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ANO XXXVII NÚMERO 221       PORTO VELHO-RO, SEGUNDA-FEIRA,  25    DE  NOVEMBRO  DE          2019

E S T A D O D E R O N D Ô N I A

NÚMERO 001 PORTO VELHO-RO, SEGUNDA-FEIRA, 30 DE JUNHO DE 2014

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRESIDÊNCIA 

ATOS DO PRESIDENTE 

Ato Nº 2029/2019
Convalida a migração dos processos dos Juizados Especiais Cível e Criminal da Comarca de 

Ariquemes, na competência Cível e Fazenda Púbica, para a Central de Processos Eletrônicos do 1º Grau 
(CPE1G) e altera a estrutura organizacional e o quadro de pessoal das unidades da 1º instância do Poder 
Judiciário, nos termos da Resolução n. 029/2018-PR.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO a Resolução n. 029/2018-PR, que dispõe sobre a criação da Secretaria 
Judiciária do 1º Grau e altera o quadro de pessoal das unidades jurisdicionais do primeiro grau do Poder 
Judiciário;

CONSIDERANDO o art. 9º, inciso II, da Resolução n. 029/2018-PR, que autoriza o Presidente do 
Tribunal de Justiça a editar atos para atualizar o quadro de pessoal em virtude das relotações e remoções 
que venham a ocorrer para funcionamento da Central de Processos Eletrônicos, bem como para outras 
unidades jurisdicionais;

CONSIDERANDO o art. 9º, inciso III, da Resolução n. 029/2018-PR, que autoriza o Presidente 
do Tribunal de Justiça a editar atos para extinguir os cartórios das unidades jurisdicionais que migrarem 
100% do seu acervo para a Central de Processos Eletrônicos;

CONSIDERANDO o art. 5º, inciso II, da Resolução n. 024/2018-PR, que autoriza o Presidente 
do Tribunal de Justiça a editar atos para extinguir as funções gratificadas de Chefe de Cartório (FG-4) 
quando da ocorrência das vacâncias;

CONSIDERANDO o art. 2º, § 5º, da Resolução n. 029/2018-PR, que autorizada a Presidência a 
editar ato para renomear o Cartório Distribuidor Criminal para Central de Atendimento Criminal e passá-la 
para subordinação da Secretaria Judiciária do 1º Grau, bem como extinguir Centrais de Atendimento da 
Capital e/ou promover alteração análoga nos cartórios distribuidores das comarcas do interior do Estado, 
quando necessário;

CONSIDERANDO os Processos SEI n. 0002500-73.2019.8.22.8800,
RESOLVE:
Art. 1º Convalidar a migração dos processos dos Juizados Especiais Cível e Criminal da Comarca 

de Ariquemes, na competência Cível e Fazenda Púbica, para a Central de Processos Eletrônicos do 1º 
Grau (CPE1G), realizada em 18/11/2019.

Art. 2° Fica extinto o Cartório do Juizados Especial Cível e Criminal da Comarca de Ariquemes, 
com as seguintes alterações no seu quadro de pessoal:

I – fica remanejado 1 (um) cargo de Diretor de Cartório (DAS-3) para a Central de Processos 
Eletrônicos do 1º Grau (CPE1G), renomeando-o para Gestor de Equipe (DAS-3);

II – ficam remanejados 8 (oito) cargos de técnico judiciário para a Central de Processos Eletrônicos 
do 1º Grau (CPE1G);

III – fica extinta 1 (uma) função gratificada de Chefe de Serviço de Cartório (FG-4).
Art. 3° O Cartório Distribuidor da Comarca de Ariquemes fica renomeado para Central de 

Atendimento (ARICA), passando para a subordinação direta da Secretaria Judiciária do 1º Grau (SJ1G) 
e com as seguintes alterações no quadro de pessoal:

I – fica renomeado 1 (um) cargo de Diretor de Cartório (DAS-3) para Diretor de Central de 
Atendimento (DAS-3);
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II – fica renomeada 1 (uma) função gratificada de Chefe de Serviço de Cartório (FG4) para Serviço Especial II (FG-4).
Art. 4º Compete ao Gabinete de Governança (GGOV) a atualização do organograma e do Quadro de Pessoal das unidades dispostas 

neste Ato no sítio eletrônico deste Tribunal.
Art. 5º Este Ato entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos retroativos a 18 de novembro de 2019.

Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR, Presidente do Tribunal de 
Justiça, em 22/11/2019, às 08:08 (horário de Rondônia), conforme art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de 
outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no Portal SEI (http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferirHYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_
conferir&id_orgao_acesso_externo=1”&HYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1”id_orgao_acesso_externo=1), informando o 
código verificador 1500979e o código CRC A1D8EDE8.

Ato Nº 2013/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 

artigo 136, IX, do RI/TJRO,
Considerando o constante no Processo SEI nº 0001185-67.2019.8.22.8005,
R E S O L V E:
I – CONCEDER vinte dias de férias ao Juiz MAXIMILIANO DARCY DAVID DEITOS, titular do Juizado Especial Cível e Criminal da 

Comarca de Ji-Paraná, referentes ao período aquisitivo 2020/2021-1, nos termos do artigo 66 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional – 
LOMAN e da Resolução nº 18/2013-PR, disponibilizada no D.J.E n. 153 de 20/8/2013.

II - CONVERTER dez dias das referidas férias em abono pecuniário, termos do art. 113, da Lei Complementar nº 68/1992, a ser pago 
conforme disponibilidade orçamentária e financeira, fixando o período de 13/1/2020 a 22/1/2020 para fruição do benefício, ficando o saldo 
de dez dias para gozo oportuno.

Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR, Presidente do Tribunal de 
Justiça, em 22/11/2019, às 08:08 (horário de Rondônia), conforme art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de 
outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no Portal SEI (http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferirHYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_
orgao_acesso_externo=1”&HYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_
orgao_acesso_externo=1”id_orgao_acesso_externo=1), informando o código verificador 1496487e o código CRC 
DE60B9F8.

Ato Nº 2017/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 

artigo 136, IX, do RI/TJRO,
Considerando o constante no Processo eletrônico SEI nº 0000896-10.2019.8.22.8014,
R E S O L V E :
RETIFICAR, parcialmente, os termos do Ato nº 1954/2019, disponibilizado no D.J.E. Nº 218 de 20/11/2019, referente a concessão de 

diárias ao Juiz FABRÍZIO AMORIM DE MENEZES, titular da Vara Única da Comarca de Costa Marques, para onde se lê:
DESLOCAMENTOS/IDI DIAS
Vilhena/Cerejeiras (ida) 24 e 29/11/2019
Cerejeiras/Vilhena (volta) 25/11/2019 e 1/11/2019

Leia-se:
DESLOCAMENTOS/IDI DIAS
Vilhena/Cerejeiras (ida) 24 e 29/10/2019
Cerejeiras/Vilhena (volta) 25/10/2019 e 1/11/2019

Mantendo-se inalterado os demais termos do referido Ato.
Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR, Presidente do Tribunal de 
Justiça, em 22/11/2019, às 08:08 (horário de Rondônia), conforme art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de 
outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no Portal SEI (http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_
conferirHYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1”&HYPERLINK 
“http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1”id_orgao_acesso_externo=1), 
informando o código verificador 1497813e o código CRC CDBF41F6.
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Ato Nº 2019/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 

artigo 136, IX, do RI/TJRO,
Considerando o constante no Processo eletrônico SEI nº 0021227-55.2019.8.22.8000,
R E S O L V E :
RETIFICAR, parcialmente, os termos do Ato nº 1979/2019, disponibilizado no D.J.E. Nº 217 de 19/11/2019, referente ao deslocamento 

do Desembargador MIGUEL MONICO NETO, Membro da 2ª Câmara Criminal, e do Juiz EDENIR SEBASTIÃO ALBUQUERQUE DA ROSA, 
titular da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Velho, no período de 2 a 3/12/2019, para realizar visita institucional ao Núcleo da 
Emeron da Comarca de Ji-Paraná/RO, para excluir a concessão de passagens aéreas e indenização de deslocamento intermunicipal – IDI, 
mantendo-se inalterado os demais termos do referido Ato.

Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR, Presidente do Tribunal de 
Justiça, em 22/11/2019, às 08:08 (horário de Rondônia), conforme art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de 
outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no Portal SEI (http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferirHYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_
conferir&id_orgao_acesso_externo=1”&HYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1”id_orgao_acesso_externo=1), informando o 
código verificador 1498573e o código CRC 68D1548B.

Ato Nº 2020/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 

artigo 136, IX, do RI/TJRO,
CONSIDERANDO o constante no Processo eletrônico SEI n. 0017676-67.2019.8.22.8000,
CONSIDERANDO o Ato n. 1990/2019, disponibilizado no D.J.E. Nº 218 de 20/11/2019,
R E S O L V E :
CONCEDER 10 (dez) dias de trânsito à Magistrada LARISSA PINHO DE ALENCAR LIMA, em razão da sua promoção do cargo de 

Juíza de Direito titular da Vara Única da Comarca de Santa Luzia d’Oeste – 1ª Entrância, para o cargo de Juíza de Direito titular da 4ª Vara 
Cível da Comarca de Ariquemes - 2ª Entrância, assinalando o período de 21/11/2019 a 30/11/2019, para fruição do benefício.

Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR, Presidente do Tribunal de 
Justiça, em 22/11/2019, às 08:08 (horário de Rondônia), conforme art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de 
outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no Portal SEI (http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferirHYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_
conferir&id_orgao_acesso_externo=1”&HYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1”id_orgao_acesso_externo=1), informando o 
código verificador 1499027e o código CRC BDA20602.

Ato Nº 2021/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 

artigo 136, IX, do RI/TJRO,
CONSIDERANDO o constante no Processo eletrônico SEI n. 0017676-67.2019.8.22.8000,
CONSIDERANDO o Ato n. 1990/2019, disponibilizado no D.J.E. Nº 218 de 20/11/2019,
R E S O L V E :
CONCEDER uma ajuda de custo à Magistrada LARISSA PINHO DE ALENCAR LIMA, em razão da sua promoção do cargo de Juíza 

de Direito titular da Vara Única da Comarca de Santa Luzia d’Oeste – 1ª Entrância, para o cargo de Juíza de Direito titular da 4ª Vara Cível 
da Comarca de Ariquemes - 2ª Entrância, nos termos do artigo 55, da L.C. 94/93, a ser paga em folha suplementar, conforme disponibilidade 
orçamentária e financeira.

Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR, Presidente do Tribunal de 
Justiça, em 22/11/2019, às 08:08 (horário de Rondônia), conforme art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de 
outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no Portal SEI (http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferirHYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_
conferir&id_orgao_acesso_externo=1”&HYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1”id_orgao_acesso_externo=1), informando o 
código verificador 1499052e o código CRC 16499983.
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Ato Nº 2022/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 

artigo 136, IX, do RI/TJRO,
CONSIDERANDO o constante no Processo eletrônico SEI n. 0017675-82.2019.8.22.8000,
CONSIDERANDO o Ato n. 1988/2019, disponibilizado no D.J.E. Nº 218 de 20/11/2019,
R E S O L V E :
CONCEDER 10 (dez) dias de trânsito ao Magistrado ARTUR AUGUSTO LEITE JÚNIOR, em razão da sua promoção do cargo de Juiz 

de Direito titular da Vara Única da Comarca de São Francisco do Guaporé – 1ª Entrância, para o cargo de Juiz de Direito titular da 1ª Vara 
Genérica da Comarca de Cerejeiras - 2ª Entrância, assinalando o período de 21/11/2019 a 30/11/2019, para fruição do benefício.

Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR, Presidente do Tribunal de 
Justiça, em 22/11/2019, às 08:08 (horário de Rondônia), conforme art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de 
outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no Portal SEI (http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferirHYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_
conferir&id_orgao_acesso_externo=1”&HYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1”id_orgao_acesso_externo=1), informando o 
código verificador 1499262e o código CRC 1B50C875.

Ato Nº 2023/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 

artigo 136, IX, do RI/TJRO,
CONSIDERANDO o constante no Processo eletrônico SEI n. 0017675-82.2019.8.22.8000,
CONSIDERANDO o Ato n. 1988/2019, disponibilizado no D.J.E. Nº 218 de 20/11/2019,
R E S O L V E :
CONCEDER uma ajuda de custo ao Magistrado ARTUR AUGUSTO LEITE JÚNIOR, em razão da sua promoção do cargo de Juiz 

de Direito titular da Vara Única da Comarca de São Francisco do Guaporé – 1ª Entrância, para o cargo de Juiz de Direito titular da 1ª Vara 
Genérica da Comarca de Cerejeiras - 2ª Entrância, nos termos do artigo 55, da L.C. 94/93, a ser paga em folha suplementar, conforme 
disponibilidade orçamentária e financeira.

Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR, Presidente do Tribunal de 
Justiça, em 22/11/2019, às 08:08 (horário de Rondônia), conforme art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de 
outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no Portal SEI (http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferirHYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_
conferir&id_orgao_acesso_externo=1”&HYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1”id_orgao_acesso_externo=1), informando o 
código verificador 1499307e o código CRC 58396830.

Ato Nº 2024/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 

artigo 136, IX, do RI/TJRO,
CONSIDERANDO o constante no Processo eletrônico SEI n. 0017674-97.2019.8.22.8000,
CONSIDERANDO o Ato n. 1987/2019, disponibilizado no D.J.E. Nº 218 de 20/11/2019,
R E S O L V E :
CONCEDER 10 (dez) dias de trânsito à Magistrada MAXULENE DE SOUSA FREITAS, em razão da sua promoção do cargo de Juíza 

de Direito titular da Vara Única da Comarca de Alta Floresta D’Oeste – 1ª Entrância, para o cargo de Juíza de Direito titular da 2ª Vara Cível 
da Comarca de Jaru - 2ª Entrância, assinalando o período de 25/11/2019 a 4/12/2019, para fruição do benefício.

Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR, Presidente do Tribunal de 
Justiça, em 22/11/2019, às 08:08 (horário de Rondônia), conforme art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de 
outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no Portal SEI (http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferirHYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_
conferir&id_orgao_acesso_externo=1”&HYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1”id_orgao_acesso_externo=1), informando o 
código verificador 1499376e o código CRC EE702A08.
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Ato Nº 2025/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 

artigo 136, IX, do RI/TJRO,
CONSIDERANDO o constante no Processo eletrônico SEI n. 0017674-97.2019.8.22.8000,
CONSIDERANDO o Ato n. 1987/2019, disponibilizado no D.J.E. Nº 218 de 20/11/2019,
R E S O L V E :
CONCEDER uma ajuda de custo à Magistrada MAXULENE DE SOUSA FREITAS, em razão da sua promoção do cargo de Juíza de 

Direito titular da Vara Única da Comarca de Alta Floresta D’Oeste – 1ª Entrância, para o cargo de Juíza de Direito titular da 2ª Vara Cível 
da Comarca de Jaru - 2ª Entrância, nos termos do artigo 55, da L.C. 94/93, a ser paga em folha suplementar, conforme disponibilidade 
orçamentária e financeira.

Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR, Presidente do Tribunal de 
Justiça, em 22/11/2019, às 08:08 (horário de Rondônia), conforme art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de 
outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no Portal SEI (http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferirHYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_
conferir&id_orgao_acesso_externo=1”&HYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1”id_orgao_acesso_externo=1), informando o 
código verificador 1499391e o código CRC 6D0B0564.

Instrução n. 043/2019-PR
Republicação por erro material
Regulamenta o recesso forense do Poder Judiciário do Estado de Rondônia e dá outras providências.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a Resolução n. 71-CNJ, de 31/3/2009, que dispõe sobre o regime de plantão judiciário em primeiro e segundo 

graus de jurisdição;
CONSIDERANDO a Resolução n. 244-CNJ, de 12/9/2016, que dispõe sobre a regulamentação do expediente forense no período 

natalino e da suspensão dos prazos processuais;
CONSIDERANDO a Resolução n. 032/2016-PR, de 30/11/2016, que dispõe sobre o recesso forense do PJRO;
CONSIDERANDO a Resolução n. 100/2019-PR, de 26/6/2019, que dispõe sobre alteração da estrutura organizacional e do quadro 

de pessoal das unidades administrativas do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e dá outras providências;
CONSIDERANDO o Processo n. 08001386-46.2016;
R E S O L V E baixar a presente Instrução:
Art. 1º O Recesso Forense do período de 20 de dezembro a 6 de janeiro, definido pela Resolução n. 032/2016-PR, será regulamentado 

por esta Instrução.
Parágrafo único. O Plantão em dias úteis será exercido das 8h às 12h com a presença de 2 (dois) servidores em cada unidade 

judiciária e administrativa.
Art. 2º Os servidores escalados na forma desta Instrução deverão cumprir todo o período do recesso, não sendo cabível nenhum 

tipo de fracionamento ou revezamento.
Parágrafo único. A compensação do período de recesso trabalhado pelos servidores deverá ser usufruída até o início do recesso 

subsequente e poderá ocorrer em:
I – 1 (um) período de 18 (dezoito) dias corridos; ou
II – 2 (dois) períodos de 9 (nove) dias corridos.
Art. 3º Para efeito desta Instrução, consideram-se unidade judiciária e unidade administrativa aquelas dispostas no Anexo Único 

desta Instrução.
§ 1º Considerando a criação da Central de Processos Eletrônicos do 1º Grau (CPE1G), as unidades judiciárias que migraram seus 

cartórios para a CPE1G poderão indicar 1 (um) servidor para cumprir o recesso.
§ 2º A unidade administrativa Vice-Presidência cumulará com o gabinete do Desembargador investido no cargo.
Art. 4º As unidades judiciárias e administrativas do PJRO deverão indicar, em aba específica do Portal do Magistrado ou do Portal do 

Servidor, os servidores que irão laborar durante o recesso forense.
Parágrafo único. Caso o gestor da unidade indique um número de servidores superior àquele previsto no § 1º do art. 1º da Resolução 

n. 032/2016-PR, deverá justificar a necessidade, a qual será submetida à apreciação da Presidência.
Art. 5º Estagiários não poderão ser escalados para o recesso.
Art. 6º Os empregados das empresas que prestam serviços terceirizados devem cumprir o expediente conforme previsto em 

contrato.
Art. 7º Os Policiais Militares, agregados ao Tribunal de Justiça, lotados na Assessoria Militar, não estão contemplados nesta Instrução 

e continuarão a prestar seus serviços normalmente.
Art. 8º Durante o período do Recesso Forense ficarão suspensos:
I - os prazos para entrega de mandados pelos Oficiais de Justiça, exceto aqueles de medidas urgentes;
II – os prazos administrativos, exceto os prazos contratuais;
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III - a prestação de serviço extraordinário;
IV – as substituições automáticas;
V - as atividades das comissões temporárias.
Parágrafo único. Para fins de pagamento do Adicional de Produtividade durante o período de recesso forense, será considerada a 

média da produtividade.
Art. 9º No período do Recesso, não haverá designação de substituições de cargos de Direção e Assessoramento Superior ou de 

Funções Gratificadas.
Art. 10. Os casos omissos serão decididos pelo Presidente do Tribunal de Justiça.
Art. 11. Revoga-se a Instrução n. 013/2016-PR.
Art. 12. Esta Instrução entrará em vigor na data de sua publicação.
Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.

INSTRUÇÃO N. 043/2019-PR
ANEXO ÚNICO
I – Unidades judiciárias nas comarcas de 1ª e 2ª Entrâncias:
a) Vara: composta por gabinete e cartório;
b) Juizado Especial: composto por gabinete, cartório, Cejusc e serviço de atermação;
c) Direção do Fórum: composto por Administração, Cartório Contador, Núcleo de Informática, Núcleo Psicossocial e Núcleo de 

Segurança;
d) Cartório Distribuidor (oficiais de justiça);
e) Central de Atendimento.
II – Unidades judiciárias na Comarca de Ji-Paraná:
a) Vara: composta por gabinete e cartório;
b) Juizado Especial: composto por gabinete, cartório, Cejusc e serviço de atermação;
c) Direção do Fórum: composta por Administração, Cartório Contador, Núcleo de Informática, Núcleo Psicossocial e Núcleo de 

Segurança;
d) Cartório Distribuidor (oficiais de justiça);
e) Central de Atendimento.
III – Unidades judiciárias na Comarca de Porto Velho:
a) Vara: composta por gabinete e cartório;
b) Juizado: composto por gabinete e cartório;
c) Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda: compostos pelos gabinetes;
d) Juizado Especial Criminal: composto por gabinete e cartório;
e) Central de Processos Eletrônicos (CPE): composta por cartório, Cejusc Cível, Cejusc Família, Cejusc Juizado e serviço de 

atermação;
f) Turma Recursal: composta pelos três gabinetes e cartório;
g) Direção do Fórum: composta por Administração; Cartório Contador; Cartório Distribuidor; Serviço de Apoio Psicossocial e Núcleo 

de Segurança;
h) Cartório Distribuidor de Mandados;
i) Central de Atendimento.
IV – Unidades judiciárias no Tribunal de Justiça:
a) Gabinete de Desembargador;
b) Departamento Judiciário;
c) Secretaria Judiciária: composta pelo gabinete e Coordenadoria de Revisão Redacional; 
d) Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau.
V - Unidades administrativas no Tribunal de Justiça:
a) Gabinete da Presidência: composta pelas unidades diretamente subordinadas, Ouvidoria Geral, Núcleo de Gerenciamento de 

Precedentes e Central de Conciliação de Precatórios;
b) Vice-Presidência;
c) Corregedoria-Geral da Justiça: composta pelas unidades diretamente subordinadas;
d) Departamento do Conselho da Magistratura;
e) Secretaria Administrativa: composta por gabinete e assessorias;
e.1) Departamento de Aquisições e Gestão de Patrimônio;
e.2) Departamento de Engenharia e Arquitetura;
e.3) Centro de Serviços Integrados;
f) Secretaria de Gestão de Pessoas: composta por gabinete e assessoria;
f.1) Departamento de Pessoal e Política Salarial;
f.2) Departamento de Desenvolvimento na Carreira e Saúde;
g) Coordenadoria de Gestão de Precatórios;
h) Gabinete de Segurança Institucional: composto por coordenadorias e assessorias;
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i) Auditoria Interna: composta por gabinete e auditorias;
j) Gabinete de Governança: composto por coordenadorias, núcleo e centro de custos;
k) Coordenadoria de Comunicação Social;
l) Escola da Magistratura do Estado de Rondônia;
m) Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação: composta por gabinete e assessoria;
m.1) Departamento de Estratégia e Governança de TIC;
m.2) Departamento de Sistemas;
m.3) Departamento de Serviços e Infraestrutura de TIC;
n) Secretaria de Orçamento e Finanças: composta por gabinete e assessoria;
n.1) Departamento de Arrecadação
n.2) Departamento de Finanças e Contabilidade.

Documento assinado eletronicamente por WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR, Presidente do Tribunal de 
Justiça, em 22/11/2019, às 08:08 (horário de Rondônia), conforme art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de 
outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no Portal SEI (http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferirHYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_
conferir&id_orgao_acesso_externo=1”&HYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1”id_orgao_acesso_externo=1), informando o 
código verificador 1497162e o código CRC B1DD0C23.

Portaria Presidência Nº 2380/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas 

pelo artigo 67 do RITJ/RO,
Considerando o que consta na Resolução n. 0020/2014-PR, de 22/09/2014, publicada no DJE 178, de 23/09/2014, alterada pela 

Resolução n. 052/2015-PR, publicada no DJE n. 118, de 30/06/2015,
Considerando o que consta na Instrução n. 001/2018-PR, de 20/06/2018, publicada no DJE 116, de 27/06/2018,
Considerando o que consta no Documento de Solicitação de Diárias, processo eletrônico SEI 0021221-48.2019.8.22.8000,
R E S O L V E:
I - CONCEDER aos servidores abaixo relacionados, pelo deslocamento à comarca de Guajará-Mirim (RO), para entregar material de 

consumo, no período de 09 a 10/12/2019, o equivalente a 1 ½ (uma e meia) diária.
Servidor Cargo/Função Cadastro Lotação

JOSÉ CARLOS SANTOS DA SILVA Auxiliar Operacional, Padrão 16, Serviços 
Gerais 204123-5 Seotran - Seção de Operações de Transporte

LUCAS EVANDRO BENTES Auxiliar Operacional, Padrão 27, Artífice 003565-3 Searb - Seção de Armazenamento de Bens/
Deagesp/SA

II - O não cumprimento das normas estabelecidas nos arts. 15 e 16 da instrução n. 01/2018, implicará a inclusão do débito na 
respectiva folha de pagamento do beneficiário, nos termos do artigo 17 da instrução normativa.

Registre-se.
Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR, Presidente do Tribunal de 
Justiça, em 22/11/2019, às 08:08 (horário de Rondônia), conforme art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de 
outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no Portal SEI (http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferirHYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_
conferir&id_orgao_acesso_externo=1”&HYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1”id_orgao_acesso_externo=1), informando o 
código verificador 1489491e o código CRC 53B63D92.

Portaria Presidência Nº 2381/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas 

pelo artigo 67 do RITJ/RO,
Considerando o que consta na Resolução n. 0020/2014-PR, de 22/09/2014, publicada no DJE 178, de 23/09/2014, alterada pela 

Resolução n. 052/2015-PR, publicada no DJE n. 118, de 30/06/2015,
Considerando o que consta na Instrução n. 001/2018-PR, de 20/06/2018, publicada no DJE 116, de 27/06/2018,
Considerando o que consta no Documento de Solicitação de Diárias, processo eletrônico SEI 0021537-61.2019.8.22.8000,
R E S O L V E:
I - CONCEDER aos servidores abaixo relacionados, pelo deslocamento às comarcas de Alta Floresta d’Oeste, Alvorada d’Oeste, 

Cacoal, Cerejeiras, Colorado do Oeste, Costa Marques, Espigão d’Oeste, Ji-Paraná, Nova Brasilândia d’Oeste, Ouro Preto do Oeste, 
Pimenta Bueno, Presidente Médici, Rolim de Moura, Santa Luzia d’Oeste, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé e Vilhena/RO, 
para entrega de material nas comarcas do interior do Estado, no período de 02 a 15/12/2019, o equivalente a 13 ½ (treze e meia) diárias.
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http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
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Servidor Cargo/Função Cadastro Lotação

JOÃO NOGUEIRA NETO Auxiliar Operacional, Padrão 29, Motorista 003082-1 Segeop - Seção de Gestão Operacional do 
Transporte/CSI/SA

MONTEZUMA ALVARO DE CASTRO OLIVEIRA Auxiliar Operacional, Padrão 26, Contínuo 003639-0 Searb - Seção de Armazenamento de Bens/
Deagesp/SA

NELSON VITAL DOS SANTOS Auxiliar Operacional, Padrão 29, Agente de 
Segurança 004175-0 Semont - Seção de Expedição e Montagem de Bens/

Deagesp/SA
II - O não cumprimento das normas estabelecidas nos arts. 15 e 16 da instrução n. 01/2018, implicará a inclusão do débito na 

respectiva folha de pagamento do beneficiário, nos termos do artigo 17 da instrução normativa.
Registre-se.
Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR, Presidente do Tribunal de 
Justiça, em 22/11/2019, às 08:08 (horário de Rondônia), conforme art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de 
outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no Portal SEI (http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferirHYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_
conferir&id_orgao_acesso_externo=1”&HYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1”id_orgao_acesso_externo=1), informando o 
código verificador 1489523e o código CRC 513D487E.

Portaria Presidência Nº 2386/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas 

pelo artigo 67 do RITJ/RO,
Considerando o que consta na Resolução n. 0020/2014-PR, de 22/09/2014, publicada no DJE 178, de 23/09/2014, alterada pela 

Resolução n. 052/2015-PR, publicada no DJE n. 118, de 30/06/2015,
Considerando o que consta na Instrução n. 001/2018-PR, de 20/06/2018, publicada no DJE 116 de 27/06/2018,
Considerando o que consta no Documento de Solicitação de Diárias, processo eletrônico SEI 0021307-19.2019.8.22.8000,
R E S O L V E:
I - CONCEDER aos servidores abaixo relacionados, pelo deslocamento ao município de Corumbiara (RO), para realização de estudo 

psicossocial, conforme determinação exarada nos autos n. 7000786-04.2017.8.22.0013 e 7006819-70.2018.8.22.0014, no dia 19/11/2019, 
o equivalente a ½ (meia) diária.
Servidor Cargo/Função Cadastro Lotação

JULIANA GUALTIERI Analista Judiciária, Padrão 01, Psicóloga 207013-8 Núcleo Psicossocial da Comarca de 
Cerejeiras/RO

LUIZ CARLOS DE SOUZA ARAÚJO Auxiliar Operacional, Padrão 29, Agente de Segurança 003950-0 Núcleo de Segurança da Comarca de 
Cerejeiras/RO

VANESSA SIMÕES DE FREITAS Analista Judiciária, Padrão 20, Assistente Social / Chefe 
de Núcleo, FG5 204246-0 Núcleo Psicossocial da Comarca de 

Cerejeiras/RO
II - O não cumprimento das normas estabelecidas nos arts. 15 e 16 da instrução n. 01/2018, implicará a inclusão do débito na 

respectiva folha de pagamento do beneficiário, nos termos do artigo 17 da instrução normativa.
Registre-se.
Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR, Presidente do Tribunal de 
Justiça, em 22/11/2019, às 08:08 (horário de Rondônia), conforme art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de 
outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no Portal SEI (http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferirHYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_
conferir&id_orgao_acesso_externo=1”&HYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1”id_orgao_acesso_externo=1), informando o 
código verificador 1491695e o código CRC 36B89117.

Portaria Presidência Nº 2387/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas 

pelo artigo 67 do RITJ/RO,
Considerando o que consta na Resolução n. 0020/2014-PR, de 22/09/2014, publicada no DJE 178, de 23/09/2014, alterada pela 

Resolução n. 052/2015-PR, publicada no DJE n. 118, de 30/06/2015,
Considerando o que consta na Instrução n. 001/2018-PR, de 20/06/2018, publicada no DJE 116 de 27/06/2018,
Considerando o que consta no Documento de Solicitação de Diárias, processo eletrônico SEI 0021308-04.2019.8.22.8000,
R E S O L V E:
I - CONCEDER aos servidores abaixo relacionados, pelo deslocamento ao distrito de Urucumacuã - Pimenta Bueno (RO), para 

realização de estudo psicossocial, conforme determinação exarada nos autos n. 7005343-75.2019.8.22.0009, no dia 14/11/2019, o 
equivalente a ½ (meia) diária.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
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Servidor Cargo/Função Cadastro Lotação

BENTO POLONI Auxiliar Operacional, Padrão 29, Agente de 
Segurança 003810-5 Núcleo de Segurança da Comarca de 

Pimenta Bueno/RO

JANAINE CARLA SILVA DE FREITAS BERNARDI Analista Judiciário, Padrão 16, Assistente Social / 
Chefe de Núcleo, FG5 205391-8 Núcleo Psicossocial da Comarca de Pimenta 

Bueno/RO
II - O não cumprimento das normas estabelecidas nos arts. 15 e 16 da instrução n. 01/2018, implicará a inclusão do débito na 

respectiva folha de pagamento do beneficiário, nos termos do artigo 17 da instrução normativa.
Registre-se.
Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR, Presidente do Tribunal de 
Justiça, em 22/11/2019, às 08:08 (horário de Rondônia), conforme art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de 
outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no Portal SEI (http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferirHYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_
conferir&id_orgao_acesso_externo=1”&HYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1”id_orgao_acesso_externo=1), informando o 
código verificador 1491856e o código CRC 6D36F169.

Portaria Presidência Nº 2388/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas 

pelo artigo 67 do RITJ/RO,
Considerando o que consta na Resolução n. 0020/2014-PR, de 22/09/2014, publicada no DJE 178, de 23/09/2014, alterada pela 

Resolução n. 052/2015-PR, publicada no DJE n. 118, de 30/06/2015,
Considerando o que consta na Instrução n. 001/2018-PR, de 20/06/2018, publicada no DJE 116 de 27/06/2018,
Considerando o que consta no Documento de Solicitação de Diárias, processo eletrônico SEI 0021309-86.2019.8.22.8000,
R E S O L V E:
I - CONCEDER aos servidores abaixo relacionados, pelo deslocamento ao município de Ministro Andreazza (RO), para realização de 

estudo psicossocial, conforme determinação exarada nos autos n. 7005373-19.2019 e 7010557-53.2019, no dia 14/11/2019, o equivalente 
a ½ (meia) diária.
Servidor Cargo/Função Cadastro Lotação

EDSON DOS SANTOS TECHIO Técnico Judiciário, Padrão 13, Secretário de 
Gabinete, FG4 204957-0 CAC2CIVGAB - Gabinete da 2ª Vara Cível da Comarca 

de Cacoal/RO

IVONETE CARVALHO SILVA Analista Judiciária, Padrão 05, Assistente Social / 
Chefe de Núcleo, FG5 206143-0 CACNPS - Núcleo Psicossocial da Comarca de Cacoal/

RO

MARINEZ MARCHESINI Analista Judiciária, Padrão 05, Assistente Social 205991-6 CACNPS - Núcleo Psicossocial da Comarca de Cacoal/
RO

TAUANA BOONE VILLA Analista Judiciária, Padrão 03, Psicóloga 206320-4 CACNPS - Núcleo Psicossocial da Comarca de Cacoal/
RO

II - O não cumprimento das normas estabelecidas nos arts. 15 e 16 da instrução n. 01/2018, implicará a inclusão do débito na 
respectiva folha de pagamento do beneficiário, nos termos do artigo 17 da instrução normativa.

Registre-se.
Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR, Presidente do Tribunal de 
Justiça, em 22/11/2019, às 08:08 (horário de Rondônia), conforme art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de 
outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no Portal SEI (http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferirHYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_
conferir&id_orgao_acesso_externo=1”&HYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1”id_orgao_acesso_externo=1), informando o 
código verificador 1491925e o código CRC BE009739.

Portaria Presidência Nº 2389/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas 

pelo artigo 67 do RITJ/RO,
Considerando o que consta na Resolução n. 0020/2014-PR, de 22/09/2014, publicada no DJE 178, de 23/09/2014, alterada pela 

Resolução n. 052/2015-PR, publicada no DJE n. 118, de 30/06/2015,
Considerando o que consta na Instrução n. 001/2018-PR, de 20/06/2018, publicada no DJE 116 de 27/06/2018,
Considerando o que consta no Documento de Solicitação de Diárias, processo eletrônico SEI 0021310-71.2019.8.22.8000,
R E S O L V E:
I - CONCEDER aos servidores abaixo relacionados, pelo deslocamento à comarca de Porto Velho (RO), para elaboração de 

estudo psicológico objetivando atender despacho judicial presente no Processo Judicial Eletrônico nº 7006494-40.2019.8.22.0021, no dia 
18/11/2019, o equivalente a ½ (meia) diária.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
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Servidor Cargo/Função Cadastro Lotação

EZEQUIEL FERNANDES DE OLIVEIRA Analista Judiciário, Padrão 03, Psicólogo / Chefe 
de Núcleo, FG5 206848-6 BURNPS - Núcleo Psicossocial da 

Comarca de Buritis/RO

GERONILSON RICHARD PINTO Técnico Judiciário, Padrão 24, Técnico Judiciário 
/ Supervisor de Segurança, FG3 003838-5 Núcleo de Segurança da Comarca de 

Buritis/RO
II - O não cumprimento das normas estabelecidas nos arts. 15 e 16 da instrução n. 01/2018, implicará a inclusão do débito na 

respectiva folha de pagamento do beneficiário, nos termos do artigo 17 da instrução normativa.
Registre-se.
Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR, Presidente do Tribunal de 
Justiça, em 22/11/2019, às 08:08 (horário de Rondônia), conforme art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de 
outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no Portal SEI (http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferirHYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_
conferir&id_orgao_acesso_externo=1”&HYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1”id_orgao_acesso_externo=1), informando o 
código verificador 1492012e o código CRC 4519A8D8.

Portaria Presidência Nº 2390/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas 

pelo artigo 67 do RITJ/RO,
Considerando o que consta na Resolução n. 0020/2014-PR, de 22/09/2014, publicada no DJE 178, de 23/09/2014, alterada pela 

Resolução n. 052/2015-PR, publicada no DJE n. 118, de 30/06/2015,
Considerando o que consta na Instrução n. 001/2018-PR, de 20/06/2018, publicada no DJE 116 de 27/06/2018,
Considerando o que consta no Documento de Solicitação de Diárias, processo eletrônico SEI 0021311-56.2019.8.22.8000,
R E S O L V E:
I - CONCEDER aos servidores abaixo relacionados, pelo deslocamento ao município de Vale do Paraíso (RO), para realização 

de estudo psicossocial, conforme determinação exarada nos autos n. 7004059-81.2018.8.22.0004 e 7004824-52.2018.8.22.0004, no dia 
13/11/2019, o equivalente a ½ (meia) diária.
Servidor Cargo/Função Cadastro Lotação

DAIANE PEREIRA DOS SANTOS MACIEL Analista Judiciária, Padrão 03, Assistente 
Social 206655-6 OPONPS - Núcleo Psicossocial da Comarca 

de Ouro Preto do Oeste/RO

FRANCISCO NEWTON CASSUPA Auxiliar Operacional, Padrão 24, Agente 
de Segurança 004197-1 Núcleo de Segurança da Comarca de Ouro 

do Preto/RO

VALERIA SCHEIDEGGER DA SILVA Analista Judiciária, Padrão 05, Psicóloga, 
Chefe de Núcleo, FG5 206448-0 OPONPS - Núcleo Psicossocial da Comarca 

de Ouro Preto do Oeste/RO
II - O não cumprimento das normas estabelecidas nos arts. 15 e 16 da instrução n. 01/2018, implicará a inclusão do débito na 

respectiva folha de pagamento do beneficiário, nos termos do artigo 17 da instrução normativa.
Registre-se.
Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR, Presidente do Tribunal de 
Justiça, em 22/11/2019, às 08:08 (horário de Rondônia), conforme art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de 
outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no Portal SEI (http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferirHYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_
conferir&id_orgao_acesso_externo=1”&HYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1”id_orgao_acesso_externo=1), informando o 
código verificador 1492352e o código CRC 83678AF9.

Portaria Presidência Nº 2391/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas 

pelo artigo 67 do RITJ/RO,
Considerando o que consta na Resolução n. 0020/2014-PR, de 22/09/2014, publicada no DJE 178, de 23/09/2014, alterada pela 

Resolução n. 052/2015-PR, publicada no DJE n. 118, de 30/06/2015,
Considerando o que consta na Instrução n. 001/2018-PR, de 20/06/2018, publicada no DJE 116, de 27/06/2018,
Considerando o que consta no Documento de Solicitação de Diárias, processo eletrônico SEI 0021312-41.2019.8.22.8000,
R E S O L V E:
I - CONCEDER aos servidores abaixo relacionados, pelo deslocamento ao distrito de Araras - Nova Mamoré (RO), para realizar 

estudos psicossociais, conforme determinação exarada nos autos 7001524-15.2019, no dia 18/11/2019, o equivalente a ½ (meia) diária.
Servidor Cargo/Função Cadastro Lotação

RISÉRGIO VASCONCELOS TORRES Analista Judiciário, Padrão 03, 
Assistente Social 206667-0 GUMNPS - Núcleo Psicossocial da Comarca de 

Guajará-Mirim/RO

THIAGO RODRIGO RODRIGUES MAYNHONE Analista Judiciário, Padrão 03, 
Psicólogo 206846-0 GUMNPS - Núcleo Psicossocial da Comarca de 

Guajará-Mirim/RO

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
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II - O não cumprimento das normas estabelecidas nos arts. 15 e 16 da instrução n. 01/2018, implicará a inclusão do débito na 
respectiva folha de pagamento do beneficiário, nos termos do artigo 17 da instrução normativa.

Registre-se.
Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR, Presidente do Tribunal de 
Justiça, em 22/11/2019, às 08:08 (horário de Rondônia), conforme art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de 
outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no Portal SEI (http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferirHYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_
conferir&id_orgao_acesso_externo=1”&HYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1”id_orgao_acesso_externo=1), informando o 
código verificador 1492926e o código CRC ED2BC202.

Portaria Presidência Nº 2392/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas 

pelo artigo 67 do RITJ/RO,
Considerando o que consta na Resolução n. 0020/2014-PR, de 22/09/2014, publicada no DJE 178, de 23/09/2014, alterada pela 

Resolução n. 052/2015-PR, publicada no DJE n. 118, de 30/06/2015,
Considerando o que consta na Instrução n. 001/2018-PR, de 20/06/2018, publicada no DJE 116, de 27/06/2018,
Considerando o que consta no Documento de Solicitação de Diárias, processo eletrônico SEI 0021318-48.2019.8.22.8000,
R E S O L V E:
I - CONCEDER aos servidores abaixo relacionados, pelo deslocamento ao município de Chupinguaia (RO), para realizar 

estudos psicossociais, conforme determinação exarada nos autos 008125-11.2017.8.22.0014, 7000060-56.2019.8.22.0014, 7006224-
71.2018.8.22.0014 e 7004272-51.2018.8.22.0014, no período de 21 a 22/11/2019, o equivalente a 1½ (uma e meia) diária.
Servidor Cargo/Função Cadastro Lotação

ADRIANA NICOLA GARVIM DELMONICO Analista Judiciária, Padrão 07, 
Assistente Social 205693-3 VILNPS - Núcleo Psicossocial da Comarca de 

Vilhena/RO

VILSON LOVISKI Auxiliar Operacional, Padrão 14, 
Serviços Gerais 204221-5 VIL2CIVCAR - Cartório da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Vilhena/RO
II - O não cumprimento das normas estabelecidas nos arts. 15 e 16 da instrução n. 01/2018, implicará a inclusão do débito na 

respectiva folha de pagamento do beneficiário, nos termos do artigo 17 da instrução normativa.
Registre-se.
Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR, Presidente do Tribunal de 
Justiça, em 22/11/2019, às 08:08 (horário de Rondônia), conforme art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de 
outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no Portal SEI (http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferirHYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_
conferir&id_orgao_acesso_externo=1”&HYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1”id_orgao_acesso_externo=1), informando o 
código verificador 1492989e o código CRC 8E029B52.

Portaria Presidência Nº 2393/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas 

pelo artigo 67 do RITJ/RO,
Considerando o que consta na Resolução n. 0020/2014-PR, de 22/09/2014, publicada no DJE 178, de 23/09/2014, alterada pela 

Resolução n. 052/2015-PR, publicada no DJE n. 118, de 30/06/2015,
Considerando o que consta na Instrução n. 001/2018-PR, de 20/06/2018, publicada no DJE 116, de 27/06/2018,
Considerando o que consta no Documento de Solicitação de Diárias, processo eletrônico SEI 0021313-26.2019.8.22.8000,
R E S O L V E:
I - CONCEDER aos servidores abaixo relacionados, pelo deslocamento ao distrito de Palmeiras - Nova Mamoré (RO), para realizar 

estudo psicológico, conforme determinação exarada nos autos 7003312-64.2019.822.0015, no dia 20/11/2019, o equivalente a ½ (meia) 
diária.
Servidor Cargo/Função Cadastro Lotação

RISÉRGIO VASCONCELOS TORRES Analista Judiciário, Padrão 03, 
Assistente Social 206667-0 GUMNPS - Núcleo Psicossocial da Comarca de 

Guajará-Mirim/RO

THIAGO RODRIGO RODRIGUES MAYNHONE Analista Judiciário, Padrão 03, 
Psicólogo 206846-0 GUMNPS - Núcleo Psicossocial da Comarca de 

Guajará-Mirim/RO
II - O não cumprimento das normas estabelecidas nos arts. 15 e 16 da instrução n. 01/2018, implicará a inclusão do débito na 

respectiva folha de pagamento do beneficiário, nos termos do artigo 17 da instrução normativa.
Registre-se.
Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR, Presidente do Tribunal de 
Justiça, em 22/11/2019, às 08:08 (horário de Rondônia), conforme art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de 
outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no Portal SEI (http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferirHYPERLINK “http://
sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1”&HYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1”id_orgao_acesso_externo=1), informando o código verificador 1493048e o código CRC 6E199E26.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
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Portaria Presidência Nº 2394/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas 

pelo artigo 67 do RITJ/RO,
Considerando o que consta na Resolução n. 0020/2014-PR, de 22/09/2014, publicada no DJE 178, de 23/09/2014, alterada pela 

Resolução n. 052/2015-PR, publicada no DJE n. 118, de 30/06/2015,
Considerando o que consta na Instrução n. 001/2018-PR, de 20/06/2018, publicada no DJE 116 de 27/06/2018,
Considerando o que consta no Documento de Solicitação de Diárias, processo eletrônico SEI 0021324-55.2019.8.22.8000,
R E S O L V E:
I - CONCEDER às servidoras abaixo relacionadas, complementação de 13 (treze) diárias, referente ao período de 25/11 a 07/12/2019, 

pelo deslocamento à comarca de Porto Velho (RO), para realizar força tarefa de atividades cartorárias da Vara do Juizado de Violência 
Doméstica e Familiar contra Mulher.

Servidor Cargo/Função Cadastro Lotação

ADRIANE GALLO Técnica Judiciária, Padrão 15, Diretora de 
Cartório, DAS3 204472-2 Cartório Criminal da Comarca de Costa 

Marques/RO

SOLANGE APARECIDA GONÇALVES Técnica Judiciária, Padrão 15, Diretora de 
Cartório, DAS3 204223-1 Cartório da 1ª Vara Criminal da Comarca de 

Rolim de Moura/RO

II - O não cumprimento das normas estabelecidas nos arts. 15 e 16 da instrução n. 01/2018, implicará a inclusão do débito na 
respectiva folha de pagamento do beneficiário, nos termos do artigo 17 da instrução normativa.

Registre-se.
Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR, Presidente do Tribunal de 
Justiça, em 22/11/2019, às 08:08 (horário de Rondônia), conforme art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de 
outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no Portal SEI (http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferirHYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_
conferir&id_orgao_acesso_externo=1”&HYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1”id_orgao_acesso_externo=1), informando o 
código verificador 1493243e o código CRC 9C206E84.

Portaria Presidência Nº 2395/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas 

pelo artigo 67 do RITJ/RO,
Considerando o que consta na Resolução n. 0020/2014-PR, de 22/09/2014, publicada no DJE 178, de 23/09/2014, alterada pela 

Resolução n. 052/2015-PR, publicada no DJE n. 118, de 30/06/2015,
Considerando o que consta na Instrução n. 001/2018-PR, de 20/06/2018, publicada no DJE 116, de 27/06/2018,
Considerando o que consta no Documento de Solicitação de Diárias, processo eletrônico SEI 0021319-33.2019.8.22.8000,
R E S O L V E:
I - CONCEDER aos militares abaixo relacionados, pelo deslocamento ao distrito de União Bandeirantes - Porto Velho (RO), para 

realizar segurança nas audiências e orientações dos jurisdicionados das localidades de Vila Jirau, Gleba Rio Pardo, Jaci Paraná, Nova 
Mutum e União Bandeirantes, no período de 13 a 19/10/2019, o equivalente a 6 ½ (deis e meia) diária.

Servidor Cargo/Função Cadastro Lotação

FERNANDA NUNES PIMENTA DA SILVA Agregada Militar - Sargento 206747-1 Asmil - Assessoria Militar

HÉLIS SILVA MARQUES PIRES Agregado Militar - Cabo 207282-3 Asmil - Assessoria Militar

REGIANE DE SOUZA SANTOS Agregada Militar - Sargento 206123-6 Asmil - Assessoria Militar

II - O não cumprimento das normas estabelecidas nos arts. 15 e 16 da instrução n. 01/2018, implicará a inclusão do débito na 
respectiva folha de pagamento do beneficiário, nos termos do artigo 17 da instrução normativa.

Registre-se.
Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR, Presidente do Tribunal de 
Justiça, em 22/11/2019, às 08:08 (horário de Rondônia), conforme art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de 
outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no Portal SEI (http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferirHYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_
conferir&id_orgao_acesso_externo=1”&HYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1”id_orgao_acesso_externo=1), informando o 
código verificador 1493247e o código CRC 41B35EAE.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
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Portaria Presidência Nº 2396/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas 

pelo artigo 67 do RITJ/RO,
Considerando o que consta na Resolução n. 0020/2014-PR, de 22/09/2014, publicada no DJE 178, de 23/09/2014, alterada pela 

Resolução n. 052/2015-PR, publicada no DJE n. 118, de 30/06/2015,
Considerando o que consta na Instrução n. 001/2018-PR, de 20/06/2018, publicada no DJE 116, de 27/06/2018,
Considerando o que consta no Documento de Solicitação de Diárias, processo eletrônico SEI 0021477-88.2019.8.22.8000,
R E S O L V E:
I - CONCEDER às servidoras abaixo relacionadas, pelo deslocamento à comarca de Porto Velho (RO), para participar da força tarefa 

na execução de atividades cartorárias da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher da Comarca de Porto Velho, no 
período de 24 a 07/12/2019, o equivalente a 13 ½ (treze e meia) diárias e Indenização de Deslocamento Intermunicipal - IDI.
Servidor Cargo/Função Cadastro Lotação

EVANILDA APARECIDA PEREIRA Auxiliar Operacional, Padrão 17, 
Telefonista 204129-4 JIP1CRICAR - Cartório da 1ª Vara Criminal da Comarca 

de Ji-Paraná/RO

JEANE VERÔNICA FERNANDES DUARTE Técnica Judiciária, Padrão 09, 
Conciliadora – FG4 205293-8 Cejusc-MDO - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania da Comarca de Machadinho d’Oeste/RO

MELISSA ALVIN DA CUNHA
Técnica Judiciária, Padrão 01, 
Chefe de Serviço de Cartório – 
FG4

207012-0 MDOVUNCARCRI - Cartório Criminal da Comarca de 
Machadinho d’Oeste/RO

PATRICIA REGINA BRANDELERO Técnica Judiciária, Padrão 09 205306-3 RDM1CRICAR - Cartório da 1ª Vara Criminal da Comarca 
de Rolim de Moura/RO

II - O não cumprimento das normas estabelecidas nos arts. 15 e 16 da instrução n. 01/2018, implicará a inclusão do débito na 
respectiva folha de pagamento do beneficiário, nos termos do artigo 17 da instrução normativa.

Registre-se.
Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR, Presidente do Tribunal de 
Justiça, em 22/11/2019, às 08:08 (horário de Rondônia), conforme art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de 
outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no Portal SEI (http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferirHYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_
conferir&id_orgao_acesso_externo=1”&HYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1”id_orgao_acesso_externo=1), informando o 
código verificador 1493320e o código CRC 32D04B43.

Portaria Presidência Nº 2398/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas 

pelo artigo 67 do RITJ/RO,
Considerando o que consta na Resolução n. 0020/2014-PR, de 22/09/2014, publicada no DJE 178, de 23/09/2014, alterada pela 

Resolução n. 052/2015-PR, publicada no DJE n. 118, de 30/06/2015,
Considerando o que consta na Instrução n. 001/2018-PR, de 20/06/2018, publicada no DJE 116, de 27/06/2018,
Considerando o que consta no Documento de Solicitação de Diárias, processo eletrônico SEI 0021345-31.2019.8.22.8000,
R E S O L V E:
I - CONCEDER aos militares abaixo relacionados, pelo deslocamento ao município de Itapuã do Oeste (RO), para realizar atividades 

de segurança institucional de interesse do PJRO, no dia 14/11/2019, o equivalente a ½ (meia) diária.

Servidor Cargo/Função Cadastro Lotação

ANTONIO EDEVALDO DE SOUZA Agregado Militar - Cabo 206121-0 Asmil - Assessoria Militar

EDSON SOARES VITERBO NETO Agregado Militar - Sargento 206125-2 Asmil - Assessoria Militar

II - O não cumprimento das normas estabelecidas nos arts. 15 e 16 da instrução n. 01/2018, implicará a inclusão do débito na 
respectiva folha de pagamento do beneficiário, nos termos do artigo 17 da instrução normativa.

Registre-se.
Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR, Presidente do Tribunal de 
Justiça, em 22/11/2019, às 08:08 (horário de Rondônia), conforme art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de 
outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no Portal SEI (http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferirHYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_
conferir&id_orgao_acesso_externo=1”&HYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1”id_orgao_acesso_externo=1), informando o 
código verificador 1494159e o código CRC D76C0A53.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
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Portaria Presidência Nº 2399/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas 

pelo artigo 67 do RITJ/RO,
Considerando o que consta na Resolução n. 0020/2014-PR, de 22/09/2014, publicada no DJE 178, de 23/09/2014, alterada pela 

Resolução n. 052/2015-PR, publicada no DJE n. 118, de 30/06/2015,
Considerando o que consta na Instrução n. 001/2018-PR, de 20/06/2018, publicada no DJE 116 de 27/06/2018,
Considerando o que consta no Documento de Solicitação de Diárias, processo eletrônico SEI 0021385-13.2019.8.22.8000,
R E S O L V E:
I - CONCEDER à servidora ANGELINA GOMES DE BRITO ALMEIDA, cadastro 203140-0, Técnica Judiciária, padrão 29, exercendo 

o cargo em comissão de Coordenador I, DAS5, lotada na Coordenadoria de Estratégia e Projetos/GGOV, pelo deslocamento à cidade de 
Maceió (AL), para participar do XIII Encontro Nacional do Poder Judiciário 2019, no período de 24 a 27/11/2019, o equivalente a 3 ½ (três 
e meia) diárias e passagens aéreas.

II - O não cumprimento das normas estabelecidas nos arts. 15 e 16 da instrução n. 01/2018, implicará a inclusão do débito na 
respectiva folha de pagamento do beneficiário, nos termos do artigo 17 da instrução normativa.

Registre-se.
Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR, Presidente do Tribunal de 
Justiça, em 22/11/2019, às 08:08 (horário de Rondônia), conforme art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de 
outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no Portal SEI (http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferirHYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_
conferir&id_orgao_acesso_externo=1”&HYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1”id_orgao_acesso_externo=1), informando o 
código verificador 1494507e o código CRC 8DC7E15E.

Portaria Presidência Nº 2400/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas 

pelo artigo 67 do RITJ/RO,
Considerando o que consta na Resolução n. 0020/2014-PR, de 22/09/2014, publicada no DJE 178, de 23/09/2014, alterada pela 

Resolução n. 052/2015-PR, publicada no DJE n. 118, de 30/06/2015,
Considerando o que consta na Instrução n. 001/2018-PR, de 20/06/2018, publicada no DJE 116 de 27/06/2018,
Considerando o que consta no Documento de Solicitação de Diárias, processo eletrônico SEI 0021390-35.2019.8.22.8000,
R E S O L V E:
I - CONCEDER ao servidor JOSÉ MARIA SOLSOL DE OLIVEIRA, cadastro 204108-1, Auxiliar Operacional, Serviços Gerais, Padrão 

17, lotado na Seção de Gestão Operacional do Transporte/CSI/SA, pelo deslocamento à comarca de Cacoal (RO), para conduzir equipe 
da vistoria realizada pelo Corpo de bombeiros, para obtenção do Auto de Vistoria de Incêndio e Pânico do Novo Fórum, no período de 11 a 
13/11/2019, o equivalente a 2 ½ (duas e meia) diárias.

II - O não cumprimento das normas estabelecidas nos arts. 15 e 16 da instrução n. 01/2018, implicará a inclusão do débito na 
respectiva folha de pagamento do beneficiário, nos termos do artigo 17 da instrução normativa.

Registre-se.
Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR, Presidente do Tribunal de 
Justiça, em 22/11/2019, às 08:08 (horário de Rondônia), conforme art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de 
outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no Portal SEI (http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferirHYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_
conferir&id_orgao_acesso_externo=1”&HYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1”id_orgao_acesso_externo=1), informando o 
código verificador 1494716e o código CRC 512B36E1.

Portaria Presidência Nº 2403/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas 

pelo artigo 67 do RITJ/RO,
Considerando o que consta na Resolução n. 0020/2014-PR, de 22/09/2014, publicada no DJE 178, de 23/09/2014, alterada pela 

Resolução n. 052/2015-PR, publicada no DJE n. 118, de 30/06/2015,
Considerando o que consta na Instrução n. 001/2018-PR, de 20/06/2018, publicada no DJE 116 de 27/06/2018,
Considerando o que consta no Documento de Solicitação de Diárias, processo eletrônico SEI 0021393-87.2019.8.22.8000,
R E S O L V E:
I - CONCEDER aos servidores abaixo relacionados, pelo deslocamento ao município de São Felipe do Oeste/RO, para realizar 

audiência de conciliação no Posto Avançado, conforme Sei n. 0000807-02.2019.8.22.8009, no dia 29/11/2019, o equivalente a ½ (meia) 
diária.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
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Servidor Cargo/Função Cadastro Lotação

ANDRE APARECIDO SINFRONIO ALVES Assessor de Juiz, DAS1 205308-0 Gabinete do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca 
de Pimenta Bueno/RO

ESDRAS DA COSTA FAUSTINO Técnico Judiciário, Padrão 
03, 206564-9 Cartório do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca 

de Pimenta Bueno/RO
II - O não cumprimento das normas estabelecidas nos arts. 15 e 16 da instrução n. 01/2018, implicará a inclusão do débito na 

respectiva folha de pagamento do beneficiário, nos termos do artigo 17 da instrução normativa.
Registre-se.
Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR, Presidente do Tribunal de 
Justiça, em 22/11/2019, às 08:08 (horário de Rondônia), conforme art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de 
outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no Portal SEI (http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferirHYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_
conferir&id_orgao_acesso_externo=1”&HYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1”id_orgao_acesso_externo=1), informando o 
código verificador 1495055e o código CRC 636647A2.

Portaria Presidência Nº 2404/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas 

pelo artigo 67 do RITJ/RO,
Considerando o que consta na Resolução n. 0020/2014-PR, de 22/09/2014, publicada no DJE 178, de 23/09/2014, alterada pela 

Resolução n. 052/2015-PR, publicada no DJE n. 118, de 30/06/2015,
Considerando o que consta na Instrução n. 001/2018-PR, de 20/06/2018, publicada no DJE 116 de 27/06/2018,
Considerando o que consta no Documento de Solicitação de Diárias, processo eletrônico SEI 0021394-72.2019.8.22.8000,
R E S O L V E:
I - CONCEDER aos servidores abaixo relacionados, pelo deslocamento ao município de Machadinho d’Oeste (RO), para execução 

de adequação das dependências do fórum, para implantação do 2º Juízo, no período de 23 a 30/11/2019, o equivalente a 7 ½ (sete e meia) 
diárias.
Servidor Cargo/Função Cadastro Lotação

EDVAN HONORATO CÂNDIDO Analista Judiciário, Padrão 20, Engenheiro 
Eletricista / Chefe de Seção I, FG5 204831-0 Selog - Seção Elétrica e Lógica Predial/

CSI/SA

MARINO NUNES DE BRITO Auxiliar Operacional, Padrão 29, Agente de 
Segurança 003117-8 Núcleo de Apoio Operacional/Coseph

RONNEI PEREIRA LEAL Auxiliar Operacional, Padrão 27, Serviços Gerais / 
Serviço Especial II, FG4 003653-6 Numac - Núcleo de Manutenção e Controle 

Predial/CSI/SA
II - O não cumprimento das normas estabelecidas nos arts. 15 e 16 da instrução n. 01/2018, implicará a inclusão do débito na 

respectiva folha de pagamento do beneficiário, nos termos do artigo 17 da instrução normativa.
Registre-se.
Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR, Presidente do Tribunal de 
Justiça, em 22/11/2019, às 08:08 (horário de Rondônia), conforme art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de 
outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no Portal SEI (http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferirHYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_
conferir&id_orgao_acesso_externo=1”&HYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1”id_orgao_acesso_externo=1), informando o 
código verificador 1495382e o código CRC D74D1FBB.

Termo de Ratificação
Ratifico a contratação direta da empresa INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES DO EXTREMO SUL IESES, para realização 

do VI Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações das Serventias Notariais e Registrais do Estado de Rondônia, 
com ingresso por provimento ou remoção, em consonância com o Termo de Referência n. 1/2019 - (1251251), no valor estimado de R$ 
342.200,00 (trezentos e quarenta e dois mil e duzentos reais), que corresponde ao valor global dos serviços para um número de até 500 
(quinhentos) candidatos, por dispensa de licitação, com base no art. 24, XIII, da Lei n. 8.666/93, segundo o Processo SEI n. 0002011-
36.2019.8.22.8800.

Publique-se na forma do art. 26 da Lei n. 8.666/93.

Documento assinado eletronicamente por WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR, Presidente do Tribunal de 
Justiça, em 22/11/2019, às 08:08 (horário de Rondônia), conforme art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de 
outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no Portal SEI (http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferirHYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_
conferir&id_orgao_acesso_externo=1”&HYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1”id_orgao_acesso_externo=1), informando o 
código verificador 1499864e o código CRC AC59DC51.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
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CORREGEDORIA-GERAL 

ATOS DO CORREGEDOR 

Portaria Corregedoria Nº 119/2019

O CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e regimentais;

CONSIDERANDO o inciso XXXI do art. 139 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia;

CONSIDERANDO que cabe à Corregedoria Geral da Justiça o estabelecimento de medidas para melhorar a prestação dos Serviços 
Extrajudiciais no sentido de maior eficiência e economicidade;

CONSIDERANDO a necessidade de constante adequação dos serviços prestados pelas Serventias extrajudiciais no âmbito do 
Estado Rondônia;

CONSIDERANDO as normas contidas na Resolução nº 80/2009, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ;

CONSIDERANDO que os serviços notariais e de registro estão sujeitos à fiscalização e à normatização pelo Poder Judiciário;

CONSIDERANDO o Provimento da Corregedoria nº 001/2019, publicado no DJE 027/2019, de 11/02/2019;

CONSIDERANDO a Portaria Corregedoria n. 33/2019;

CONSIDERANDO o Processo SEI 0003736-60.2019.8.22.8800;

RESOLVE:

I - REVOGAR a Portaria da Corregedoria n. 033/2019 que Designou a Sra Luciana Patrícia de Lima para responder interinamente 
pela serventia do Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Município do Vale do Anari, Comarca de 
Machadinho do Oeste/RO. 

II - DESIGNAR a Sra. ODILA FERNANDES DA SILVA MARINHO, para responder interinamente pelo Ofício de Registro Civil das 
Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Município de Vale do Anari, Comarca de Machadinho do Oeste/RO, até deliberação posterior 
ou provimento da vaga por concurso público, com efeitos a partir da publicação desta Portaria.

II - A interina designada poderá indicar substituto de modo a garantir a ininterrupta prestação do serviço à comunidade.

III - A interina fará jus à percepção dos emolumentos integrais pelos atos praticados na serventia, na proporção de até 90,25% (noventa 
inteiros e vinte e cinco décimos por cento) do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, devendo recolher aos cofres públicos, até 
o 5° dia útil do mês subsequente, eventual diferença encontrada entre as receitas e despesas da serventia, no mês imediatamente anterior 
(mês base), já descontada a remuneração, zelando pelo recolhimento das custas e encargos oficiais, conforme previsto em lei e regulados 
pelas Diretrizes Gerais Extrajudiciais, estando sujeito às responsabilidades civis, penais e administrativas previstas em lei, nos termos da 
decisão exarada pelo Corregedor Nacional de Justiça e da Orientação Administrativa n. 001/2013- CG, publicada no DJE n. 112/2013, de 
24 de junho de 2013.

Publique-se.

Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JORGE RIBEIRO DA LUZ, Corregedor (a) Geral da Justiça, 
em 21/11/2019, às 16:08 (horário de Rondônia), conforme art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 
2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no Portal SEI (http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferirHYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_
conferir&id_orgao_acesso_externo=1”&HYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1”id_orgao_acesso_externo=1), informando o 
código verificador 1500049e o código CRC 5C5E142B.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
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SECRETARIA JUDICIÁRIA

PJE INTEGRAÇÃO

 TRIBUNAL PLENO 

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno / Gabinete Des. Valdeci Castellar Citon 
Mandado de Segurança n. 0804414-58.2019.8.22.0000 – PJe
Impetrante: Rosilda de Castro Bezerra
Advogados: Uílian Honorato Tressmann (OAB/RO 6.805) e Gilber 
Rocha Mercês (OAB/RO 5.797)
Impetrado: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia
Relator: Desembargador Valdeci Castellar Citon
Distribuído por sorteio em 12.11.2019 
Decisão 
Vistos. 
Trata-se de Mandado de Segurança, sem pedido de liminar, 
impetrado por Rosilda de Castro Bezerra contra ato do Presidente 
do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia no Precatório nº 
0005405-04.2018.8.22.0000, no qual indeferiu a antecipação de 
pagamento por motivo humanitário, por compreender que a hipótese 
não preenche os requisitos do art. 13 da Resolução 115/2010 do 
CNJ. 
Todavia, compulsando os autos verifica-se que o impetrante atribuiu 
à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), recolhendo as custas 
processuais sobre este valor (ID 7448019) no importe de R$105,57 
(cento e cinco reais e cinquenta e sete centavos), contudo não há 
nos autos informações precisas sobre o conteúdo econômico que 
a impetrante busca com essa impetração, em clara violação ao art. 
291 do CPC. 
Em consulta ao serviços judiciais do sitio eletrônico do Tribunal de 
Justiça (www.tjro.jus.br) na aba “consulta precatórios por processo”, 
verifico que o precatório do qual a impetrante é titular possui valor 
original de R$ 137.051,91 (cento e trinta e sete mil, cinquenta e um 
reais e noventa e um centavos). Logo, a antecipação humanitária 
que é almejada alcança o teto para o estado de Rondônia (10 
salários mínimos). Essa circunstância demonstra claramente 
a discrepância entre o valor atribuído à causa e o real proveito 
econômico que busca. 
Deste modo, intime-se a impetrante para emendar a inicial, no 
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento in limine da 
inicial (art. 10, Lei n. 12.016/09), a fim de que atribua corretamente 
o valor da causa (arts. 291 e 319, V, CPC) e que recolha as custas 
iniciais complementares. 
Publique-se. 
Intime-se. 
Cumpra-se. 
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
VALDECI CASTELLAR CITON
RELATOR

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno / Gabinete Des. Eurico Montenegro 
Direta de Inconstitucionalidade n. 0801239-27.2017.8.22.0000 – 
PJe
Requerente: Procurador-Geral de Justiça do Estado de Rondônia
Interessado (Parte Ativa): Estado de Rondônia
Procuradores: Juraci Jorge da Silva (OAB/RO 528) e outros
Requerido: Prefeito do Município de Porto Velho 

Procuradores: José Luiz Store Junior (OAB/RO 761), Salatiel 
Lemos Valverde (OAB/RO 1.998) e outros
Requerido: Presidente da Câmara de Vereadores do Município de 
Porto Velho
Amicus Curiae: Associação Nacional dos Procuradores Municipais 
- ANPM
Advogados: Carlos Figueiredo Mourão (OAB/SP 92.108), Hélio 
Vieira da Costa (OAB/RO 640) e Diego Ferreira (OAB/RS 70.720)
Amicus Curiae: Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de 
Rondônia
Advogados: Moacyr Rodrigues Pontes Netto (OAB/RO 4.149) e 
Saiera Silva de Oliveira (OAB/RO 2.458) e outros 
Relator: Desembargador Eurico Montenegro Júnior
Distribuída por sorteio em 15.5.2017 e redistribuída por sorteio em 
23.5.2017 
Julgada em 18.11.2019 
EMENTA
Ação direta de Inconstitucionalidade. Honorários de advogados. 
Procuradores do Município de Porto Velho. Regime de Subsídios. 
Teto Remuneratório.
1. A União, no âmbito de sua competência legislativa privativa, 
garantiu o pagamento de honorários de sucumbência aos 
advogados públicos, sem menção aos honorários convencionais 
ou por arbitramento judicial.
2. A previsão de pagamento de honorários convencionais e 
administrativos aos Procuradores do Município de Porto Velho, 
por meio da Lei Municipal 636/16, invade competência privativa da 
União.
3. Em respeito ao regramento constitucional relativa ao regime de 
subsídios, o recebimento de verbas remuneratórias – aqui incluídos 
os honorários advocatícios – deve se dar por meio da edição de 
lei específica que altere os valores pagos pelo exercício do cargo 
público de procurador do Município de Porto Velho.
4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.
ACÓRDÃO
REJEITADAS AS PRELIMINARES, À UNANIMIDADE. NO MÉRITO, 
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE COM EFEITOS EX TUNC NOS 
TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE
Porto Velho, 18 de Novembro de 2019 
Desembargador(a) EURICO MONTENEGRO JUNIOR
RELATOR

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno / Gabinete Des. Oudivanil de Marins 
Mandado de Segurança n. 0804373-91.2019.8.22.0000 - PJe 
Impetrante: Ricardo Pereira Ramos 
Advogados: Uílian Honorato Tressmann (OAB/RO 6.805) e Gilber 
Rocha Mercês (OAB/RO 5.797) 
Impetrado: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia 
Relator: Desembargador Oudivanil de Marins 
Distribuído por sorteio em 8.11.2019 
Despacho
VISTOS.
Trata-se de mandado de segurança sem pedido de liminar.
Concedo o prazo de 10 dias para a autoridade coatora prestar 
informações.
Após à Procuradoria de Justiça para parecer.
Publique-se.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019 
DES. OUDIVANIL DE MARINS
RELATOR
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1ª CÂMARA CÍVEL 

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1ª Câmara Cível / Gabinete Des. Rowilson Teixeira 
0005935-32.2014.8.22.0005 Recurso Especial (PJE)
Origem: 0005935-32.2014.8.22.0005 - Ji-Paraná/ 1ª Vara Cível
Recorrente: Sinésio Barreto Couto Roriz
Advogada : Magda Rosângela Franzin Stecca (OAB/RO 303)
Recorrido: Banco do Brasil S/A
Advogado : Rafael Sganzerla Durand (OAB/RO 4872-A)
Interposto em 21/11/2019
ABERTURA DE VISTA
Nos termos do provimento nº 001/2001-PR, de 13/09/2001, e 
dos artigos 203, § 4º c/c 1030, do CPC, fica o recorrido intimado 
para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso especial, no 
prazo legal, via digital, conforme artigo 10, §1º, da Lei Federal n. 
11.419/2006.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019.
Me. Anselmo Charles Meytre
Tec. Judiciário da Ccível-CPE2ºGrau

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1ª Câmara Cível / Gabinete Des. Raduan Miguel 
0804357-40.2019.8.22.0000 Agravo De Instrumento (PJe)
Origem: 7011552-81.2019.8.22.0002 – Ariquemes / 4ª Vara Cível
Agravante: Antonio Francisco Da Silva
Advogado: Aliadne Bezerra Lima Felberk De Almeida (OAB/RO 
3655)
Agravado: Miguel Arcangelo Zanotelli
Advogada: Selva Siria Silva Chaves Guimaraes (OAB/RO 5007)
Advogada: Kelly Renata De Jesus Damasceno (OAB/RO 5090)
Relator: Des. Raduan Miguel Filho
Distribuído por Sorteio em 19/11/2019
Vistos.
Trata-se de agravo interposto por Antônio Francisco da Silva em 
face da decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Ariquemes 
que, nos autos da ação de imissão na posse ajuizada por Miguel 
Arcângelo Zanotelli, por considerar presentes os requisitos 
necessários, concedeu a tutela antecipada para imissão na posse 
do imóvel rural objeto dos autos, concedendo ao requerido/
agravante o prazo de 15 dias para deixar o imóvel.
Em suas razões, relata que a propriedade, por si só, não é suficiente 
para a concessão da tutela, sendo também necessário que a posse 
em exercício seja considerada posse de má-fé, o que não é o caso 
dos autos, porquanto apresentou cópia da sentença proferida na 
ação de reintegração de posse n. 7008699-36.2018.8.22.0002 que 
garantiu ao agravante o direito de permanecer no imóvel.
Conta que o agravado, mediante processo administrativo de dúvida, 
conseguiu registrar todo o imóvel em seu nome, em flagrante 
violação à sentença proferida na reintegração de posse, contudo, o 
procedimento de dúvida possui caráter meramente administrativo.
Relata, ainda, que a aquisição da propriedade pelo agravado foi 
com base em processo de inventário nulo e, com tais argumentos, 
requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, 
seja dado provimento para reformar a decisão agravada, não 
havendo se falar em imissão imediata na posse.
É o relatório. Decido.
A atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento só se 
dará em situações que possam resultar em dano grave, de difícil 
ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de 
provimento do recurso.
No caso dos autos, considero importante tecer alguns comentários 
prévios para melhor entendimento do caso.
Consta dos autos que o imóvel em debate pertencia inicialmente 
ao casal Edna Carvalho de Freitas e João Batista de Freitas e da 

união de ambos nasceram quatro filhos: Paulo Batista de Freitas 
(falecido), Sérgio Batista de Freitas, Maria de Lourdes Carvalho de 
Freitas e Áureo Carvalho de Freitas.
Em 1975 a Sra. Edna descobriu o relacionamento de seu esposo 
com a empregada doméstica, Sra. Terezinha Maria de Jesus, o que 
somado à morte de sua sogra ocorrida em 02.01.2017, causou-lhe 
imenso abalo emocional, vindo a desaparecer após quatro dias.
Em 02.02.2009 veio a óbito a Sra. Terezinha. Assim, seus filhos 
e supostos herdeiros ajuizaram ação de inventário de partilha de 
suposta meação, sendo arrolado o imóvel rural n. 67, da Gleba 
53, do projeto de assentamento Marechal Dutra, na comarca de 
Ariquemes. 
Na ação de inventário foi proferida sentença de homologação de 
partilha da meação do lote rural, o que, de acordo com o agravante, 
prejudicou os verdadeiros herdeiros da meação que, no caso, 
seriam os filhos da Sra. Edna. 
Os herdeiros de Terezinha venderam o imóvel para Marcos Jonas 
Barbosa de Almeida. 
Posteriormente, os herdeiros de Edna Carvalho de Freitas ajuizaram 
ação declaratória de ausência para obtenção do reconhecimento 
da morte ficta e início da sucessão provisória de meação, conforme 
autos n. 7008199-67.2018.8.22.0002, no qual foi proferida decisão 
interlocutória para determinar o bloqueio da transferência da 
matrícula. 
De acordo com o agravante, após o comprador (Marcos Jonas 
Barbosa de Almeida) tomar conhecimento do vício grave do 
processo de inventário, aceitou desfazer o negócio jurídico e, 
assim Maria de Lourdes Freitas Ferreira (filha da Sra. Edna), com 
procuração dos demais herdeiros, fez contrato de arrendamento da 
parte de sua genitora (desaparecida) com o agravante. 
Em seguida, o agravante ajuizou ação de reintegração de posse 
contra o agravado que alegava ter adquirido a outra metade do 
imóvel. A ação de reintegração de posse foi julgada procedente, 
porém, o agravado, mediante processo administrativo de dúvida, 
conseguiu registrar todo o imóvel em seu nome e, assim, ajuizou 
a ação originária, tendo obtido, liminarmente, o direito de ingressar 
no imóvel.
Considerando todo o imbróglio relatado, considero cabível a 
concessão de efeitos suspensivo ao recurso, a fim de evitar 
prejuízos ao agravante que terá que desocupar a propriedade de 
forma imediata.
É certo que o agravante possui apenas a posse do imóvel garantido 
por contrato de arrendamento firmado com os filhos da Sra. 
Edna, os quais seriam herdeiros de 50% do imóvel. Contudo, há 
verossimilhança nas alegações, pois consta dos autos a decisão 
proferida nos autos n. 7008199-67.2018.8.22.0002, em 18.10.2018, 
a qual determinou sejam oficiados os Cartórios locais para não 
realizarem o registro de transferência do imóvel.
Importante ressaltar que é incontroversa a ciência do agravado 
sobre a posse exercida pelo agravante quando adquiriu o bem 
em questão. Além disso, a posse do agravante não é clandestina 
ou injusta, sendo razoável suspender a decisão agravada até 
julgamento deste recurso.
Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao agravo.
Oficie-se ao juiz de primeiro grau.
Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se, no 
prazo do art. 1019, II, do CPC/2015, facultada ainda a juntada 
de documentação que entender necessária ao julgamento do 
recurso. 
Após, retornem os autos conclusos.
Porto Velho, data da assinatura digital.
Desembargador Rowilson Teixeira
Relator em Substituição Regimental

ACÓRDÃO
DATA DE JULGAMENTO: 12/11/2019
7005374-51.2017.8.22.0014 Apelação (PJE)
Origem: 7005374-51.2017.8.22.0014 – Vilhena/ 3ª Vara Cível
Apelante : Geraldo Felix Pereira
Advogada : Edriane Francine Dalla Vecchia Hammerschmidt (OAB/
RO 7029)
Advogada : Fabiana Oliveira Costa (OAB/RO 3445)
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Apelado : Itaú Unibanco S/A
Advogado : Celso David Antunes (OAB/BA 1141-A)
Advogado : Luís Carlos Monteiro Laurenço (OAB/BA 16780)
Advogada : Dulcineia Bacinello Ramalho (OAB/RO 1088)
Relator : DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
Distribuído por sorteio em 08/08/2018
Decisão: RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO 
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.
EMENTA
Apelação cível. Contratação. Empréstimo consignado. Operação 
bancária. Uso de cartão e senha pessoal do correntista. Falha na 
prestação do serviço. Ausência.
Sem comprovação da conduta negligente, não há de se falar em 
falha na prestação de serviços da instituição financeira ao permitir, 
mediante uso de login e senha pessoal do correntista, a realização 
de transações bancárias em sua conta corrente.

ACÓRDÃO
DATA DE JULGAMENTO: 12/11/2019
7053713-80.2017.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem:7053713-80.2017.8.22.0001 – Porto Velho/ 7ª Vara Cível
Apelante : Itaú Unibanco S/A
Advogado : Nelson Monteiro de Carvalho Neto (OAB/RJ 60359)
Apelada : Gercyra Costa Nunes
Advogada : Silvana Félix da Silva Sena (OAB/RO 4169)
Advogada : Giane Beatriz Gritti (OAB/RO 8028)
Relator : DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
Distribuído por sorteio em 05/07/2018
Decisão: RECURSO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO 
RELATOR, À UNANIMIDADE.
EMENTA
Apelação cível. Empréstimo não contratado. Desconto indevido em 
benefício previdenciário. Dano moral. Caracterização. Quantum 
indenizatório. Redução.
O desconto de empréstimo consignado sobre o benefício 
previdenciário e conta corrente sem legítima contratação caracteriza 
falha na prestação de serviços da instituição bancária e gera o 
dever de indenizar.
É possível a redução do quantum indenizatório para adequar as 
circunstâncias do caso concreto.

ACÓRDÃO
DATA DE JULGAMENTO: 12/11/2019
0013982-41.2013.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 0013982-41.20138.22.0001 – Porto Velho/ 2ª Vara Cível 
Apelante : HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo
Advogada : Teresa Celina de Arruda Alvim Wambier (OAB/PR 
22129)
Advogado : Evaristo Aragão Ferreira dos Santos (OAB/PR 24498)
Advogado : Paulo Barroso Serpa (OAB/RO 4923)
Advogado : Matheus Evaristo S’Antana (OAB/RO 3230)
Advogada : Rita de Cássia Correa de Vasconcelos (OAB/RO 
6637)
Advogada : Maria Lúcia Lins Conceição de Medeiros (OAB/PR 
15348)
Advogada : Caroline Carranza Fernandes (OAB/RO 1915)
Advogado : Luiz Rodrigues Wambier (OAB/PR 7295)
Advogado : José Carlos Leite Júnior (OAB/RO 4516)
Apelados : Mauro José de Oliveira Cavalcanti Filho e outros
Advogado : Dirceu Ribeiro de Lima (OAB/RO 3471)
Relator : DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
Redistribuído por prevenção em 22/11/2018
Decisão: PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, RECURSO 
NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À 
UNANIMIDADE.
EMENTA
Apelação cível. Cumprimento individual de sentença coletiva. Ação 
civil pública. Expurgos inflacionários. Ilegitimidades ativa e passiva. 
Prévia liquidação. Juros de mora. Juros remuneratórios.

Tratando-se de ação coletiva relativa a interesses individuais 
homogêneos ajuizada por associação voltada à defesa dos direitos 
dos consumidores, os efeitos da sentença abrangem todos os 
poupadores atingidos, sendo dispensável a prova de sua filiação 
à associação.
O valor a ser apurado depende tão somente de cálculo aritmético, 
não havendo necessidade de liquidação de sentença.
Mesmo em execuções ou cumprimentos de sentença individuais, os 
juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo 
de conhecimento da ação civil pública quando esta se fundar em 
responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a 
mora, salvo a configuração desta em momento anterior.
Os juros remuneratórios devem incidir apenas quando 
expressamente determinados pelo título executivo judicial.

ACÓRDÃO
DATA DE JULGAMENTO: 12/11/2019
7009222-82.2017.8.22.0002 Apelação (PJE)
Origem: 7009222-82.2017.8.22.0002 – Ariquemes/ 1ª Vara Cível
Apelante : David Alves Ferreira
Advogado : Belmiro Rogério Duarte Bermudes Neto (OAB/RO 
5890)
Apelada : Multilaser Industrial S/A
Advogada : Amanda Alves (OAB/SP 326111)
Advogado : Diego Pedreira de Queiroz Araújo (OAB/BA 22903)
Advogada : Jaqueline Vieira Cardoso (OAB/RO 5455)
Relator : DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
Distribuído por sorteio em 18/07/2018
Decisão: RECURSO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO 
RELATOR, À UNANIMIDADE.
EMENTA
Apelação cível. Direito do consumidor. Aparelho celular. Defeito 
apresentado. Ausência de conserto. Danos morais.
Tratando se consumidor idoso (81 anos de idade), com benefício 
previdenciário de apenas um salário mínimo, sendo o aparelho 
celular para se comunicar com familiares e até mesmo para 
solicitar socorro em caso de agravamento de seus problemas de 
saúde, a não solução do problema caracteriza danos morais, os 
quais extrapolam o mero dissabor, mormente se os documentos 
juntados evidenciam que este suportou transtornos ao ver frustrada 
a possibilidade de utilizar o aparelho celular, recém-adquirido, não 
tendo o problema sido solucionado mesmo após permanecer por 
quase 60 dias na assistência técnica.
Recurso que se dá provimento.

ACÓRDÃO
DATA DE JULGAMENTO: 12/11/2019
7014747-45.2017.8.22.0002 Apelação (PJE)
Origem: 7014747-45.2017.8.22.0002 – Ariquemes/ 3ª Vara Cível
Apelante : Zeniberte da Silva Neiva
Advogada : Jucyara Zimmer (OAB/RO 5888)
Apelada : Centrais Elétricas de Rondônia S/A – Ceron
Advogada : Silvia de Oliveira (OAB/RO 1285)
Advogada : Erica Cristina Claudino (OAB/RO 6207)
Advogada : Gabriela de Lima Torres (OAB/RO 5714)
Relator : DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
Distribuído por sorteio em 23/08/2018
Decisão: RECURSO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO 
RELATOR, À UNANIMIDADE.
EMENTA
Apelação cível. Ação. Declaratória de inexistência de débito. 
Honorários de advogados. Majoração. Caso concreto. 
Deferimento.
Os honorários de advogados são passíveis de modificação quando 
se mostrarem irrisórios ou exorbitantes em relação às peculiaridades 
da causa, de modo que, naquelas de pequeno valor, estes devem 
ser arbitrados de forma equitativa pelo juiz a fim de remunerar de 
forma justa o trabalho do patrono da parte, cabendo sua majoração 
para que atenda a este comando.



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

20DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

ACÓRDÃO
DATA DE JULGAMENTO: 12/11/2019
0801768-12.2018.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 0011259-65.2012.8.22.0007 – Cacoal/ 3ª Vara Cível
Agravante : Banco Bradesco S/A 
Advogado : Mauro Paulo Galera Mari (OAB/RO 4937)
Agravado : Valter da Conceição de Souza
Advogado : Carlos Alberto Vieira da Rocha (OAB/RO 4741)
Relator : DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
Distribuído por sorteio em 26/06/2018
Decisão: RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO 
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.
EMENTA
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Cálculos 
periciais. Adoção dos parâmetros fixados em sentença. Recurso 
não provido.
Constatado que foram aplicados os parâmetros constantes no 
título judicial executado nos cálculos homologados, impõe-se a 
manutenção da sentença. Recurso não provido.

ACÓRDÃO
DATA DE JULGAMENTO: 12/11/2019
0801769-94.2018.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 0003835-03.2011.8.22.0008 – Espigão do Oeste/ 2ª Vara 
Genérica
Agravante : Cooperativa de Credito de Livre Admissão do Centro 
Sul Rondoniense – SICOOB CREDIP
Advogado : Noel Nunes de Andrade (OAB/RO 1586)
Advogada : Joelma Antônia Ribeiro de Castro (OAB/RO 7052)
Advogado : Éder Timótio Pereira Bastos (OAB/RO 2930)
Agravado : Comercial de Peças e Acessórios Decar Ltda. – EPP 
em Recuperação Judicial
Advogada : Sônia Jacinto Castilho (OAB/RO 2617)
Relator : DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
Distribuído por sorteio em 26/06/2018
Decisão: RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO 
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.
EMENTA
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Crédito arrolado 
na recuperação judicial. Novação. Restituição de quantia paga em 
dobro. Possibilidade. Manutenção da decisão agravada. Recurso 
não provido.
Não se admite a permanência de uma dívida extinta pela novação, 
na medida em que se trata de um efeito lógico da aprovação do 
plano de recuperação judicial, o qual objetiva, principalmente, a 
preservação dos créditos em novas condições de adimplemento.
Impossibilidade de cobrar duas vezes ou de duas formas distintas 
o mesmo débito.

ACÓRDÃO
DATA DE JULGAMENTO: 12/11/2019
7000670-77.2017.8.22.0019 Apelação (PJE)
Origem: 7000670-77.2017.8.22.0019 – Machadinho do Oeste/ 
Vara Única
Apelante : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 
S/A
Advogado : Álvaro Luiz da Costa Fernandes (OAB/RO 5369)
Apelada : Creunice Pereira Borges Silva
Advogada : Darlene de Almeida Ferreira (OAB/RO 1338)
Relator : DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
Distribuído por sorteio em 04/09/2019
Decisão: RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO 
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.
Ementa: Apelação cível. Ação de cobrança. DPVAT. Honorários 
periciais. Manifestação expressa de contrariedade. Ausência. 
Preclusão. Resolução 232 do CNJ. Inaplicabilidade. O pagamento 
do seguro obrigatório DPVAT é devido quando comprovada a 
invalidez permanente da vítima. A comprovação de depósito dos 
honorários periciais sem expressa manifestação de contrariedade 

com o valor arbitrado torna a questão preclusa, não se admitindo 
revisitação por ocasião do recurso de apelo. Preclusão lógica 
e consumativa. A tabela de honorários periciais constante na 
Resolução 232 do CNJ só se aplica aos beneficiários da gratuidade 
da justiça.

ACÓRDÃO
DATA DE JULGAMENTO: 12/11/2019
7026876-51.2018.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7026876-51.2018.8.22.0001 – Porto Velho/ 2ª Vara Cível
Apelante : Francineide Gomes Batista
Advogado : Bruno Vinícius Machado Parreira (OAB/RO 8097)
Apelada : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 
S/A
Advogado : Wilson Vedana Júnior (OAB/RO 6665)
Advogado : Paulo Barroso Serpa (OAB/RO 4923)
Advogado : Iran da Paixão Tavares Júnior (OAB/RO 5087)
Advogado : José Henrique Barroso Serpa (OAB/RO 9117)
Advogada : Ana Paula dos Santos de Camargo (OAB/RO 4794)
Advogado : Andrey Cavalcante de Carvalho (OAB/RO 303-B)
Advogada : Lucimar Cristina Gimenez Cano (OAB/RO 5017)
Relator : DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
Distribuído por sorteio em 21/08/2019
Decisão: RECURSO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO 
RELATOR, À UNANIMIDADE.
Ementa: Apelação cível. Cobrança. Seguro DPVAT. 
Complementação. Necessidade de laudo pericial. Sentença 
anulada. Retorno dos autos à origem. De acordo com a Súmula 
474 do STJ, a indenização de seguro DPVAT deverá ser paga de 
forma proporcional ao grau de invalidez, o qual deve ser avaliado 
por meio de laudo médico. As partes requereram a perícia, o que 
não foi feito pelo médico nomeado pelo juiz, razão pela qual a 
sentença deve ser anulada e os autos retornarem à origem para 
elaboração e posterior regular prosseguimento do feito.

ACÓRDÃO
DATA DE JULGAMENTO: 12/11/2019
0801417-05.2019.8.22.0000 Agravo Interno em Agravo de 
Instrumento (PJE)
Origem: 7051047-72.2018.8.22.0001 – Porto Velho/ 7ª Vara Cível
Agravante : Santo Antônio Energia S/A
Advogado : Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Advogada : Luciana Sales Nascimento (OAB/RO 5082)
Advogada : Priscila Raiana Gomes de Freitas Matos (OAB/RO 
8352)
Advogado : Ari Bruno Carvalho de Oliveira (OAB/RO 3989)
Agravados : Antônio Santana de Castro e outros
Advogado : Valnei Gomes da Cruz Rocha (OAB/RO 2479)
Advogado : Denise Gonçalves da Cruz Rocha (OAB/RO 1996)
Relator : DESEMBARGADOR ROWILSON TEXEIRA
Interposto em 03/07/2019
Decisão: RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO 
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.
EMENTA
Civil e Processo. Ação de reparação de danos. Cheias do Rio 
Madeira. Princípio da actio nata. Concessionárias do Poder Público. 
Aplicação da Lei nº 9494/1997. Prescrição. Prazo quinquenal. 
Precedentes do STJ.
Em sede de responsabilidade civil, o Princípio da actio nata, 
consagra a concepção de que “a contagem de prazo da prescrição 
somente é possível a partir do conhecimento da violação. Este 
Teoria, consagra, portanto, para a proteção daqueles que não 
tiveram a possibilidade da imediata ciência. Trata-se, pois, de 
importante proteção ao direito do indivíduo de ver seu direito 
reparado a tempo” (Cássio Scarpinella Bueno)
Por defluência deste postulado principiológico, somente após o 
final das cheias do Rio Madeira é que se passou a ser possível a 
apuração da real e verdadeira extensão dos danos ocorridos a fim 
de apuração da responsabilidade.
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Por ser concessionária do Poder Pública, a Usina de Santo Antonio 
S/A está sujeita à aplicação da Lei nº 9494/1997, que estabelece 
o prazo prescricional quinquenal para ações de responsabilidade 
decorrente dos efeitos da concessão pública. Precedentes do 
STJ.

ACÓRDÃO
DATA DE JULGAMENTO: 12/11/2019
0803350-81.2017.8.22.0000 Embargos de Declaração em Agravo 
de Instrumento (PJE)
Origem: 7032174-58.2017.822.0001 – Porto Velho/ 10ª Vara Cível
Embargante : Itaú Unibanco S/A
Advogado : Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli (OAB/RO 
5546)
Advogado : Edson Antônio Sousa Pinto (OAB/RO 4643)
Advogada : Daniela Martins Braz (OAB/SP 172743)
Embargado : Agenor Antônio Bolzan
Advogado : Dirceu Ribeiro de Lima (OAB/RO 3471)
Advogado : Antônio Camargo Júnior (OAB/PR 15066)
Relator : DESEMBARGADOR ROWILSON TEXEIRA
Interpostos em 26/06/2019
Decisão: RECURSO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO 
RELATOR, À UNANIMIDADE.
EMENTA
Processo Civil. Omissão de 
ACÓRDÃO. Reconhecimento e suprimento do vício. Efeito 
infringente. Expurgos inflacionários. Ação civil pública. Cautelar 
em cumprimento de sentença. Efeitos erga omnes. Inexistência. 
Suspensão da prescrição. Não ocorrência. Extinção da ação de 
cumprimento de sentença.
Havendo omissão reconhecida, deve ser corrigido o vício 
encontrado, sendo possível, inclusive, impor efeito infringente ao 
julgado integrativo.
O ajuizamento de ação cautelar incidental em processo de 
cumprimento de sentença e a respectiva concessão da liminar 
naquela não possui eficácia erga omnes a ponto de suspender e/ou 
interromper o prazo prescricional para ajuizamento de outras ações 
de cobrança (cumprimento de sentença) com base no mesmo 
título judicial de outros poupadores, haja vista que as ações, 
notadamente cautelares, possuem efeitos inter partes, porquanto 
são ações instrumentais e acessoriais não dispondo de qualquer 
influência e/ou disposição de direito material.

ACÓRDÃO
DATA DE JULGAMENTO: 12/11/2019
7052038-19.2016.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7052038-19.2016.8.22.0001 – Porto Velho/ 8ª Vara Cível
Apelante : Banco BMG S/A
Advogado : Antônio de Moraes Dourado Neto (OAB/PE 23255)
Advogado : Hugo Neves de Moraes Andrade (OAB/PE 23798)
Advogada : Luciana Buchmann Freire (OAB/SP 107343)
Advogado : Bruno Ribeiro de Souza (OAB/PE 30169)
Advogado : Urbano Vitalino de Melo Neto (OAB/PE 17700)
Apelada : Francisca Rocha Neta
Advogado : Pedro Luiz Lepri Júnior (OAB/RO 4871)
Relator : DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
Distribuído por sorteio em 16/01/2018
Decisão: RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO 
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.
Ementa: Apelação cível. Revisional de contrato. Tarifa de cadastro. 
Tarifa de abertura de crédito – TAC. Serviços de terceiros. A 
tarifa de cadastro quando contratada é válida e somente pode 
ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a 
instituição financeira. O Superior Tribunal de Justiça, sob o regime 
do julgamento de recursos repetitivos (REsp n. 1.251.331 e REsp 
n. 1.255.573), firmou a tese de que a cobrança da TAC é válida até 
os contratos firmados em 30/04/2008. A cobrança de ressarcimento 
de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço 
a ser efetivamente prestado, é abusiva.

ACÓRDÃO
DATA DE JULGAMENTO: 05/11/2019
0801086-23.2019.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7015624-17.2019.8.22.0001 - Porto Velho/ 5ª Vara Cível
Agravante : Ady Correa da Costa Oliveira
Advogada : Maria Heloisa Bisca Bernardi (OAB/RO 5758)
Advogado : Gustavo Bernardo Hadames Bernardi Monteiro (OAB/
RO 5275)
Agravada : Unimed Vilhena Cooperativa de Trabalho Médico
Advogado : Luiz Antônio Gatto Junior (OAB/RO 4683)
Relator : DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
Distribuído por sorteio em 18/04/2019
Decisão: “RECURSO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO 
RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Agravo de Instrumento. Tutela de urgência antecipada. 
Fornecimento de medicamentos. Direito à saúde. Presentes os 
requisitos. Recurso provido.
Os critérios de aferição ao deferimento da antecipação dos efeitos da 
tutela estão na faculdade do magistrado, que, examinando os fatos 
e documentos juntados, decide sobre a conveniência da concessão, 
desde que preenchidos os requisitos legais (probabilidade do 
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), 
podendo, a qualquer tempo, revogá-la ou modificá-la.
A verossimilhança das alegações evidenciadas por relatório médico, 
exames confirmando a síndrome de anticorpos antifosforípides, 
prescrição médica, indicam o perigo da demora consistente no 
agravamento do quadro clínico da paciente.

ACÓRDÃO
DATA DE JULGAMENTO: 12/11/2019
7035762-39.2018.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7035762-39.2018.8.22.0001 – Porto Velho/ 1ª Vara Cível
Apelante : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 
S/A
Advogado : Wilson Vedana Júnior (OAB/RO 6665)
Advogado : Paulo Barroso Serpa (OAB/RO 4923)
Advogado : Iran da Paixão Tavares Júnior (OAB/RO 5087)
Advogado : José Henrique Barroso Serpa (OAB/RO 9117)
Advogado : Clayton Conrat Kussler OAB/RO 3861)
Advogada : Lucimar Cristina Gimenez Cano (OAB/RO 5017)
Apelada : Iane Lima Fagundes
Advogado : Thiago de Assis da Silva (OAB/RO 6878)
Relator : DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
Distribuído por sorteio em 06/08/2019 
Decisão: RECURSO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO 
RELATOR, À UNANIMIDADE.
EMENTA
Apelação cível. Cobrança. Seguro obrigatório - DPVAT. Invalidez 
permanente parcial incompleta. Enquadramento do segmento. 
Tabela prevista na Lei n. 6.194/74. Lesão diversa. Laudo pericial. 
Adequação.
O dano ou debilidade sofrido pelo beneficiário do seguro DPVAT 
deve ser enquadrado em um dos segmentos orgânicos ou corporais 
previstos na tabela constante na Lei n. 6.194/74, cujo percentual de 
perda está estabelecido.
Estando o dano ou debilidade enquadrado em segmento diverso, 
faz-se necessária a sua adequação, aplicando-se o percentual 
previsto na legislação.
A indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez permanente, 
quando parcial incompleta, deverá ser fixada enquadrando-se 
a lesão sofrida na tabela prevista na Lei n. 6.194/74, incidindo o 
percentual estipulado sobre o limite indenizatório de R$13.500,00. 
Em seguida, sobre o valor apurado incide o percentual de 75% 
ou 50% ou 25% ou 10%, variando conforme atestado em laudo 
pericial se de repercussão intensa, média, leve ou residual.
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ACÓRDÃO
DATA DE JULGAMENTO: 12/11/2019
7000622-96.2018.8.22.0015 Apelação (PJE)
Origem: 7000622-96.2018.8.22.0015 – Guajará-Mirim/ 2ª Vara 
Cível
Apelante : W. R. de S.
Advogado : Nivaldo Ribera de Oliveira (OAB/RO 3527)
Apelada : G. F. R. representada por G. S. F.
Advogada : Rejane Regina dos Santos Ferreira (OAB/RO 8568)
Relator : DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
Distribuído por sorteio em 28/02/2019
Decisão: RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO 
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.
EMENTA
Apelação cível. Alimentos. Redução da capacidade econômica do 
alimentante. Ausência de comprovação. Recursos não providos.
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades 
do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada, sendo certo 
que, não demonstrada a ocorrência de mudança na capacidade 
econômica do alimentante ou da necessidade do alimentado, 
devem ser mantidos.
Cabe ao alimentante demonstrar a sua incapacidade financeira a 
fim de obter êxito na redução do valor fixado.

ACÓRDÃO
DATA DE JULGAMENTO: 12/11/2019
7007644-12.2016.8.22.0005 Apelação (PJE)
Origem: 7007644-12.2016.8.22.0005 – Ji-Paraná/ 4ª Vara Cível
Apelantes : Maria Fátima Martins da Cruz e outro
Advogada : Mariana Correia da Silva Ganança (OAB/RO 6672)
Advogado : Antônio Ramon Viana Coutinho (OAB/RO 3518)
Apelados : Kesia Rosimar de Paula Mendes e outro
Advogada : Aline Silva de Souza Willers (OAB/RO 6058)
Relator : DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
Distribuído por sorteio em 09/03/2017
Decisão: PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, RECURSO 
NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À 
UNANIMIDADE.
Ementa: Apelação. Embargos à execução. Título extrajudicial. 
Ausência de executividade. Contrato não cumprido. Resolução 
por onerosidade excessiva. Exceção. Não comprovação. Bem 
impenhorável. Litigância de má-fé. Caracterização. Honorários 
de advogados. Manutenção. Qualquer pessoa maior e capaz, 
independentemente de qualquer ligação com as partes, pode 
assinar como testemunha um contrato de compra e venda, não 
havendo que se falar em ausência de executividade do negócio 
jurídico e inexistência de forma prescrita em lei. A alegação de que o 
contrato celebrado entre as partes é apenas de natureza preliminar 
não deve prosperar, pois, como se pode perceber no documento 
juntado aos autos, trata-se de contrato definitivo de compra e 
venda em que estabeleceram os bens que foram adquiridos pelos 
apelantes, bem como o preço ajustado, sendo improcedente a tese 
de exceção de contrato não cumprido e resolução por onerosidade 
excessiva. O devedor adota comportamento contraditório, pois 
em um momento indica bem à penhora e, posteriormente, argui 
sua impenhorabilidade, estando comprovada a inverossimilhança 
do alegado. Verificado que os apelantes estão utilizando a ação 
com o objetivo ilegal de protelar o andamento da execução opondo 
resistência injustificada, como exemplo a alegação de promessa 
de faturamento que sequer foi objeto do contrato realizado, deve 
incorrer nas penas previstas no art. 81 do Código de Processo Civil. 
A jurisprudência do STJ adotou o entendimento de que os honorários 
de advogados são passíveis de modificação na instância especial 
tão somente quando se mostrarem irrisórios ou exorbitantes, não 
sendo esse o caso dos autos, pois está em consonância com as 
peculiaridades da causa.

ACÓRDÃO
DATA DE JULGAMENTO: 05/11/2019
0801922-93.2019.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7000816-68.2019.8.22.0013 - Cerejeiras/ 1ª Vara 
Genérica
Agravante : Banco BMG S/A
Advogado : Antônio de Moraes Dourado Neto (OAB/PE 23255)
Advogada : Maria Cláudia Gomes Cavalcanti de Albuquerque 
(OAB/PE 33774)
Agravado : Assis Ferreira da Costa
Advogada : Juliana Queiroz dos Santos (OAB/RO 9170)
Advogado : Eber Coloni Meira da Silva (OAB/RO 4046)
Relator : DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
Distribuído por sorteio em 06/06/2019
Decisão: “RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO 
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Agravo de Instrumento. Tutela de urgência concedida. Suspensão 
dos descontos no benefício previdenciário. Pena de multa diária. 
Análise perfunctória. Requisitos preenchidos. Recurso não provido
A tutela de urgência é concedida quando há elementos que 
evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco 
ao resultado útil do processo, conforme preconiza o art. 300, caput, 
CPC/15, e se dá mediante o cotejo analítico prefacial com vistas 
aos documentos trazidos pela parte juntamente ao seu pedido 
inicial.

ACÓRDÃO
DATA DE JULGAMENTO: 05/11/2019
0801419-72.2019.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 0002655-60.2013.8.22.0014 - Vilhena/ 1ª Vara Cível
Agravantes : Waldir Magrinelli e outra
Advogada : Kelly Mezzomo Crisópstomo Costa (OAB/RO 3551)
Advogada : Marianne Almeida e Vieira de Freitas Pereira (OAB/
RO 3046)
Advogado : Jeverson Leandro Costa (OAB/RO 3134)
Advogado : Márcio Henrique da Silva Mezzomo (OAB/RO 5836)
Agravada : Rical - Rack Indústria e Comércio de Arroz Ltda.
Advogada : Silvane Secagno (OAB/RO 5020)
Advogado : Renato Avelino de Oliveira Neto (OAB/RO 3249)
Advogada : Eliane Gonçalves Facinni Lemos (OAB/RO 1135)
Advogado : Sandro Ricardo Salonski Martins (OAB/RO 1084)
Advogada : Solange Neves Fuza (OAB/RO 3545)
Relator : DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA
Redistribuído por sorteio em 05/06/2019
Decisão: “RECURSO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO 
RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. 
Hipossuficiência demonstrada. Gratuidade deferida. Recurso 
provido
Demonstrada a hipossuficiência financeira, impõe-se a concessão 
do benefício da gratuidade da justiça.

ACÓRDÃO
DATA DE JULGAMENTO: 12/11/2019
7062833-84.2016.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7062833-84.2016.8.22.0001 – Porto Velho/ 10ª Vara 
Cível
Apelante : S & C Comércio de Veículos e Serviços de Construção 
Ltda. – ME
Advogada : Pryscila Lima Araripe (OAB/RO 7480)
Advogado : Márcio Santana de Oliveira (OAB/RO 7238)
Advogada : Glícia Laila Gomes Oliveira (OAB/RO 6899)
Apelado : Banco Bradesco S/A
Advogado : Mauro Paulo Galera Mari (OAB/RO 4937)
Relator : DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
Distribuído por sorteio em 18/07/2018
Decisão: RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO 
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.
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EMENTA
Apelação. Busca e apreensão. Notificação extrajudicial. 
Correspondência. Endereço contratual. Adimplemento substancial. 
Inaplicabilidade. Recurso repetitivo. 
A notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual do 
devedor, ainda que não recebida por este em razão de mudança de 
endereço não informada ao credor, deve ser declarada válida para 
fins de comprovação da mora da parte inadimplente. 
A aplicação ou não da teoria do adimplemento substancial já foi 
objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de 
recurso repetitivo – REsp n. 1.418.593/MS, que firmou a seguinte 
tese:
“Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: “Nos contratos 
firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, 
no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de 
busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida 
esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na 
inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel 
objeto de alienação fiduciária.”
Tal entendimento ocorre porque o Decreto-Lei nº 911/69 não 
restringe ao credor à utilização da busca e apreensão a depender 
da quantidade de parcelas vincendas, ao contrário, prevê de forma 
expressa que é lícito exigir a quitação integral do débito (purgação 
da mora) como condição imprescindível para que o bem, objeto de 
alienação, permaneça com o aquele que o financiou.
Comprovada a mora do devedor, bem como os requisitos previstos 
no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, deve ser mantida a decisão que 
determinou a busca e apreensão do bem, não se aplicando ao caso 
concreto a teoria do adimplemento substancial.

ACÓRDÃO
DATA DE JULGAMENTO: 12/11/2019
7014129-22.2016.8.22.0007 Apelação (PJE)
Origem: 7014129-22.2016.8.22.0007 – Cacoal/ 4ª Vara Cível
Apelante : Ana da Silva Filho
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelada : Associação Educacional de Rondônia
Advogada : Lilian Mariane Lira (OAB/RO 3579)
Advogado : Diógenes Nunes de Almeida Neto (OAB/RO 3831)
Relator : DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
Distribuído por sorteio em 09/10/2017
Decisão: PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, RECURSO 
NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À 
UNANIMIDADE.
EMENTA
Apelação. Embargos à execução. Citação por edital. Esgotadas as 
possibilidades. Preliminar rejeitada. Comprovada prova escrita da 
relação de crédito. 
É válida a citação efetivada por edital, quando esgotadas todas as 
possibilidades de localização do devedor.
Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, prova 
escrita hábil a instruir o procedimento executório é qualquer 
documento, com eficácia executiva, que denote a existência do 
débito.

ACÓRDÃO
DATA DE JULGAMENTO: 12/11/2019
7006889-51.2017.8.22.0005 Apelação (Recurso Adesivo) (PJE)
Origem: 7006889-51.2017.8.22.0005 – Ji-Paraná/ 1ª Vara Cível
Apelante/Recorrida: Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia 
– Caerd
Advogado : Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Advogado : Márcio Fábio Alves da Silva Júnior (OAB/RO 8624)
Apelada/Recorrente: Simone Gomes de Lima
Advogado : Syrne Lima Felberk de Almeida (OAB/RO 3186)
Relator : DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
Distribuído por sorteio em 13/11/2018
Decisão: RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO E ADESIVO 
PARCIALMENTE PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO 

RELATOR, À UNANIMIDADE.
EMENTA
Apelação cível. Ação indenizatória. Interrupção no fornecimento 
de água. Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado. 
Quantum indenizatório. Honorários advocatícios. Majoração. Caso 
concreto. Deferimento.
O serviço público atinente ao fornecimento de água potável é de 
primeira necessidade, de modo que sua interrupção por falha 
na prestação do serviço, causada pelo fornecedor, enseja o 
reconhecimento da necessidade de indenização por danos morais 
ao consumidor que fica dias sem o fornecimento de água.
O valor da indenização a título de danos morais deve ser fixado com 
razoabilidade e proporcionalidade, atendendo aos precedentes da 
Corte.
Os honorários advocatícios são passíveis de modificação quando se 
mostrarem irrisórios ou exorbitantes em relação às peculiaridades 
da causa, de modo que, naquelas de pequeno valor, estes devem 
ser arbitrados de forma equitativa pelo juiz a fim de remunerar de 
forma justa o trabalho do patrono da parte, cabendo sua majoração 
para que atenda a este comando.

ACÓRDÃO
DATA DE JULGAMENTO: 05/11/2019
7018354-06.2016.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7018354-06.2016.8.22.0001 - Porto Velho/ 9ª Vara Cível
Apelante : Banco do Brasil S/A
Advogado : Rafael Sganzerla Durand (OAB/RO 4872-A)
Advogado : Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB/RO 4875-A)
Advogado : Rômulo Romano Salles (OAB/RO 6094)
Advogado : Alexandre Oliveira de Araújo (OAB/AM 7201)
Advogada : Amanda Araújo dos Santos (OAB/AM 6150)
Apelada : Tamara Alves Evangelista
Advogado : Antônio Figueiredo de Lima Filho (OAB/RO 5116)
Advogado : Felipe Ampuero Marques (OAB/RO 4628)
Relator : DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA
Distribuído por sorteio em 20/11/2017
Decisão: “RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO 
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
Ementa: Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Aplicação 
financeira não contratada. Cancelamento. Honorários. Manutenção 
da sentença. Hipótese em que a ré não comprova a contratação 
dos serviços reclamados, o cancelamento é medida que se impõe. 
De acordo com o art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, 
vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre 
eles as despesas.

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1ª Câmara Cível / Gabinete Des. Rowilson Teixeira 
Processo: 0801750-54.2019.8.22.0000 - Ação Rescisória (47)
Origem: 0002101-67.2013.8.22.0001 - Porto Velho/6ª Vara Cível
Autor: Canisio Hartmann
Advogado(a): Marcus Filipe Araújo Barbedo (OAB/RO 3141)
Advogado(a): Artur Leandro Veloso De Souza (OAB/RO 5227)
Réu: Sindicato Dos Trabalhadores Da Saúde De Rondônia
Relator: ROWILSON TEIXEIRA
Data distribuição: 23/09/2019 16:23:20
Vistos.
Trata-se de ação rescisória ajuizada por Canisio Hartmann em face 
do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde do Estado de Rondônia 
-SINDSAUDE.
Preliminarmente pugna pela concessão da justiça gratuita, com 
alegação de de que é hipossuficiente e que não possui condições 
de arcar com as custas processuais bem como do depósito prévio 
que alude o art. 968 do CPC, isso porque o valor da causa é de 
milhões de reais, sendo que o depósito seria de R$ 237.946,54, 
e as custas também em mais de R$ 100.000,00. Assim, requer o 
provimento do presente recurso a fim de reformar a decisão com 
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consequente concessão do benefício ou, alternativamente, seu 
diferimento.
É o necessário relato.
Decido.
No presente caso, a parte ingressa com ação rescisória objetivando 
sentença que reconheceu prescrição (a qual afirma-se inexistir) 
de suposto crédito em alto valor do autor da ação, decorrente 
de contrato de contador com o citado sindicato, ou seja, além da 
própria profissão de profissional liberal, resta evidente que o jurídico 
tutela no presente caso é crédito alto, de tal modo que não há de se 
cogitar que o requerente seja pobre, nos restritos termos daqueles 
desamparados pela vida sócio-econômic ado país.
E em razão disto, analisando os autos, e toda a documentação 
relativa à questão, anoto que não seja caso de concessão da 
gratuidade, mas sim, do diferimento do pagamento das custas.
Ao que vejo, se trata o caso dos autos de impossibilidade temporária 
do pagamento das custas iniciais e do depósito prévio, de tal modo 
que venha a fazer jus, não ao benefício integral, mas, ao seu 
diferimento, consoante o art. 34, da Lei 3.896/2016 – Lei de Custas 
Forenses do Estado de Rondônia – que verbera:
Art. 34. O recolhimento das custas judiciais será diferido para 
o final quando comprovada, por meio idôneo, a momentânea 
impossibilidade financeira do seu recolhimento, ainda que parcial:
[…]
III – se decorrente de lei ou fato justificável, mediante decisão 
judicial.
Deste modo, há imanente possibilidade de concessão do diferimento 
do pagamento das custas ao final, o que permite, por exemplo, 
o autor da ação, invocar a prestação jurisdicional rápida a fim de 
tutelar sua pretensão em juízo, ou seja, terá possibilitado o acesso 
à Justiça de forma a garantir o seu direito constitucional de ação e 
defesa.
Entretanto, não estará desobrigado ao pagamento das custas ao 
final do processo, a qual não será pelo vencido, mas devidas pelo 
autor, mesmo no caso em que se sagrar vencedor da ação.
A propósito já decidiu o col. STJ que, conforme as peculiaridades, 
pode ser concedido o diferimento das custas, in verbis:
Direito processual civil. Recurso especial. Embargos do devedor à 
execução de alimentos. Diferimento do pagamento das custas na 
execução. Aproveitamento nos embargos.
- O benefício concedido ao credor da execução, de diferimento 
do pagamento das custas do processo, pode ser estendido aos 
embargos do devedor à execução, consideradas as peculiaridades 
da hipótese.
Recurso especial não conhecido.
(STJ - REsp 816.472/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 28/11/2006, DJ 18/12/2006, p. 
391)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TAXA JUDICIARIA. 
CUSTAS PREVIAS. LEI ESTADUAL QUE DIFERE O 
PAGAMENTO PARA FINAL. VALIDADE. EXAME DE LEI LOCAL. 
IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INOCORRENCIA. 
PRECEDENTE. RECURSO DESACOLHIDO.
[...]
II - Sendo o estado titular do crédito decorrente da taxa judiciaria, 
tem ele competência legislativa para diferir o seu pagamento para 
o final do processo.
III - A tendência do processo civil brasileiro contemporâneo e 
flexibilizar no tocante a interposição e processamento dos recursos, 
deixando ao legislador estadual dispor sobre o que melhor convém 
a realidade local.
[...]
(STJ - REsp 43.311/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO 
TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/04/1997, DJ 
12/05/1997, p. 18805)
E ainda desta Corte:
Demonstrada a dificuldade financeira momentânea, inexiste óbice 
para o diferimento do recolhimento da taxa judiciária para a final, 
pois embora a mencionada lei não contemple a presente ação em 

seu rol, ela deve ser interpretada em consonância com o princípio 
constitucional de acesso à Justiça, consagrado pelo art. 5º , incisos 
XXXV e LV , da CF.
(Ag. Instrumento nº 0801284-56.2016.8.22.0000)
Pelo exposto, indefiro o beneplácito da Justiça Gratuita, contudo, 
alternativamente, concedo o diferimento do pagamento das custas 
e do depósito prévio ao final, ou seja, após o recebimento do seu 
crédito.
Com relação à tutela antecipada, analisando os autos, não concluo 
com precisão exata na presença dos requisitos a impor efeito 
suspensivo ao cumprimento de sentença de primeiro grau, pelo 
que indefiro a tutela emergencial.
Cite-se o sindicato com o prazo de 20 dias.
Desembargador Rowilson Teixeira
relator

2ª CÂMARA CÍVEL

ACÓRDÃO
DATA DE JULGAMENTO: 13/11/2019
7041137-55.2017.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7041137-55.2017.8.22.0001-Porto Velho / 9ª Vara Cível
Apelante : Sebastião Diniz do Nascimento
Advogado : Edésio Vasconcelos de Resende (OAB/RO 7513)
Advogado : Francisco Carlos da Silva Nascimento (OAB/RO 7336)
Apelado : Pedro Alves Ribeiro
Advogado : Paulo Fernando Lerias (OAB/RO 3747)
Advogado : Paulo Roberto da Silva Maciel (OAB/RO 4132)
Relator : DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Distribuído por Sorteio em 29/08/2018
Decisão: “RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO 
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.
Ementa: Interdito proibitório. Proteção possessória. Requisitos. 
Presença. Deferimento. É procedente ação de interdito proibitório 
quando comprovada a iminência de esbulho ou turbação da posse, 
bem como do justo receio de ser ela molestada. 

ACÓRDÃO
DATA DE JULGAMENTO: 25/09/2019
7032865-09.2016.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7032865-09.2016.8.22.0001 - Porto Velho / 1ª Vara Cível
Apelante : Santo Antônio Energia S/A
Advogado : Rafael Aizenstein Cohen (OAB/SP 331938)
Advogada : Rafaela Pithon Ribeiro (OAB/BA 21026)
Advogado : Francisco Luís Nanci Fluminhan (OAB/RO 8011)
Advogado : Marcelo Ferreira Campos (OAB/RO 3250)
Advogada : Miriani Inah Kussler Chinelato (OAB/DF 33642)
Advogada : Bruna Rebeca Pereira da Silva (OAB/RO 4982)
Advogada : Luciana Sales Nascimento (OAB/RO 5082)
Advogado : Everson Aparecido Barbosa (OAB/RO 2803)
Advogado : Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Apelados : Jurandy Manoel Campos Pinheiro e outros
Advogado : Mateus Baleeiro Alves (OAB/RO 4707)
Advogado : Robson Araújo Leite (OAB/RO 5196)
Relator : DES. KIYOCHI MORI
Distribuição por Sorteio em 31/07/2019
Decisão: ‘’PRELIMINARES REJEITADAS NOS TERMOS DO 
VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE. NO MÉRITO, RECURSO 
PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, POR 
MAIORIA, VENCIDOS O DES. ALEXANDRE MIGUEL E O DES. 
SANSÃO SALDANHA.’’
Ementa: Apelação. Usina hidrelétrica. Preliminares. Ausência 
de fundamentação. Laudo pericial. Nexo de causalidade entre 
construção e inundação. Inexistência. A nulidade da sentença 
por ausência de fundamentação somente comporta as decisões 
totalmente desprovidas de motivação. Não merece acolhimento a 
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nulidade do laudo pericial, quando verificado que os argumentos 
expendidos indicam mero inconformismo com as conclusões 
ali expostas. Demonstrado que o alagamento decorrente de 
enchente de 2014 fora ocasionado por fenômeno natural, impõe-
se reconhecer a ausência de nexo de causalidade entre os danos 
sofridos pelos moradores da região afetada e o empreendimento 
relativo à construção da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio, de 
modo que incabível a responsabilização civil da empresa a fins de 
reparação.

ACÓRDÃO
DATA DE JULGAMENTO: 13/11/2019
0221671-94.2009.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 0221671-94.2009.8.22.0001-Porto Velho / 3ª Vara Cível
Apelantes : Valdevino de Melo e outra
Advogado : Paulo Rogério José (OAB/RO 383)
Apelada : Federação das Indústrias do Estado de Rondônia
Advogado : Romilton Marinho Vieira (OAB/RO 633)
Advogado : José Alves Pereira Filho (OAB/RO 647)
Relator : DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Distribuído por Sorteio em 16/08/2018
Decisão: “PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, RECURSO 
NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À 
UNANIMIDADE.”
Ementa: Apelação cível. Ação Reivindicatória. Cerceamento de 
defesa. Requisitos. Usucapião extraordinária. Transcurso do tempo 
não comprovado. A ação reivindicatória se submete à comprovação 
da propriedade da área litigiosa, da sua correta individualização 
e da prova da posse injusta exercida pelo réu sobre o imóvel. O 
julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa 
quando não se evidencia a necessidade de produção de prova oral 
e se a parte não indica que fato específico que pretendia provar, 
visto que a tese de defesa lançada na contestação é a mesma 
produzida nas outras ações que tem como objeto o mesmo imóvel 
que visa obter a propriedade por usucapiendo. Para a configuração 
da usucapião extraordinária é necessário, além de objeto hábil e 
do decurso do tempo, a presença de posse mansa, pacífica e com 
ânimo de dono. Ausentes os pressupostos exigidos por lei para a 
configuração da usucapião, deve ser mantida a improcedência da 
ação. 

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia 
ABERTURA DE VISTA
0000430-05.2015.8.22.0012 Recurso Especial (PJE)
Origem: 0000430-05.2015.8.22.0012 - Colorado do Oeste / 1ª Vara 
Cível
Recorrente : Nobre Seguradora do Brasil S/A
Advogada : Helida Genari Baccan (OAB/RO 2838)
Advogado : Guilherme Marcel Jaquini (OAB/RO 4953)
Advogada : Maria Emília Gonçalves de Rueda (OAB/PE 23748)
Advogada : Lucineide Maria de Almeida Albuquerque (OAB/SP 
72973)
Advogado : Charles Baccan Júnior (OAB/RO 2823)
Recorrido: Nadir Antunes dos Reis
Advogado : Leandro Márcio Pedot (OAB/RO 2022)
Apelada/Recorrida : Rodoviário Lino Ltda - ME
Advogado : Greicis André Biazussi (OAB/RO 1542)
Apelada/Recorrida : Serra Negra Turismo Ltda - ME
Advogada : Grasiela Albina Castaman Victória (OAB/RO 4939)
Relator: DES. WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR
Interposto em 20/11/2019
ABERTURA DE VISTA
Nos termos do artigo 1007, § 4º, do NCPC, fica a recorrente 
intimada para, regularizar o recolhimento em dobro das custas do 
Recurso Especial, no prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho/RO, 13 de novembro de 2019. 
Loureane Barce da Silva
Técnica Judiciária 206450-2

ACÓRDÃO
DATA DE JULGAMENTO: 13/11/2019
7037872-45.2017.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7037872-45.2017.8.22.0001-Porto Velho / 4ª Vara Cível
Apelante : Francisca Maria de Nazaré
Advogada : Caroline de Oliveira Moura (OAB/RO 7967)
Advogado : Fábio Henrique Furtado Coelho de Oliveira (OAB/RO 
5105)
Apelado : Banco Itaú Consignado S/A
Advogado : Wilson Belchior (OAB/RO 6484)
Relator : DES. KIOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 29/08/2019
Decisão: “RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO 
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
Ementa: Apelação cível. Empréstimo. Desconto. Excessivo. 
Indevido. Código de Defesa do Consumidor. Ausência de 
comprovação. Mínima. Ônus da parte autora. Comprovada a 
contratação de refinanciamento e a existência de cláusula expressa 
quanto a sua finalidade, não há que se falar em falta de informação 
ou vício de consentimento. A análise do caso, à luz do Código de 
Defesa do Consumidor, não afasta o dever da parte autora de 
comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito vindicado, 
no caso, que os descontos em contracheque foram excessivos ou 
indevidos.

ACÓRDÃO
DATA DE JULGAMENTO: 13/11/2019
7006382-39.2016.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7006382-39.2016.8.22.0001-Porto Velho / 10ª Vara Cível
Apelante : Centrais Elétricas de Rondônia S/A - CERON
Advogado : Daniel Penha de Oliveira (OAB/RO 3434)
Advogada : Erica Cristina Claudino (OAB/RO 6207)
Advogada : Vanessa Barros Silva Pimentel (OAB/RO 8217)
Advogada : Gabriela de Lima Torres (OAB/RO 5714)
Advogado : Alex Cavalcante de Souza (OAB/RO 1818)
Apelado : Juarez Rodrigues Pereira
Advogado : Casimiro Ancilon de Alencar Neto (OAB/RO 4569)
Advogado : Gustavo Nobre de Azevedo (OAB/RO 5523)
Advogado : Diego José Nascimento Barbosa (OAB/RO 5184)
Relator : DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Distribuído por Sorteio em 18/12/2018
Decisão: “PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, RECURSO 
NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À 
UNANIMIDADE.”
Ementa: Apelação cível. Incorporação. Custeio da obra. 
Ausência de previsão contratual. Prescrição trienal. Inocorrência. 
Ressarcimento devido. Honorários. O pedido de ressarcimento dos 
valores pagos a título de participação financeira do consumidor 
no custeio da construção de rede elétrica rural e com compra de 
material para manutenção, quando inexistente previsão contratual, 
prescreve em 3 anos, nos termos do art. 206, § 3º, do Código 
Civil, devendo ser contada a partir do desembolso pelo particular. 
Não atingido o prazo prescricional, é devido o ressarcimento dos 
valores dispendidos com a construção da rede elétrica incorporada, 
sob pena de enriquecimento ilícito da concessionária. Aplica-se 
à sentença proferida após a entrada em vigor do Novo CPC, a 
regra estampada no art. 85, §11, do CPC/2015, no que se refere à 
majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal.

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Paulo Kiyochi 
Processo: 0011059-37.2012.8.22.0014 - Agravo em Recurso 
Especial (PJE)
Origem: 0011059-37.2012.8.22.0014-Vilhena / 1ª Vara Cível
Agravante/Recorrente: José Vilmor Ramos
Advogada : Kelly Mezzomo Crisostomo Costa (OAB/RO 3551)
Advogado : Jeverson Leandro Costa (OAB/RO 3134)
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Advogada : Marianne Almeida e Vieira de Freitas Pereira (OAB/
RO 3046)
Advogado : Márcio Henrique da Silva Mezzomo (OAB/RO 5836)
Agravado/Recorrido: Marcelo de Carvalho Sernagioto - ME
Advogado : José Luis Cabral de Melo (OAB/SP 84662)
Advogado : Weliton Luis de Souza (OAB/SP 277377)
Advogada : Jayne Moutinho Balestrin (OAB/RO 7928)
Agravado/Recorrido: Nutrisal Indústria e Comércio Ltda. - ME
Advogado : Paulo Henrique Feitosa (OAB/SP 141150)
Relator: DES. WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR
Interposto em 21/11/2019
ABERTURA DE VISTA
Nos termos do provimento nº 001/2001-PR, de 13/09/2001, e dos 
artigos 203, § 4º c/c 1042, § 3º ambos do CPC, ficam os agravados 
intimados para, querendo, apresentarem contraminuta ao Agravo 
em Recurso Especial, no prazo legal, via digital, conforme artigo 
10, §1º, da Lei Federal n. 11.419/2006.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019.
Bel. Wilmo Andrey Soares Mendonça
Analista Judiciário da CCível-CPE2ºGRAU

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia 
PROCESSO Nº: 0009973-87.2014.8.22.0102 APELAÇÃO (PJE)
Origem: 0009973-87.2014.8.22.0102 – Porto Velho – 1ª Vara De 
Família E S
Apelante: C. D. S.
Advogada: Claudia Sunara Bezerra de Oliveira Costa (OAB/RO 
7997)
Advogado: Bento Manoel De Morais Navarro Filho (OAB/RO 
4251)
Advogada: Marcia Teixeira Dos Santos (OAB/RO 6768)
Apelado: S. R. DE S.
Advogado: Jose Bruno Ceconello (OAB/RO 1855)
Relator: MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Despacho
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Carlos Dias Santana 
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos 
formulados na ação de reconhecimento e dissolução de união 
estável c/c partilha de bens, guarda e alimentos dos filhos, movida 
por Soraya Rebouças de Siqueira. À autora havia sido deferido o 
recolhimento das custas ao final.
O requerido apelou e, nesta sede formulou pedido de gratuidade 
de justiça, o que lhe foi concedido, mas esclarecido que passaria 
a ter efeito a partir da concessão, de forma que não alcançaria a 
obrigação de recolher as custas diferidas. Assim, foi determinado o 
recolhimento de tais custas, no prazo de 5 dias.
Contra a referida decisão o apelante opôs embargos de declaração, 
que não foram acolhidos.
No último dia do prazo concedido para o recolhimento das custas 
diferidas, o apelante peticionou requerendo a dilação do prazo ou o 
seu parcelamento em 12 vezes (ID n. 6535205).
Pois bem.
Como já ultrapassados mais de 60 dias do protocolo do requerimento 
de dilação, entendo que o apelante teve prazo suficiente para 
arrecadar o valor das custas, motivo pelo qual indefiro o pleito.
Quanto ao pedido de parcelamento das custas iniciais diferidas, 
indefiro de plano e o faço fundado na natureza das custas 
processuais. Explico.
A lei estadual que dispões sobre as custas processuais indica que 
as custas iniciais diferidas devem ser recolhidas juntamente com o 
preparo quando da interposição do recurso.
Registro que o STF já firmou entendimento no sentido de que as 
custas têm natureza de taxa (ADI 1378 MC, Relator Min. CELSO 
DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 30/11/1995, DJ 30-05-1997 
PP-23175 EMENT VOL-01871-02 PP-00225) e taxa é espécie de 
tributo.

Como tal, por ser tributo, o art. 155-A do Código Tributário 
determina que o parcelamento será concedido na forma e condição 
estabelecidas em lei específica.
O parcelamento, portanto, está vinculado ao poder de tributar, 
cabendo a cada ente editar lei específica aos seus respectivos 
tributos, ou seja, aos tributos federais, lei federal; aos tributos 
estaduais, lei estadual.
Assim, não obstante a existência de previsão de parcelamento das 
custas processuais no CPC/15, a incumbência do julgador resume-
se em tão somente decidir sobre a possibilidade ou não.
Todavia, a aplicação da norma depende de previsão legal, que 
indicará a forma como será efetivada (quantidade de parcelas 
limites, incidência de juros e correção, prazo para pagamento), e 
isso é competência do poder legislativo.
Por consequência, indefiro os pedidos formulados pelo apelante 
na petição de ID n. 6535205, e determino, por derradeira vez, o 
recolhimento das custas iniciais diferidas, no prazo de cinco dias, 
sob pena de deserção.
Transcorrido o prazo, tornem os autos conclusos para apreciação.
Porto Velho, RO, 22 de novembro de 2019.
Marcos Alaor Diniz Grangeia
Relator

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia 
Processo: 0012206-35.2015.8.22.0001 Agravo em Recurso 
Especial (PJE)
Origem: 0012206-35.2015.8.22.0001-Porto Velho / 9ª Vara Cível
Recorrente : Banco Pan S/A
Advogado : Flaviano Bellinati Garcia Perez (OAB/PR 24102)
Advogado : Pio Carlos Freiria Júnior (OAB/PR 509450)
Advogada : Lídia Francisca Paula Padilha (OAB/RO 6139)
Advogado : Paulo Henrique Ferreira (OAB/PE 894)
Advogada : Cristiane Belinati Garcia Lopes (OAB/RO 4778)
Recorrido : Maria Glória da Costa Rodrigues
Advogada : Daniele Rodrigues de Oliveira (OAB/RO 7543)
Advogada : Denize Rodrigues de Araújo Paião (OAB/RO 6174)
Relator: DES. WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR
Interposto em 21/11/2019
ABERTURA DE VISTA
Nos termos do art. 1º, § 1º, do Provimento n. 001/2001-PR, de 
13/9/2001, fica a agravada intimada para, querendo, contraminutar 
o Agravo em Recurso Especial.
Porto Velho/RO, 22/11/19.
Loureane Barce da Silva
Técnica Judiciária 206450-2

ACÓRDÃO
DATA DE JULGAMENTO: 25/09/2019
7012136-25.2017.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7012136-25.2017.8.22.0001 - Porto Velho / 4ª Vara Cível 
Apelantes : Adilson de Lima Brito e outros
Advogada : Jeanne Leite Oliveira (OAB/RO 1068)
Advogado : Antônio de Castro Alves Júnior (OAB/RO 2811)
Apelada : Santo Antônio Energia S/A
Advogado : Francisco Luís Nanci Fluminhan (OAB/RO 8011)
Advogado : Marcelo Ferreira Campos (OAB/RO 3250)
Advogada : Ariane Diniz da Costa (OAB/MG 131774)
Advogado : Ari Bruno Carvalho de Oliveira (OAB/RO 3989)
Advogada : Fabiane Oliveira Monteiro (OAB/RO 8141)
Advogado : Everson Aparecido Barbosa (OAB/RO 2803)
Advogada : Luciana Sales Nascimento (OAB/RO 5082)
Advogado : Luiz Gonzaga Araújo Godinho Júnior (OAB/RO 7823)
Advogado : Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Relator : DES. KIYOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 26/07/2019
Decisão: ‘’PRELIMINARES AFASTADAS NOS TERMOS DO 
VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE. NO MÉRITO, RECURSO 
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NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, POR 
MAIORIA, VENCIDOS O DES. ALEXANDRE MIGUEL E O DES. 
SANSÃO SALDANHA.’’
Ementa: Apelação cível. Cerceamento de defesa. Prova 
emprestada. Usina Hidrelétrica de Santo Antônio. Enchente. Distrito 
de Nazaré. Nexo de Causalidade. Não verificado. O magistrado tem 
ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da 
produção de provas, podendo proceder ao julgamento antecipado 
da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para 
a formação da sua convicção. É possível a utilização de prova 
emprestada de lide em que a controvérsia é idêntica à dos autos, 
a fim de verificar o nexo de causalidade entre o ato praticado pela 
parte ré e os danos alegados pela parte autora. Não verificado o 
nexo causal, resta afastada a responsabilidade da Usina de Santo 
Antônio pelos danos decorrentes da enchente ocorrida no Distrito 
de Nazaré no ano de 2014.

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia 
Processo: 0803752-94.2019.8.22.0000 - Agravo de Instrumento 
(PJE)
Origem: 0057024-87.2006.8.22.0001 Porto Velho/Ro - 1ª Vara 
Cível
Agravante: Hsbc Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo
Advogado: Paulo Guilherme De Mendonça Lopes (OAB/SP 
98709)
Agravado: Queiroz E Cia Ltda
Advogado: Carl Teske Junior (OAB/RO 3297)
Advogada: Fernanda Maia Marques (OAB/RO 3034)
Relator: DES. Marcos Alaor Diniz Grangeia
Distribuído em 30/09/2019 
Vistos.
HSBC Bank Brasil S/A interpõe agravo de instrumento contra 
decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença movido 
por Queiroz e Cia Ltda.
Insurge-se em face da decisão que estabeleceu o saldo devedor 
para prosseguimento da execução, inclusive da multa por litigância 
de má-fé imposta pelo STJ.
No tocante à multa, diz que não foi intimado para se manifestar sobre 
o valor apurado como devido a este título, além de dizer que o valor 
apurado levou em consideração o valor da causa com incidência 
de juros de mora, o que entende indevido, pois não determinado 
assim na decisão do STJ, devendo ser apenas atualizado o valor 
da causa para a cobrança da multa.
No tocante ao valor principal a ser cobrado a título de saldo 
remanescente (R$2.988.202,12), alude que há decisões judiciais 
já transitadas em julgado que estabelecem que, com o valor 
depositado no curso da lide, não havia mais saldo devedor em 
favor da agravada, de modo que a decisão agravada viola a coisa 
julgada.
Em razão dos argumentos expostos em seu recurso pede ao final:
[...]
62. Por todo o exposto, requer-se, primeiramente, a concessão de 
efeito suspensivo ao recurso, a fim de determinar a paralização dos 
atos executórios até o trânsito em julgado das questões debatidas 
em sede do presente Agravo de Instrumento, evitando-se a prática 
de todo e qualquer ato executório;
63. Em seguida, requer-se seja conhecido e integralmente provido 
o presente recurso para que seja reconhecida (i) a nulidade da 
decisão de Num. 27893604, na qual apurou o valor devido a título 
de multa por litigância de má-fé e determinou o levantamento do 
saldo residual em favor da Agravada sem a intimação prévia do 
Agravante para se manifestar a respeito; (ii) o excesso com relação 
ao valor determinado como devido à título de multa e, por fim, (iii) 
a preclusão e a coisa julgada com relação a execução de saldo 
remanescente.
É o relatório.

Passo a decidir.
Segundo as disposições do artigo 294, do CPC, a tutela provisória 
pode fundar-se em urgência ou evidência, de modo incidental ou 
cautelar.
Outrossim, o artigo 300, do CPC, diz que a tutela de urgência 
será concedida quando houver elementos que evidenciem a 
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado 
útil do processo, ao passo que a tutela de evidência será concedida 
quando presentes qualquer das hipóteses do artigo 311, do CPC, 
independentemente da demonstração de perigo de dano ou de 
risco ao resultado útil do processo.
Na espécie, neste juízo primário de cognição e sem adiantar juízo de 
mérito, entendo que está presente a relevância da fundamentação 
dos argumentos da agravante.
No tocante à multa por litigância de má-fé, a leitura da decisão 
agravada aponta para cobrança do valor da causa atualizado e 
com juros de mora, o que não me parece correto, na medida em 
que o artigo 81, do CPC, diz que esta incidirá sobre “valor corrigido 
da causa”, ou seja, sem incidência de juros de mora.
Ademais, no que diz respeito ao valor principal, a questão é 
complexa e merece uma análise mais detida, sendo temerário, 
neste momento, prosseguir com a execução para atos executórios 
de valor de quase R$3.000.000,00 (três milhões de reais).
Anoto que, ao prosseguir a execução de origem com eventual 
levantamento de valores, se, eventualmente, provido o presente 
recurso, a parte agravada deverá ressarcir valores recebido a 
maior, o que certamente implicará novos incidentes processuais.
Nesta perspectiva, concedo a antecipação da tutela recursal e defiro 
a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para determinar a 
suspensão do cumprimento de sentença nos autos do processo de 
n. 0057024-87.2006.8.22.0001, obstando qualquer ato de penhora 
de valores ou bens da agravante, bem como de levantamento ou 
alienação se eventualmente já tiver ocorrido alguma constrição 
patrimonial.
Notifique-se incontinente o juízo a quo para que tome ciência 
da presente decisão e lhe dê cumprimento, bem como preste as 
informações que julgar pertinentes.
Intime-se a agravada para responder ao recurso.
Após o prazo legal, com ou sem manifestação, tornem conclusos 
para apreciação e julgamento.
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019.
Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia
Relator

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia 
Processo: 7004494-95.2017.8.22.0002 - Apelação Cível (Pje)
Origem: 7004494-95.2017.8.22.0002 Ariquemes - 1ª Vara Cível
Apelante: Luzinete Ferreira Da Silva Lopes
Advogado: Alan Moraes Dos Santos (OAB/RO 7260)
Andre Luis Peledson Silva Viola (OAB/RO 8684)
Apelado: Ameron - Assistencia Medica Rondonia S.A
Advogado: Diego De Paiva Vasconcelos (OAB/RO 2013)
Advogado: Marcio Melo Nogueira (OAB/RO 2827)
Relator: Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia
Distribuído em 07/03/2019
Despacho
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Luzinete Ferreira 
da Silva Lopes contra sentença proferida nos autos da ação de 
obrigação de fazer cumulada com dano moral movida em face de 
Ameron - Assistência Médica Rondônia S.A..
Considerando a falta de pressupostos para a concessão da 
gratuidade judiciária requerida nesta sede pela apelante, bem 
como sua inércia em cumprir o determinado no despacho de 
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ID n. 7438341, indefiro o benefício pretendido e determino o 
recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena 
de deserção.
Decorrido o prazo, conclusos os autos.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Porto Velho-RO, 22 de novembro de 2019.
Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia
Relator

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Paulo Kiyochi 
Processo: 0015843-62.2013.8.22.0001 Agravo Interno em Apelação 
(PJE)
Origem: 0015843-62.2013.8.22.0001 Porto Velho / 2ª Vara Cível
Agravante: Jacob Belarmino Ferreira e outra
Advogado: Francisco Alves Pinheiro Filho (OAB/RO 568)
Advogada: Carla Begnini (OAB/RO 778)
Advogado: Vilson dos Santos Souza (OAB/RO 4828)
Advogado: Rodrigo Otavio Veiga de Vargas (OAB/RO 2829)
Agravado: Espólio de Isaac Benayon Sabba
Advogada: Jacimar Pereira Rigolon (OAB/RO 1740)
Advogado: Orestes Muniz Filho (OAB/RO 40)
Advogado: Welser Rony Alencar Almeida (OAB/RO 1506)
Advogado: Odair Martini (OAB/RO 30-B)
Advogado: Alexandre Camargo (OAB/RO 704)
Relator: DES. KIYOCHI MORI
Interposto em 20/11/2019
ABERTURA DE VISTA 
Nos termos do provimento nº 001/2001-PR, de 13/09/2001, e dos 
artigos 203, § 4º c/c 1021, § 2º ambos do CPC, fica o agravado 
intimado para, querendo, apresentar contraminuta ao Agravo 
Interno, no prazo legal, via digital, conforme artigo 10, §1º, da Lei 
Federal n. 11.419/2006.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019.
Bel. Juliana da Costa Neves Kovalhuk
Técnica Judiciária da CCível – CPE2ºGRAU

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia 
ABERTURA DE VISTA
7010032-55.2016.8.22.0014 Recurso Especial (PJE)
Origem: 7010032-55.2016.8.22.0014 - Vilhena / 4ª Vara Cível
Recorrente : Banco Cooperativo do Brasil S/A
Advogada : Manuela Gsellmann da Costa (OAB/RO 3511)
Advogado : Roberto Jarbas Moura de Souza (OAB/RO 1246)
Advogada : Tainara Carvalho Sombra (OAB/RO 7943)
Recorrido : Marcelo da Costa de Oliveira
Advogado : Cristiano Alves de Oliveira Valim (OAB/RO 5813)
Advogada : Maria Gonçalves de Souza Colombo (OAB/RO 3371)
Relator: DES. WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR
Interposto em 20/11/2019
ABERTURA DE VISTA
Nos termos do Provimento n. 001/2001-PR, de 13/9/2001, fica o 
recorrido intimado para, querendo, apresentar contrarrazões ao 
Recurso Especial.
Porto Velho/RO, 19 de novembro de 2019.
Loureane Barce da Silva
Técnica Judiciária 206450-2

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Isaias Fonseca Moraes 
Processo: 7002282-47.2017.8.22.0020 - Agravo em Recurso 
Especial (PJE)
Origem: 7002282-47.2017.8.22.0020-Nova Brasilândia do Oeste / 
Vara Única

Agravante/Recorrente: Postal Saúde - Caixa de Assistência e 
Saúde dos Empregados dos Correios
Advogado : José Rodolfo Alves da Silva Júnior (OAB/DF 15809)
Advogado : Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB/RO 4875)
Agravado/Recorrido: Leonardo do Carmo Gomes
Advogado : Leonardo Sobral Navarro (OAB/RO 9249)
Relator : DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Interposto em 21/11/2019
ABERTURA DE VISTA
Nos termos do provimento nº 001/2001-PR, de 13/09/2001, e dos 
artigos 203, § 4º c/c 1042, § 3º ambos do CPC, ficam os agravados 
intimados para, querendo, apresentarem contraminuta ao Agravo 
em Recurso Especial, no prazo legal, via digital, conforme artigo 
10, §1º, da Lei Federal n. 11.419/2006.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019.
Bel. Wilmo Andrey Soares Mendonça
Analista Judiciário da CCível-CPE2ºGRAU

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia 
7059843-23.2016.8.22.0001 Agravo Interno (PJE)
Origem: 7059843-23.2016.8.22.0001 - Porto Velho - 2ª Vara Cível
Agravante: Locadora Construtora E Prestadora De Servicos Facil 
Ltda - Me
Advogada: Juliana Medeiros Pires (OAB/RO 3302)
Advogado: Ricardo Maldonado Rodrigues (OAB/RO 2717)
Agravado: Cipasa Porto Velho Pov1 Desenvolvimento Imobiliario 
Ltda
Advogada: Alessandra Karina Carvalho Gongora (OAB/RO 8610)
Advogada: Daniela Fernandes Da Silva (OAB/SP 312338)
Advogado: Yann Cabral Moreira (OAB/SP 375862)
Advogado: Renato Jose Cury (OAB/SP 154351)
Advogada: Andrea Pitthan Francolin (OAB/SP 226421)
Advogada: Thais Goncalves Fortes (OAB/SP 222081)
Relator: Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia
Interposto em 21/11/2019
ABERTURA DE VISTA
Nos termos do provimento nº 001/2001-PR, de 13/09/2001, e dos 
artigos 203, § 4º c/c 1021, § 2º ambos do CPC, fica o agravado 
intimado para, querendo, apresentar contraminuta ao Agravo 
Interno, no prazo legal, via digital, conforme artigo 10, §1º, da Lei 
Federal n. 11.419/2006.
Porto Velho, 21/11/19.
Loureane Barce da Silva

TÉCNICA CCÍVEL CPE2G/TJRO 
ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Paulo Kiyochi 
Processo: 7023828-89.2015.8.22.0001 Recurso Especial em 
Apelação (PJE)
Origem: 7023828-89.2015.8.22.0001-Porto Velho / 7ª Vara Cível
Recorrente : Camila Iasmin Pinheiro Barros Teixeira
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Recorrido : Centro Educacional Carinho de Mãe Ltda. - ME
Advogado : Gustavo Nobrega da Silva (OABRO 5235)
Advogado : Nelson Canedo Motta (OAB/RO 2721)
Advogado : Igor Habib Ramos Fernandes (OAB/RO 5193)
Relator: DES. WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR
Interposto em 21/11/2019
ABERTURA DE VISTA
Nos termos do provimento nº 001/2001-PR, de 13/09/2001, e dos 
artigos 203, § 4º c/c 1030, do CPC, fica o(a) recorrido(a) intimado(a) 
para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso especial, no 
prazo legal, via digital, conforme artigo 10, §1º, da Lei Federal n. 
11.419/2006.
Porto Velho/RO, 21 de novembro de 2019.
Bel. Juliana da Costa Neves Kovalhuk
Técnica Judiciária da CCível – CPE2ºGRAU
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ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Alexandre Miguel 
0803720-89.2019.8.22.0000 Agravo De Instrumento (PJe)
Origem: 7004209-10.2019.8.22.0010 Rolim de Moura / 2ª Vara 
Cível
Agravante: Anestinas Soares Britos e Outros
Advogada: Indianara Poleis (OAB/RO 9519)
Agravado: Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
Relator: Des. Alexandre Miguel
Distribuído por Sorteio em 26/09/2019 
Despacho 
Vistos.
ANESTINAS SOARES BRITOS e outros agravam de instrumento 
contra a decisão que deferiu o recolhimento das custas ao final.
Alegam que não foi permitido o direito de comprovar a 
hipossuficiência declarada, nos termos do art. 99, § 2º do CPC.
Aduzem que são pobres na concepção jurídica do termo, uma 
vez que dois dos autores são menores sem renda, um deficiente 
aposentado pelo plano BPC e uma idosa que vive da ajuda de 
terceiros, pois por não ter desenvolvido trabalho formal não 
conseguiu aposentar.
Prequestionam a matéria.
Requerem seja concedido a gratuidade da justiça.
Examinados, decido.
De fato, antes do indeferimento da gratuidade, deve o juiz determinar 
à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos, 
conforme estabelecido no art. 99, § 2º do CPC, o que não foi feito 
no caso.
No entanto, apesar da ausência de intimação para complementar 
os documentos ausente qualquer prejuízo, uma vez que com o 
recurso de agravo de instrumento o recorrente teve a oportunidade 
de colacionar os documentos necessários.
Passo a apreciar a questão da gratuidade.
O CPC dispõe em seu art. 99:
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro 
no processo ou em recurso.
(...)
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos 
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 
determinar à parte comprovação do preenchimento dos referidos 
pressupostos.
§ 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 
exclusivamente por pessoa natural.
(...)
Anteriormente, em incidente de uniformização de jurisprudência, 
as Câmaras Reunidas Cíveis já haviam decidido que a gratuidade 
pode ser negada pelo Magistrado se encontrar fundadas as razões 
para tanto. Veja-se:
Incidente de uniformização de jurisprudência. Justiça gratuita. 
Declaração de pobreza. Presunção juris tantum. Prova da 
hipossuficiência financeira. Exigência. Possibilidade.
A simples declaração de pobreza, conforme as circunstâncias dos 
autos, é o que basta para a concessão do benefício da justiça 
gratuita, porém, por não se tratar de direito absoluto, uma vez que 
a afirmação de hipossuficiência implica presunção juris tantum, 
pode o magistrado exigir prova da situação, mediante fundadas 
razões de que a parte não se encontra no estado de miserabilidade 
declarado. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 
0011698-29.2014.822.0000, Rel. Des. Raduan Miguel Filho, j. 
05.12.2014).
Na espécie, os autores/agravantes não auferem renda, com 
exceção do agravante Odilon que é aposentado pelo plano de BPC 
e recebe um salário mínimo mensal. Inexistindo qualquer elemento 
que evidencie a falta dos pressupostos legais para a concessão da 
gratuidade.

Portanto, tenho como comprovado de que as custas e despesas 
processuais representariam grande despesa capaz de causar 
prejuízo ao sustento próprio dos agravantes e de sua família, 
justificando a alegada impossibilidade de pagamento das despesas 
processuais.
Do exposto, dou provimento ao recurso para conceder a gratuidade 
judiciária.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019.
Juiz convocado João Adalberto Castro Alves
Relator

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Isaias Fonseca Moraes 
Processo: 7009940-30.2018.8.22.0007 - Recurso Especial (PJE)
Origem: 7009940-30.2018.8.22.0007-Cacoal / 1ª Vara Cível
Recorrente: Maria Lúcia dos Santos
Advogado : Thales Cedrik Catafesta (OAB/RO 8136)
Recorrido: Banco BMG S/A
Advogado : Antônio de Moraes Dourado Neto (OAB/PE 23255)
Advogada : Camile Soriano Freire Torres (OAB/PE 36581)
Advogado : André Luis Gonçalves (OAB/RO 1991)
Advogado : Hugo Neves de Moraes Andrade (OAB/PE 23798)
Relator: DES. WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR
Interposto em: 21/11/2019
ABERTURA DE VISTA
Nos termos do provimento nº 001/2001-PR, de 13/09/2001, e dos 
artigos 203, § 4º, c/c 1030, do CPC, fica a parte recorrida intimada 
para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso especial, no 
prazo legal, via digital, conforme artigo 10, §1º, da Lei Federal n. 
11.419/2006.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019.
Bel. Wilmo Andrey Soares Mendonça
Analista Judiciário da CCível – CPE2ºGRA

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Alexandre Miguel 
014710-81.2018.8.22.0002 Apelação (PJe)
Origem: 7014710-81.2018.8.22.0002 Ariquemes / 2ª Vara Cível
Apelante: Ceron Centrais Eletricas De Rondonia
Advogada: Alessandra Mondini Carvalho (OAB/RO 4240)
Advogada: Erica Cristina Claudino (OAB/RO 6207)
Advogado: Diego De Paiva Vasconcelos (OAB/RO 2013)
Advogado: Marcio Melo Nogueira (OAB/RO 2827)
Advogado: Rochilmer Mello Da Rocha Filho (OAB/RO 635)
Apelado: Anezio Vaz Filho
Advogada: Lidiane Sayuri Vaz Kubotani Pivatto (OAB/RO 8815)
Relator: Des. Alexandre Miguel
Distribuído por Sorteio em 01/11/2019
Despacho 
Vistos.
Considerando que não há nos autos procuração ou 
substabelecimento que outorgue poderes aos advogados 
subscritores do recurso de apelação, determino a intimação da 
apelante CERON CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA para 
regularizar sua representação nos autos, no prazo de 05 (cinco) 
dias, sob pena de não conhecimento do recurso.
Após, retornem conclusos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019.
Juiz Convocado João Adalberto Casto Alves
Relator
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ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Alexandre Miguel 
7001949-64.2018.8.22.0019 Apelação (PJe)
Origem: 7001949-64.2018.8.22.0019 Machadinho do Oeste / 1º 
Juízo
Apelante: Ceron Centrais Eletricas De Rondonia
Advogada: Alessandra Mondini Carvalho (OAB/RO 4240)
Advogado: Diego De Paiva Vasconcelos (OAB/RO 2013)
Advogado: Marcio Melo Nogueira (OAB/RO 2827)
Advogado: Rochilmer Mello Da Rocha Filho (OAB/RO 635)
Apelada: Monica Fresmann Rech
Advogado: Robson Antonio Dos Santos Machado (OAB/RO 7353)
Relator: Des. Alexandre Miguel
Distribuído por Sorteio em 08/11/2019
Despacho 
Vistos.
Considerando que não há nos autos procuração ou 
substabelecimento que outorgue poderes aos advogados 
subscritores do recurso de apelação, determino a intimação da 
apelante CERON CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA para 
regularizar sua representação nos autos, no prazo de 05 (cinco) 
dias, sob pena de não conhecimento do recurso.
Após, retornem conclusos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 20 de novembro de 2019.
Juiz Convocado João Adalberto Casto Alves
Relator

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Alexandre Miguel 
7026055-47.2018.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7026055-47.2018.8.22.0001 Porto Velho / 1ª Vara Cível
Apelante: Maria Alice Campos
Defensor Público: Defensoria Pública Do Estado De Rondônia
Apelado: Ceron Centrais Elétricas De Rondônia
Advogada: Alessandra Mondini Carvalho (OAB/RO 4240)
Advogada: Erica Cristina Claudino (OAB/RO 6207)
Advogado: Diego De Paiva Vasconcelos (OAB/RO 2013)
Advogado: Marcio Melo Nogueira (OAB/RO 2827)
Advogado: Rochilmer Mello Da Rocha Filho (OAB/RO 635)
Relator: Des. Alexandre Miguel
Distribuído por Sorteio em 07/11/2019
Despacho 
Vistos.
Considerando que não há nos autos procuração ou 
substabelecimento que outorgue poderes aos advogados 
subscritores das contrarrazões ao recurso de apelação, determino 
a intimação da apelada CERON CENTRAIS ELETRICAS DE 
RONDONIA para regularizar sua representação nos autos, no 
prazo de 05 (cinco) dias.
Após, retornem conclusos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019.
Juiz Convocado João Adalberto Casto Alves
Relator

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Alexandre Miguel 
0803448-95.2019.8.22.0000 Ação Rescisória (PJe)
Origem: 0008162-75.2012.8.22.0001
Autor: J N S - Canaa Construções E Paisagismo Ltda e Outro
Advogado: Carlos Henrique Castelo Branco Mesquita (OAB/RO 
9345)

Advogado: Carlos Alberto De Sousa Mesquita (OAB/RO805)
Réu: Santo Antônio Energia S.A.
Relator: Des. Alexandre Miguel
Distribuído por Sorteio 09/09/2019 
Decisão 
RELATÓRIO
Trata-se de ação rescisória ajuizada por Jeferson Nepomuceno 
da Silva e JNS – Canaã Construções e Paisagismo Ltda., visando 
desconstituir a sentença prolatada na ação de indenização por 
danos materiais e morais que fora julgada improcedente nos 
termos do art. 269, inc. I, do CPC/73 (processo nº 0008162-
75.2012.8.22.0001).
O presente pedido assenta-se no art. 966, incisos V e VIII, do CPC, 
que expressa violação manifestamente da norma jurídica e erro de 
fato verificável do exame dos autos.
Afirmam que o autor Jeferson Nepomuceno da Silva era legítimo 
proprietário e possuidor de uma área de terra situada no distrito de 
Jaci-Paraná a qual foi desapropriada para a construção da Usina 
Hidrelétrica de Santo Antônio.
Noticiam que anterior a imissão na posse a favor da Usina 
Hidrelétrica, a segunda autora adquiriu da empresa Concrepostes 
Indústria e Comércio Ltda., por meio de contrato de compra e 
venda os direitos de exploração mineral da área pelo valor de R$ 
600.000,00 de onde extraia areia para comercialização.
Afirmam que a ação indenizatória tinha como objetivo receber 
o complemento da indenização decorrente da desapropriação, 
porquanto o valor pago pelo consórcio para o primeiro autor não 
representou o valor real da propriedade, porquanto esta possuía 
riquezas no solo a explorar. 
Sustentam que a ação indenizatória fora julgada improcedente 
sob o fundamento de que os autores não haviam comprovado 
a regularidade da cessão dos direitos de exploração perante o 
Departamento Nacional de Exploração Mineral (DNPM) e que a 
valoração da área foi equivocada, porquanto não considerou a 
extração de areia.
Pontuam que a decisão de improcedência dos pedidos violou 
norma jurídica, bem como (art. 55 e art. 31 do Código de Produção 
Mineral (Decreto n. 227/67) e arts. 186, 187, 927 e 1.212 do CPC), 
uma vez que não reconheceu o direito dos autores.
Expõem erro de fato no equivocado exame dos documentos 
acostados aos autos que levaram a improcedência dos pedidos da 
ação indenizatória.
Sustenta que restaram configuradas as hipóteses previstas no art. 
966, V e VIII, do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão 
rescindenda fundou-se em erro de fato verificável do exame dos 
autos e também afrontou dispositivo do diploma legal
Requerem a tutela de urgência para suspender os efeitos da 
decisão rescindenda prolatada na ação indenizatória de n. 0008162-
75.2012.8.22.0001, ante a presença dos requisitos autorizadores 
para sua concessão. Afirmam que a evidência do direito está nas 
provas acostadas aos autos e o perigo de dano encontra-se no 
risco ao resultado útil do processo.
Requerem a concessão da tutela antecipada para o fim de 
suspender a decisão rescindenda e ao final julgar procedente o 
pedido inicial para rescindir a sentença que julgou improcedente os 
pedidos iniciais da ação indenizatória e condenar a requerida Santo 
Antônio Energia S.A., em danos materiais e morais experimentados 
pelos autores. Ao final, postulam concessão do benefício da justiça 
gratuita.
É o relatório. Decido.
O artigo 98 do CPC/2015 prevê que “a pessoa natural ou jurídica, 
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar 
as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 
tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. E o artigo 
seguinte assim estabelece: 
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro 
no processo ou em recurso.
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[...]
§2ª O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos 
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 
pressupostos.
§3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 
exclusivamente por pessoa natural.
§4º A assistência do requerente por advogado particular não 
impede a concessão de gratuidade da justiça. 
Dos dispositivos legais acima transcritos infere-se que poderá ser 
concedido o benefício da assistência judiciária a qualquer pessoa 
que não disponha de recursos financeiros suficientes para pagar 
as custas do processo e os honorários do advogado, sem prejuízo 
próprio ou de sua família.
Assim, defiro o pedido de justiça gratuita ante as afirmações dos 
autores em não possuírem condições para arcar com as despesas 
processuais.
No mais, trata-se de Ação Rescisória na qual se busca desconstituir 
sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos 
morais e materiais em razão da desapropriação de área para a 
construção da Usina Hidrelétrica.
O pedido deduzido se fundamenta nas disposições insertas no 
art. 966, incisos V, e VIII, do Código de Processo Civil que assim 
dispõe: 
V - violar manifestamente norma jurídica;
[...]
VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos
§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato 
inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente 
ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não 
represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se 
pronunciado. 
Em relação à sentença de mérito fundada em erro de fato (art. 
966, VIII, do CPC), Rogério Campos e Claudio Xavier Seefelder 
Filho, comentam ensinamento do doutrinador José Carlos Barbosa 
Moreira (Comentários ao Código de Processo Civil. 5ª. ed. Rio de 
Janeiro. Forense, p. 150.) 
“que o erro de fato tenha levado à conclusão que chegou a decisão, 
ou seja, tem que existir um nexo de causalidade entre o erro de fato 
e o resultado do julgamento; que o erro de fato seja verificável do 
exame dos autos (art. 966, VII, segunda parte, do nCPC), não se 
admitindo que se faça no curso da rescisória a produção de provas 
tendentes a demonstrar o erro de fato; por fim, que o erro de fato 
não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter 
se pronunciado (art. 966, § 1º, segunda parte, do nCPC). (Novo 
Código de Processo Civil Comentado na Prética da Fazenda 
Nacional, 1ª ed. Em e-book baseada na 1ª ed. Impressa 2017. 
Editora Revista dos Tribunais) 
Por ter a ação rescisória força para desconstituir a coisa julgada 
material, suas hipóteses de cabimento são elencadas taxativamente, 
devendo ser interpretadas de maneira restritiva. 
Na espécie, a rescindibilidade da sentença de mérito se apresenta 
como exceção, e não como regra, a amparar as limitadas situações 
fáticas e jurídicas anteriormente salvaguardadas pelo mencionado 
instituto da coisa julgada material, sob pena de grave violação 
à segurança jurídica estabelecida após o trânsito em julgado da 
decisão.
Na hipótese, invocando o art. 966, V e VIII, do Novo Código de 
Processo Civil, pretende os autores rescindir a sentença, sob o 
argumento de que teria ocorrido erro de fato, bem como violação 
aos arts. 186, 186 e 1.212 do Código Civil. Afirmam que a pretensão 
é o recebimento da diferença do valor pago pela desapropriação 
dos direitos possessórios do imóvel em razão de não ter sido 
observado na indenização paga os danos emergentes e os lucros 
cessantes em razão da extração de areia na área. 
Entretanto, da análise dos autos, infere-se que a pretensão dos 
autores consiste meramente em obter o reexame de matéria já 
debatida nos autos em que foi proferida a decisão rescindenda, 

o que foge ao alcance da ação rescisória, através da qual se visa 
desconstituir, em essencial excepcionalidade, as decisões judiciais 
nos contornos delineados pelo artigo 966 do NCPC. 
E conforme determina o § 1º do art. 966 do diploma processual, é 
imprescindível que o fato não represente ponto controvertido sobre 
o qual o Julgador deveria ter se pronunciado. 
No caso dos autos, verifica-se que as argumentações tecidas 
pelos autores como razões para desconstituir o decisum restaram 
afastadas na ocasião da prolação da sentença ora impugnada, na 
medida em que o magistrado de primeiro grau ressaltou que os 
autores não comprovaram a regularidade da cessão de direito no 
DNPM. In verbis: 
Nos termos do contrato celebrado entre o segundo autor e a 
empresa detentora do direito de exploração de areia na área, tem-
se que o seu objeto foram os direitos minerários, não tendo esse 
direito relação direta com a desapropriação.
Os autores sustentam que por força do Alvará de Pesquisa nº 
10.749, de 23/11/2006, eles detinham autorização para extração 
de areia da área, tendo em vista a cessão de direitos feito pela 
detentora primitiva Concrepostes Indústria e Comércio Ltda. 
Destarte, qualquer indenização quanto a referido direito, deve estar 
vinculado a legalidade da referida exploração, pois sendo irregular 
a atividade, ela estaria fadada a inação independentemente da 
desapropriação.
Nesse sentido, esclarecedor foi o depoimento da testemunha 
Deolindo de Carvalho Neto, superintendente substituto do DNPM, 
que inquirido pelo juízo respondeu:
O DNPM é responsável pela fiscalização e emissão de licença 
para extração de minerais nos Estados de Rondônia e Acre. Sou 
responsável pelos despachos de requerimentos administrativos 
visando a extração legalizada de minérios e outras substâncias. Me 
recordo que existe um pedido de alvará de pesquisa com relação a 
Empresa Concrepostes Indústria e Comércio Ltda. A empresa que 
obtém o alvará que lhe concede o direito de extração mineral pode 
alienar o comércio para terceiros desde que obedeça as seguintes 
condições: 1) Requerimento via Internet acompanhado de contrato 
de cessão de direitos minerários seja particular ou com registro em 
cartório; 2) Este documento é analisado e estando de acordo com a 
portaria que trata sobre o assunto ele é averbado com a publicação 
do Diário Oficial da União. Não tenho condições de informa se a 
empresa autora obteve esta autorização. O terceiro que obteve 
autorização de exploração pode transmitir para outra empresa é 
o que se chama cessão de direito em cadeia sucessória. Segundo 
meu entendimento caso uma empresa que obtenha a licença de 
exploração de minerário ceda os direitos para um terceiro sem que 
este esteja regularmente cadastrado junto ao DNPM a exploração 
será ilegal (…) Analisando os documentos de fls. 222/223, verifiquei 
que até a data de 9/5/2012 não há qualquer registro de averbação 
de cessão de direitos referente a licença de fls. 56/58(grifei) (fls. 
287).
No caso em exame os autores não comprovaram a regularidade 
da cessão de direito junto ao DNPM, razão pela qual deve ela ser 
considerada ilegal. Não fosse isso suficiente, tem-se que o Parecer 
da Procuradoria-Geral Federal laçado no Processo Administrativo 
nº 886.033/2003, opinou pela anulação da decisão que prorrogou 
o prazo de validade do alvará de pesquisa concedido a empresa 
Concrepostes Indústria e Comércio Ltda que por sua vez cedeu os 
direitos a segunda autora.
Ao contrário do alegado pelos autores, a regularidade da cessão 
de direitos tem aplicação no caso em exame, pois, conforme já 
mencionado, dela depende o direito a indenização
pelos danos emergentes porque, repise-se, sendo irregular a 
atividade, ela estaria fadada a inação independentemente da 
desapropriação.
[...]
No caso dos autos, ao contrário do alegado, não restou 
demonstrado as perdas efetivas que tiveram os autores em razão a 
desapropriação, existindo fundadas dúvidas até quanto
a quantidade possível de extração de areia da área desapropriada, 
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não havendo qualquer indicação quanto ao volume efetivamente 
extraído antes da despropriação.
Destarte, a despeito do alegado na inicial, tem-se que os danos 
materiais e morais cuja reparação se pretende não foram 
demonstrados, tampouco eventual nexo causal relativo à atuação 
da requerida, com potencial para provocar tais prejuízos, razão 
pela qual a improcedência do pedido é medida que se impõe.
Importante salientar, que o suposto equívoco no julgamento 
alegado pelos autores não se configura como erro de fato, pois 
o não reconhecimento dos danos materiais e lucros cessantes é 
matéria que deve ser comprovada não tendo os autores logrado 
êxito no ponto, não caracterizando a hipótese do artigo 966, VIII, 
do CPC.
Também não há que se falar em violação a literal dispositivo de 
lei pois os danos reclamados pelos autores a meu ver, não violou 
legislação para a ser revisada.
A propósito, vide entendimento do STJ: 
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC/73) - AÇÃO RESCISÓRIA - 
DECISÃO MONOCRÁTICA RECONSIDERANDO DECISÃO 
DA PRESIDÊNCIA DO STJ DE INADMISSÃO DO RECURSO 
ESPECIAL E CONHECENDO DO AGRAVO (ARTIGO 544 
DO CPC/73) PARA, DE PLANO, NEGAR SEGUIMENTO AO 
RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1. [...]
3.3. Divergência jurisprudencial. Cotejo analítico entre os casos 
confrontados perpassa, necessariamente, pela análise dos fatos da 
causa, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ, aplicável também 
aos recursos especiais fundados na alínea “c”, do art. 105, III, da 
Constituição Federal.
3.4. Requisitos autorizadores da ação rescisória. Ausência. Ação 
rescisória sendo utilizada como sucedâneo de recurso, na busca 
de uma nova decisão que favoreça as teses jurídicas defendidas 
pelo autor. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgRg no AREsp 
707.214/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, 
julgado em 28/6/2016, DJe 1/8/2016).
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO 
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. OFENSA A LITERAL 
DISPOSITIVO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO 
DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. 
A ação rescisória deve ser reservada a situações excepcionais, 
ante a natureza de cláusula pétrea assegurada à coisa julgada. 
Disso decorre a necessária interpretação e aplicação estrita dos 
casos previstos no artigo 485, V, do CPC. Dessarte, entende a 
jurisprudência do STJ que a violação à lei, apta a ensejar o manejo 
da ação rescisória, deve ser direta e frontal, ou seja, a conclusão 
da decisão rescindenda deve desprezar o sistema das normas 
aplicáveis.
2. No caso dos autos, verifica-se que a agravante pretende, em 
verdade, é a revisão do que foi decidido pelas instâncias ordinárias 
na lide originária. Em sendo assim, verifica-se que o Tribunal a quo 
decidiu em sintonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de não 
ser possível utilizar-se da ação rescisória, de caráter excepcional, 
como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg 
no AREsp 836511/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, 
DJe 17/3/2016) 
Ressalta-se, que a rescisão de julgado só é admissível nos 
casos previstos no artigo 966 do Código de Processo Civil, cuja 
interpretação deve ser sempre restritiva, ante a necessária 
preservação da segurança jurídica e/ou da estabilização da lide 
decorrente da decisão rescindenda, e da excepcionalidade de se 
impugnar coisa julgada material.
Na mesma diretriz, colhe-se: 
AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE 
APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. PEDIDO JULGADO 
IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA 
A RESCISÃO DO JULGADO. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. 

A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das 
hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485 do 
CPC/73 (vigente no momento da data da publicação do provimento 
2. jurisdicional impugnado), em razão da proteção constitucional 
à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica. 2. Conforme 
orientação jurisprudencial do STJ, na Ação Rescisória fundada no 
inciso V do art. 485 do CPC/73, a violação de lei deve ser literal, 
direta, evidente, dispensando o reexame dos fatos da causa, o que, 
contudo, não configura a hipótese dos autos. 3. Pedido rescisório 
improcedente. (AÇÃO RESCISÓRIA 2007/0065848-6, Rel. Ministro 
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 1/9/2016) 
Assim, ausentes os requisitos necessários para o seguimento 
desta ação rescisória, mormente porque o erro de fato apontado 
representa justamente o ponto controvertido sobre o qual o Órgão 
Julgador expressamente se pronunciou, bem como inexiste violação 
a literal dispositivo de lei.
Ante o exposto, indefiro a inicial e, por consequência, extingue-se 
o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I, do 
Novo Código de Processo Civil. Sem custas, ante o deferimento do 
benefício da justiça gratuita em favor dos autores e sem honorários, 
por não ter ocorrido citação.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos.
Publique-se.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019.
Juiz Convocado João Adalberto Castro Alves
Relator 

ACÓRDÃO
DATA DE JULGAMENTO: 13/11/2019
7001973-47.2017.8.22.0013 Apelação (PJE)
Origem: 7001973-47.2017.8.22.0013-Cerejeiras / 1ª Vara 
Genérica
Apelante : A. D. da S.
Advogado : Claudinei Marcon Júnior (OAB/RO 5510)
Apelados : G. F. D. e outro representados por I. F. de S. 
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator : DES. KIYOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 30/09/2019
Decisão: “RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO 
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA: Apelação cível. Alimentos. Valor. Binômio necessidade-
possibilidade. Fase recursal. Juntada de documento. Não 
cabimento. Os alimentos devem ser fixados considerando-se o 
binômio necessidade-possibilidade. É inadmissível a juntada de 
documento novo em sede de apelação, notadamente se isso já era 
de conhecimento da parte muito antes do fim da fase de instrução 
processual.

ACÓRDÃO
DATA DE JULGAMENTO: 13/11/2019
7001708-66.2017.8.22.0006 Apelação (PJE)
Origem: 7001708-66.2017.8.22.0006-Presidente Médici / Vara 
Única
Apelante : P. F. A. de L.
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apeladas : C. V. P. de L. e outra representadas por A. R. do P. L.
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator : DES. KIYOCHI MORI
Distribuído por sorteio em 30/09/2019
Decisão: “RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO 
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA: Apelação. Honorários de advogados. Sucumbência 
mínima. Decaindo um dos litigantes de parte mínima de seus 
pedidos, responde a outra parte pela integralidade das verbas de 
sucumbência.
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ACÓRDÃO
DATA DE JULGAMENTO: 13/11/2019
0017933-09.2014.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 0017933-09.2014.8.22.0001-Porto Velho / 1ª Vara Cível
Apelante : Martha Johnson
Advogado : Edmar da Silva Santos (OAB/RO 1069)
Advogado : Joannes Paulus de Lima Santos (OAB/RO 4244)
Apelada : Sílvia Silva Cordeiro
Advogado : Paulo Rogério José (OAB/RO 383)
Relator : DES. KIOCHI MORI
Redistribuído por Prevenção em 16/09/2019
Decisão: “PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, RECURSO 
NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À 
UNANIMIDADE.”
EMENTA: Ação de Reintegração de Posse. Disputa com base em 
domínio. Súmula 487 do STF. Requisitos do artigo 561 do NCPC. 
Não Comprovação. Nos termos da Súmula n. 487 do STF, será 
deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com 
base neste for ela disputada. Não comprovado o domínio da área 
sub judice, tampouco os requisitos previstos no art. 561 do CPC, o 
pedido de reintegração de posse deve ser julgado improcedente.

ACÓRDÃO
DATA DE JULGAMENTO: 06/11/2019
7002510-21.2018.8.22.0009 Apelação (PJE)
Origem: 7002510-21.2018.8.22.0009-Pimenta Bueno / 1ª Vara 
Cível
Apelante : Banco BMG S/A
Advogada : Rhayanne Alves Lins (OAB/PE 42602)
Advogada : Stefani Codeceira Rodrigues Vasconcelos Telles (OAB/
PE 45679)
Advogada : Maria Cláudia Albuquerque (OAB/PE 33774)
Advogado : Antônio de Moraes Dourado Neto (OAB/RO 9241)
Advogado : Hugo Neves de Moraes Andrade (OAB/PE 23798)
Apelado : Nélson Pessoa dos Santos
Advogada : Flávia Fagundes Grava (OAB/RO 2416)
Advogada : Geisica dos Santos Tavares Alves (OAB/RO 3998)
Relator : DES. KIYOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 18/09/2019
DECISÃO: “REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, RECURSO 
PROVIDO PARCIALMENTE NOS TERMOS DO VOTO DO 
RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA: Apelação cível. Empréstimo. Renegociação. 
Demonstrada. Desconto indevido. Previdenciário. Dano moral. 
Quantum indenizatório. Critérios de fixação. Sendo as empresas 
do mesmo grupo econômico, não há impedimento legal no 
cumprimento da obrigação por qualquer das partes, aplicando-se 
à espécie a chamada Teoria da Aparência, prevista no parágrafo 
único do art. 7º do Código de Defesa do Consumidor. Comprovada 
a existência do contrato de novação de empréstimo, mostram-
se devidas as cobranças realizadas. Caracteriza dano moral 
indenizável o desconto indevido em benefício previdenciário, 
privando o consumidor do valor subtraído, cuja soma compromete 
sua renda. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado 
proporcionalmente ao grau de culpa, à capacidade econômica das 
partes, cabendo ao julgador orientar-se pelos critérios sugeridos na 
doutrina e na jurisprudência com razoabilidade, valendo-se de sua 
experiência e do bom senso, de modo a não se mostrar excessivo 
e nem irrisório.

ACÓRDÃO
DATA DE JULGAMENTO: 30/10/2019
7000743-48.2018.8.22.0008 Apelação (PJE)
Origem: 7000743-48.2018.8.22.0008-Espigão do Oeste / 1ª Vara 
Genérica
Apelantes : Jacira Betssel Schulz e outra
Advogado : Nivaldo Ponath Júnior (OAB/RO 9328)
Advogado : Ronilson Wesley Pelegrine Barbosa (OAB/RO 4688)
Apelada : Martha Schiffelbein de Oliveira

Advogado : Márcio Dettmann (OAB/RO 7698)
Advogado : Erick Côrtes Almeida (OAB/RO 7866)
Relator : DES. KIYOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 20/08/2018
DECISÃO: “RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO 
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA: Processo civil. Ação de interdição. Laudo médico. 
Necessidade. Determinação de emenda à inicial não cumprida. 
Indeferimento da inicial. Nos termos do artigo 750 do Código de 
Processo Civil, na ação de interdição, o requerente deverá acostar 
com a inicial o laudo médico para fazer prova de suas alegações. 
O não cumprimento pela parte autora da ordem de emenda enseja 
o indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção 
do processo.

ACÓRDÃO
DATA DE JULGAMENTO: 30/10/2019
0803342-36.2019.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE) OFICIO 
3795
Origem: 7002771-67.2019.8.22.0003-Jaru / 1ª Vara Cível
Agravante : Nasci Francisco de Aquino
Advogado : Mateus Nogueira de Carvalho (OAB/RO 9078)
Agravada : Centrais Elétricas de Rondônia CERON
Relator : DES. KIYOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 02/09/2019
RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO 
RELATOR, À UNANIMIDADE.
EMENTA: Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Não 
demonstração da hipossuficiência financeira. Indeferimento do 
benefício. Não demonstrada a hipossuficiência financeira, impõe-
se negar a benesse.

ACÓRDÃO
DATA DE JULGAMENTO: 06/11/2019
7001851-53.2016.8.22.0018 Apelação (PJE)
Origem: 7001851-53.2016.8.22.0018-Santa Luzia do Oeste / Vara 
Única
Apelante : Administradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda.
Advogado : Pedro Roberto Romão (OAB/RO 8597)
Apelado : José Aparecido Saraiva
Relator :DES. KIYOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 24/09/2019
DECISÃO: “RECURSO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO 
RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA: Apelação cível. Abandono do processo. Ausência de 
intimação pessoal da parte e do seu advogado. Extinção sem 
julgamento do mérito prematura. A extinção do processo por 
abandono deve ser precedida de intimação pessoal da parte para 
dar andamento ao feito (§ 1º do art. 485 do Código de Processo 
Civil).

ACÓRDÃO
DATA DE JULGAMENTO: 13/11/2019
7000414-03.2018.8.22.0019 Apelação (PJE)
Origem: 7000414-03.2018.8.22.0019-Machadinho do Oeste / Vara 
Única
Apelante : Santos Calheiros da Silva
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado : Ministério Publico do Estado de Rondônia
Relator : DES. KIOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 06/08/2019
Decisão: “PRELIMINAR AFASTADA. NO MÉRITO, RECURSO 
NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À 
UNANIMIDADE.”
EMENTA: Apelação cível. Ação civil pública. Desmatamento. Sem 
licença do órgão competente. Reserva legal. Tratando-se a matéria 
de dano ambiental, importa dizer que o ordenamento pátrio adotou 
a teoria da responsabilidade objetiva sob a modalidade do risco 
integral, bastando, portanto, a demonstração do dano e do nexo de 
causalidade descrito pela conduta e atividade do agente.
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ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Alexandre Miguel 
0802467-66.2019.8.22.0000 Recurso Especial em Agravo de 
Instrumento (PJE)
Origem: 7018493-50.2019.8.22.0001 - Porto Velho / 8ª Vara Cível
Recorrente : Santo Antônio Energia S/A
Advogada : Isabele Ferreira Pimentel (OAB/RO 10162)
Advogado : Marcelo Ferreira Campos (OAB/RO 3250)
Advogada : Luciana Sales Nascimento (OAB/RO 5082)
Advogado : Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Recorridos : Alaide Temira dos Reis e outros
Advogado : Antônio de Castro Alves Júnior (OAB/RO 2811)
Relator : DES. ALEXANDRE MIGUEL
Interposto em 21/11/2019
ABERTURA DE VISTA
Nos termos do Provimento n. 001/2001-PR, de 13/9/2001, ficam os 
recorridos intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões 
ao Recurso Especial.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019.
Lucas Oliveira Rodrigues
Técnico Judiciário da CCÍVEL - CPE2ºGRAU

ACÓRDÃO
DATA DE JULGAMENTO: 30/10/2019 
0802639-08.2019.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7002985-12.2016.8.22.0020-Nova Brasilândia do Oeste / 
Vara Única
Agravante : Supino Chiullo
Advogado : Daniel dos Anjos Fernandes Júnior (OAB/RO 3214)
Advogada : Ananda Oliveira Barros (OAB/RO 8131)
Agravado : Claudenir José Bonfante
Advogado : Juraci Marques Júnior (OAB/RO 2056)
Relator : DES. KIYOCHI MORI
Redistribuído por Sorteio em 24/07/2019
DECISÃO: “RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO 
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA: Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Prova da 
existência de condição financeira da parte. Revogação do benefício. 
Havendo a demonstração de que a parte possui condição financeira 
incompatível com a hipossuficiência alegada, impõe-se revogar a 
benesse.

ACÓRDÃO
DATA DE JULGAMENTO: 13/11/2019
7039731-96.2017.8.22.0001 Apelação (Recurso Adesivo) (PJE)
Origem: 7039731-96.2017.8.22.0001-Porto Velho / 9ª Vara Cível
Apelante/Recorrido: Banco Bonsucesso Consignado S/A
Advogada : Rosiane Ribeiro de Souza (OAB/RJ 195762)
Advogado : Carlos Alberto Cantanhede de Lima Júnior (OAB/RO 
8100)
Advogado : Matheus Nasser Dias Couto (OAB/MG 150129)
Advogado : Alan Sampaio Campos (OAB/RJ 148140)
Advogado : Carlos Eduardo Cavalcante Ramos (OAB/RJ 111030)
Apelada/Recorrida: MD 2012 Prestadora de Serviço de Gestão 
Comercial Ltda. - ME
Advogada : Brenda Moraes Santos (OAB/RO 8933)
Advogada : Larissa Silva Ponte (OAB/RO 8929)
Advogado : Henrique Lopes Martins (OAB/RJ 188616)
Apelado/Recorrente: Eridan Fernandes Ferreira
Advogada : Bianca Paola Camargo de Oliveira (OAB/RO 4020)
Advogado : Renato Djean Roriz de Assumpção (OAB/RO 3917)
Relator : DES. KIOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 03/09/2019
Decisão: “RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO 
E ADESIVO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO 
RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA: Apelação cível. Empréstimo consignado. Portabilidade. 
Parcelas. Excesso. Falha na prestação dos serviços. Dano moral. 

Repetição de indébito. Há falha na prestação dos serviços quando 
a portabilidade de empréstimos bancários não reflete as tratativas e 
acabam agravando a situação financeira do consumidor. Inexistindo 
demonstração de hipótese de engano justificável, deve o banco 
restituir o montante cobrado indevidamente de forma dobrada. Fica 
configurada a existência do dano moral, resultando do próprio ato 
praticado pelo banco, que levou o consumidor a erro, ao firmar 
contrato que sabia ser mais oneroso, restando evidente que a 
situação ultrapassou o mero dissabor.

ACÓRDÃO
DATA DE JULGAMENTO: 13/11/2019
7000383-46.2019.8.22.0019 Apelação (PJE)
Origem: 7000383-46.2019.8.22.0019-Machadinho do Oeste / Vara 
Única
Apelante : Banco BMG S/A
Advogada : Maria Cláudia Gomes Cavalcanti de Albuquerque 
(OAB/PE 33774)
Advogado : Antônio de Moraes Dourado Neto (OAB/RO 9241)
Apelado : Sebastião Gomes da Silva
Advogado : Pedro Riola dos Santos Júnior (OAB/RO 2640)
Advogado : Fernando Martins Gonçalves (OAB/RO 834)
Advogado : Sérgio Gomes de Oliveira (OAB/RO 5750)
Relator : DES. KIYOCHI MORI
Redistribuído por Prevenção em 19/08/2019
Decisão: “RECURSO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO 
RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA: Apelação cível. Contrato de cartão de crédito consignado. 
Benefício previdenciário. Reserva de margem consignável - RMC. 
Ausência de informação adequada não configurada. Descontos 
legítimos. Danos morais inocorrentes. Comprovada a contratação 
do cartão de crédito com margem consignável e a existência de 
cláusula expressa quanto ao desconto mensal do valor mínimo 
indicado na fatura, não há que se falar em restituição dos valores 
pagos a título de RMC, ou caracterização do dano moral, devendo-
se observar o princípio pacta sunt servanda.

ACÓRDÃO
DATA DE JULGAMENTO: 13/11/2019
7009447-34.2019.8.22.0002 Apelação (PJE)
Origem: 7009447-34.2019.8.22.0002-Ariquemes / 4ª Vara Cível
Apelante/Apelado: Banco BMG S/A
Advogado : Hugo Neves de Moraes Andrade (OAB/PE 23798)
Advogada : Maria Cláudia Gomes Cavalcanti de Albuquerque 
(OAB/PE 33774)
Advogado : Antônio de Moraes Dourado Neto (OAB/RO 9241)
Apelado/Apelante: Manoel Gomes de Souza
Advogado : Fernando Martins Gonçalves (OAB/RO 834)
Advogado : Sérgio Gomes de Oliveira (OAB/RO 5750)
Relator : DES. KIOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 05/09/2019
Decisão: “PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, RECURSOS 
NÃO PROVIDOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À 
UNANIMIDADE.”
EMENTA: Apelação cível. Contrato de cartão de crédito consignado 
em benefício previdenciário. Reserva de margem consignável – 
RMC. Contratação não configurada. Danos morais inocorrentes. 
Repetição do indébito. Indevidos. Juntada de documentos. Fase 
recursal. Excepcionalidade. Documentos novos. Inocorrência. 
Não configurada a contratação de empréstimo por meio de cartão 
de crédito consignável, é possível a conversão em contrato 
consignado padrão. Não há que se falar em repetição de indébito 
quando ficar demonstrada a contratação de empréstimo, ainda 
que por modalidade diversa, limitados ao restante da dívida. Essa 
Corte é assente no sentido de considerar devida a indenização 
por danos morais em casos de descontos indevidos em benefícios 
previdenciários, que não é o caso dos autos, já que houve 
contratação de empréstimo. A admissão de documento na fase 
apelatória depende, em primeiro lugar, de ser o documento juntado 
classificável como documento novo ou, pelo menos, do qual a parte 
interessada na sua juntada não tinha conhecimento ou não tinha 
acesso a ele ou ao seu conteúdo.
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ACÓRDÃO
DATA DE JULGAMENTO: 13/11/2019
7031884-43.2017.8.22.0001 Embargos de Declaração em Apelação 
(PJE)
Origem: 7031884-43.2017.8.22.0001-Porto Velho / 1ª Vara Cível
Embargante : Construtora e Instaladora Rondonorte Ltda.
Advogada : Lenine Apolinário de Alencar (OAB/RO 2219)
Embargada : Centrais Elétricas de Rondônia S/A CERON
Advogada : Renata Leite Brunoro (OAB/RO 10029)
Advogado : Jaime Pedrosa dos Santos Neto (OAB/RO 4315)
Advogado : Márcio Melo Nogueira (OAB/RO 2827)
Advogado : Augusto Felipe da Silveira Lopes de Andrade (OAB/
MG 109119)
Advogada : Érica Cristina Claudino (OAB/RORO 6207)
Advogado : Daniel Penha de Oliveira (OAB/RO 3434)
Advogado : Rochilmer Mello da Rocha Filho (OAB/RO 635)
Advogado : Diego de Paiva Vasconcelos (OAB/RO 2013)
Advogada : Alessandra Monidini Carvalho (OAB/RO 4240)
Relator : DES. KIYOCHI MORI
Interpostos em 04/10/2019
Decisão: “EMBARGOS NÃO PROVIDOS NOS TERMOS DO VOTO 
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA: Processo Civil. Embargos de declaração. Defeitos. 
Inexistência. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. 
Prequestionamento. Inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou 
contradição no julgado, mostra-se inviável a oposição de embargos 
de declaração, mormente se houver intenção do embargante em 
rediscutir matéria já apreciada. O provimento do recurso para 
fins de prequestionamento condiciona-se à existência efetiva dos 
defeitos previstos na legislação processual.

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Alexandre Miguel 
7003387-92.2017.8.22.0009 Apelação (PJe)
Origem: 7003387-92.2017.8.22.0009 Pimenta Bueno / 1ª Vara 
Cível
Apelante: G. dos S. N.
Defensor Público: Defensoria Pública Do Estado De Rondônia
Apelado: J. A. da S.
Advogado: Vanessa Conceicao Paes De Oliveira (OAB/SE 8311)
Relator: Des. Alexandre Miguel
Distribuído por Sorteio em 27/09/2019
Decisão 
RELATÓRIO.
G. dos S. N. recorre da sentença proferida pelo Juízo de Direito 
da 1ª Vara Cível da Comarca de Pimenta Bueno que na ação 
de alimentos condenou o requerido ao pagamento mensal de 
alimentos no importe de 20% do salário mínimo mais 50% das 
despesas médicas, hospitalares, medicamentos, vestuário e 
escolares da menor e o condenou ao pagamento dos honorários 
de sucumbência em 10% sobre o valor da causa.
Consta na inicial que o autor propôs ação de alimentos em face de 
seu genitor objetivando receber alimentos no percentual de 50% 
do salário mínimo.
Inconformado com a decisão que o condenou ao pagamento de 
10% de honorários advocatícios sucumbenciais o requerido interpôs 
recurso de apelação afirmando ser beneficiário da gratuidade 
judiciária concedida inicialmente.
Requer o provimento do recurso para que a sentença seja 
reformada no ponto que o condenou ao pagamento das verbas de 
sucumbência.
Sem contrarrazões.
Parecer da Procuradoria de justiça opinando pelo provimento do 
recurso.
É o relatório. Decido.
Trata-se de recurso manejado contra a sentença que condenou 
a autora ao pagamento de 10% dos honorários advocatícios 
sucumbenciais.

Na hipótese vertente, observa-se que tem parcial razão o 
apelante.
A questão é simples e resume-se ao cabimento da condenação do 
beneficiário da gratuidade judiciária, quando vencido, ao pagamento 
dos ônus sucumbenciais, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC.
Em análise aos autos, verifica-se que no despacho inicial de fls. 
13 o juízo de primeiro grau atendeu ao pedido inicial do autor de 
concessão da gratuidade judiciária.
Em que pese a concessão da gratuidade judiciária o juízo condenou 
o autor ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência 
em 10% sobre o valor dado à causa, no entanto deixou de aplicar 
o art. 98 § 3º do CPC.
Do exame do artigo 98, § 3º, do CPC, verifica-se que o beneficiário 
da gratuidade de Justiça não fica isento do pagamento das custas 
e honorários. Segundo dispõe o artigo referenciado vencido o 
beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão 
sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser 
executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em 
julgado da decisão condenatória.
No caso, o valor ficará inexigível pelo período de cinco anos, e o 
pagamento será devido caso nesse ínterim o vencido venha a ter 
meios de arcar com os ônus.
Como já referido, tal benefício não implica em afastar a condenação 
nos ônus sucumbenciais, mas apenas em suspender a sua 
execução.
É de ressaltar que no dispositivo da sentença o juiz constou que o 
autor foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, 
os quais fixou em 10% do valor da causa, nos termos dos arts. 85 
e 86 do Código de Processo Civil, mas deixou de suspendê-lo o 
que pode levar a uma futura execução do julgado no tocante aos 
honorários.
Assim, levando em consideração que o autor é beneficiário 
da justiça gratuita, tenho que o recurso deve ser conhecido tão 
somente para suspendê-lo nos termos do art. 98, § 3º do CPC, pois 
a gratuidade já fora concedida.
Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, e art. 123, XIX, do 
RITJ/RO, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e 
suspender a execução dos honorários de sucumbência nos termos 
do art. 98, § 3º do CPC.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019.
Juiz Convocado João Adalberto Castro Alves
Relator

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Isaias Fonseca Moraes 
Processo: 7027944-36.2018.8.22.0001 - Embargos de Declaração 
em Apelação (PJE)
Origem: 7027944-36.2018.8.22.0001-Porto Velho / 7ª Vara Cível
Embargada/Apelante: Mirian Romos Marinho
Advogada : Flávia Laís Costa Nascimento (OAB/RO 6911)
Embargante/Apelada: Saga Amazônia Comércio de Veículos Ltda.
Advogada : Magda Zacarias Matos de Marque (OAB/RO 8004)
Advogada: Erica Barbosa de Souza (OAB/GO 31453)
Embargada/Apelada : BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 
Investimento
Advogado : Giovanny Michael Vieira Navarro (OAB/PA 12479)
Advogado : Carlos Eduardo Ferreira Levy (OAB/RO 6930)
Advogado : Edson Antônio Sousa Pontes Pinto (OAB/RO 4643)
Advogado : Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli (OAB/RO 
5546)
Relator : DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Interposto em 22/10/2019
ABERTURA DE VISTA
Nos termos do provimento nº 001/2001-PR, de 13/09/2001, e dos 
artigos 203, § 4º c/c 1023, § 2º ambos do CPC, ficam as partes 
embargadas intimadas para, querendo, apresentarem manifestação 
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aos embargos de declaração, no prazo legal, via digital, conforme 
artigo 10, §1º, da Lei Federal n. 11.419/2006.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019.
Bel. Wilmo Andrey Soares Mendonça
Analista Judiciário da CCível-CPE2ºGRAU

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Isaias Fonseca Moraes 
Processo: 7054252-46.2017.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7054252-46.2017.8.22.0001-Porto Velho / 4ª Vara Cível
Apelante/Apelada: Empresa Gontijo de Transportes Limitada
Advogado : Claudinei Raimundo Sampaio (OAB/MG 106782)
Apelado/Apelante: Humberto Norman Finatti
Advogado : Flávio Bruno Amâncio Vale Fontenele (OAB/RO 2584)
Relator : DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 04/10/2019
Despacho 
Vistos etc.
As partes peticionaram (ID. Num. 7513609 - Pág. 1 e 2) para 
informar a realização de transação extrajudicial e, por fim, requerem 
a homologação do acordo.
Cessada a competência do relator com o julgamento do recurso 
aprecio o pleito como presidente do órgão julgador (RITJRO, art. 
141, VI) para homologar o pedido como desistência do prazo 
recursal.
Assim, considerando o termo de acordo apresentado, certifique-
se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à origem para as 
providências necessárias, observando-se que a transação ocorreu 
após o julgamento do recurso (art. 90, do novo CPC)
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019.
Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia
Presidente da 2ª Câmara Cível em substituição

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Alexandre Miguel 
7006133-80.2019.8.22.0002 Apelação (PJe)
Origem: 7006133-80.2019.8.22.0002 Porto Velho / 5ª Vara Cível
Apelante: Ceron Centrais Eletricas De Rondonia
Advogado: Rochilmer Mello Da Rocha Filho (OAB/RO 635)
Advogado: Marcio Melo Nogueira (OAB/RO 2827)
Apelado: Cleverson Gil Inacio
Advogado: Bruno Alves Da Silva Candido (OAB/RO 5825)
Relator: Des. Alexandre Miguel
Distribuído por Sorteio em 19/11/2019
Despacho 
Vistos.
Considerando que não há nos autos procuração ou 
substabelecimento que outorgue poderes aos advogados 
subscritores do recurso de apelação, determino a intimação da 
apelante CERON CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA para 
regularizar sua representação nos autos, no prazo de 05 (cinco) 
dias, sob pena de não conhecimento do recurso.
Após, retornem conclusos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019.
Juiz Convocado João Adalberto Casto Alves
Relator

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Alexandre Miguel 
0803271-34.2019.8.22.0000 Agravo De Instrumento (PJe)

Origem: 0022216-17.2010.8.22.0001 Porto Velho / 6ª Vara Cível
Agravante: Agropecuaria Sansarue LTDA - EPP
Advogada: Janaina Canuto De Oliveira (OAB/RO 5516)
Agravados: Andre Lopes Moura e Outros
Advogado: Cleber Dos Santos (OAB/RO 3210)
Relator: Des. Alexandre Miguel
Distribuído por Sorteio em 28/08/2019
Decisão 
Vistos.
AGROPECUARIA SANSARUE LTDA - EPP agrava de instrumento 
contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração e deixou 
de apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença.
Narra que a intimação para cumprimento da sentença foi realizada 
aos causídicos que não possuíam poderes e, apesar de reconhecer 
a ausência, os atos não foram anulados.
Conta que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença 
em 10/05/2019, considerando que o juízo de origem determinou 
como data da intimação do executado o dia 27/03/2019, decorrendo 
o prazo para pagamento voluntário em 17/04/2019, momento em 
que iniciou prazo para apresentar impugnação (art. 525, § 11 do 
CPC). Contudo, a sua impugnação ao cumprimento de sentença 
não foi apreciada.
Alega que a executada/agravante deveria ter sido intimada 
pessoalmente quanto a obrigação de fazer.
Defende a tempestividade da impugnação ao cumprimento de 
sentença.
Requer seja atribuído o efeito suspensivo e, no mérito, a reforma 
da decisão para reconhecer a tempestividade da impugnação ao 
cumprimento de sentença, determinando a sua apreciação.
Examinados, decido.
Como é sabido “a apresentação de impugnação não impede a 
prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação” e que o 
efeito suspensivo pode ser concedido “se os fundamentos forem 
relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente 
suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta 
reparação” (art. 525, § 6º do CPC).
No caso dos autos, a agravante não demonstrou a possibilidade de 
grave dano de difícil ou incerta reparação, razão pela qual tenho 
que ausente os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao 
recurso, assim, indefiro o pedido.
Intime-se a parte agravada, para querendo, apresentar 
contraminuta.
Após, retornem para julgamento. 
Intimem-se.
Porto Velho, 20 de novembro de 2019.
Juiz convocado João Adalberto Castro Alves
Relator

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Isaias Fonseca Moraes 
Processo: 0009078-41.2014.8.22.0001 - Recurso Especial (PJE)
Origem: 0009078-41.2014.8.22.0001-Porto Velho / 1ª Vara Cível
Recorrente: Santo Antônio Energia S/A
Advogada : Rafaela Pithon Ribeiro (OAB/BA 21026)
Advogado : Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Advogado : Marcelo Ferreira Campos (OAB/RO 3250)
Advogada : Luciana Sales Nascimento (OAB/RO 5082)
Advogado : Francisco Luis Nanci Fluminhan (OAB/RO 8011)
Advogado : Everson Aparecido Barbosa (OAB/RO 2803)
Recorridos: Daiane Rodrigues de Freitas e outro
Advogada : Jeanne Leite Oliveira (OAB/RO 1068)
Advogado : Antônio de Castro Alves Júnior (OAB/RO 2811)
Relator : DES. WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR
Interposto em 21/11/2019
ABERTURA DE VISTA
Nos termos do provimento nº 001/2001-PR, de 13/09/2001, e dos 
artigos 203, § 4º, c/c 1030, do CPC, fica a parte recorrida intimada 
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para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso especial, no 
prazo legal, via digital, conforme artigo 10, §1º, da Lei Federal n. 
11.419/2006.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019.
Bel. Wilmo Andrey Soares Mendonça
Analista Judiciário da CCível – CPE2ºGRA

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Isaias Fonseca Moraes 
Processo: 0804550-55.2019.8.22.0000 - Agravo de Instrumento 
(PJE)
Origem: 7048253-44.2019.8.22.0001 - Porto Velho/9ª Vara Cível
Agravante: Luiz Carlos Lassen
Advogado: Uilian Honorato Tressmann (OAB/RO 6805)
Advogado: Gilber Rocha Merces (OAB/RO 5797)
Advogado: Uelton Honorato Tressmann (OAB/RO 8862)
Agravado: Nissey Motors Ltda
Relator: DES. ISAIAS FONSECA MORAES 
Distribuído: 21/11/2019 
Decisão 
Vistos,
LUIZ CARLOS LASSEN interpõe agravo por instrumento com 
pedido de efeito suspensivo em face da decisão prolatada pelo 
juízo da 9ª Vara Cível da comarca de Porto Velho, nos autos n. 
7048253-44.2019.8.22.0001 em que contende com NISSEY 
MOTORS LTDA.
Combate a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça 
e determinou o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 
(quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321, p. único do 
CPC).
Analiso apenas o pedido de efeito suspensivo.
Em razão das peculiaridades do caso, e vislumbrando o 
preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC – o perigo de dano 
ou o risco ao resultado útil do processo, necessária a concessão 
de efeito suspensivo ao recurso, até o julgamento do mérito deste 
agravo.
Nos termos do art. 1.019, I, do CPC/2015, concedo efeito suspensivo 
ao recurso interposto.
Desnecessária a intimação da parte adversa, uma vez que não 
formalizada a relação jurídica processual.
Ciência ao juízo de origem.
Expeça-se o necessário.
P. I.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019 
Paulo Kiyochi Mori
Desembargador em Substituição Regimental

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Alexandre Miguel 
7016339-93.2018.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7016339-93.2018.8.22.0001 Porto Velho / 2ª Vara Cível
Apelante: Vanderson Rocha Borrher
Advogada: Carla Francielen Da Costa (OAB/RO 7745)
Advogado: Everthon Barbosa Padilha De Melo (OAB/RO 3531)
Apelado: Ceron Centrais Eletricas De Rondonia
Advogado: Diego De Paiva Vasconcelos (OAB/RO 2013)
Advogado: Rochilmer Mello Da Rocha Filho (OAB/RO 635)
Advogado: Marcio Melo Nogueira (OAB/RO 2827)
Advogada: Alessandra Mondini Carvalho (OAB/RO 4240)
Relator: Des. Alexandre Miguel
Distribuído por Sorteio em 12/11/2019 
Despacho 
Vistos.
Considerando que não há nos autos procuração ou 
substabelecimento que outorgue poderes aos advogados 

subscritores das contrarrazões ao recurso de apelação, determino 
a intimação da apelada CERON CENTRAIS ELETRICAS DE 
RONDONIA para regularizar sua representação nos autos, no 
prazo de 05 (cinco) dias.
Após, retornem conclusos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019.
Juiz Convocado João Adalberto Casto Alves
Relator

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Alexandre Miguel 
7013224-61.2018.8.22.0002 Apelação (PJe)
Origem: 7013224-61.2018.8.22.0002 Ariquemes / 3ª Vara Cível
Apelante: Ceron Centrais Eletricas De Rondonia
Advogado: Diego De Paiva Vasconcelos (OAB/RO 2013)
Advogado: Rochilmer Mello Da Rocha Filho (OAB/RO 635) 
Advogado: Marcio Melo Nogueira (OAB/RO 2827)
Advogada: Alessandra Mondini Carvalho (OAB/RO 4240)
Apelado: Tokio Marine Seguradora S.A.
Advogado: Jose Carlos Van Cleef De Almeida Santos (OAB/SP 
273843)
Advogado: Guilherme Augusto De Oliveira Guimaraes (OAB/SP 
376401)
Relator: Des. Alexandre Miguel
Distribuído por Sorteio em 12/11/2019
Despacho 
Vistos.
Considerando que não há nos autos procuração ou 
substabelecimento que outorgue poderes aos advogados 
subscritores do recurso de apelação, determino a intimação da 
apelante CERON CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA para 
regularizar sua representação nos autos, no prazo de 05 (cinco) 
dias, sob pena de não conhecimento do recurso.
Após, retornem conclusos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019.
Juiz Convocado João Adalberto Casto Alves
Relator

ACÓRDÃO
DATA DE JULGAMENTO: 25/09/2019
7007527-96.2017.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7007527-96.2017.8.22.0001 - Porto Velho / 9ª Vara Cível
Apelantes : Rione Lima dos Santos e outros
Advogado : Robson Araújo Leite (OAB/RO 5196)
Apelada : Santo Antônio Energia S/A
Advogado : Francisco Luis Nanci Fluminhan (OAB/RO 8011)
Advogado : Marcelo Ferreira Campos (OAB/RO 3250)
Advogado : Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Advogada : Luciana Sales Nascimento (OAB/RO 5082)
Relator : DES. KIYOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 29/05/2019
Decisão: ‘’PRELIMINAR AFASTADA NOS TERMOS DO VOTO 
DO RELATOR, À UNANIMIDADE. NO MÉRITO, RECURSO 
NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, POR 
MAIORIA, VENCIDOS O DES. ALEXANDRE MIGUEL E O DES. 
SANSÃO SALDANHA.’’
Ementa: Apelação cível. Usina Hidrelétrica de Santo Antônio. 
Enchente. Distrito de São Carlos. Nexo de Causalidade. 
Não verificado. Não verificado o nexo causal, resta afastada 
a responsabilidade da Usina de Santo Antônio pelos danos 
decorrentes da enchente ocorrida no Distrito de São Carlos no ano 
de 2014.
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ACÓRDÃO
DATA DE JULGAMENTO: 25/09/2019
0011593-15.2015.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 0011593-15.2015.8.22.0001-Porto Velho / 5ª Vara Cível
Apelantes : Maria da Consolação Lopes da Costa e outros
Advogado : Alexandre Theol Denny Neto (OAB/RO 6740)
Advogado : Robson Araújo Leite (OAB/RO 5196)
Apelada : Santo Antônio Energia S/A
Advogado : Francisco Luis Nanci Fluminhan (OAB/RO 8011)
Advogada : Ariane Diniz da Costa (OAB/MG 131774)
Advogada : Rafaela Pithon Ribeiro (OAB/BA 21026)
Advogada : Miriani Inah Kussler Chinelato (OAB/DF 33642)
Advogada : Luciana Sales Nascimento (OAB/RO 5082)
Advogada : Bruna Rebeca Pereira da Silva (OAB/RO 4982)
Advogado : Marcelo Ferreira Campos (OAB/RO 3250)
Advogado : Everson Aparecido Barbosa (OAB/RO 2803)
Advogado : Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Relator : DES. KIYOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 28/06/2019
Decisão: ‘’RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO 
DO RELATOR, POR MAIORIA, VENCIDOS O DES. ALEXANDRE 
MIGUEL E O DES. SANSÃO SALDANHA.’’
Ementa: Apelação. Usina hidrelétrica. Bairro Triângulo. Nexo 
de causalidade entre construção e inundação. Inexistência. 
Demonstrado que a inundação decorrente de enchente de 2014 fora 
ocasionado por fenômeno natural, impõe-se reconhecer a ausência 
de nexo de causalidade entre os danos sofridos pelos moradores 
da região afetada e o empreendimento relativo à construção da 
Usina Hidrelétrica de Santo Antônio, de modo que incabível a 
responsabilização civil da empresa a fins de reparação.

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Alexandre Miguel 
7028011-35.2017.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7028011-35.2017.8.22.0001 Porto Velho / 3ª Vara Cível
Apelante: Natalino Do Carmo Batista
Advogado: Jose Bruno Ceconello (OAB/RO 1855)
Advogado: Andre Felipe Da Silva Almeida (OAB/RO 8477)
Apelada: Claro S.A.
Advogado: Stephan Jordano Alves Farias Camelo De Freitas (OAB/
DF 41082)
Advogado: Rafael Goncalves Rocha (OAB/PA 16538)
Relator: Des. Alexandre Miguel
Distribuído por Sorteio em 28/05/2019
DECISÃO 
Vistos.
NATALINO DO CARMO BATISTA recorre da sentença proferida 
em sede de ação de indenização por danos morais que julgou 
improcedentes seus pedidos formulados em face da CLARO S.A. 
e condenou o autor a arcar com a multa por litigância de má-fé, 
no percentual de 5% sobre o valor da causa e com os honorários 
periciais, estes fixados em R$ 2.000,00, bem como revogou a justiça 
gratuita anteriormente deferida e o condenou a arcar com as custas 
e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
Consta dos autos que o autor é cliente da empresa requerida 
mediante contrato de uma linha telefônica com pagamento mediante 
débito em conta. Ocorre que, percebeu que havia outras duas 
linhas em seu nome que desconhece a origem, o que caracteriza 
cobrança indevida, ensejando a propositura da presente ação, 
buscando a repetição do indébito e o dano moral sofrido. Após 
a apresentação dos contratos e realização da perícia, sobreveio 
sentença de improcedência.
Inconformado, o autor recorre alegando a inexistência de má-fé, 
pois tentou resolver a questão administrativamente e sem sucesso 
propôs a ação, pois desconhecia a origem dos contratos.
Pugna pela manutenção da justiça gratuita, pois é portador de 
incapacidade laborativa permanente.

Ao final, requer o provimento do recurso para manter a justiça 
gratuita e a suspensão da cobrança indevida e no mérito, a reforma 
da sentença para julgar procedentes os pedidos e condenar o 
apelado a arcar com as custas e honorários.
Contrarrazões pelo não provimento do recurso.
Indeferido o pedido de concessão da justiça gratuita, o apelante foi 
intimado a recolher o preparo recursal sob pena de deserção (ID 
Num. 6852968 - Pág. 1 e 2), contudo, permaneceu inerte. 
É o necessário relatório. Decido.
Sabe-se que um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade 
recursal é o preparo, e ao deixar de recolhe-lo no momento oportuno 
impede o conhecimento do recurso diante da deserção, conforme 
art. 1.007, do CPC. Acerca do tema, vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
ESPECIAL. PREPARO INSUFICIENTE. COMPLEMENTAÇÃO 
INTEMPESTIVA. DESERÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 511, § 2º, 
DO CPC. PRECEDENTES. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE 
DO CPC/73. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior orienta no sentido de 
que, se após a abertura de prazo para regularização do preparo 
não for realizada a complementação devida, considera-se deserto 
o recurso, nos termos da Súmula 187/STJ (AgRg no AREsp nº 
207.837/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta 
Turma, DJe 7/4/2015). Incide, portanto, ao caso, a Súmula nº 187 
do STJ. [...]
3. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de 
admissibilidade dos recursos, são inaplicáveis ao caso concreto 
ante os termos do Enunciado nº 1 aprovado pelo Plenário do STJ 
na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento 
no CPC/73 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 
forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1548884/DF, 
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 
21/06/2016, DJe 30/06/2016) 
Recurso de apelação. Deserção. Preparo insuficiente. 
Descumprimento de decisão judicial. Intimação para recolhimento. 
Não cumprimento.
Ausente o preparo recursal ou insuficiente, sobre o valor da causa 
estipulado em juízo, incorre na falta de cumprimento de requisito 
extrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, a comprovação do 
recolhimento do preparo devido no ato da interposição do recurso, 
caracterizando sua deserção. Preliminar de deserção acolhida. 
(Apelação, Processo nº 0188267-52.2009.822.0001, Tribunal de 
Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Especial, Relator(a) 
Des. Oudivanil de Marins, Data de julgamento 24/06/2016)
Justiça gratuita. Indeferimento. Não recolhimento de preparo. 
Deserção. Alteração contratual. Fraude. Ato ilícito. Dano moral.
Deserção é a medida que se impõe ao recurso, quando não 
cumprida a determinação de recolhimento de preparo recursal, 
imposta devido ao indeferimento do pedido de justiça gratuita.
Comprovado que a alteração contratual se operou mediante fraude, 
configurado está o ato ilícito e presente se faz o dever de indenizar, 
mormente porque as vítimas, cujos dados foram utilizados, 
passaram por indesejáveis transtornos decorrentes de débitos e 
ajuizamento de ações judiciais.
(Apelação n. 0077960-28.2009.822.0002, Rel. Des. Marcos Alaor 
D. Grangeia, J. 26/10/2011)
Dessa forma, sendo o apelante intimado a efetuar o recolhimento do 
preparo na forma do art. 1.007, do CPC e não sendo este realizado, 
o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
Do exposto, diante da deserção, não conheço do recurso interposto 
com base no artigo 932, inc. III do CPC/15 c/c art. 1007 do 
CPC/15. 
Publique-se. Intime-se. 
Transitado em julgado, remeta-se à origem.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Juiz Convocado João Adalberto Castro Alves
Relator
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ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Alexandre Miguel 
7011615-51.2015.8.22.0001 - APELAÇÃO (PJe)
ORIGEM: 7011615-51.2015.8.22.0001 - PORTO VELHO / 2ª VARA 
CÍVEL
APELANTE/APELADA: ENI ALVES ROCHA
Advogada: ANDREA AGUIAR DE LIMA (OAB/RO 7098)
Advogada: MARIA DA CONCEIÇÃO AGUIAR LEITE DE LIMA 
(OAB/RO 5932)
Advogado: LUIZ GUILHERME DE CASTRO (OAB/RO 8025)
APELADA/APELANTE: DIRECIONAL AMBAR 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Advogado: Joao Paulo Da Silva Santos (OAB/MG 115235)
Relator: Des. Alexandre Miguel
Distribuído por Sorteio em 30/10/2018
Despacho 
Vistos.
Eni Alves Rocha recorre da sentença que julgou parcialmente 
procedentes a sentença para determinar à requerida que restitua 
os valores efetivamente pagos pela aquisição do imóvel com juros 
simples e correção monetária pela tabela do Tribunal de Justiça 
do Estado de Rondônia, a partir de cada pagamento. Declarou 
improcedente o pedido de indenização por danos morais e 
materiais.
Consta na inicial que a autora adquiriu da requerida uma unidade 
imobiliária em que o pagamento seria de forma parcelada. Diz que 
foi proposta uma entrada de R$ 20.336,76, mais parcela de R$ 
16.000,00, com vencimento em 23/05/2015, mais R$ 9.000,00 com 
vencimento em 22/0/2015 e R$ 9.000,00 a ser pago em 9 parcelas 
de R$ 1.000,00, simultâneos ao pagamento do financiamento. 
Diz que efetuou o pagamento da entrada de R$ 20.336,76 e da 
parcela de R$ 16.000,00, e faltando o valor de R$ 18.000,00 
procurou a requerida para realização do contrato para garantir o 
financiamento, quando a requerida negou a formalização do termo 
sob o fundamento de que deveria pagar o débito acertado antes 
da formalização do contrato de financiamento. Afirma que em 
19/06/2015 às vésperas do vencimento da parcela de R$ 9.000,00 
foi informada que a CEF não mais faria o financiamento do imóvel, 
frustrando a sua expectativa de aquisição de sua casa própria. 
Afirma que na certeza de celebração do negócio, comprou móveis 
planejados no total de R$ 45.360,00, sofá no valor de R$ 2.699,18, 
luminária de R$ 360,00, 3 centrais de ar condicionado no valor de 
R$ 3.900,00 e 3 banquetas de R$ 419,70, devendo ser indenizada 
pelos referidos valores a título de danos materiais.
Em seu apelo, pugna pela concessão do benefício da justiça 
gratuita. Afirma que embora tenha recolhido as custas iniciais sua 
condição financeira mudou e não pode recolher o preparo recursal 
sem prejudicar seu sustento e de sua família.
É o necessário relatório. Decido.
Em que pesem os fatos e fundamentos expostos no recurso, é 
cediço que a afirmação de pobreza possui presunção juris tantum, 
podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não 
encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência 
da parte.
Em tese, a comprovação do estado de pobreza se faz mediante 
a mera declaração do requerente atestando sua condição de 
hipossuficiente. Mas tal declaração não gera presunção absoluta, 
podendo ser elidida por circunstâncias, de acordo com o 
entendimento do juízo.
É essa a posição do STJ, como se nota, por exemplo, do 
ACÓRDÃO do Agravo Regimental n. 1115711/RJ, Rel. Ministro 
MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2009, 
DJe 27/08/2009.
No caso, a apelante afirma que não possui condições de recolher 
o preparo recursal e junta algumas despesas com o filho que faz 
faculdade fora do País, sem, no entanto, trazer qualquer prova da 
sua renda mensal.

Também não demonstrou nos autos sua incapacidade financeira 
momentânea para o recolhimento do preparo, nem se desincumbiu 
de comprovar alteração na sua situação econômica de modo a 
justificar a concessão do benefício.
Tendo em vista o despacho que determinou a apelante comprovar 
sua incapacidade financeira, cabia a parte comprovar o seu estado, 
mediante juntada de documentos, a exemplo, cópia do Imposto de 
Renda, ou ainda, da renda, assim não fazendo, a manutenção 
do indeferimento é medida que se impõe, face à existência de 
circunstâncias que retiram a alegada presunção.
Nesse sentido: 
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO 
JUDICIAL – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
GRATUITA – NOVO PLEITO – PRECLUSÃO – LEI 1.060/50.
1. O STJ tem entendido que, para a concessão dos benefícios da 
Justiça Gratuita, basta a declaração, feita pelo interessado, de que 
sua situação econômica não permite vir a juízo sem prejuízo de seu 
sustento e de sua família.
2. O benefício pode ser requerido a qualquer tempo e fase 
processual, não estando sujeito, portanto, à preclusão. Contudo, 
formulado e indeferido o pedido, sem que a parte tenha recorrido da 
decisão, somente a alteração da situação financeira do requerente 
autoriza novo pleito.
3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, improvido.
(REsp 723.751/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 19/06/2007, DJ 06/08/2007, p. 476)
JUSTIÇA GRATUITA. REQUERIMENTO NA APELAÇÃO E 
APÓS IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. AUSÊNCIA 
DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO 
FINANCEIRA. IMPROCEDÊNCIA.
Se, durante o curso do processo, não se demonstrou necessidade 
quanto aos benefícios da gratuidade judiciária, em vista de não ser 
requerido, sua realização somente após o pleito inicial ser julgado 
improcedente e sem demonstração de alteração na condição 
financeira do requerente deve ser rejeitada. (Ag. Regimental, n. 
10000120070227968, Rel. Des. Moreira Chagas, J. 25/11/2008) 
Esta Corte também já se manifestou nos seguintes despachos 
interlocutórios: AC n. 0022169-72.2012.8.22.0000, em 21/05/2015; 
AC n. 0010855-32.2012.8.22.0001, em 21/11/2015.
Dessa forma, não há como deferir o pedido.
Assim sendo, intime-se a apelante para que efetue o recolhimento 
do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não 
conhecimento do recurso.
Intime-se. Publique-se.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019.
Juiz Convocado João Adalberto Castro Alves 
Relator

ACÓRDÃO
DATA DE JULGAMENTO: 13/11/2019
0251329-66.2009.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 0251329-66.2009.8.22.0001-Porto Velho / 3ª Vara Cível
Apelantes : Valdevino de Melo e outra
Advogado : Paulo Rogério José (OAB/RO 383)
Apelada : Federação das Indústrias do Estado de Rondônia
Advogado : José Alves Pereira Filho (OAB/RO 647)
Advogado : Romilton Marinho Vieira (OAB/RO 633)
Apelado : Braz Pires da Luz Filho
Curador : Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator : DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Distribuído por Sorteio em 16/08/2018
Decisão: “PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, RECURSO 
NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À 
UNANIMIDADE.”
Ementa: Apelação cível. Ação de usucapião. Requisitos. Animus 
domini. Ausência de comprovação. Posse precária. Apelo não 
provido Ficando comprovado a posse precária, não há que se 
falar me animus domini, de modo que ausente este requisito 
impossível a configuração da usucapião de bem móvel. Atos de 
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mera detenção ou tolerância não induzem a posse, de modo que a 
simples detenção da coisa, sem animus domini, não gera direito à 
usucapião, conforme inteligência do art. 1.208 do Código Civil.

ACÓRDÃO
DATA DE JULGAMENTO: 13/11/2019
7003750-82.2017.8.22.0008 Apelação (PJE)
Origem: 7003750-82.2017.8.22.0008-Espigão do Oeste / 1ª Vara 
Cível
Apelante : A. P. S. C.
Advogado : Anderson Rodrigo Gomes (OAB/RO 1869)
Apelados: J. H. da S. M. e outra representados por M. D. da S. e 
R. C. N.
Advogada : Ilza Possimoser (OAB/RO 5474)
Relator : DES. KIYOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 09/10/2019
Decisão: “RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO 
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
Ementa: Apelação Cível. Reconhecimento de União Estável. 
Post Mortem. Provas. Ausência. Partilha de imóvel. Não ficando 
demonstrada a formação de uma entidade familiar, com convivência 
pública, contínua e duradoura, estabelecida com o animus maritalis, 
a improcedência do pedido de união estável é medida que se 
impõe.

ACÓRDÃO
DATA DE JULGAMENTO: 20/11/2019
0011346-68.2014.8.22.0001 Embargos de Declaração em Apelação 
(PJE)
Origem: 0011346-68.2014.8.22.0001-Porto Velho / 7ª Vara Cível
Embargante : Gilmar Alves Pereira
Advogado : Carlos Henrique Teles de Negreiros (OAB/RO 3185)
Embargado : José Roberto Franchetto
Advogado : Dalgobert Martinez Maciel (OAB/RO 1358)
Terceira Interessada : Unidas Comércio de Acessórios de Veículos 
Ltda. - ME (Saura Acessórios)
Relator : DES. KIYOCHI MORI
Interpostos em 24/10/2019
Decisão: “EMBARGOS REJEITADOS NOS TERMOS DO VOTO 
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.” 
Ementa: Declaratórios. Contradição. Não ocorrência. Rediscussão 
da matéria analisada. Via eleita. Inadequada. Não tendo a parte 
embargante demonstrado de forma cabal os vícios constantes 
no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a rejeição dos 
aclaratórios é medida que se impõe. A oposição dos embargos de 
declaração não constitui via adequada para rediscussão da matéria 
exaustivamente analisada em razão do inconformismo da parte 
com o resultado.

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Câmaras Cíveis Reunidas / Gabinete Des. Paulo Kiyochi 
Processo: 0804188-53.2019.8.22.0000 Ação Rescisória (PJE)
Origem: 0008262-30.2012.8.22.0001 – Porto Velho / 1ª Vara Cível
Autor: Manoel Delmiro de Souza Neto e outros
Advogado: Gilvane Veloso Marinho (OAB/RO 2139)
Réu: Energia Sustentável do Brasil S.A.
Relator: DES. KIYOCHI MORI
Redistribuído por sorteio em 29/10/2019
DECISÃO 
Vistos.
Trata-se de ação rescisória proposta por Manoel Delmiro de Souza 
Neto e outros, com fulcro no artigo 966, incisos V e VI, do Código de 

Processo Civil (CPC), objetivando a rescisão do acórdão proferido 
nos autos da ação reivindicatória n. 0008262-30.2012.8.22.0001 
conexa à ação de usucapião n. 0009723-37.2012.8.22.0001.
Requerem, preliminarmente a manutenção dos benefícios da 
justiça gratuita deferida nos autos supracitados.
Narram que o acórdão que buscam rescindir fundamentou-se em 
contrato particular de cessão de direito de bem imóvel, de modo 
que contraria a lei, uma vez que, nos termos dos artigos 80, inciso 
II, e 1.793 do Código Civil (CC), a “cessão de direitos hereditários” 
deve ser feita por instrumento público, discorrendo sobre o tema.
Afirmam que são os verdadeiros proprietários do imóvel objeto da 
lide, porquanto seu pai, Manoel Delmiro de Souza Filho, recebeu 
do Incra Licença de Ocupação de Terras Públicas e Título Definitivo 
de um lote de terras de 180,6460 ha, localizado no Lote 28, Setor 
02 da Gleba Capitão Sílvio denominado Sítio Cento e Um.
Alegam que a decisão colegiada não está fundamentada, afrontando 
o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal (CF) e a Súmula n. 
123 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Sustentam ter demonstrado nos autos principais a falsidade das 
provas juntadas, as quais não servem para comprovar que o bem 
em litígio pertence exclusivamente à requerida.
Asseveram que, embora tenham comprovado ser os legítimos 
donos da terra, o juízo deixou de aplicar os arts. 80, 1.196, 1.200, 
1.204 e 2.010, todos do CC, 560 do CPC e 93, inc. IX, da CF, 
violando-os diretamente.
Defendem a presença dos requisitos para a concessão de tutela 
provisória ante a comprovação de sua posse mansa e pacífica e do 
perigo da demora pela manutenção da decisão.
Pugnam pela concessão de liminar para suspender os efeitos do 
aresto, a realização de perícia nos documentos citados e, ao final, 
pela procedência da rescisória reintegrando-os na posse do bem 
em litígio.
Examinados.
Decido.
Preliminarmente, mantenho o benefício da gratuidade deferido nos 
autos do acórdão rescindendo.
A ação tem por fundamento os incisos V e VI do Art. 966 do CPC 
alegando que o acórdão viola manifestamente norma jurídica, bem 
como foi fundado em prova cuja falsidade tenha sido apurada em 
processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação 
rescisória.
Os autores apontam como violados os arts. 80, 1.196, 1.200, 1.204 
e 2.010 do CC, 560 do CPC e 93, inc. IX, da CF, in verbis:
CF.
[...]
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal 
Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os 
seguintes princípios:
IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão 
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, 
podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias 
partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos 
quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo 
não prejudique o interesse público à informação;
CC.
[...]
Art. 80. Consideram-se imóveis para os efeitos legais:
I - os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram;
II - o direito à sucessão aberta.
Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato 
o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à 
propriedade.
Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou 
precária.
Art. 1.204. Adquire-se a posse desde o momento em que se torna 
possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes 
inerentes à propriedade.
Art. 2.010. Não virão à colação os gastos ordinários do ascendente 
com o descendente, enquanto menor, na sua educação, estudos, 
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sustento, vestuário, tratamento nas enfermidades, enxoval, assim 
como as despesas de casamento, ou as feitas no interesse de sua 
defesa em processo-crime.
CPC.
[...]
Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso 
de turbação e reintegrado em caso de esbulho.
Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na 
ação rescisória fundada no art. 966, inc. V, do CPC, a violação 
de lei deve ser direta e evidente, descabendo a utilização desse 
instrumento para mera rediscussão da causa ou questionamento 
de interpretação legal possível.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. INCISO V DO ART. 
485 DO CPC⁄1973. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO LEGAL 
AFASTADA NA ORIGEM. SÚMULA N. 343⁄STF. REDISCUSSÃO 
DA CAUSA. SÚMULA N. 7⁄STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A ação rescisória, fundada no art. 485, V, do CPC⁄1973, 
pressupõe violação frontal e direta de literal disposição de lei, de 
forma que seja possível extrair a ofensa legal do próprio conteúdo 
do julgado que se pretende rescindir.
2. No caso concreto, colhe-se que a sentença rescindenda optou 
pela interpretação que se mostrava mais adequada no momento, 
segundo seu juízo de valor. Incide, por analogia, o entendimento 
consolidado na Súmula n. 343 do STF.
[...]
4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 548.845⁄CE, Rel. 
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 
julgado em 19⁄5⁄2016, DJe 27⁄5⁄2016)
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE 
VÍCIOS NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. VIOLAÇÃO DE LITERAL 
DISPOSIÇÃO DE LEI. ART. 485, V, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. 
UTILIZAÇÃO DO RITO RESCISÓRIO COMO SUCEDÂNEO 
RECURSAL. INADEQUAÇÃO. SÚMULA 83⁄STJ.
1. Não há vícios no acórdão de origem se o referido julgado analisa 
de modo claro e suficiente as questões que lhe foram submetidas.
2. É incabível ação rescisória fundada em violação de literal 
dispositivo de lei quando visa a desconstituir decisão rescindenda 
que se utilizou de uma dentre as interpretações possíveis ou de 
interpretação analógica.
Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1.518.519⁄RS, Rel. 
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 
15⁄3⁄2016, DJe 22⁄3⁄2016).
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO 
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
RESCISÓRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO 
A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. ART. 485, V, DO CPC. NÃO 
CARACTERIZAÇÃO. OCORRÊNCIA DE ERRO DE FATO NÃO 
RECONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO . ALTERAÇÃO DO 
JULGADO. SÚMULA 7⁄STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO 
PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de que 
a a ação rescisória com base no art. 485, V, do CPC exige que 
a afronta seja direta e inequívoca ao texto legal, de forma que a 
interpretação dada pelo acórdão rescindendo seja de tal modo 
teratológica que viole o dispositivo legal em sua literalidade.
2. Tendo o Tribunal a quo entendido pela inocorrência de erro de 
fato, a ensejar a propositura da ação rescisória, a modificação 
dessa conclusão demanda a incursão no acervo fático-probatório, 
o que é vedado pela Súmula 7⁄STJ.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 820.479⁄SP, 
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 1º⁄3⁄2016, DJe 8⁄3⁄2016).
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO DE 
REMOÇÃO PARA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. 
INSCRIÇÕES DISTINTAS PREVISTAS NO EDITAL. SEGURANÇA 
CONCEDIDA PARA ANULAR LISTA CLASSIFICATÓRIA 
UNIFICADA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. 
INEXISTÊNCIA.

[…]
8. De acordo com a jurisprudência do STJ, a rescisão de julgado 
com base no art. 485, V, do CPC somente é cabível quando houver 
flagrante violação de norma legal, e não mero descontentamento 
com a interpretação que lhe foi dada.
9. A argumentação do autor evidencia mero inconformismo e intuito 
de rediscutir a controvérsia, à margem das hipóteses de cabimento 
da Ação Rescisória, que não pode ser utilizada como sucedâneo 
recursal.
[...]
12. Ação Rescisória julgada improcedente. (AR 3.920⁄RS, Rel. 
Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 
25⁄2⁄2016, DJe 25⁄5⁄2016).
Nessa linha, somente é cabível a ação rescisória quando a alegada 
violação à norma jurídica puder ser demonstrada com a prova pré-
constituída juntada pelo autor.
No caso, o acórdão proferido nos autos da ação reivindicatória 
de n. 0008262-30.2012.8.22.0001 conexa à ação de usucapião 
n. 0009723-37.2012.8.22.0001 registrou que os autores não 
demonstraram a prova da propriedade do imóvel vindicado. Ao 
contrário, restou comprovado que o imóvel foi vendido a terceiro 
no ano de 1990 e que há mais de vinte anos não exercem a posse 
do referido bem.
Naquele julgado, pontuou-se, ainda, que dos documentos 
apresentados é possível confirmar toda a cadeia dominial, onde 
se revela que a requerida detém de forma justa a propriedade e o 
domínio do imóvel.
Da leitura dos dispositivos apontados não é possível verificar 
irrazoabilidade ou incoerência na interpretação adotada no 
acórdão.
O acórdão rescindendo não viola literal disposição de lei ao 
considerar comprovada a propriedade do imóvel pela Energia 
Sustentável do Brasil.
O que se verifica é que os autores tentam revolver a questão, 
todavia, a ação rescisória não se presta para simples rediscussão 
da causa.
Quanto ao fundamento de prova falsa, alegam que nos autos do 
acórdão rescindendo há documentos montados e fraudulentos 
relacionados à compra e venda do imóvel que não foram apreciados 
por esta Corte.
Afirmam que a decisão rescindenda tem por fundamento primordial 
instrumento particular de cessão de direito de bem imóvel realizado 
em escritório, inexistente no plano fático, o qual não tem o condão 
de eficácia para provar que a área pertence exclusivamente ao 
requerido.
Ocorre que a rescisão somente é cabível quando a decisão tiver se 
fundado exclusivamente na prova alegada como falsa, o que não 
se verifica no caso, na medida em que, como dito, a cadeia dominial 
do imóvel foi revelada por meio da documentação carreada.
Dessarte, porque a decisão pode manter-se com base em outro 
lastro probatório, não cabe a rescisão.
Importante consignar que a ação rescisória não figura como 
oportunidade para a correção de eventuais injustiças, não 
representando oportunidade para a defesa de pretensões subjetivas 
sob novo enfoque.
Posto isso, julgo extinta a presente ação rescisória, sem resolução 
de mérito, nos moldes preconizados no art. 485, I, do CPC.
Em razão da ausência de instauração da relação processual deixo 
de fixar honorários de advogado.
Publique-se.
Arquive-se, oportunamente.
Porto Velho, 19 de novembro de 2019.
Desembargador Kiyochi Mori
Relator
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1ª CÂMARA ESPECIAL

Agravo de Instrumento n°0803315-53.2019.8.22.0000
Origem: 7013358-96.2015.822.0001 Porto Velho/ 1ª Vara da 
Fazenda Pública
Agravante: José Ubirajara Monteiro de Barros Júnior
Advogado: Wesler Rony Alencar Almeida (OAB/RO 1506)
Agravante: Daniela Azevedo Cardoso
Advogado: Wesler Rony Alencar Almeida (OAB/RO 1506)
Agravante: Tarso Azevedo Cardoso
Advogado: Wesler Rony Alencar Almeida (OAB/RO 1506)
Agravante: Maria Helena Moura Monteiro de Barros
Advogado: Wesler Rony Alencar Almeida (OAB/RO 1506)
Agravante: Isabel Kawamura Dias Sabino
Advogado: Wesler Rony Alencar Almeida (OAB/RO 1506)
Agravante: Armando Dias Sabino
Advogado: Wesler Rony Alencar Almeida (OAB/RO 1506)
Agravada: Município de Porto Velho
Procurador: Procurador-Geral do Município
Agravada: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador-Geral do Estado
Relator: Desembargador Oudivanil de Marins
Distribuído em 30/08/2019
DECISÃO
VISTOS.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo 
interposto por José Ubirajara Monteiro de Barros Junior e outros 
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública 
da Comarca de Porto Velho que determinou a transferência de 
valores refentes ao recolhimento de IPTU.
Relatam os agravantes que eram proprietários dos lotes de terras 
urbanos n. 956 e 1188, situados no Município de Porto Velho e em 
julho de 2007 os imóveis foram invadidos por várias famílias que 
residem no local até a presente data. Diante da invasão propuseram 
ação de reintegração de posse julgada procedente e na fase de 
cumprimento de sentença o Estado de Rondônia editou o Decreto 
n. 20.093/2015, declarando a utilidade pública dos imóveis e a 
desapropriação em benefício dos posseiros. Ainda propôs ação de 
desapropriação, objeto do presente recurso.
No caso, os posseiros se encontram nos imóveis desde o ano 
de 2007 e estão na iminência de adquirir a propriedade via 
regularização fundiária, em andamento, portanto, passaram a ser 
responsáveis pelo recolhimento do IPTU e tal obrigação não lhes 
cabe. Contudo, o Juízo de origem determinou o seguinte;
“2) Para cumprimento do despacho de id n. 26195647, e, 
considerando a apresentação de planilha contendo o valor 
atualizado do IPTU devido ao Município de Porto Velho (id n. 
26966863), bem como, a indicação dos dados bancários para 
depósito do valor daquele tributo, oficie-se a Caixa Econômica 
Federal para transferência do valor indicado referente a IPTU de 
R$ 935.779,48, da conta n. 01617098-4, agência 2848, operação 
040, conforme guia de depósito juntada sob o id n. 2843181,p. 3, 
para a conta corrente n. 15.907-7, agência 2757-x, Banco do Brasil, 
em favor do Município de Porto Velho, CNPJ n. 05.903.125/0001-
45.” (Id. 28036269 – pág. 1/2)”
Inconformados com a decisão opuseram embargos de declaração 
os quais não foram conhecidos e alegam haver prejuízo em 
liberar o valor depositado referente a IPTU, visto que a obrigação 
de recolhimento recai sobre os contribuintes proprietários dos 
imóveis.
Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo para evitar 
prejuízo de difícil reparação ante a iminência da transferência dos 
valores a título de IPTU para o Município de Porto Velho, e no 
mérito, o provimento recursal para reconhecer a isenção do IPTU 
desde o ano de 2007 ou permaneça retido os valores até obter o 
pleito na via administrativa ou judicial (fls. 3-11).
É o relatório.
DECIDO.
Recurso próprio e tempestivo, por isso conheço dele.

Os agravantes se insurgem contra decisão de primeiro grau que 
determinou que a Caixa Econômica Federal libere o valor depositado 
no montante de R$ 935.779,48, decorrente do recolhimento de 
IPTU, para o Município de Porto Velho.
O caso trata de ação de desapropriação proposta pelo Estado de 
Rondônia na qual foi reconhecido o direito de posse e propriedade 
aos invasores dos terrenos que pertenciam aos agravantes e como 
caso se estende desde o ano de 2007, depositaram em juízo o 
valor referente ao IPTU.
A questão a ser analisada nesta fase processual restringe-se à 
verificação da existência dos pressupostos para a concessão da 
tutela de urgência antecipatória, equivalente ao efeito suspensivo, 
exigindo-se a probabilidade do direito invocado e a possibilidade de 
dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos moldes do artigo 
300 do Código de Processo Civil.
A respeito da possibilidade de concessão da antecipação dos efeitos 
da tutela, Theotônio Negrão, na obra “Curso de Direito Processual 
Civil”, 38ª ed., São Paulo: Saraiva, 2006, p. 384 e 385, anota:
“A tutela antecipada deve ser correspondente à tutela definitiva, que 
será prestada se a ação for julgada procedente. Assim;” Medida 
antecipatória, consequentemente, é a que contém providência apta 
a assumir contornos de definitividade pela simples superveniência 
da sentença que julgar procedente o pedido “(STF- Pleno: 
RTJ 180/453; a citação é da decisão do relator, confirmada em 
plenário).
Os agravantes alegam indevida a incidência do IPTU sobre a 
propriedade sobre a qual se encontra na fase final de desapropriação 
via regularização fundiária, assim, existe a necessidade de análise 
sobre a incidência do referido imposto desde a data da invasão dos 
posseiros nos imóveis.
No caso, os agravantes tentaram manter a propriedade dos bens 
mas por via judicial e decreto estadual a perderam e está na 
iminência de ser decretada aos “posseiros”. Diante disso, entendo 
haver elementos provando as teses alegadas e necessária a 
concessão da medida antecipatória visando evitar a irreversibilidade 
por estar na iminência de ocorrer a liberação do valor ao Município 
de Porto Velho.
Pelo exposto, defiro a tutela antecipatória (efeito suspensivo), para 
suspender a liberação do montante de R$ 935.779,48 ao Município 
de Porto Velho, visto que tal medida não traz prejuízo imediato.
Notifique-se o juízo de primeiro grau para cumprir esta decisão e 
prestar informações.
Intime-se o agravado para contraminutar e ao Município de Porto 
Velho adentrar na lide, caso entenda necessário.
Após à Procuradoria de Justiça para parecer.
Publique-se.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
DES. OUDIVANIL DE MARINS
RELATOR

Agravo de Instrumento n°0801218-46.2019.8.22.0000
Origem: 7020596-30.2019.822.0001 Porto Velho/1ª Vara da 
Fazenda Pública
Agravante: Estado de Rondônia
Procuradora: Aparício Paixão Ribeiro Júnior (OAB/RO 1313)
Agravado: João Aparecido Casagrande
Advogado: Jesus Clezer Cunha Lobato (OAB/RO 2863)
Relator: Desembargador Oudivanil de Marins
Redistribuído em 09/08/2019
DECISÃO
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo 
interposto pelo Estado de Rondônia contra decisão proferida pelo 
Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Velho 
que deferiu a liminar para fornecer medicamento ao agravado João 
Aparecido Casagrande.
Relata o agravante tratar de ação de obrigação de fazer 
proposta pelo agravado visando o fornecimento do medicamento 
ABIRATERONA 250mg, por ser portador de neoplasia maligna de 
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próstata. O Juízo de origem deferiu a tutela para fornecimento do 
fármaco no prazo de 30 dias.
Alega em preliminar a incompetência do juízo por ser caso de 
tratamento de alto custo e o dever de impor a obrigação à União e 
consequentemente o feito tramitar perante a Justiça Federal.
Sustenta necessária a reforma da decisão por ser parte ilegítima 
para figurar na lide o medicamento em questão não estar inserido 
nas políticas públicas e violar a tese firmada no Resp n. 1657156-
RJ, bem como restar ausente prova da eficácia do mesmo em 
relação a enfermidade do agravado.
Dessa forma, o prazo de 30 dias para cumprimento é desproporcional 
e o medicamento de alto custo não é fornecido pelo SUS, causando 
dano aos cofres públicos ante a ausência de prévio empenho e 
orçamento para tal finalidade.
Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo para sustar a 
decisão agravada e no mérito a reforma da decisão para impor a 
obrigação a União (fls. 2-14).
O presente recurso foi inicialmente distribuído à Turma Recursal, 
com despacho proferido em 10/07/2019 e em 08/08/2019 foi 
encaminhado a esta Corte, vindo concluso em 19/08/2019.
É o relatório.
DECIDO.
Recurso próprio e tempestivo, por isso conheço dele.
O Estado de Rondônia busca reformar a decisão que deferiu a tutela 
e impôs a obrigação de fornecer o medicamento ABIRATERONA 
250mg, ao agravado por ser portador de neoplasia maligna de 
próstata.
Em se tratando de saúde, a Constituição Federal estabelece 
o direito à saúde indisponível e concedida gratuitamente ao 
cidadão, devendo os entes federativos zelar pela vida. Assim, é 
dever do Estado, Município e União prestar assistência aos que 
dela necessitem, inclusive para a população menos favorecida 
economicamente, como no caso, onde o agravado necessita fazer 
uso do fármaco e não tem condições de arcar com o tratamento.
Consta do laudo médico prescrito por especialista do Hospital de 
Câncer de Barretos de Porto Velho que o agravado necessita fazer 
uso de 04 comprimidos por dia, assim, a caixa com 120 comprimidos 
custa em média R$ 5.100,00 (https://www.drogarianovaesperanca.
com.br/medicamentos/genericos/comprar-acetato-de-abiraterona-
250mg-com-120-comprimidos-32796/).
Alega o agravante tratar de medicamento de alto custo não 
dispensado pelo SUS e resta ausente prova sobre sua eficácia no 
tratamento de saúde do agravado, entretanto, o medicamento é 
registrado perante a Anvisa e não listado pelo RENAME.
Nesse contexto, a prescrição do fármaco para o tratamento 
do agravado se mostra necessário para evitar o perigo da 
irreversibilidade por ser enfermidade de alta complexidade. 
Ademais, o Estado de Rondônia não traz elementos capazes de 
alterar a decisão agravada para o fornecimento do medicamento 
e deve ser considerado o dano irreparável a ser causado à saúde 
do agravado.
Por fim, o prazo de 30 dias para cumprimento da obrigação se 
mostra razoável e dispensa dilação.
Posto isso, indefiro a tutela recursal.
Notifique-se o juízo de primeiro grau para prestar informações.
Intime-se o agravado para contraminutar.
Após à Procuradoria Geral de Justiça para parecer.
Publique-se.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
DES. OUDIVANIL DE MARINS
RELATOR

Apelação: 7002333-78.2018.8.22.0002 - 
Polo Ativo: Jaime Candido Ferreira 
Advogado Apelante: Thiago Goncalves Dos Santos – OAB/RO 
5471
Polo Passivo: Presidente Da Câmara Municipal De Rio Crespo - 
Ro 
Advogado: Jose Carlos Fogaça – Oab/Ro 2960

Relator: Eurico Montenegro Junior
Despacho
Trata-se de apelação (doc.e- 5319774) interposta por Jaime 
Candido Ferreira, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara 
Cível da Comarca de Ariquemes (doc.e-5319771), nos autos de 
mandado de segurança, com pedido de liminar, movido pelo ora 
Apelante, em face de suposto ato coator praticado pelo Presidente 
da Câmara Municipal de Rio Crespo/RO.
É o sucinto relatório. 
Da análise dos autos, afere-se que o Apelante deixou de recolher 
as custas recursais.
Assim, em atenção ao art. 1.007, §4º do CPC/2015, determino 
que seja o Recorrente intimado, na pessoa de seu advogado, para 
realizar o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 
pena de deserção.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os 
autos conclusos.
Porto Velho/RO, 20 de novembro de 2019.
Juiz Convocado Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Relator

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
1ª CÂMARA ESPECIAL
ACÓRDÃO
Processo: 0800503-38.2019.8.22.0000 Mandado de Segurança 
(PJe)
Impetrante: Jorge Rosendo da Silva
Advogado: Cristian José de Sousa Delgado (OAB/RO 4600)
Advogado: Cássio Fabiano Rego Dias (OAB/RO 1514)
Impetrado: Secretário do Planejamento, Orçamento e Gestão do 
Estado de Rondônia - SEPOG
Interessado (Parte Passiva): Estado de Rondônia
Procuradora: Lívia Renata de Oliveira Silva (OAB/RO 1673)
Relator: DES. OUDIVANIL DE MARINS
Distribuído em 25/02/2019
Pedido de Vista em 24/10/2019
DECISÃO: “SEGURANÇA CONCEDIDA, À UNANIMIDADE.”
EMENTA: Mandado de segurança. Conversão de licença prêmio 
em pecúnia. Cabimento.
O servidor adquire o direito à licença prêmio após cada quinquênio 
de efetivo serviço público prestado e o indeferimento do gozo deve 
ser motivado, e, caso ausente, torna necessária a conversão em 
pecúnia.
Segurança concedida.

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
1ª CÂMARA ESPECIAL
ACÓRDÃO
Processo: 0802998-89.2018.8.22.0000 Mandado de Segurança 
(PJe)
Impetrante: Edneide do Nascimento Saldanha
Advogada: Leide Diana Semler de Vargas Chiquetti (OAB/RO 
4225)
Advogado: Douglas Tadeu Chiquetti (OAB/RO 3946)
Impetrado: Secretário do Desenvolvimento Ambiental do Estado de 
Rondônia - SEDAM
Interessado (Parte Passiva): Estado de Rondônia
Procurador: Antônio Isac Nunes Cavalcante de Astrê (OAB/RO 
5095)
Relator: DES. OUDIVANIL DE MARINS
Distribuído em 26/10/2018
DECISÃO: “REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, DENEGOU-
SE A SEGURANÇA, À UNANIMIDADE.”
EMENTA: Mandado de segurança. Exploração de madeira. Plano 
de manejo. Renovação indeferida. Ausência de violação de direito 
líquido e certo.
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Constatado que a autoridade coatora, ao indeferir a renovação do 
plano de manejo, apenas cumpriu determinação legal, inviável é a 
concessão da segurança para alterar a situação.
Segurança denegada.

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
1ª CÂMARA ESPECIAL
ACÓRDÃO
Processo:0801374-68.2019.8.22.0000 Mandado de Segurança 
(PJe)
Impetrante: Antônio Marculino de Medeiros
Advogada: Izabela Mineiro Mendes (OAB/RO 4756)
Impetrado: Superintendente da Secretaria Estadual de Gestão de 
Pessoas - SEGEP
Impetrado: Secretário da Segurança, Defesa e Cidadania do Estado 
de Rondônia - SESDEC
Impetrado: Secretário do Planejamento, Orçamento e Gestão do 
Estado de Rondônia - SEPOG
Impetrado: Superintendente Estadual de Administração e Recurso 
Humanos – SEARH
Interessado (Parte Passiva): Estado de Rondônia
Procurador: Danilo Cavalcante Sigarini (OAB/RO 7366)
Relator: DES. OUDIVANIL DE MARINS
Distribuído em 06/05/2019
DECISÃO: “SEGURANÇA CONCEDIDA, À UNANIMIDADE.”
EMENTA: Mandado de segurança. Conversão de licença prêmio 
em pecúnia. Cabimento. 
O servidor adquire o direito à licença prêmio após cada quinquênio 
de efetivo serviço público prestado e o indeferimento do gozo deve 
ser motivado, e, caso ausente, torna necessária a conversão em 
pecúnia.
Segurança concedida.

Agravo de Instrumento n° 0804515-95.2019.8.22.0000 (PJe)
Origem: 7034342-96.2018.8.22.0001 1ª Vara de Execuções Fiscais 
de Porto Velho
Agravante: Cesar Franco Barreto
Advogada: Tanany Araly Barbeto (OAB/RO 5582)
Agravado: Estado de Rondônia
Procurador: Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia
Relator: Des. Oudivanil de Marins
Distribuído em 19/11/2019
DECISÃO
VISTOS.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cesar Franco 
Barreto em 19/11/2019. Contudo, tem-se que o prazo para 
interposição do agravo de instrumento são de 15 dias úteis, 
conforme dispõe o Código de Processo Civil.
Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data 
em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia 
Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados 
da decisão.
§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor 
os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.
Dá análise ao caso, tem-se que o agravante interpôs o presente 
recurso em 19/11/2019 contra decisão publicada em 23/10/2019 e 
iniciado o prazo no dia seguinte, entretanto, não observou o prazo 
recursal findado em 14/11/2019.
Nesse contexto, interposto o presente recurso em 19/11/2019, 
resta configurada a intempestividade.
Pelo exposto, não conheço do recurso, conforme previsto no art. 
932, inciso III do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
DES. OUDIVANIL DE MARINS
RELATOR

Agravo de Instrumento n° 0804513-28.2019.8.22.0000 (PJe)
Origem: 7038815-91.2019.8.22.0001 1ª Vara da Fazenda Pública 
de Porto Velho
Agravante: Vulmar Nunes Coelho Júnior
Advogado: Valnei Gomes da Cruz Rocha (OAB/RO 2479)
Advogada: Denise Gonçalves da Cruz Rocha (OAB/RO 1996)
Agravante: Josefa Josélia de Oliveira
Advogado: Valnei Gomes da Cruz Rocha (OAB/RO 2479)
Advogada: Denise Gonçalves da Cruz Rocha (OAB/RO 1996)
Agravante: Orlando Moreno Pereia
Advogado: Valnei Gomes da Cruz Rocha (OAB/RO 2479)
Advogada: Denise Gonçalves da Cruz Rocha (OAB/RO 1996)
Agravado: Estado de Rondônia
Procurador: Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia
Relator: Des. Oudivanil de Marins
Distribuído em 19/11/2019
DECISÃO
VISTOS.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vulmar Nunes 
Coelho Junior e outros em 19/11/2019. Contudo, tem-se que o 
prazo para interposição do agravo de instrumento são de 15 dias 
úteis, conforme dispõe o Código de Processo Civil.
Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data 
em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia 
Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados 
da decisão.
§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor 
os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.
Dá análise ao caso, tem-se que os agravantes interpuseram o 
presente recurso em 19/11/2019, contra decisão proferida em 
23/10/2019, publicada em 24/10/2019 e iniciado o prazo no dia 
seguinte, entretanto, não observou o prazo recursal findado em 
18/11/2019.
Nesse contexto, interposto o presente recurso em 19/11/2019, 
resta configurada a intempestividade.
Pelo exposto, não conheço do recurso, conforme previsto no art. 
932, inciso III do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
DES. OUDIVANIL DE MARINS
RELATOR

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
2ª CÂMARA ESPECIAL
ACÓRDÃO
Processo: 7034003-74.2017.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7034003-74.2017.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara da 
Fazenda
Apelante: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do 
Município de Porto Velho - IPAM
Procurador: Ocicled Cavalcante da Costa (OAB/RO 1175)
Apelada: Ivone Alves de Lima
Advogado: Renan Gomes Maldonado de Jesus (OAB/RO 5769)
Interessado (Parte Ativa): Município de Porto Velho
Procurador: Carlos Alberto de Souza Mesquita (OAB/RO 805)
Relator: DES. EURICO MONTENEGRO
Distribuído em 23/08/2018
DECISÃO: “RECURSO PROVIDO, À UNANIMIDADE.”
EMENTA: Apelação. Mandado de segurança. Certidão de tempo 
de contribuição. Emissão. Exigências normativas. Negativa. Direito 
líquido e certo. Violação. Inexistência.
1. Evidenciado que a emissão de certidão de tempo de contribuição 
(CTC) prevê hipótese e procedimento normativo específico, não 
atendido pela requerente, e que a informação, na finalidade 
pretendida pela parte, pode ser obtida por meio de outro documento, 
não há que se falar em violação a direito líquido e certo a ser 
combatida, razão pela qual deve ser denegada a segurança.
2. Recurso provido.
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ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
1ª CÂMARA ESPECIAL
ACÓRDÃO
Processo: 7001090-43.2016.8.22.0011 Apelação (PJe)
Origem:7001090-43.2016.8.22.0011 Alvorada D’Oeste/Vara Única
Apelante: Estado de Rondônia
Procuradora: Ana Paula Freitas Melo (OAB/RO 1670)
Apelante: Município de Alvorada D’Oeste
Procurador: Mágnus Xavier Gama (OAB/RO 5164)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. EURICO MONTENEGRO
Distribuído em 11/06/2018
DECISÃO: “RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, À 
UNANIMIDADE.”
EMENTA: Apelação. Ação civil pública. Direito administrativo. 
Obrigação de fazer. Acessibilidade em escolas estaduais e 
municipais. Pessoa com deficiência. Mobilidade reduzida. Alunos. 
Técnicos educacionais. Habilitação específica. Criação de cargos. 
Concurso público. Orçamento anual. Inclusão. Contratação. Direito 
fundamental. Garantia.
1. A acessibilidade da pessoa com deficiência está assegurada 
na Constituição Federal que, visando eliminar qualquer forma de 
tratamento não igualitário e desumano, prevê, com certo conteúdo 
programático, a obrigação do legislador de editar normas que 
permitam a inserção dessas pessoas nas diversas áreas sociais 
e econômicas.
2. O direito à acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência 
é princípio ético que se insere no rol dos direitos fundamentais 
(individuais e sociais) de cunho altamente humanitário a autorizar, 
pois, a excepcional intervenção do Poder Judiciário.
3. O direito fundamental de integração da pessoa com deficiência 
não pode ser sacrificado sob o argumento de precariedade 
orçamentária ou de que as medidas determinadas na origem 
afrontam a Lei de Responsabilidade Fiscal.
4. O Poder Judiciário poderá interferir nas políticas públicas de 
competência do Poder Executivo, quando necessário o exame da 
sua legalidade, sem que haja afronta ao princípio da separação 
dos poderes, mormente para assegurar direitos previstos na 
Constituição Federal.
5. Não havendo condições de nomear professores especiais 
imediatamente, impõe-se ao Estado e Municípios, para garantir 
amplo acesso à educação, que disponibilizem professores 
habilitados para atender alunos especiais, temporariamente, 
devendo incluir rubrica orçamentária própria no próximo orçamento 
para realização de concurso público, inclusive com criação de 
cargos, se não houver.
6. A multa por descumprimento deve ter o seu propósito em face do 
descumprimento deliberado pelo gestor público. Não sendo o caso, 
impõe-se o seu afastamento.
7. Recursos providos parcialmente.

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
1ª CÂMARA ESPECIAL
ACÓRDÃO
Processo: 7003035-15.2018.8.22.0005 Apelação (PJe)
Origem: 7003035-15.2018.8.22.0005 Ji-Paraná/1ª Vara Cível, Reg. 
Púb. e Correg. dos Cart. Extra
Apelante: I. D. S. D. S. P. representado por sua genitora Lucélia da 
Silva de Souza
Advogado: Justino Araújo (OAB/RO 1038)
Apelado: Estado de Rondônia
Procuradora: Caroline Mezzomo Barroso Bittencourt (OAB/RO 
2267)
Relator: DES. EURICO MONTENEGRO
Distribuído em 13/09/2019
DECISÃO: “RECURSO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.”

EMENTA: Apelação cível. Estabelecimento prisional. Falecimento. 
Detento. Excludente de responsabilidade do Estado. Caracterização. 
Indenização por danos morais. Afastamento.
1. O dever constitucional de proteção ao detento somente se 
considera violado quando possível a atuação estatal no sentido 
de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável 
para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na 
forma do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
2. A responsabilidade do Estado pela morte de detento que foi 
encontrado com sinais típicos de enforcamento, sem identificação de 
lesões sugestivas de violência ou sinais de defesa, é inexistente.
3. Quando ocorre suicídio por enforcamento em cadeia pública, 
não é exigível conduta diversa por parte do Estado, pois, em tal 
hipótese, o preso age contra ele próprio, sem que o agente do 
Estado concorra para o resultado.

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
1ª CÂMARA ESPECIAL
ACÓRDÃO
Processo: 7025643-19.2018.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7025643-19.2018.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara da 
Fazenda Pública
Apelante: Aymar Achiles Rodrigues Guimarães
Advogado: Raimundo Nonato Martins de Castro (OAB/RO 9272)
Apelado: Estado de Rondônia
Procurador: Danilo Cavalcante Sigarini (OAB/RO 7366)
Relator: DES. EURICO MONTENEGRO
Distribuído em 21/03/2019
DECISÃO: “RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, À 
UNANIMIDADE.”
EMENTA: Apelação. Ação ordinária. Direito previdenciário. Auxílio-
doença acidentário. Incapacidade parcial e temporária. Laudo 
pericial. Requisitos. Preenchimento. Benefício devido. Data de início 
(DIB). Data da cessação (DCB). Auxílio-acidente. Descabimento. 
Juros de mora. Correção monetária.
1. Constatada a perda parcial e temporária da capacidade laboral 
e o nexo de causalidade desta com o acidente de trabalho, o 
segurado tem direito à percepção do auxílio-doença acidentário, 
que deverá ser restabelecido desde a data da cessação indevida 
e pago enquanto persistirem as lesões incapacitantes para o 
desempenho da atividade habitualmente exercida.
2. Afasta-se a pretensão à implementação do benefício previdenciário 
de auxílio-acidente quando não há provas da consolidação da lesão 
e de redução da capacidade laborativa.
3. Tratando-se de relação jurídica não tributária – relação 
previdenciária –, a partir da edição da Lei n. 11.960/2009, os juros 
moratórios são aqueles aplicáveis à caderneta de poupança, nos 
termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, e o índice de atualização 
monetária deve ser o INPC (Precedentes do STJ e STF).
4. Recurso provido parcialmente.

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
1ª CÂMARA ESPECIAL
ACÓRDÃO
Processo: 7051169-22.2017.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7051169-22.2017.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara Cível
Apelante: Robson de Menezes do Bonfim
Advogada: Maria Clara do Carmo Góes (OAB/RO 198B)
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Procurador Federal: Guilherme Viana Lara Alves (OAB/MG 
148297)
Relator: DES. EURICO MONTENEGRO
Distribuído em 29/07/2019
DECISÃO: “RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, À 
UNANIMIDADE.”
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EMENTA: Apelação. Ação ordinária. Direito previdenciário. Auxílio-
doença acidentário. Incapacidade parcial e temporária. Laudo 
pericial. Requisitos. Preenchimento. Benefício devido. Data de início 
(DIB). Data da cessação (DCB). Auxílio-acidente. Descabimento. 
Juros de mora. Correção monetária.
1. Constatada a perda parcial e temporária da capacidade laboral 
e o nexo de causalidade desta com o acidente de trabalho, o 
segurado tem direito à percepção do auxílio-doença acidentário, 
que deverá ser restabelecido desde a data da cessação indevida 
e pago enquanto persistirem as lesões incapacitantes para o 
desempenho da atividade habitualmente exercida.
2. Afasta-se a pretensão à implementação do benefício previdenciário 
de auxílio-acidente quando não há provas da consolidação da lesão 
e de redução da capacidade laborativa.
3. Tratando-se de relação jurídica não tributária – relação 
previdenciária –, a partir da edição da Lei n. 11.960/2009, os juros 
moratórios são aqueles aplicáveis à caderneta de poupança, nos 
termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, e o índice de atualização 
monetária deve ser o INPC (Precedentes do STJ e STF).
4. Recurso provido parcialmente.

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
1ª CÂMARA ESPECIAL
ACÓRDÃO
Processo: 7021832-22.2016.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7021832-22.2016.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara da 
Fazenda Pública
Apelante: Nelza Soares de Oliveira
Defensor Público: Bruno Rosa Balbé
Apelado: Estado de Rondônia
Procurador: Aparício Paixão Ribeiro Júnior (OAB/RO 1313)
Relator: DES. OUDIVANIL DE MARINS
Distribuído em 20/09/2019
DECISÃO:: “RECURSO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA: Apelação. Honorários Advocatícios. Pagamento em 
favor da Defensoria Pública Estadual pelo Estado-membro. 
Impossibilidade. 
Os honorários de advogados não são devidos à Defensoria Pública 
quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual 
pertença (Súmula 421/STJ).
Recurso não provido.

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
2ª CÂMARA ESPECIAL
ACÓRDÃO
Processo: 0801030-87.2019.8.22.0000 Agravo de Instrumento 
(PJe)
Origem: 7001762-12.2015.8.22.0003 Jaru/2ª Vara Cível
Agravante: Município de Jaru
Procurador: Hiago Lisboa Carvalho (OAB/RO 9504)
Agravado: Antônio Flávio Vila Real
Relator: DES. OUDIVANIL DE MARINS
Redistribuído em 15/04/2019
DECISÃO:: “RECURSO PROVIDO, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA: Agravo de instrumento em execução fiscal. Arrematação 
de imóvel em leilão. Parcelamento.
Existe a possibilidade de parcelamento do débito em imóvel 
arrematado em leilão que admite a oferta de pagamento de pelo 
menos vinte e cinco por cento do valor do lance à vista e o restante 
parcelado em até trinta meses.
Recurso provido.

 2ª CÂMARA ESPECIAL 

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Especial / Gabinete Des. Renato Martins Mimessi 
Processo: 0008378-70.2011.8.22.0001 - APELAÇÃO CÍVEL (198)
Relator: RENATO MARTINS MIMESSI
Data distribuição: 27/09/2017 17:16:52
Polo Ativo: REFLEXO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME e 
outros
Advogados do(a) APELANTE: JOSELIA VALENTIM DA SILVA - 
RO198-A, GILSON LUIZ JUCA RIOS - RO178-A, VERONICA 
FATIMA BRASIL DOS S.R. CAVALINI - RO1248-A
Advogados do(a) APELANTE: JOSELIA VALENTIM DA SILVA - 
RO198-A, GILSON LUIZ JUCA RIOS - RO178-A, VERONICA 
FATIMA BRASIL DOS S.R. CAVALINI - RO1248-A
Advogados do(a) APELANTE: ALLAN PEREIRA GUIMARAES - 
RO1046-A, LESTER PONTES DE MENEZES JUNIOR - RO2657-A, 
MAGUIS UMBERTO CORREIA - RO1214-A, LUIZ FELIPE DA 
SILVA ANDRADE - RO6175-A, SICILIA MARIA ANDRADE 
TANAKA - RO5940-A
Polo Passivo: MPRO (MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA) e 
outros 
Vistos.
Estando os autos conclusos sobreveio decisão do STJ no RE n. 
1.800.587/RO, da lavra do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 
que reformou o acórdão desta Corte assim ementado:
Agravo de Instrumento. Apelação. Preparo insuficiente. Intimação 
para complementação. Inércia. Deserção decretada. Preclusão. 
Recurso não provido.
Interposta a apelação, deve o recorrente, no mesmo ato, comprovar 
o recolhimento do preparo devido. Não o fazendo, tampouco 
demonstrando justo motivo ao ser intimado a complementar, 
mostra-se correto o decreto de deserção, tratando-se de questão 
já preclusa (Agravo de Instrumento n. 0800951-16.2016.8.22.0000, 
desta relatoria, julgado em 31/01/17)
Ao decidir, o Ministro relator entendeu que esta Corte aplicou a 
disciplina prevista no Código Fux ao chancelar a decisão de 
primeiro grau que proclamou a deserção do recurso de apelação, 
assinalando que novas oportunidades ainda foram concedidas 
ao agravante, já que devidamente intimado do envio dos autos à 
Contadoria Judicial para que fosse verificada a correção ou não 
do preparo e, posteriormente, intimado para complementar referido 
valor, oportunidade em que houve menção expressa acerca da 
pena de deserção a ser imposta em caso de não adequação.
Como o recorrente manteve-se inerte, afirmou o ministro que 
nenhuma correção deveria ser feita ao julgado desta Corte, fosse 
pela pura incidência das normas processuais.
Todavia, destacou que quando foi interposto recurso de apelação, 
o recorrente pleiteou expressamente a concessão da justiça 
gratuita, pedido este não examinado pelo julgador, que entendeu 
pela aplicação da pena de deserção. 
Assim, ponderou que a informação de ausência de condições para 
recolher o alto valor do preparo, trazida em sede de apelo, deveria 
ter sido averiguada pelo magistrado de primeiro grau, iniciando-se 
procedimento para examinar a possibilidade ou não de deferimento 
da Justiça Gratuita, uma vez que o benefício somente pode ser 
indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta 
dos pressupostos legais para sua concessão.
Ante o exposto, dou cumprimento a decisão da Corte Superior, 
determinando o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição 
a fim de que seja analisada a alegação do recorrente quanto a 
impossibilidade de recolhimento do preparo sem prejuízo da 
própria subsistência. Ressalto que o retorno ao juízo a quo se faz 
necessário em razão de ter sido a deserção decretada ainda na 
vigência do CPC/73, o que impõe a observância do duplo grau de 
jurisdição.
Intime-se.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019.
Desembargador Renato Martins Mimessi
Relator
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Agravo de Instrumento n° 0803726-96.2019.8.22.0000 (PJe) 
Origem: 7017117-29.2019.8.22.0001 2ª Vara da Fazenda Pública 
de Porto Velho 
Agravante: B2W Companhia Digital
Advogado: Júlio César Goulart Lanes (OAB/RO 4365)
Agravado: Estado de Rondônia
Procurador: Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia
Relator: Des. Renato Martins Mimessi
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito 
suspensivo, interposto por BSW Companhia Digital e outros contra 
decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de 
Porto Velho que, nos autos do Mandado de Segurança sob o n.º 
7017117-29.2019.8.22.0001, indeferiu o pedido liminar. 
Em consulta ao andamento processual do Mandado de Segurança 
sob o n.º 7017117-29.2019.8.22.0001, a que se refere o presente 
recurso, constatei já ter havido prolação de sentença, em 
31/10/2019, ID NUM 32219135.
Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso pela perda 
de seu objeto, o que faço com fundamento no art. 123, V, do RITJ/
RO.
Transcorrido prazo sem recurso, arquive-se.
Intime-se.
Porto Velho – RO, 21 de novembro de 2019.
Desembargador Renato Martins Mimessi
Relator

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Especial / Gabinete Des. Renato Martins Mimessi 
Processo: 0803805-75.2019.8.22.0000 - AGRAVO DE 
INSTRUMENTO (202)
Relator: RENATO MARTINS MIMESSI
Data distribuição: 03/10/2019 11:59:24
Polo Ativo: ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Passivo: AMBEV S.A. e outros 
Advogados do(a) AGRAVADO: GUILHERME DA COSTA 
FERREIRA PIGNANELI - RO5546-A, LUIZ GUSTAVO ANTONIO 
SILVA BICHARA - RJ1123100, EDSON ANTONIO SOUSA PINTO 
- RO4643-A
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito 
suspensivo, interposto pelo Estado de Rondônia contra decisão 
proferia pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Porto 
Velho que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal sob o 
n.º 7021655-53.2019.8.22.0001, deferiu a tutela em que buscava 
a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, nem 
acarretar inscrição do nome da requerente no CADIN e SERASA, 
até ulterior decisão.
O ora agravante peticiona nos autos do referido recurso, informando 
que:
[…] Em face do OFICIO n. 6696/2019/SEFIN-GEAR, constante 
do SEI n. 0020.378179/2019-98 (anexo), datado de 10/10/2019, 
no qual informa que houve o cancelamento das CDAs sub judice, 
visto que, por falha de sistema, este gerou parcela indevida pela 
ausência de baixa automática das GNRE. 
Dito isso, RECONHECE-SE O PEDIDO AUTORAL, motivo pelo qual 
REQUER-SE que o presente recurso seja extinto sem julgamento 
de mérito. […]
Face ao exposto, ante a perda superveniente do objeto e 
consequente falta de interesse jurídico da agravante em prosseguir 
com presente feito, julgo-o extinto, o que faço monocraticamente 
nos termos do art. 932, inciso III do CPC.
Transcorrido prazo sem recurso, arquive-se.
Intime-se.
Porto Velho – RO, 21 de novembro de 2019.
Desembargador Renato Martins Mimessi
Relator

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Especial / Gabinete Des. Renato Martins Mimessi 
Processo: 0018204-57.2010.8.22.0001 - APELAÇÃO CÍVEL (198)
Relator: RENATO MARTINS MIMESSI
Data distribuição: 25/08/2017 15:36:39
Polo Ativo: ESTADO DE RONDÔNIA e outros
Polo Passivo: L A DA ROCHA 
Vistos
Esta 2ª Câmara Especial admitiu o pedido do Ministério Público 
e Defensoria Pública do Estado de Rondônia para revisão do 
IRDR n. 0803446-33.2016.8.22.0000, julgado em 15/05/2018, de 
relatoria do Des. Walter Waltenberg, que definiu que a instauração 
do Processo Administrativo Tributário de ofício suspende o prazo 
prescricional do crédito tributário, nos termos do art. 97 da LCE nº 
688/96.
Considerando que a matéria a ser decidida poderá influenciar 
também a adequada solução do presente caso, a providência de 
rigor é a suspensão do processo até decisão final a ser proferida 
nos autos n. 0803626-44.2019.8.22.0000 de relatoria do Des. 
Roosevelt Queiroz Costa, devendo este aguardar em arquivo 
provisório junto ao Departamento.
Intimem-se
Porto Velho, 21 de novembro de 2019.
Desembargador Renato Martins Mimessi
Relator

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Especial / Gabinete Des. Renato Martins Mimessi 
Processo: 0803986-81.2016.8.22.0000 - AGRAVO DE 
INSTRUMENTO (202)
Relator: RENATO MARTINS MIMESSI
Data distribuição: 05/12/2016 21:52:59
Polo Ativo: CLAUDIA PAZINI SALES e outros
Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE WILHAM DE MELO - 
RO3782-A
Polo Passivo: ESTADO DE RONDÔNIA 
Vistos
Esta 2ª Câmara Especial admitiu o pedido do Ministério Público 
e Defensoria Pública do Estado de Rondônia para revisão do 
IRDR n. 0803446-33.2016.8.22.0000, julgado em 15/05/2018, de 
relatoria do Des. Walter Waltenberg, que definiu que a instauração 
do Processo Administrativo Tributário de ofício suspende o prazo 
prescricional do crédito tributário, nos termos do art. 97 da LCE nº 
688/96.
Considerando que a matéria a ser decidida poderá influenciar 
também a adequada solução do presente caso, a providência de 
rigor é a suspensão do processo até decisão final a ser proferida 
nos autos n. 0803626-44.2019.8.22.0000 de relatoria do Des. 
Roosevelt Queiroz Costa, devendo este aguardar em arquivo 
provisório junto ao Departamento.
Intimem-se
Porto Velho, 21 de novembro de 2019.
Desembargador Renato Martins Mimessi
Relator

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Especial / Gabinete Des. Renato Martins Mimessi 
Processo: 0117810-63.2007.8.22.0001 - APELAÇÃO CÍVEL (198)
Relator: RENATO MARTINS MIMESSI
Data distribuição: 18/09/2019 10:38:28
Polo Ativo: ESTADO DE RONDÔNIA e outros
Polo Passivo: DADOS COMERCIO LTDA - ME 
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Vistos.
Esta 2ª Câmara Especial admitiu o pedido do Ministério Público 
e Defensoria Pública do Estado de Rondônia para revisão do 
IRDR n. 0803446-33.2016.8.22.0000, julgado em 15/05/2018, de 
relatoria do Des. Walter Waltenberg, que definiu que a instauração 
do Processo Administrativo Tributário de ofício suspende o prazo 
prescricional do crédito tributário, nos termos do art. 97 da LCE nº 
688/96.
Considerando que a matéria a ser decidida poderá influenciar 
também a adequada solução do presente caso, a providência de 
rigor é a suspensão do processo até decisão final a ser proferida 
nos autos n. 0803626-44.2019.8.22.0000 de relatoria do Des. 
Roosevelt Queiroz Costa, devendo este aguardar em arquivo 
provisório junto ao Departamento.
Intimem-se
Porto Velho, 21 de novembro de 2019.
Desembargador Renato Martins Mimessi
Relator

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Especial / Gabinete Des. Renato Martins Mimessi 
Processo: 0803215-35.2018.8.22.0000 - AGRAVO DE 
INSTRUMENTO (202)
Relator: RENATO MARTINS MIMESSI
Data distribuição: 16/11/2018 15:32:43
Polo Ativo: ERLANDES RODRIGUES LIMA e outros
Advogados do(a) AGRAVANTE: DAVID ANTONIO AVANSO - 
RO1656-A, GUILHERME MARCEL JAQUINI - RO4953-A
Polo Passivo: ESTADO DE RONDÔNIA 
Vistos.
Esta 2ª Câmara Especial admitiu o pedido do Ministério Público 
e Defensoria Pública do Estado de Rondônia para revisão do 
IRDR n. 0803446-33.2016.8.22.0000, julgado em 15/05/2018, de 
relatoria do Des. Walter Waltenberg, que definiu que a instauração 
do Processo Administrativo Tributário de ofício suspende o prazo 
prescricional do crédito tributário, nos termos do art. 97 da LCE nº 
688/96.
Considerando que a matéria a ser decidida poderá influenciar 
também a adequada solução do presente caso, a providência de 
rigor é a suspensão do processo até decisão final a ser proferida 
nos autos n. 0803626-44.2019.8.22.0000 de relatoria do Des. 
Roosevelt Queiroz Costa, devendo este aguardar em arquivo 
provisório junto ao Departamento.
Intimem-se
Porto Velho, 21 de novembro de 2019.
Desembargador Renato Martins Mimessi
Relator

Autos N. 7004362-80.2018.8.22.0009 Apelação
Origem: 7004362-80.2018.8.22.0008 Pimenta Bueno/2ª Vara 
Cível
Apelante: Mavilto Leal Alencar Junior
Advogado: Diogo Rogerio da Rocha Moletta (OAB/RO 3403)
Apelado: Instituto Nacional de Seguridade Social INSS
Relator: Desembargador Hiram Souza Marques
Data da Distribuição: 20/11/2019
DESPACHO
Vistos.
Conforme Termo de Triagem e Análise (ID n. 7516896), a 
matéria constante nos autos não se enquadra às competências 
estabelecidas no Regimento Interno para os órgãos jurisdicionais 
deste Tribunal.
Examinados. Decido.
Analisando os autos, verifica-se tratar de recurso de apelação 
interposto por MAVILTO LEAL ALENCAR JUNIOR, em desfavor 
de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, contra 
Sentença que julgou improcedente os pedidos da apelante.

Assim, tendo em vista que este recurso foi interposto no Sistema 
de Processo Judicial Eletrônico – PJe e não existe possibilidade de 
sua remessa ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região por meio 
do próprio sistema, determino que a Coordenadoria Especial da 
CPE2G proceda a devolução dos autos ao 1° grau, para que esse 
remeta ao TRF.
Cumpra-se.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019.
Desembargador Renato Martins Mimessi
Vice-Presidente do TJ/RO

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
2ª CÂMARA ESPECIAL
ACÓRDÃO
Processo: 7006934-15.2018.8.22.0007 Apelação (PJe)
Origem: 7006934-15.2018.8.22.0007 Cacoal/3ª Vara Cível
Apelante: Francisco Cruz dos Santos
Defensor Público: Roberson Bertone de Jesus (OAB/MG 114599)
Apelado: Município de Cacoal
Procurador: Marcelo Vagner Pena Carvalho (OAB/RO 1171)
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Redistribuído em 05/06/2019
DECISÃO: “RECURSO PROVIDO, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA: Apelação. Processo civil. Atuação da Defensoria Pública. 
Condenação de município em verba honorária. Possibilidade. 
Recurso provido.
É admissível a fixação de verba honorária em favor da Defensoria 
Pública estadual, mesmo nas demandas ajuizadas em face de 
ente público municipal, diante de suas autonomias funcional, 
administrativa e orçamentária, reconhecidas após a edição das 
Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014.

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
2ª CÂMARA ESPECIAL
ACÓRDÃO
Processo: 0120055-04.2008.8.22.0101 Apelação (PJe)
Origem: 0120055-04.2008.8.22.0101 Porto Velho/2ª Vara de 
Execuções Fiscais e Registros Públicos
Apelante: Luzia Firmino da Silva Campos
Defensor Público: Victor Hugo de Souza Lima (OAB/RO 4377)
Apelado: Município de Porto Velho
Procurador: Jefferson de Souza (OAB/RO 1139)
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Distribuído em 27/01/2019
DECISÃO: “ACOLHIDA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, DEU-SE 
PROVIMENTO AO RECURSO, À UNANIMIDADE.”
EMENTA: Apelação Cível. Execução fiscal. Exceção de pré-
executividade. Preliminar de cabimento de ofício. Recursos com 
prazos iguais. Princípios de acesso à justiça, economia e celeridade 
processual e primazia do mérito. Fungibilidade. Aplicabilidade. 
IPTU. Substituição do polo passivo. Redirecionamento. Atual 
possuidor do imóvel. Impossibilidade. Prescrição x decadência. 
Necessidade de novo lançamento. Decurso de mais de cinco anos. 
Decadência. Art. 173, I, do CTN. Recurso provido.
Segundo o novo Código de Processo Civil, já vigente à época da 
decisão recorrida, das decisões de improcedência das exceções de 
pré-executividade, que determinam o prosseguimento da execução, 
o recurso cabível é o agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo 
único), mas excepcionalmente, ante os princípios da inafastabilidade 
da prestação jurisdicional, da economia e celeridade processual 
e da primazia do mérito, aliada ao fato de o novo códex trazer o 
mesmo prazo para ambos os recursos (agravo e apelação), 15 dias 
(art. 1.003, § 5º), aplicável o princípio da fungibilidade.
Nos termos da consolidada jurisprudência, é inadmissível a 
alteração da CDA, quando necessária a modificação do próprio 
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lançamento, por não se enquadrar nos casos de mero erro material 
ou formal. Inteligência da Súmula 392do STJ.
Opera-se a prescrição quando a Fazenda Pública não propõe, no 
prazo legalmente estipulado, a ação de execução fiscal para obter 
a satisfação coativa do crédito tributário. Noutro giro, a decadência 
é a perda do direito que o Fisco possui de fazer o lançamento em 
virtude de essa providência não ter sido feita no prazo de 5 anos.
Ausente o novo lançamento, e já transcorridos mais de cinco anos 
da data em que deveria ter sido constituído o crédito tributário, 
verifica-se a ocorrência da decadência, nos termos do art. 173, I, 
do CTN.

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
2ª CÂMARA ESPECIAL
ACÓRDÃO
Processo: 7009726-45.2018.8.22.0005 Apelação (PJe)
Origem: 7009726-45.2018.8.22.0005 Ji-Paraná/4ª Vara Cível
Apelante: Município de Ji-Paraná
Procurador: Thiago de Paula Bini (OAB/RO 9867)
Apelada: Walcimeire Souza do Nascimento
Advogada: Marlete Maria da Cruz Correa da Silva (OAB/RO 416)
Advogado: Alisson Henrique Gonçalves Rosário (OAB/RO 8930)
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Distribuído em 24/05/2019
DECISÃO: “RECURSO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA: Apelação. Administrativo e processo civil. Mandado de 
segurança. Servidor público. Processo administrativo. Redução 
salarial e reenquadramento de classe. Ausência de notificação 
prévia. Violação ao contraditório e ampla defesa. Devido processo 
legal administrativo. Inobservância. Recurso não provido.
Segundo a Súmula 473 do STF, a administração pode anular seus 
próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, 
porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de 
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e 
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
Todavia, é nulo o procedimento administrativo instaurado com 
o objetivo de reduzir vencimento de servidor e seu respectivo 
reenquadramento (rebaixamento) de classe sem prévia notificação 
que assegure o contraditório e a ampla defesa.
A concessão da segurança não impede a aplicação correta da 
legislação municipal, na medida em que o Município poderá, se 
assim o entender, fazer aplicar o texto legal, desde que tenha 
assegurado o devido processo legal administrativo.

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
2ª CÂMARA ESPECIAL
ACÓRDÃO
Processo: 7033203-12.2018.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7033203-12.2018.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara da 
Fazenda Pública
Apelante: Maria Terezinha de Jesus Nunes da Neves
Advogado: Haroldo Lopes Lacerda (OAB/RO 962)
Advogado: Hugo André Rios Lacerda (OAB/RO 5717)
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - 
DETRAN/RO
Procuradora: Christiane Garcez (OAB/RO 3697)
Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES
Distribuído em 21/05/2019
DECISÃO: “RECURSO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.”

EMENTA: Apelação. Mandado de segurança. Concurso 
regionalizado. Vagas destinadas à pessoa portadora de deficiência. 
Porcentagem sobre o número de vagas por localidade. Recurso 
não provido.
Tratando-se de concurso regionalizado, o quantitativo das vagas 
destinadas às pessoas portadoras de deficiência deve levar em 
consideração o número de vagas por localidade de lotação.

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
2ª CÂMARA ESPECIAL
ACÓRDÃO
Processo: 7006686-33.2019.8.22.0001 Reexame Necessário 
(PJe)
Origem: 7006686-33.2019.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara da 
Fazenda Pública
Juízo Recorrente: Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Fazenda 
Pública da Comarca de Porto Velho
Recorrido: Estado de Rondônia
Procurador: Procurador Geral do Estado de Rondônia
Recorrido: Gilmar Inácio de Souza
Advogado: José Maria Alves Leite (OAB/RO 7691)
Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES
Distribuído em 09/08/2019
DECISÃO:: “SENTENÇA CONFIRMADA, À UNANIMIDADE.” 
EMENTA: Remessa necessária. Policial militar. Processo de seleção 
interna. Indeferimento de inscrição. Impossibilidade. Vinculação ao 
edital.Edital é lei do concurso público e, como tal, vincula as partes, 
assegurando em garantir o respeito aos princípios que regem a 
Administração Pública, não pode a administração descumprir as 
normas e condições estabelecidas no mesmo.

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
1ª CÂMARA ESPECIAL
ACÓRDÃO
Processo: 0080881-58.2003.8.22.0005 Apelação (PJe)
Origem: 0080881-58.2003.8.22.0005 Ji-Paraná/4ª Vara Cível
Apelante: Estado de Rondônia
Procuradora: Rafaella Queiroz Del Reis Conversani (OAB/RO 
3.666)
Apelada: Crismark Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda
Defensor Público: Defensor Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES
Redistribuído em 25/08/2017
Impedimento: Des. Roosevelt Queiroz Costa
DECISÃO: “RECURSO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.”
EMENTA: Apelação cível. Execução fiscal. Prescrição intercorrente 
decretada após a oitiva da fazenda pública estadual. Art. 40 da LEF. 
Suspensão do feito pelo prazo de um ano. Arquivamento automático 
após o prazo de suspensão. Transcurso de prazo por mais de 
cinco anos. Marco inicial da contagem da prescrição intercorrente. 
Súmula 314/STJ. Precedente do STJ. Recurso Improvido.
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-
se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição 
quinquenal intercorrente. (Súmula 314, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado 
em 12/12/2005, DJ 8/2/2006, p. 258)
Revela-se desnecessária a intimação do credor acerca do 
arquivamento do feito executivo, após o período da suspensão, 
uma vez que referido arquivamento é automático. Súmula 314/
STJ.
Recurso negado. Sentença mantida. 
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CÂMARAS ESPECIAIS REUNIDAS 

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
CÂMARAS ESPECIAIS REUNIDAS
ACÓRDÃO
Processo: 0803626-44.2019.8.22.0000 Incidente de Resolução de 
Demandas Repetitivas (PJe)
Origem: 0803446-33.2016.8.22.0000 Porto Velho/Câmaras 
Especiais Reunidas
Suscitante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Suscitante: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Defensor Público: José Oliveira de Andrade
Suscitado: Presidente das Câmaras Especiais Reunidas do Tribunal 
de Justiça do Estado de Rondônia
Terceiro Interessado: Estado de Rondônia
Procurador: Sérgio Fernandes de Abreu Júnior (OAB/RO 6629)
Procurador: Fábio de Souza Santos (OAB/RO 5221)
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Distribuído em 19/09/2019
DECISÃO: “ADMITIDO O IRDR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA: Incidente de resolução de demandas repetitivas – 
IRDR. Lei estadual 688/96. Prescrição intercorrente no processo 
administrativo tributário. Suspensão e forma de contagem. 
Julgamentos dissonantes mesmo após fixação de tese jurídica 
anterior. Possível divergência com posição de tribunal superior. 
Competência legislativa. Matéria tributária. Juízo de admissibilidade 
positivo. Isonomia e segurança jurídica. Incidente admitido.
O incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) tem 
por escopo pacificar o entendimento do Tribunal a respeito de 
determinada matéria, o qual passará a ter efeito vinculante em 
relação a todos os processos individuais ou coletivos que versem 
sobre idêntica questão de direito, bem como aos casos futuros, 
somente sendo passível de modificação pela via específica da 
revisão disciplinada pelo art. 986 do mesmo Estatuto Processual.
In casu, constatada a manutenção de julgamentos dissonantes 
a respeito do fenômeno da prescrição intercorrente no processo 
administrativo tributário (PAT) e sua forma de contagem, mesmo 
após fixação de tese jurídica em incidente anterior, e considerando 
ainda a edição recente de súmula editada por tribunal superior 
sobre mesmo tema, bem como diante de novos argumentos viáveis 
à revisão de tese, sobretudo sobre competência legislativa para 
edição de normas a respeito de legislação tributária, preenchidos 
os requisitos para instauração de novo incidente (revisional), é de 
ser admitido o incidente, o que, aliás, é prática incentivada pelo 
STJ por intermédio do seu NUGEP-STJ em conjunto com todos 
os NUGEPS dos tribunais locais e regionais e com o fim de obter 
precedentes qualificados, reforçando a isonomia e segurança 
jurídica.

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
2ª CÂMARA ESPECIAL
ACÓRDÃO
Processo: 0800180-38.2016.8.22.0000 Ação Rescisória (PJe)
Origem: 0016203-60.2014.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara da 
Fazenda Pública
Autor: Estado de Rondônia
Procurador: Joel de Oliveira (OAB/RO 147B)
Ré: Letícia Fagundes Brito
Advogado: José Roberto da Silva Júnior (OAB/RO 5460)
Relator: DES. EURICO MONTENEGRO
Redistribuído em 28/01/2016
DECISÃO: “AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE, À 
UNANIMIDADE.”
EMENTA: Ação rescisória. Gratificação de incentivo à 
saúde. Violação a dispositivo de lei. Art. 485, V, do CPC/73. 
Configuração. 

1. Consoante disposição contida no art. 485, V, do CPC/73, a 
sentença pode ser rescindida quando “violar literal disposição de 
lei”.
2. Havendo a comprovação da violação do dispositivo da lei, pois a 
norma que fundamentou as razões do acórdão foi revogada antes 
até do ajuizamento, é medida que se impõe a procedência do 
pedido rescisório.
3. Procedente o pedido rescisório.

COORDENADORIA DA CENTRAL DE 
PROCESSOS ELETRONICOS DO 2º GRAU

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Presidência
ABERTURA DE VISTA – SDSG
0003175-49.2015.8.22.0014 – Recurso Especial
Origem: 0003175-49.2015.8.22.0014 Vilhena / 2ª Vara Cível
Recorrente: Inr Participações e Empreendimentos Ltda
Advogado: Elive Pereira Reis (OAB/MG 140816)
Advogado: Wilson Luiz Negri (OAB/RO 3757)
Recorrente: Inocêncio Pereira Reis Neto
Advogado: Elive Pereira Reis (OAB/MG 140816)
Advogado: Wilson Luiz Negri (OAB/RO 3757)
Recorrido: Marcos Wagner Pereira de Lima
Advogado: Josemário Secco (OAB/RO 724)
Advogado: Anderson Ballin (OAB/RO 5568)
Relator(a) : Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Revisor(a) : Não informado
ABERTURA DE VISTA
Nos termos dos artigos 203, § 4º, c/c 1030, do CPC, fica a parte 
recorrida intimada para, querendo, apresentar contrarrazões ao 
recurso especial, no prazo legal, via digital, conforme artigo 10, §1º, 
da Lei Federal n. 11.419/2006.
Porto Velho, .
Bel. João de Deus Aguiar Filho
Técnico Judiciário da CCível – CPE2ºGRAU
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Presidência

ABERTURA DE VISTA – SDSG
0003175-49.2015.8.22.0014 – Recurso Extraordinário
Origem: 0003175-49.2015.8.22.0014 Vilhena / 2ª Vara Cível
Recorrente: Inr Participações e Empreendimentos Ltda
Advogado: Elive Pereira Reis (OAB/MG 140816)
Advogado: Wilson Luiz Negri (OAB/RO 3757)
Recorrente: Inocêncio Pereira Reis Neto
Advogado: Elive Pereira Reis (OAB/MG 140816)
Advogado: Wilson Luiz Negri (OAB/RO 3757)
Recorrido: Marcos Wagner Pereira de Lima
Advogado: Josemário Secco (OAB/RO 724)
Advogado: Anderson Ballin (OAB/RO 5568)
Relator(a) : Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Revisor(a) : Não informado
ABERTURA DE VISTA
Nos termos dos artigos 203, § 4º, c/c 1030, do CPC, fica a parte 
recorrida intimada para, querendo, apresentar contrarrazões ao 
recurso extraordinário, no prazo legal, via digital, conforme artigo 
10, §1º, da Lei Federal n. 11.419/2006.
Porto Velho, .
Bel. João de Deus Aguiar Filho
Técnico Judiciário da CCível – CPE2ºGRAU
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Presidência
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ABERTURA DE VISTA – SDSG
0010152-04.2012.8.22.0001 – Recurso Especial
Origem: 0010152-04.2012.8.22.0001 Porto Velho – Fórum Cível / 
2ª Vara Cível
Recorrente: Romilda Delfino de Oliveira
Advogado: Carlos Alberto Troncoso Justo (OAB/RO 535-A)
Advogada: Maria Nazarete Pereira da Silva (OAB/RO 1073)
Recorrida: BB Eletro Ltda - EPP
Advogada: Sabrina Puga (OAB/RO 4879)
Advogado: Dalmo Jacob do Amaral Junior (GO 13905)
Advogado: Daniel Puga (OAB/GO 21324)
Advogado: Daniel Henrique de Souza Guimarães (OAB/GO 
24534)
Advogado: Rodrigo Otávio Skaf de Carvalho (OAB/GO 20064)
Advogado: Gustavo Monteiro Amaral (OAB/MG 85532)
Relator(a) : Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Revisor(a) : Não informado
ABERTURA DE VISTA
Nos termos do provimento nº 001/2001-PR, de 13/09/2001, e dos 
artigos 203, § 4º, c/c 1030, do CPC, fica a parte recorrida intimada 
para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso especial, no 
prazo legal, via digital, conforme artigo 10, §1º, da Lei Federal n. 
11.419/2006.
Porto Velho, .
Bel. João de Deus Aguiar Filho
Técnico Judiciário da CCível – CPE2ºGRAU
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Presidência

ABERTURA DE VISTA – SDSG
0007107-21.2010.8.22.0014 – Recurso Especial
Origem: 0007107-21.2010.8.22.0014 Vilhena – Fórum Cível / 1ª 
Vara Cível
Recorrentes: Volnei Transportes e Viagens Ltda. e outro
Advogado: Lenoir Rubens Marcon (OAB/RO 146)
Recorrida: Irmãos Russo Ltda.
Advogado: Josemário Secco (OAB/RO 724)
Advogado: Leandro Márcio Pedot (OAB/RO 2022)
Advogado: Fábio Dourado da Silva (OAB/RO 4668)
Advogado: Anderson Ballin (OAB/RO 5568)
Relator(a) : Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Revisor(a) : Não informado
ABERTURA DE VISTA
Nos termos dos artigos 203, § 4º, c/c 1030, do CPC, fica a parte 
recorrida intimada para, querendo, apresentar contrarrazões ao 
recurso especial, no prazo legal, via digital, conforme artigo 10, §1º, 
da Lei Federal n. 11.419/2006.
Porto Velho, .
Bel. João de Deus Aguiar Filho
Técnico Judiciário da CCível – CPE2ºGRAU

DESPACHOS 

VICE-PRESIDÊNCIA 

Vice Presidência do TJRO
Despacho DO VICE-PRESIDENTE
Habeas Corpus 
Número do Processo :0004320-46.2019.8.22.0000
Processo de Origem : 0000925-86.2019.8.22.0601
Paciente: Ana Paula Gusmão Rodrigues
Impetrante(Advogado): Marco Antônio Ribeiro de Menezes 
Lagos(OAB/RO 6140)
Impetrado: Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal da Comarca 
de Porto Velho

Relatora:Desª Marialva Henriques Daldegan Bueno
Vistos. 
Vieram os autos a esta Vice-Presidência, encaminhados pela 
Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno, que 
entendeu pela competência da Turma Recursal para o julgamento 
do presente habeas corpus.
Afirma em seu despacho que foi deferido parcialmente o pedido 
liminar, tendo em vista a urgência da medida requerida, a situação 
fática e o poder de cautela (despacho de fls. 35/37). Contudo, 
observa que o presente writ está afeto aos Juizados Especiais e 
por esta razão declinou de sua competência à Turma Recursal.
Examinados, decido. 
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Magistrado 
do 1º Juizado Especial Criminal da Comarca da Capital que 
seguindo os princípios norteadores daquele Juízo, deu continuidade 
a marcha processual a ação penal n. 0000925-86.2019.8.22.0601.
Pois bem.
O caso em análise não requer maiores digressões, uma vez 
referir-se a remédio constitucional que objetiva o sobrestamento 
de queixa-crime que apura a prática de crime de competência 
do Juizado Especial Criminal, sendo evidente a apreciação pela 
Turma Recursal. Nesse sentido é o precedente: HC n. 00001933-
58.2019.8.22.0000.
Assim, tendo em vista a peculiaridade do caso, determino que o 
Departamento de Distribuição – DEDIST proceda, a exemplo HC 
n. 0002428-05.2019.8.22.000, a digitalização, cadastramento e 
distribuição deste habeas corpus no Sistema de Processo Judicial 
Eletrônico do PJe da Turma Recursal, conforme os termos da 
Resolução n. 37/2016-PR.
Cumprida a determinação acima e certificado o procedimento, 
arquivem-se os autos.
Cumpra-se.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019.
Desembargador Renato Martins Mimessi
Vice-Presidente do TJ/RO

1ª CÂMARA CÍVEL

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
1ª Câmara Cível
0001824-10.2011.8.22.0005 - Apelação
Origem: 0001824-10.2011.8.22.0005 Ji-Paraná / 1ª Vara Cível, 
Reg. Púb. e Correg. dos Cart. Extra
Apelante: Andrea Marsicano
Advogada: Maria Eunice de Oliveira (OAB/RO 2956)
Advogada: Elaine Cristina Barbosa dos Santos Franco (OAB/RO 
1627)
Apelado: Alexandro Sotte dos Anjos
Advogado: Agnaldo dos Santos Alves (OAB/RO 1156)
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença 
proferida nos autos da ação reivindicatória n. 0001824-
10.2011.8.22.005, proposta por Alexandro Sotte dos Anjos contra 
Andrea Marsicano, que foi instruída e julgada conjuntamente, em 
primeiro grau, com a ação anulatória n. 0009374-56.2011.8.22.0005, 
proposta por Andrea Marsicano contra Alexandro Sotte dos Antos e 
Município de Ji-Paraná.
A ação anulatória está aguardando julgamento de recurso de 
apelação, no gabinete do Desembargador Oudivanil de Marins, por 
conta da competência especial.
Para se evitar a prolação de decisões conflitante, e considerando 
que houve instrução conjunta das ações, e julgamento concomitante, 
bem como pela presença do Município no polo passivo da 
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demanda, está caracterizada a necessidade de os autos da ação 
reivindicatória serem encaminhados ao gabinete no qual tramita a 
ação anulatória.
Remetam-se os presentes autos à Vice-Presidência para análise 
e redistribuição deste recurso à relatoria do Desembargador 
Oudivanil de Marins.
1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Rondônia, novembro 
de 2019.
(e-sig.) Desembargador Sansão Saldanha
Relator

1ª CÂMARA ESPECIAL

1ª Câmara Especial
Despacho DO PRESIDENTE
Recurso Ordinario - Nrº: 1
Número do Processo :0003733-24.2019.8.22.0000
Processo de Origem : 0003398-65.2016.8.22.0014
Recorrente: Jacier Rosa Dias
Advogada: Erica Caroline Ferreira Vairich(OAB/RO 3893)
Recorrido: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Vistos. 
O recorrente interpôs recurso ordinário, com pedido de liminar, 
constante às fls. 140/160.
Pois bem.
Quanto ao pedido liminar, não se vislumbram nas decisões 
aspectos que as tornem absurdas ou manifestamente abusivas, 
considerando que se deve demonstrar a presença, concomitante, 
da plausibilidade da pretensão recursal veiculada no apelo extremo 
(sua probabilidade de êxito), e do risco de dano irreparável que, em 
uma análise objetiva, revele-se concreto e real (STJ, AgInt no TP 
265 / SP, Ministro Marco Buzzi, 4º Turma, julgado em 04/05/2017), 
requisitos não verificados no presente pedido.
Ausentes, pois, os pressupostos necessários para a concessão do 
efeito suspensivo pleiteado, indefiro-o.
Subam os autos ao Superior Tribunal de Justiça para processamento 
do recurso ordinário, nos termos do art. 1.028, § 3º, do Novo Código 
de Processo Civil.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, novembro de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente

1ª Câmara Especial
Despacho DO PRESIDENTE
Agravo em Recurso Especial - Nrº: 3
Número do Processo :0001892-96.2016.8.22.0000
Processo de Origem : 0026011-30.2003.8.22.0501
Agravante: José Bernardo Sousa Pinto
Advogado: Francisco Alves Pinheiro Filho(OAB/RO 568)
Advogada: Carla Begnini Pinheiro(OAB/RO 778)
Advogado: Alex Souza Cunha(OAB/RO 2656)
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Vistos. 
Revoga-se o despacho de fls. 802, tendo em vista o pedido de 
desistência do recurso especial interposto (fls. 806).
Acolhe-se a desistência. Prejudicado o recurso, com base no art. 
123, VI, do RITJRO, nego-lhe seguimento.
Ao Departamento para certificar o trânsito em julgado.
Após, remetam-se os autos à origem.
Publique-se. Intime-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, novembro de 2019.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente

2ª CÂMARA ESPECIAL

2ª Câmara Especial
Despacho DO PRESIDENTE
Recurso Especial - Nrº: 8
Número do Processo :0029950-76.2007.8.22.0501
Processo de Origem : 0029950-76.2007.8.22.0501
Recorrente: Moisés José Ribeiro de Oliveira
Defensora Pública: Liliana dos Santos Torres Amaral(OAB/RO 
58B)
Recorrido: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Vistos. 
O recurso especial não pode ter seguimento, na medida em que 
encontra óbice na Súmula 07 do Superior Tribunal de Justiça em 
que “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso 
especial”.
Pelo exposto, não se admite o recurso especial.
Oportunamente, analiso a petição do recorrente Moisés José 
Ribeiro de Oliveira juntada, às fls. 2.660/2.661, em que requer a 
revogação da prisão, considerando o resultado do julgamento das 
ADCs 43, 44 e 54, do STF.
Pois bem.
Diante do recente julgamento das Ações Declaratórias de 
Constitucionalidade nº 43, 44 e 54, que alterou o entendimento 
sobre a possibilidade de prisão após 2ª instância, para assentar 
a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, 
impõe-se a suspensão da execução provisória da pena privativa 
de liberdade.
Portanto, determino a expedição de contramandado de prisão em 
favor de Moisés José Ribeiro de Oliveira em relação a este feito. 
Sirva o presente como contramandado.
Publique-se e intime-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, novembro de 2019.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente

2ª Câmara Especial
Despacho DO PRESIDENTE
Recurso Especial - Nrº: 3
Número do Processo :0029950-76.2007.8.22.0501
Processo de Origem : 0029950-76.2007.8.22.0501
Recorrente: José Ronaldo Palitot
Advogado: Telson Monteiro de Souza(OAB/RO 1051)
Advogado: Pedro Wanderley dos Santos(OAB/RO 1461)
Advogado: Júlio Cley Monteiro Resende(OAB/RO 1349)
Advogado: Jones Lopes Silva(OAB/RO 5927)
Advogado: Daniel Mendonça Leite de Souza(OAB/RO 6115)
Recorrido: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Vistos. 
O recurso especial não pode ter seguimento, na medida em que 
encontra óbice na Súmula 07 do Superior Tribunal de Justiça em 
que “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso 
especial”.
Pelo exposto, não se admite o recurso especial.
Publique-se. Intime-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, novembro de 2019. 
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente

Despacho DO PRESIDENTE
Recurso Extraordinario - Nrº: 4
Número do Processo :0029950-76.2007.8.22.0501
Processo de Origem : 0029950-76.2007.8.22.0501
Recorrente: José Ronaldo Palitot
Advogado: Telson Monteiro de Souza(OAB/RO 1051)
Advogado: Pedro Wanderley dos Santos(OAB/RO 1461)
Advogado: Júlio Cley Monteiro Resende(OAB/RO 1349)
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Advogado: Jones Lopes Silva(OAB/RO 5927)
Advogado: Daniel Mendonça Leite de Souza(OAB/RO 6115)
Recorrido: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Vistos.
O recurso extraordinário não pode ter seguimento, na medida 
em que encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal 
Federal em que “para simples reexame de prova não cabe recurso 
extraordinário”.
Pelo exposto, não se admite o recurso extraordinário.
Publique-se. Intime-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, novembro de 2019. 
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente

Despacho DO PRESIDENTE
Recurso Especial - Nrº: 5
Número do Processo :0029950-76.2007.8.22.0501
Processo de Origem : 0029950-76.2007.8.22.0501
Recorrente: José Carlos de Oliveira
Advogado: Jose Eduvirge Mariano(OAB/RO 324A)
Advogado: Bruno Rodrigues(OAB/DF 2042A)
Recorrido: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator:Des. Sansão Saldanha
Vistos. 
O recurso especial não pode ter seguimento, na medida em que 
encontra óbice na Súmula 07 do Superior Tribunal de Justiça em 
que “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso 
especial”.
Pelo exposto, não se admite o recurso especial.
Publique-se. Intime-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, novembro de 2019. 
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente

Despacho DO PRESIDENTE
Recurso Extraordinario - Nrº: 6
Número do Processo :0029950-76.2007.8.22.0501
Processo de Origem : 0029950-76.2007.8.22.0501
Recorrente: José Carlos de Oliveira
Advogado: Jose Eduvirge Mariano(OAB/RO 324A)
Advogado: Bruno Rodrigues(OAB/DF 2042A)
Recorrido: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Vistos.
O recurso extraordinário não pode ter seguimento, na medida 
em que encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal 
Federal em que “para simples reexame de prova não cabe recurso 
extraordinário”.
Pelo exposto, não se admite o recurso extraordinário.
Publique-se. Intime-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, novembro de 2019. 
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente

Despacho DO PRESIDENTE
Recurso Especial - Nrº: 7
Número do Processo :0029950-76.2007.8.22.0501
Processo de Origem : 0029950-76.2007.8.22.0501
Recorrente: Fernandes Salame
Advogado: José de Almeida Júnior(OAB/RO 1370)
Advogado: Carlos Eduardo Rocha Almeida(OAB/RO 3593)
Advogado: Nelson Sérgio da Silva Maciel(OAB/RO 624A)
Advogado: Jânio Sérgio da Silva Maciel(OAB/RO 1950)
Advogado: Aírton Pereira de Araújo(OAB/RO 243)
Recorrido: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Vistos. 
O recurso especial não pode ter seguimento, na medida em que 
encontra óbice na Súmula 07 do Superior Tribunal de Justiça em 

que “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso 
especial”.
Pelo exposto, não se admite o recurso especial.
Publique-se. Intime-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, novembro de 2019. 
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
2ª Câmara Especial
0219593-64.2008.8.22.0001 - Agravo
Origem: 0219593-64.2008.8.22.0001 Porto Velho - Fórum Cível / 1ª 
Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Agravante: Estado de Rondônia
Procurador: Sérgio Fernandes de Abreu Junior (OAB/RO 6629)
Procurador: Thiago Denger Queiroz (OAB/RO 2360)
Procurador: Eder Luiz Guarnieri (OAB/RO 398B)
Procurador: Lerí Antônio Souza e Silva (OAB/RO 269A)
Procurador: Valdecir da Silva Maciel (OAB/RO 390)
Procuradora: Ellen Cristine Alves de Melo (OAB/RO 5985)
Procurador: Winston Clayton Alves Lima (OAB/RO 7418)
Agravado: Eduardo Aparecido de Aguiar
Curador: Defensoria Pública do Estado de Rondônia 
Relator(a) : Desembargador Renato Martins Mimessi
Vistos
Esta 2ª Câmara Especial admitiu o pedido do Ministério Público 
e Defensoria Pública do Estado de Rondônia para revisão do 
IRDR n. 0803446-33.2016.8.22.0000, julgado em 15/05/2018, de 
relatoria do Des. Walter Waltenberg, que definiu que a instauração 
do Processo Administrativo Tributário de ofício suspende o prazo 
prescricional do crédito tributário, nos termos do art. 97 da LCE nº 
688/96.
Considerando que a matéria a ser decidida poderá influenciar 
também a adequada solução do presente caso, a providência de 
rigor é a suspensão do processo até decisão final a ser proferida 
nos autos n. 0803626-44.2019.8.22.0000 de relatoria do Des. 
Roosevelt Queiroz Costa, devendo este aguardar em arquivo 
provisório junto ao Departamento.
Intimem-se
Porto Velho, 21 de novembro de 2019.
Desembargador Renato Martins Mimessi
Relator

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
2ª Câmara Especial
0023416-20.2014.8.22.0001 - Apelação
Origem: 0023416-20.2014.8.22.0001 Porto Velho - Fórum Cível / 1ª 
Vara da Fazenda Pública
Apelante: Valdiney Pereira Gimenes
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia 
Apelado: Estado de Rondônia
Procurador: Sérgio Fernandes de Abreu Junior (OAB/RO 6629)
Procurador: Pedro Henrique Moreira Simões (OAB/RO 5491)
Relator(a) : Desembargador Renato Martins Mimessi
Revisor(a) : Desembargador Roosevelt Queiroz Costa
Vistos
Esta 2ª Câmara Especial admitiu o pedido do Ministério Público 
e Defensoria Pública do Estado de Rondônia para revisão do 
IRDR n. 0803446-33.2016.8.22.0000, julgado em 15/05/2018, de 
relatoria do Des. Walter Waltenberg, que definiu que a instauração 
do Processo Administrativo Tributário de ofício suspende o prazo 
prescricional do crédito tributário, nos termos do art. 97 da LCE nº 
688/96.
Considerando que a matéria a ser decidida poderá influenciar 
também a adequada solução do presente caso, a providência de 
rigor é a suspensão do processo até decisão final a ser proferida 
nos autos n. 0803626-44.2019.8.22.0000 de relatoria do Des. 
Roosevelt Queiroz Costa, devendo este aguardar em arquivo 
provisório junto ao Departamento.
Intimem-se
Porto Velho, 20 de novembro de 2019.
Desembargador Renato Martins Mimessi
Relator
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
2ª Câmara Especial
0205370-48.2004.8.22.0001 - Apelação
Origem: 0205370-48.2004.8.22.0001 Porto Velho - Fórum Cível / 1ª 
Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Apelante: Estado de Rondônia
Procurador: Thiago Denger Queiroz (OAB/RO 2360)
Procuradora: Christian Patrícia da Silva Mácola (OAB/PA 9768)
Procuradora: Ivanilda Maria Ferraz Gomes (OAB/RO 219)
Procurador: Valdecir da Silva Maciel (OAB/RO 390)
Procuradora: Ellen Cristine Alves de Melo (OAB/RO 5985)
Apelada: Columbia Comercio Representação Ltda
Curador: Defensoria Pública do Estado de Rondônia 
Apelada: Raimunda Elismar Valdivino de Oliveira
Curador: Defensoria Pública do Estado de Rondônia 
Apelado: Fernando Tiburcio Cavalcante
Curador: Defensoria Pública do Estado de Rondônia 
Relator(a) : Desembargador Renato Martins Mimessi
Vistos
Esta 2ª Câmara Especial admitiu o pedido do Ministério Público 
e Defensoria Pública do Estado de Rondônia para revisão do 
IRDR n. 0803446-33.2016.8.22.0000, julgado em 15/05/2018, de 
relatoria do Des. Walter Waltenberg, que definiu que a instauração 
do Processo Administrativo Tributário de ofício suspende o prazo 
prescricional do crédito tributário, nos termos do art. 97 da LCE nº 
688/96.
Considerando que a matéria a ser decidida poderá influenciar 
também a adequada solução do presente caso, a providência de 
rigor é a suspensão do processo até decisão final a ser proferida 
nos autos n. 0803626-44.2019.8.22.0000 de relatoria do Des. 
Roosevelt Queiroz Costa, devendo este aguardar em arquivo 
provisório junto ao Departamento.
Intimem-se
Porto Velho, 21 de novembro de 2019.
Desembargador Renato Martins Mimessi
Relator

1ª CÂMARA CRIMINAL 

1ª Câmara Criminal
Despacho DO PRESIDENTE
Agravo em Recurso Especial - Nrº: 4
Número do Processo :0000763-37.2018.8.22.0501
Processo de Origem : 0000763-37.2018.8.22.0501
Recorrente: Joao Victor Rego Arruda
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia( )
Recorrente: Geferson Pinheiro de Magalhaes
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia( )
Recorrido: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Vistos.
O recorrente Geferson Pinheiro Magalhães requer a revogação da 
prisão, considerando o resultado do julgamento das ADCs 43, 44 
e 54, do STF.
Pois bem.
Diante do recente julgamento das Ações Declaratórias de 
Constitucionalidade nº 43, 44 e 54, que alterou o entendimento 
sobre a possibilidade de prisão após 2ª instância, para assentar 
a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, 
impõe-se a suspensão da execução provisória da pena privativa 
de liberdade.
Encaminhe-se cópia do pedido ao juízo da execução penal para as 
providências que julgar necessárias. 
Publique-se e cumpra-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, novembro de 2019.
(e-sig.) Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente

Despacho DO PRESIDENTE
Recurso Especial - Nrº: 1
Número do Processo :1007688-66.2017.8.22.0501
Processo de Origem : 1007688-66.2017.8.22.0501
Recorrente: Luciano Ramos Queiroz da Silva
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Recorrido: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Vistos. 
O recurso especial não pode ter seguimento, na medida em que 
encontra óbice, analogicamente, na Súmula 282 do Supremo 
Tribunal Federal em que “é inadmissível o recurso extraordinário, 
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal 
suscitada.”
Pelo exposto, não se admite o recurso especial.
Publique-se. Intime-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, novembro de 2019. 
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente

1ª Câmara Criminal
Despacho DO PRESIDENTE
Recurso Especial - Nrº: 1
Número do Processo :0008533-81.2018.8.22.0501
Processo de Origem : 0008533-81.2018.8.22.0501
Recorrente: Ministério Público do Estado de Rondônia
Recorrido: Leilson Gomes Rocha
Advogada: Lenilce Santos da Silva Franzolini(OAB/RO 3932)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Vistos. 
O recurso preenche o requisito constitucional do prequestionamento 
quanto às matérias referentes às legislações federais indicadas: 
art. 91, II, “a”, do Código Penal e art. 25, da Lei n. 10.826/03.
Recurso especial, portanto, admitido.
Subam os autos ao Superior Tribunal de Justiça. 
Publique-se. Intime-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, novembro de 2019.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente

Despacho DO PRESIDENTE
Recurso Especial - Nrº: 1
Número do Processo :0001267-09.2019.8.22.0501
Processo de Origem : 0001267-09.2019.8.22.0501
Recorrente: Marcus Adriano Lopes de Morais
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Recorrente: Antonio Samuel Inacio Raposo
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Recorrido: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Vistos.
O recurso especial não pode ter seguimento, na medida em que 
encontra óbice, na Súmula 07 do Superior Tribunal de Justiça em 
que “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso 
especial”. 
Pelo exposto, não se admite o recurso especial.
Publique-se. Intime-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, novembro de 2019.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente

1ª Câmara Criminal
Despacho DO PRESIDENTE
Agravo em Recurso Extraordinário - Nrº: 5
Número do Processo :0003277-58.2016.8.22.0007
Processo de Origem : 0003277-58.2016.8.22.0007
Agravante: José Adriano da Silva Melo
Advogado: Paulo Luiz de Laia Filho(OAB/RO 3857)
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Vistos.
O agravante requer a revogação da prisão, considerando o 
resultado do julgamento das ADCs 43, 44 e 54, do STF.
Pois bem.
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Diante do recente julgamento das Ações Declaratórias de 
Constitucionalidade nº 43, 44 e 54, que alterou o entendimento 
sobre a possibilidade de prisão após 2ª instância, para assentar 
a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, 
impõe-se a suspensão da execução provisória da pena privativa 
de liberdade.
Encaminhe-se cópia do pedido ao juízo da execução penal para as 
providências que julgar necessárias. 
Publique-se e cumpra-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, novembro de 2019.
(e-sig.) Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente

Despacho DO PRESIDENTE
Agravo em Recurso Especial - Nrº: 2
Número do Processo :1000486-62.2017.8.22.0008
Processo de Origem : 1000486-62.2017.8.22.0008
Agravante: Eder dos Santos Ferreira
Defensor Público: Célio Renato da Silveira(OAB/RO 173A)
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Vistos.
Subam os autos ao Superior Tribunal de Justiça.
Publique-se. Intime-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, novembro de 2019.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente

Despacho DO PRESIDENTE
Agravo em Recurso Especial - Nrº: 2
Número do Processo :0000484-72.2018.8.22.0009
Processo de Origem : 0000484-72.2018.8.22.0009
Agravante: M. A. de L.
Advogado: Sebastião Cândido Neto(OAB/RO 1826)
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Vistos.
Subam os autos ao Superior Tribunal de Justiça.
Publique-se. Intime-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, novembro de 2019.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente

Despacho DO PRESIDENTE
Agravo em Recurso Especial - Nrº: 2
Número do Processo :0001264-78.2015.8.22.0021
Processo de Origem : 0001264-78.2015.8.22.0021
Agravante: Leomar Paiva Lopes Santana
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Vistos.
Subam os autos ao Superior Tribunal de Justiça.
Publique-se. Intime-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, novembro de 2019.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente

Despacho DO PRESIDENTE
Agravo em Recurso Especial - Nrº: 3
Número do Processo :0002996-12.2015.8.22.0501
Processo de Origem : 0002996-12.2015.8.22.0501
Agravante: Francisco José Vieira Júnior
Advogado: Walmir Benarrosh Vieira(OAB/RO 1500)
Advogado: Allan Diego Guilherme Benarrosh Vieira(OAB/RO 
5868)
Agravante: Eumar de Paula Monteiro
Advogado: Walmir Benarrosh Vieira(OAB/RO 1500)
Advogado: Allan Diego Guilherme Benarrosh Vieira(OAB/RO 
5868)
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia

Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Vistos.
Subam os autos ao Superior Tribunal de Justiça.
Publique-se. Intime-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, novembro de 2019.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente

1ª Câmara Criminal
Despacho DO PRESIDENTE
Recurso Especial - Nrº: 1
Número do Processo :0000339-16.2018.8.22.0009
Processo de Origem : 0000339-16.2018.8.22.0009
Recorrente: Luiz Henrique Souza Nascimento
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Recorrido: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Vistos.
O recurso especial não pode ter seguimento, na medida em que 
encontra óbice, na Súmula 07 do Superior Tribunal de Justiça em 
que “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso 
especial”. 
Pelo exposto, não se admite o recurso especial.
Publique-se. Intime-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, novembro de 2019.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente

Despacho DO PRESIDENTE
Recurso Especial - Nrº: 1
Número do Processo :0004311-76.2018.8.22.0014
Processo de Origem : 0004311-76.2018.8.22.0014
Recorrente: Douglas Jones Teixeira Gusmão Silva
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Recorrido: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Vistos.
O recurso especial não pode ter seguimento, na medida em que 
encontra óbice, na Súmula 07 do Superior Tribunal de Justiça em 
que “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso 
especial”. 
Pelo exposto, não se admite o recurso especial.
Publique-se. Intime-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, novembro de 2019.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente

Despacho DO PRESIDENTE
Agravo em Recurso Especial - Nrº: 2
Número do Processo :1004147-67.2017.8.22.0002
Processo de Origem : 1004147-67.2017.8.22.0002
Agravante: Alex Soares de Oliveira Lopes
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Vistos.
Considerando que a petição de recurso especial apresentada às 
fls. 996/1.006 está apócrifa, intime-se o recorrente para, no prazo 
de 5 dias, sanar o vício.
Apos, subam os autos ao Superior Tribunal de Justiça, em virtude 
da interposição do Agravo em Recurso Especial às fls. 1.016.
Publique-se. Intime-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, novembro de 2019.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente

1ª Câmara Criminal
Despacho DO PRESIDENTE
Recurso Especial - Nrº: 1
Número do Processo :0007171-44.2018.8.22.0501
Processo de Origem : 0007171-44.2018.8.22.0501
Recorrente: Bruno dos Santos Gomes
Defensor Público: Defensoria Publica do Estado de Rondônia
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Recorrido: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Vistos.
O recurso especial não pode ter seguimento, na medida em que 
encontra óbice, na Súmula 07 do Superior Tribunal de Justiça em 
que “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso 
especial”. 
Pelo exposto, não se admite o recurso especial.
Publique-se. Intime-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, novembro de 2019.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente

Despacho DO PRESIDENTE
Recurso Ordinario - Nrº: 1
Número do Processo :0004352-51.2019.8.22.0000
Processo de Origem : 0003655-24.2019.8.22.0002
Recorrente: Leandro Guedes Silva
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Recorrido: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Vistos. 
Subam os autos ao Superior Tribunal de Justiça para processamento 
do recurso ordinário, nos termos do art. 1.028, § 3º, do Novo Código 
de Processo Civil.
Intime-se. Publique-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, novembro 2019.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente

1ª Câmara Criminal
Despacho DO PRESIDENTE
Recurso Especial - Nrº: 1
Número do Processo :0004120-58.2018.8.22.0005
Processo de Origem : 0004120-58.2018.8.22.0005
Recorrente: Sergio de Farias Nobrega
Advogado: Sérgio de Farias Nóbrega(OAB/RN 6310)
Advogado: Hadmilla Lane Mota Felipe(OAB/RN 7958)
Recorrido: Ministério Público do Estado de Rondônia
Assistente - (ativo): Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional 
de Rondônia
Advogada: Saiera Silva de Oliveira(OAB/RO 2458)
Advogado: Mario Sergio Leiras Teixeira(OAB 1400)
Advogada: Solange Aparecida da Silva(OAB/RO 1153)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Vistos.
O recurso especial não pode ter seguimento, na medida em que 
encontra óbice, na Súmula 07 do Superior Tribunal de Justiça em 
que “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso 
especial”. 
Pelo exposto, não se admite o recurso especial.
Publique-se. Intime-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, novembro de 2019.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente

Despacho DO PRESIDENTE
Recurso Extraordinario - Nrº: 2
Número do Processo :0004120-58.2018.8.22.0005
Processo de Origem : 0004120-58.2018.8.22.0005
Recorrente: Sergio de Farias Nobrega
Advogado: Sérgio de Farias Nóbrega(OAB/RN 6310)
Advogado: Hadmilla Lane Mota Felipe(OAB/RN 7958)
Recorrido: Ministério Público do Estado de Rondônia
Assistente - (ativo): Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional 
de Rondônia
Advogada: Saiera Silva de Oliveira(OAB/RO 2458)
Advogado: Mario Sergio Leiras Teixeira(OAB 1400)
Advogada: Solange Aparecida da Silva(OAB/RO 1153)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Vistos.
O recurso extraordinário não pode ter seguimento, na medida 
em que encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal 
Federal em que “para simples reexame de prova não cabe recurso 

extraordinário”.
Pelo exposto, não se admite o recurso extraordinário.
Publique-se. Intime-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, novembro de 2019.
Desembargador Walter Waltenberg da Silva Júnior 
Presidente

Despacho DO PRESIDENTE
Recurso Especial - Nrº: 1
Número do Processo :0000566-54.2019.8.22.0014
Processo de Origem : 0000566-54.2019.8.22.0014
Recorrente: Paulo Henrique das Neves Camelo
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Recorrido: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Vistos.
O recurso especial não pode ter seguimento, na medida em que 
encontra óbice, na Súmula 07 do Superior Tribunal de Justiça em 
que “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso 
especial”. 
Pelo exposto, não se admite o recurso especial.
Publique-se. Intime-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, novembro de 2019.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente

Despacho DO PRESIDENTE
Recurso Especial - Nrº: 1
Número do Processo :0004209-19.2016.8.22.0501
Processo de Origem : 0004209-19.2016.8.22.0501
Recorrente: Thiago da Silva José
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Recorrido: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Vistos.
O recurso especial não pode ter seguimento, na medida em que 
encontra óbice, na Súmula 07 do Superior Tribunal de Justiça em 
que “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso 
especial”. 
Pelo exposto, não se admite o recurso especial.
Publique-se. Intime-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, novembro de 2019.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente

1ª Câmara Criminal
Despacho DO PRESIDENTE
Recurso Especial - Nrº: 2
Número do Processo :0005132-19.2018.8.22.0002
Processo de Origem : 0005132-19.2018.8.22.0002
Recorrente: Gustavo dos Santos Sousa
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Recorrido: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Vistos.
O recurso especial não pode ter seguimento, na medida em que 
encontra óbice, na Súmula 07 do Superior Tribunal de Justiça em 
que “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso 
especial”. 
Pelo exposto, não se admite o recurso especial.
Publique-se. Intime-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, novembro de 2019.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente

1ª Câmara Criminal
Despacho DO PRESIDENTE
Recurso Especial - Nrº: 1
Número do Processo :0001610-72.2018.8.22.0005
Processo de Origem : 0001610-72.2018.8.22.0005
Recorrente: Adalto Graciano Agostinho
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Recorrido: Ministério Público do Estado de Rondônia
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Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Vistos.
O recurso especial não pode ter seguimento, na medida em que 
encontra óbice, na Súmula 07 do Superior Tribunal de Justiça em 
que “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso 
especial”. 
Pelo exposto, não se admite o recurso especial.
Publique-se. Intime-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, novembro de 2019.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente

Despacho DO PRESIDENTE
Recurso Especial - Nrº: 1
Número do Processo :0006296-40.2019.8.22.0501
Processo de Origem : 0006296-40.2019.8.22.0501
Recorrente: Gabriel Alfredo do Nascimento Pontes
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Recorrido: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Vistos.
O recurso especial não pode ter seguimento, na medida em que 
encontra óbice na Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça em 
que “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando 
a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão 
recorrida.”
Orientação do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 44 DO CP. PENA 
PRIVATIVA DE LIBERDADE INFERIOR A 4 ANOS. VEDAÇÃO 
À SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 
POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. 
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA 
DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. OFENSA AO ART. 33 DO CP. 
OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME DIVERSO DO INICIAL 
FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA INFERIOR A 4 ANOS. 
CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. REGIME SEMI-ABERTO. 
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. 
De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste 
Superior Tribunal de Justiça, “quando há circunstância judicial 
considerada em desfavor do réu, não há como conceder o benefício 
da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de 
direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso III, do Código Penal” 
(HC 217.567/RJ, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 
25/06/2012). Incidência do enunciado 83 da Súmula deste STJ. 
2. A jurisprudência neste Superior Tribunal é firme no sentido de 
que “mostra-se devida a fixação do regime inicial semi-aberto ao 
condenado à pena inferior a 4 anos de reclusão quando presentes 
circunstâncias judiciais desfavoráveis. Inteligência do art. 33, § 3º, 
do Código Penal”. (HC 170.719/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS 
JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 14/12/2011). 3. Agravo regimental 
a que se nega provimento. (STJ-AgRg no REsp 1509961/SP, Rel. 
Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. DJe 27/05/2015).
Pelo exposto, não se admite o recurso especial.
Publique-se. Intime-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, novembro de 2019.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente

1ª Câmara Criminal
Despacho DO PRESIDENTE
Recurso Especial - Nrº: 1
Número do Processo :0014287-04.2018.8.22.0501
Processo de Origem : 0014287-04.2018.8.22.0501
Recorrente: Sandro Guimarães Barbosa
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Recorrido: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Vistos.

O recurso especial não pode ter seguimento, na medida em que 
encontra óbice, na Súmula 07 do Superior Tribunal de Justiça em 
que “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso 
especial”. 
Pelo exposto, não se admite o recurso especial.
Publique-se. Intime-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, novembro de 2019.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente

Despacho DO PRESIDENTE
Recurso Especial - Nrº: 1
Número do Processo :0000426-14.2019.8.22.0501
Processo de Origem : 0000426-14.2019.8.22.0501
Recorrente: Lohayne Cristiny Ferreira de Souza
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Recorrido: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Vistos.
O recurso especial não pode ter seguimento, na medida em que 
encontra óbice, na Súmula 07 do Superior Tribunal de Justiça em 
que “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso 
especial”. 
Pelo exposto, não se admite o recurso especial.
Publique-se. Intime-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, novembro de 2019.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente

1ª Câmara Criminal
Despacho DO PRESIDENTE
Recurso Especial - Nrº: 1
Número do Processo :0000073-17.2018.8.22.0013
Processo de Origem : 0000073-17.2018.8.22.0013
Recorrente: Jhonatan Cândido Gomes
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Recorrido: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Vistos.
O recurso especial não pode ter seguimento, na medida em que 
encontra óbice, na Súmula 07 do Superior Tribunal de Justiça em 
que “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso 
especial”. 
Pelo exposto, não se admite o recurso especial.
Publique-se. Intime-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, novembro de 2019.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente

1ª Câmara Criminal
Despacho DO PRESIDENTE
Recurso Ordinario - Nrº: 1
Número do Processo :0004595-92.2019.8.22.0000
Processo de Origem : 0000725-70.2019.8.22.0022
Recorrente: Valcilene de Araujo Ferreira
Impetrante(Defensor Público): Defensoria Pública do Estado de 
Rondônia
Recorrido: Ministério Público
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Vistos. 
Subam os autos ao Superior Tribunal de Justiça para processamento 
do recurso ordinário, nos termos do art. 1.028, § 3º, do Novo Código 
de Processo Civil.
Intime-se. Publique-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, novembro 2019.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
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1ª Câmara Criminal
Despacho DO PRESIDENTE
Recurso Especial - Nrº: 2
Número do Processo :1007824-63.2017.8.22.0501
Processo de Origem : 1007824-63.2017.8.22.0501
Recorrente: Leonardo Natanael da Silva
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Recorrido: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Vistos.
O recurso especial não pode ter seguimento, na medida em que 
encontra óbice, na Súmula 07 do Superior Tribunal de Justiça em 
que “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso 
especial”. 
Pelo exposto, não se admite o recurso especial.
Publique-se. Intime-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, novembro de 2019.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente

1ª Câmara Criminal
Despacho DO RELATOR
Habeas Corpus 
Número do Processo :0005286-09.2019.8.22.0000
Processo de Origem : 0014339-63.2019.8.22.0501
Paciente: Marcos Adriel de Carvalho
Impetrante(Advogado): Nélio Sobreira Rêgo(OAB/RO 1380)
Não Informado: Juiz de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da 
Comarca de Porto Velho - RO
Relator:Des. Daniel Ribeiro Lagos
Vistos.
O advogado Nélio Sobreira Rêgo , impetrou ordem de habeas 
corpus, com pedido de liminar, em favor do paciente Marcos Adriel 
de Carvalho, acusado de praticar, em tese, o crime previsto no art. 
121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, e art. 129, §9º, na forma do art. 69, 
todos do CP, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito 
da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Porto Velho/RO.
Alega o impetrante, em síntese, que o paciente encontra-se em 
flagrante constrangimento ilegal, pois ausentes os pressupostos da 
prisão cautelar.
Sustenta que o juízo a quo, fundamentou de forma genérica a 
necessidade da medida extrema e que não há indicativo mínimo 
que demonstre que, livre, possa o paciente obstruir a instrução 
criminal, prejudicar a ordem pública, ou se furtaria à aplicação da 
Lei Penal, em caso de condenação. 
Alude ao princípio da presunção de inocência, ante a ausência de 
indícios de autoria delitiva, asseverando que o ilícito em questão 
não enseja repercussão social, de forma que a gravidade em 
abstrato não resulta em fundamento idôneo para manter o decreto 
prisional.
Afirma que o paciente preenche os requisitos para concessão da 
liberdade provisória, tais como primariedade, residência fixa e 
profissão definida.
Firme nesses argumentos, pleiteia a concessão de liminar aos fins 
de liberação provisória do paciente, podendo, ainda, a concessão 
ser cumulada com algumas das medidas cautelares. No mérito, 
requer sua confirmação, caso concedido.
Relatei. Decido.
Das peças carreadas pelo impetrante, depreende-se que no dia 
30/09/2019, o paciente, tentou matar a vítima Alisson Souza 
Dantas, mediante golpe de faca, só não obtendo êxito na execução 
do homicídio por circunstâncias alheias a sua vontade.
Segundo o apuratório, o paciente manteve um relacionamento 
amoroso com Daiane Cristina Damasceno Feitosa, pelo período 
de 02 anos, porém, estão separados a 04 meses, mas no dia dos 
fatos, o paciente se deslocou até a residência dela e, não gostando 
da presença da vítima no local, investiu contra o ofendido, azo em 
que lhe desferiu diversos golpes de faca visando acertar-lhe o tórax. 
Na sequência, terceiros intervieram, circunstanciais que impediram 
a consumação do delito.
Em que pese as alegações trazidas pelo impetrante, os fatos 
imputados ao paciente são graves, reclamando maior cautela na 

análise do pedido, notadamente nesta fase processual, que requer 
relevante convencimento através das circunstâncias fáticas que 
devem ser capazes de conduzir à concessão do pedido liminar de 
forma inconteste.
Deste modo, não observo manifesta ilegalidade, a ensejar a 
concessão in limine da ordem, até porque estão presentes indícios 
de autoria e materialidade, razão pela qual INDEFIRO a liminar, 
ressalvando melhor juízo quando do julgamento do mérito do 
habeas corpus.
Requisitem-se informações à autoridade coatora em até 48 horas, 
a serem prestadas por e-mail dejucri@tjro.jus.br ou malote digital, 
por questão de celeridade e economia processual. Após, remetam-
se os autos à Procuradoria de Justiça.
Publique-se.
Porto Velho - RO, 22 de novembro de 2019.
Desembargador Daniel Ribeiro Lagos
Relator

1ª Câmara Criminal
Despacho DO RELATOR
Habeas Corpus 
Número do Processo :0005224-66.2019.8.22.0000
Processo de Origem : 2000280-70.2018.8.22.0501
Paciente: Jardson Freitas Tenório
Impetrante: Lucas Manoel Rocha
Impetrado: Juiz de Direito da Vara de Execuções e Contravenções 
Penais da Comarca de Porto Velho - RO
Relator:Des. Daniel Ribeiro Lagos
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por 
Lucas Manoel Rocha, em favor do paciente Jardson Freitas Tenório, 
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções 
e Contravenções Penais da Comarca de Porto Velho/RO.
Aduz o impetrante, em síntese, que a manutenção da custódia do 
paciente trata-se de constrangimento ilegal, considerando que ele foi 
condenado em 02 processos autos n° 0000009-95.2018.8.22.0501 
(07 anos de reclusão) e nos autos n° 0008296-47.2018.8.22.0501 
(02 anos e 08 meses de reclusão), ambos em regime semiaberto.
Assevera que o paciente encontra-se preso desde o dia 30.12.2017, 
evidenciando, portanto, a imposição de medida mais severa que a 
imposta nas sentenças supracitadas.
Alega ainda, que o paciente está custodiado a 01 ano e 11 meses e, 
caso o regime de cumprimento da pena fosse o fechado, somando 
as penas, já teria direito ao benefício da progressão de regime, 
havendo, portanto, violação aos preceitos constitucionais.
Firme nesses argumentos, pleiteia a concessão de liminar aos fins 
de liberação do paciente e/ou seja determinada a transferência 
para o regime semiaberto. No mérito, requer sua confirmação, caso 
concedido.
Relatei. Decido.
In casu, em que pese os argumentos colacionados pelo impetrante, 
a priori não observo manifesta ilegalidade, a ensejar a concessão 
in limine da ordem, até porque os fatos necessitam de análise 
mais acurada e, para tanto faz-se necessário aguardar pelas 
informações a serem prestadas pela autoridade apontada como 
coatora e parecer ministerial, razão pela qual INDEFIRO o pedido 
de liminar, ressalvando melhor juízo quando do julgamento do 
mérito do habeas corpus.
Requisitem-se informações à autoridade coatora em até 48 horas, 
a serem prestadas por e-mail dejucri@tjro.jus.br ou malote digital, 
por questão de celeridade e economia processual. Após, remetam-
se os autos à Procuradoria de Justiça.
Publique-se.
Porto Velho - RO, 20 de novembro de 2019.
Desembargador Daniel Ribeiro Lagos
Relator

Despacho DO RELATOR
Habeas Corpus 
Número do Processo :0005269-70.2019.8.22.0000
Processo de Origem : 0000443-70.2016.8.22.0011
Paciente: Adair José do Carmo
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Impetrante(Advogado): Syrne Lima Felberk de Almeida.(RO 3186)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de 
Alvorada do Oeste - RO
Relator:Des. Daniel Ribeiro Lagos
Vistos.
O advogado Syrne Lima Felberk de Almeida, impetrou ordem de 
habeas corpus, com pedido de liminar, em favor do paciente Adair 
José do Carmo, acusado pela prática, em tese, do dispositivo legal 
previsto no art. 217-A, “caput” c/c art. 226, II, na forma do art. 71, 
“caput”, todos do CP, apontando como autoridade coatora o Juízo 
de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alvorada do Oeste/
RO.
Assevera o impetrante, em síntese, que o paciente responde 
a ação penal n° 0000443-70.2016.8.22.0011 e, diante de vários 
exames, consultas receitas e laudos médicos que já diagnosticaram 
o paciente como portador de esquizofrenia paranoide, a defesa 
protocolou pedido de exame pericial (processo incidental n° 
1000433-72.2017.8.22.0011).
Afirma que o laudo médico do processo supracitado foi realizado no 
ano de 2017, pelo médico psiquiatra Dr. Demetrion Cherom CRM/
RO 2383, ocasião em que ele atestou que o paciente era capaz de 
entender o fato criminoso e de determinar-se.
Alega que o paciente também responde processo no Estado 
Espírito Santo (autos nº 0000342-34.2005.808.0035) e, que no ano 
de 2017 houve expedição de Carta Precatória, para o juízo a quo, 
oriundo de processo incidental apenso ao processo supracitado, 
para realizar perícia médica no paciente, oportunidade, em que o 
mesmo médico atestou que ele não era totalmente capaz.
Garante o impetrante, que não pretende utilizar o resultado do 
exame que instruiu o processo n° autos 0000342-34.2005.808.0035, 
no processo n° 0000443-70.2016.8.22.0011, todavia, diante da 
evidente contrariedade, deverá o paciente ser submetido a nova 
perícia médica.
Alude ao princípio da presunção de inocência, e ainda, a ocorrência 
de cerceamento de defesa, eis que a autoridade dita coatora 
indeferiu o pedido de realização de nova perícia, sem apresentar 
fundamento idôneo.
Requer, liminarmente, seja determinada a suspensão do processo 
n° 0000443-70.2016.8.22.0011, até a realização de novo laudo 
pericial e/ou seja determinado ao médico psiquiatra Dr. Demetrion 
Cherom CRM/RO 2383, para que se manifeste quanto a elaboração 
de 02 laudos confeccionados no ano de 2017, referente ao mesmo 
periciado, com diagnósticos diversos, e ainda, reconhecida a 
nulidade da decisão do juízo a quo, que indeferiu o pedido de nova 
perícia. No mérito, requer sua confirmação, caso concedido.
Relatei. Decido.
Em que pese as arguições do impetrante, a priori não observo 
ilegalidade a ensejar imediata concessão da liminar, havendo 
necessidade de melhores elementos para análise do pedido, isso 
porque extrai-se dos autos que entre os anos de 2013 e 2016, o 
paciente, visando satisfazer à lascívia, supostamente praticou 
conjunção carnal com sua enteada T.O.J, pessoa menor de 14 
anos.
Como se vê, os fatos necessitam de análise mais acurada e, 
para tanto faz-se necessário aguardar pelas informações a serem 
prestadas pela autoridade apontada como coatora e parecer 
ministerial, razão pela qual INDEFIRO, o pedido de liminar, 
ressalvando melhor juízo quando do julgamento do mérito do 
habeas corpus.
Requisitem-se informações à autoridade coatora em até 48 horas, 
a serem prestadas por e-mail dejucri@tjro.jus.br ou malote digital, 
por questão de celeridade e economia processual. Após, remetam-
se os autos à Procuradoria de Justiça.
Publique-se.
Porto Velho - RO, 22 de novembro de 2019.
Desembargador Daniel Ribeiro Lagos
Relator

ABERTURA DE VISTAS

1ª Câmara Criminal
ABERTURA DE VISTA
Apelação n. 0000839-85.2018.8.22.0008
Apelante: Josimar Rodrigues
Advogado: Marcelo Augusto Oliveira de Carvalho (OAB/RO 338B)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
“Nos termos do Provimento n. 001/2001-PR, de 13/9/2001, abro 
vista ao advogado do Apelante Josimar Rodrigues, para apresentar 
as razões ao recurso interposto.” 
Porto Velho, 21 de novembro de 2019.
(a) Bel.ª Maria das Graças Couto Muniz
Diretora do 1DEJUCRI/TJ/RO

2ª CÂMARA CRIMINAL

2ª Câmara Criminal
Despacho DO PRESIDENTE
Recurso Especial - Nrº: 1
Número do Processo :0008404-76.2018.8.22.0501
Processo de Origem : 0008404-76.2018.8.22.0501
Recorrente: Carlos Henrique Barbosa Batista
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Recorrido: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Vistos.
O recurso especial não pode ter seguimento, na medida em que 
encontra óbice, na Súmula 07 do Superior Tribunal de Justiça em 
que “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso 
especial”. 
Pelo exposto, não se admite o recurso especial.
Publique-se. Intime-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, novembro de 2019.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente

2ª Câmara Criminal
Despacho DO PRESIDENTE
Recurso Especial - Nrº: 1
Número do Processo :1000432-05.2017.8.22.0006
Processo de Origem : 1000432-05.2017.8.22.0006
Recorrente: Cícero Salvador Pierre Dias
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Recorrido: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Vistos.
O recurso especial não pode ter seguimento, na medida em que 
encontra óbice, na Súmula 07 do Superior Tribunal de Justiça em 
que “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso 
especial”. 
Pelo exposto, não se admite o recurso especial.
Publique-se. Intime-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, novembro de 2019.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente

2ª Câmara Criminal
Despacho DO PRESIDENTE
Recurso Ordinario - Nrº: 1
Número do Processo :0003804-26.2019.8.22.0000
Processo de Origem : 0005720-89.2015.8.22.0015
Recorrente: Leonardo Souza da Silva
Impetrante(Defensor Público): Defensoria Pública do Estado de 
Rondônia

mailto:dejucri@tjro.jus.br
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http://www.tjro.jus.br/apsg/faces/jsp/index.jsp?grau=2&tipo=0&palavraantiga=00084047620188220501&argumentos=00084047620188220501
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Recorrido: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de 
Guajará-Mirim - RO
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Vistos. 
Subam os autos ao Superior Tribunal de Justiça para processamento 
do recurso ordinário, nos termos do art. 1.028, § 3º, do Novo Código 
de Processo Civil.
Intime-se. Publique-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, novembro 2019.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente

2ª Câmara Criminal
Despacho DO PRESIDENTE
Agravo em Recurso Especial - Nrº: 2
Número do Processo :0016876-66.2018.8.22.0501
Processo de Origem : 0016876-66.2018.8.22.0501
Agravante: Maxima Rodrigues de Oliveira
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Vistos.
Subam os autos ao Superior Tribunal de Justiça.
Publique-se. Intime-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, novembro de 2019.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente

2ª Câmara Criminal
Despacho DO PRESIDENTE
Recurso Especial - Nrº: 1
Número do Processo :0001026-35.2019.8.22.0501
Processo de Origem : 0001026-35.2019.8.22.0501
Recorrente: Émerson Fernando Leonel
Advogado: Valdecinei Carlisbino(OAB/RO 9433)
Recorrido: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Vistos.
O recurso especial não pode ter seguimento, na medida em que 
encontra óbice, na Súmula 07 do Superior Tribunal de Justiça em 
que “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso 
especial”. 
Pelo exposto, não se admite o recurso especial.
Publique-se. Intime-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, novembro de 2019.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente

2ª Câmara Criminal
Despacho DO PRESIDENTE
Recurso Especial - Nrº: 1
Número do Processo :0003886-49.2018.8.22.0014
Processo de Origem : 0003886-49.2018.8.22.0014
Recorrente: Dorival de Jesus Júnior
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Recorrido: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Visto.
O recurso especial não pode ter seguimento, na medida em que 
encontra óbice na Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça em 
que “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando 
a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão 
recorrida”.
Orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: 
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 33, 
§ 2º, “B”, DO CP. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME 
INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA 
JUDICIAL NEGATIVA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A 

JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO 
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. De fato, 
esta Corte Superior possui entendimento de que “nos termos do 
art. 33, § 3º do Código Penal - CP, considerando a presença de 
circunstância judicial desfavorável, com a fixação da pena-base 
em patamar acima do mínimo legal, fica perfeitamente justificado 
o regime prisional fechado”(HC 352.426/RJ, Rel. Ministro JOEL 
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 
02/06/2016) Súmula 83/STJ 2. Agravo regimental a que se nega 
provimento. (AgRg no AREsp 952409 / MG, Min. MARIA THEREZA 
DE ASSIS MOURA, T6, DJe 23/08/2016)
Pelo exposto, não se admite o recurso especial.
Publique-se. Intime-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, novembro de 2019. 
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente

2ª Câmara Criminal
Despacho DO RELATOR
Apelação 
Número do Processo :0000919-61.2018.8.22.0004
Processo de Origem : 0000919-61.2018.8.22.0004
Apelante: G. F.
Advogado: Orestes Muniz Filho(OAB/RO 40)
Advogado: Giuliano de Toledo Viecili(OAB/RO 2396)
Advogado: Odair Martini(OAB/RO 30B)
Advogada: Jacimar Pereira Rigolon(OAB/RO 1740)
Advogada: Cristiane da Silva Lima(OAB/RO 1569)
Advogado: Tiago Henrique Muniz Rocha(OAB/RO 7201)
Advogado: Luiz Alberto Conti Filho(OAB/RO 7716)
Advogada: Deniele Ribeiro Mendonça(OAB/RO 3907)
Advogado: Welser Rony Alencar Almeida(OAB/RO 1506)
Advogado: Aloisio Santos Muniz(OAB/RO 8096)
Apelante: J. C. V. C.
Advogado: Stéffano José do Nascimento Rodrigues(OAB/RO 
1336)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator:Des. Miguel Monico Neto
Vistos. 
Analisando os autos verifica-se que, em relação à apelante Júnia 
Clésia Vidotto Cardoso, foi oportunizada a apresentação das suas 
razões perante o Tribunal de Justiça (fl. 528). 
Assim, intime-se a defesa da apelante para apresentar as 
razões de recurso. Após, remeta-se os autos ao apelado para as 
contrarrazões. 
Na sequência, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça 
para emissão de Parecer e voltem-me conclusos. 
Cumpra-se. 
Porto Velho, 22 de novembro de 2019.
Desembargador Miguel Monico Neto
Relator

Despacho DO RELATOR
Habeas Corpus 
Número do Processo :0005079-10.2019.8.22.0000
Processo de Origem : 1000522-17.2016.8.22.0501
Paciente: Valdir Sales de Oliveira
Impetrante(Advogado): Israel Ferreira de Oliveira(OAB/RO 7968)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções e Contravenções 
Penais da Comarca de Porto Velho RO
Relator:Des. Miguel Monico Neto
Vistos.
O advogado Israel Ferreira de Oliveira (OAB/RO 7968) impetra 
habeas corpus com pedido de liminar, em favor de Valdir Sales 
de Oliveira, que cumpre pena privativa de liberdade, em regime 
fechado, substituída por prisão domiciliar.
Sustenta o impetrante que o paciente é portador de doenças 
graves, quais sejam diabetes e hipertensão arterial severa, e, em 
razão disso, pleiteou a substituição da pena por prisão domiciliar, 
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o que vinha sendo cumprido até o momento. Entretanto, nos autos 
nº 1000522-17.2016.8.22.0501, foi determinada sua imediata 
remoção para uma unidade prisional de regime fechado.
Prossegue afirmando que a doença do paciente tem grandes 
chances de se agravar, tendo em vista que em unidade prisional não 
há como se ter o cuidado adequado, e o nem o acompanhamento 
regular de suas moléstias.
Requer, in limine, a manutenção da prisão domiciliar, a fim de que 
o paciente possa realizar o tratamento adequado.
Examinados, decido.
Atualmente a jurisprudência tem racionalizado a utilização da via 
do habeas corpus, dando ênfase e prioridade ao sistema recursal, 
bem como aos instrumentos próprios para combater as decisões 
que causam eventual inconformismo à parte, notadamente ao réu, 
em detrimento deste remédio heroico, reservando-o somente para 
aquelas hipóteses em que não houver meio apto para sanar o 
constrangimento.
Nessa esteira é a jurisprudência do STF:
EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO 
DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. (...) 
1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia 
fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode 
ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, 
sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico. 
Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior 
prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso 
ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da 
República, a impetração de novo habeas corpus em caráter 
substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta 
burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma 
desta Suprema Corte. [...] . 6. Habeas corpus extinto sem resolução 
do mérito. (HC 109713, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira 
Turma, julgado em Documento assinado digitalmente em 26/03/2013 
12:12:00 conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/06/2001. 
Assim também vem decidindo o STJ: 
(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, buscando 
a racionalidade do ordenamento jurídico e a funcionalidade do 
sistema recursal, vinha se firmando, mais recentemente, no sentido 
de ser imperiosa a restrição do cabimento do remédio constitucional 
às hipóteses previstas na Constituição Federal e no Código de 
Processo Penal. Louvando o entendimento de que o Direito é 
dinâmico, sendo que a definição do alcance de institutos previstos 
na Constituição Federal há de fazer-se de modo integrativo, de 
acordo com as mudanças de relevo que se verificam na tábua 
de valores sociais, esta Corte passou a entender ser necessário 
amoldar a abrangência do habeas corpus a um novo espírito, 
visando restabelecer a eficácia de remédio constitucional tão caro 
ao Estado Democrático de Direito. Precedentes. 2. Atento a essa 
evolução hermenêutica, o Supremo Tribunal Federal passou a 
adotar decisões no sentido de não mais admitir habeas corpus que 
tenha por objetivo substituir o recurso ordinariamente cabível para 
a espécie. Precedentes [...] (HC 242.575/PE, Rel. Ministro MARCO 
AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2012, 
DJe 30/10/2012) Negritamos. 
Na hipótese, a decisão que o paciente pretende ver reformada, foi 
proferida em sede de processo de execução penal, cujo recurso 
cabível é o de agravo, nos termos do art. 197 da L.E.P, não servindo 
o habeas corpus como sucedâneo recursal.
Por outro lado, não vislumbro ilegalidade flagrante que, 
eventualmente, ensejasse a concessão da ordem de ofício.
Com essas considerações, diante da ausência do preenchimento 
das condições especificas para o manejo desta ação constitucional, 
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento no art. 123, IV do 
RITJRO.
Publique-se. Arquive-se.
Porto Velho, 20 de novembro de 2019.
Desembargador Miguel Monico Neto 
Relator

Despacho DO RELATOR
Revisão Criminal 
Número do Processo :0005218-59.2019.8.22.0000
Processo de Origem : 0008474-75.2008.8.22.0006
Revisionando: Luiz Carlos de Morais
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia( )
Revisionado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator:Des. Miguel Monico Neto
O presente feito foi distribuído por sorteio com anotação de 
impedimento ao Des. Daniel Ribeiro Lagos como impedido para 
atuar na relatoria em razão de previsão do art. 358, §3º, do 
RITJRO.
O revisionando pleiteou, em sua inicial, a distribuição por prevenção 
do Des. Daniel Ribeiro Lagos exatamente em razão da relatoria 
do habeas corpus n. 0004770-86.2019.8.22.0000 que em tese 
fundamentou seu impedimento.
O § 3º do artigo 358 referido anteriormente do regimento interno 
desta Corte prevê que:
Art. 358. (...)
§ 3º Na revisão criminal, não poderá oficiar como relator o 
desembargador que tenha pronunciado decisão de qualquer 
natureza no processo original, incorrendo o impedimento em 
relação ao revisor e aos vogais. (grifos não originais).
Ainda que, a meu ver, inexista a prevenção pleiteada, também 
inexiste o impedimento anotado, uma vez que o referido 
desembargador não atuou como relator, revisor ou vogal no 
julgamento do processo original contra o qual se funda a presente 
revisão.
Não fosse suficiente, o habeas corpus em referência não foi 
conhecido no julgamento ocorrido na sessão da 1ª Câmara Criminal 
de 14.11.2019, situação que não apenas esgota a prevenção nos 
termos do §1º do art. 142, do RITJRO, como também eventual 
anotação de impedimento.
Nestes termos, remetam-se os autos ao Vice-Presidente para que 
determine a retirada da anotação de impedimento, procedendo-
se nova distribuição em condições de igualdade entre todos os 
desembargadores das Câmaras Criminais.
Porto Velho, 20 de novembro de 2019.
Desembargador Miguel Monico Neto
Relator

Despacho DO RELATOR
Habeas Corpus 
Número do Processo :0005238-50.2019.8.22.0000
Processo de Origem : 0000156-78.2019.8.22.0019
Paciente: Valdeci Miranda Bonifácio
Impetrante(Advogado): Euflávio Dionizio Lima(OAB/RO 436)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de 
Machadinho do Oeste - RO
Relator:Des. Miguel Monico Neto
Vistos.
O Advogado Euflávio Dionizio Lima (OAB/RO436) impetra habeas 
corpus com pedido de liminar, em favor de Valdeci Miranda 
Bonifácio, preso preventivamente em 11 de março de 2019, 
acusado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos 
da Lei n. 11.343/06, apontando como autoridade coatora o Juízo de 
1ª Vara Criminal da Comarca de Machadinho do Oeste.
Sustenta que não há fundamentos para a manutenção da prisão 
cautelar do paciente, pois inexistentes os pressupostos do art. 312 
do CPP, bem como a gravidade em abstrato do delito, por si só, 
não autoriza a prisão preventiva.
Afirma que o paciente foi cerceado de sua liberdade em 11.03.2019, 
e que ainda se encontra preso preventivamente, perfazendo 
um total de mais de 253 dias encarcerado, estando evidente o 
constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Aduz que embora não haja um prazo estabelecido para a prisão 
cautelar, ela não pode durar infinitamente.
Requer a expedição, in limine, de alvará de soltura em razão do 
excesso de prazo da prisão cautelar.
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É o breve relatório. Decido.
É cediço que a concessão de liminar em sede de habeas corpus 
é medida excepcional, que exige a constatação inequívoca de 
manifesta ilegalidade, vedada a análise acurada de provas, 
consoante assentado solidamente pela jurisprudência (STF HC 
103142).
Na hipótese, não observo presente, de forma satisfatória, 
informações suficientes para a concessão da liminar pleiteada, ou 
seja, não visualizo, a princípio, a flagrante ilegalidade da custódia 
dita excessiva pela impetrante, devendo-se aguardar a instrução 
do writ, daí porque indefiro a liminar pretendida.
Requisitem-se informações à autoridade dita coatora, facultando 
prestá-las pelo e-mail, dejucri2@tjro.jus.br, com solicitação de 
confirmação de recebimento, sem necessidade do envio por malote, 
por questão de celeridade e economia processual.
A autoridade impetrada deverá informar a esta Corte a ocorrência 
de qualquer alteração relevante no quadro fático do processo de 
origem, especialmente se a paciente foi solta.
Ato contínuo, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça 
para emissão de parecer. 
Porto Velho, 20 de novembro de 2019.
Desembargador Miguel Monico Neto 
Relator

Despacho DO RELATOR
Habeas Corpus 
Número do Processo :0005247-12.2019.8.22.0000
Processo de Origem : 0015934-97.2019.8.22.0501
Paciente: Josiane Lima dos Santos
Impetrante(Defensor Público): Defensoria Pública do Estado de 
Rondônia
Impetrado: Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Porto 
Velho
Relator:Des. Miguel Monico Neto
Vistos. 
A Defensoria Pública do Estado impetra habeas corpus com pedido 
de liminar, em favor de Josiane Lima dos Santos, presa em flagrante 
no dia 17/11/2019, acusada de ter praticado, em tese, os delitos 
previstos no art. 129, §1º, do CP, apontando como autoridade 
coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Porto Velho/
RO.
Sustenta que não há fundamentos para a manutenção da prisão 
cautelar da paciente, pois inexistentes os pressupostos do art. 312 
do CPP, bem como a gravidade em abstrato do delito, por si só, 
não autoriza a prisão preventiva.
Defende a possibilidade de a paciente responder ao processo 
em liberdade em razão de ser possuidora de condições pessoais 
favoráveis, como primariedade.
Prossegue afirmando que nos crimes de lesão corporal é 
indispensável o exame de corpo de delito, que venha a comprovar 
a materialidade da infração e sua ausência acarreta em nulidade 
do processo, ou ainda, a absolvição em razão da presunção de 
inocência. 
Requer a revogação da prisão preventiva, com a expedição, in 
limine, de alvará de soltura e, não sendo este o entendimento, 
que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares 
diversas da prisão. 
É o breve relatório. Decido.
Como cediço, a concessão de liminar em sede de habeas corpus 
é medida excepcional, que exige a constatação inequívoca de 
manifesta ilegalidade, vedada a análise acurada de provas, 
consoante assentado solidamente pela jurisprudência (STF HC 
103142).
Na hipótese, não observo presente, de forma satisfatória, 
informações suficientes para a concessão da liminar pleiteada, ou 
seja, não visualizo, a princípio, a flagrante ilegalidade da custódia, 
devendo-se aguardar a instrução do writ, daí porque indefiro a 
liminar pretendida. 
A autoridade impetrada deverá informar a esta Corte a ocorrência 
de qualquer alteração relevante no quadro fático do processo de 
origem, especialmente se o paciente for solto. 

Requisitem-se informações à autoridade dita coatora, facultando 
prestá-las pelo e-mail, dejucri2@tjro.jus.br, com solicitação de 
confirmação de recebimento, sem necessidade do envio por malote, 
por questão de celeridade e economia processual.
Ato contínuo, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça 
para emissão de parecer. 
Porto Velho, 21 de novembro de 2019.
Desembargador Miguel Monico Neto
Relator

2ª Câmara Criminal
Despacho DA RELATORA
Habeas Corpus 
Número do Processo :0005131-06.2019.8.22.0000
Processo de Origem : 0015572-95.2019.8.22.0501
Paciente: Lucas Santos da Silva
Impetrante(Defensor Público): Defensoria Pública do Estado de 
Rondônia( )
Impetrado: Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Porto 
Velho
Relatora:Desª Marialva Henriques Daldegan Bueno
Vistos, 
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado pela 
Defensoria Pública do Estado de Rondônia em favor de Lucas 
Santos da Silva, preso em flagrante no dia 07.11.2019, pela prática 
do delito previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, inc. I do Código Penal, 
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 4ª Vara 
Criminal da Comarca de Porto Velho/RO, que manteve a decisão 
do Juizo da Custódia pelo indeferimento do pedido de revogação 
de prisão preventiva (fls.10/16).
Em resumo, a impetrante alega que não estão presentes os 
requisitos ensejadores da medida excepcional, previstos no art. 
311 e art. 312 do Código de Processo Penal.
Aduz que a decisão da autoridade impetrada não é idônea, pois 
não está suficientemente fundamentada quanto aos requisitos da 
prisão preventiva, havendo, destarte, meras presunções de que 
a liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública, bem 
como não há indicativos de que ele venha prejudicar a instrução 
criminal, nem se furtar da aplicação de lei penal, caracterizando 
suposta abusividade da medida, bem como afronta ao preceito da 
presunção de inocência previsto no art. 5º, LXV, da Constituição 
Federal.
Destaca ainda que a gravidade abstrata do crime não presta, por si 
só, a justificar a medida excepcional.
Afirma que em eventual condenação, o paciente por ser primário 
não sofrerá pena privativas de liberdade superior a oito anos de 
prisão, não estando sujeito ao regime fechado, de modo que 
mantê-lo segregado preventivamente durante o processo, fere ao 
principio da proporcionalidade, por ser medida mais gravosa do 
que a própria pena.
Postula, alternativamente, pela aplicação de medidas cautelares 
alternativas previstas no art. 319 do CPP.
Pugna pela concessão da liberdade ao paciente em sede de liminar, 
e no mérito a concessão da ordem.
Juntou as peças de fls. 06/69.
Examinados, decido.
Em relação à concessão de liminar, não se pode olvidar que, nas 
palavras de Ada Pellegrini Grinover e outros:
Apesar da sumariedade do procedimento do habeas corpus, certas 
situações excepcionais recomendam a antecipação da restituição 
da liberdade ao paciente ou, então, tratando-se de ordem requerida 
em caráter preventivo, a adoção de providências urgentes para o 
resguardo do direito de ir, vir e ficar. (GRINOVER, Ada Pellegrini; 
GOMES FILHO, Antonio Magalhães e FERNANDES, Antonio 
Scarance. Recursos no Processo Penal, 6ª ed., Edit. RT, pág. 
292). 
“Assim”, continuam os autores, “embora não prevista em lei para o 
remédio aqui analisado, a concessão de liminar vem sendo admitida 
pela jurisprudência, em caráter excepcional, sempre que presentes 
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os requisitos das medidas cautelares em geral (fumus boni iuris 
e periculum in mora), por analogia com a previsão existente em 
relação ao mandado de segurança”. (obra citada). Negritamos. 
Neste diapasão é o entendimento jurisprudencial evidenciado 
no julgado TJDFT - 20070020059222HBC, Relator ROMÃO C. 
OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, j. em 21/06/2007, DJ 08/08/2007 
p. 92:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS - INDEFERIMENTO 
DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. Liminar em habeas 
corpus decorre de construção pretoriana para remediar situações 
onde seja manifesta a ilegalidade e/ou abuso de poder. Se a decisão 
hostilizada no writ não se mostra teratológica, manifestamente 
ilegal ou abusiva, correto o indeferimento do pedido de liminar. 
Negritamos.
No mesmo sentido: STJ HC 6575, Relator Ministro Edson Vidigal, 
5ª T., 10/02/1998; STJ HC 5785, Relator Ministro Cid Flaquer 
Scartezzini, 5ª T., 17/06/1997.
Em exame perfunctório dos autos não verifico presentes os 
requisitos que poderiam autorizar a concessão da liminar pleiteada, 
por não evidenciar de plano a ilegalidade alegada, guardando-me 
para analisar oportunamente o mérito, após as informações a serem 
prestadas pela d. autoridade apontada como coatora, motivo pelo 
qual a INDEFIRO.
Solicitem-se com urgência informações ao i. Juízo impetrado para 
prestá-las em 48 horas, conforme preceituam os arts. 662 do CPP 
e 298 do RITJRO, facultando-lhe prestá-las pelo e-mail, dejucri2@
tjro.jus.br, com solicitação de confirmação de recebimento, sem 
necessidade do envio por malote, por questão de celeridade e 
economia processual. 
Após, com as informações do juízo impetrado, ou, em caso de 
ausência destas, com as devidas certificações, encaminhem-se os 
autos à d. Procuradoria Geral de Justiça. 
Intime-se. 
Publique-se. 
Porto Velho, 21 de novembro de 2019.
Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno 
Relatora

2ª Câmara Criminal
Despacho DO RELATOR
Habeas Corpus 
Número do Processo :0005213-37.2019.8.22.0000
Processo de Origem : 0003390-13.2019.8.22.0005
Paciente: Claudinei Guedes da Silva
Impetrante(Advogado): Ruan Vieira de Castro(OAB/RO 8039)
Impetrado: Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ji-
Paraná - RO
Relator:Des. Valdeci Castellar Citon
Vistos.
O advogado Ruan Vieira de Castro (OAB/RO 8039) impetrou 
habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de Claudinei 
Guedes da Silva, preso preventivamente em 05/11/2019, por ter, 
em tese, praticado os delitos descritos no art. 33, caput, da Lei n. 
11.343/06, e art. 12 da Lei n. 10.826/03.
Primeiramente, informa que foi o magistrado da 1ª Vara Criminal 
quem decretou a prisão preventiva do paciente, no entanto, este 
era incompetente, uma vez que o Juízo da 3ª Vara Criminal estava 
prevento para o julgamento do processo. Em razão disso, houve o 
declínio de competência, sendo remetidos os autos ao Juízo da 3ª 
Vara Criminal, porém, este último não ratificou a prisão, razão pela 
qual a defesa considera a cautelar ilegal.
Aduz que o decreto da preventiva careceu da devida fundamentação, 
não estando presentes os elementos autorizadores da prisão, 
tendo o juiz embasado sua decisão na insatisfação social, 
consubstanciada no sentimento de impunidade, os quais considera 
argumentos inidôneos.
Alega que inexistem indícios suficientes de autoria e materialidade, 
bem como compreende que não restou demonstrado o risco a 
ordem pública, uma vez que o paciente não é pessoa perigosa, 

declarando que as drogas encontradas eram para o seu uso 
pessoal.
Aponta por fumus boni iuris a existência de coação e não 
fundamentação da decisão proferida pelo magistrado a quo e, por 
periculum in mora, os danos irreparáveis ao direito.
Por fim, pugna pela concessão da ordem de habeas corpus 
em caráter liminar para que seja revogada a prisão preventiva, 
consequentemente haja a expedição do competente alvará 
de soltura. Requer, conjuntamente, a intimação para realizar 
sustentação oral. Subsidiariamente pede pela substituição da 
segregação por cautelar diversa.
Relatado. Decido.
O habeas corpus, remédio jurídico-constitucional, visa reprimir 
ameaça ou coação à liberdade de locomoção de uma pessoa 
por ilegalidade ou abuso de poder. No caso, as condições de 
admissibilidade do pleito são inquestionáveis, eis que se amoldam 
ao disposto no art. 647 e seguintes da lei adjetiva penal.
Como é cediço, a liminar, em sede de processo de habeas corpus, 
jamais prevista em lei, é uma construção dos Tribunais, sendo 
certo que sua concessão somente se dará quando os documentos 
que instruírem o pedido inicial evidenciarem, de plano, de modo 
inconteste, extreme de dúvidas, com clareza solar, a ilegalidade do 
ato judicial que promova a alegada coação ao direito de ir e vir.
Neste diapasão é o entendimento jurisprudencial da 2ª Câmara 
Criminal deste E. Tribunal evidenciado no julgado do Agravo 
Regimental em Habeas Corpus n. 0007168-45.2015.8.22.0000, 
Relator Des. Miguel Monico Neto, j. em 16/09/2015:
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. 
CONCESSÃO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS. MEDIDA 
EXCEPCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
A concessão de liminar em sede de habeas corpus é medida 
excepcional, que exige a constatação inequívoca de manifesta 
ilegalidade, vedada a análise acurada de provas (precedente do 
STF).
Se o relator do processo não vislumbra a flagrante ilegalidade da 
custódia do paciente, deve-se aguardar a instrução do writ.
No mesmo sentido: STJ HC 6575, Relator Ministro Edson Vidigal, 
5ª T., 10/02/1998; STF HC 98847 DF Relatora: Min.Cármen Lúcia, 
28/04/2009.
Em análise dos documentos que acompanham a inicial, observo 
que estes não conduzem ao convencimento necessário para a 
concessão da ordem nesta fase, pois não evidenciados, de plano e 
sem resquícios de dúvidas, o fumus boni iuris e o periculum in mora, 
até porque, embora suscitados, na inicial não foram apontadas as 
circunstâncias que os demonstrem.
Desta forma, por ser esta uma fase que reclama pelo requisito 
do importante convencimento, o melhor caminho a se seguir é 
aguardar pelas informações a serem prestadas pela autoridade 
apontada como coatora.
Por este motivo, indefiro o pedido de liminar.
Após, solicitem-se, com urgência, informações ao i. Juízo impetrado 
para prestá-las em 48 horas, conforme preceitua o art. 662, do 
CPP, facultando-lhe prestá-las pelo e-mail, dejucri2@tjro.jus.br 
ou malote digital, com solicitação de confirmação de recebimento, 
sem necessidade do envio por malote, por questão de celeridade e 
economia processual.
Depois, com as informações do juízo impetrado, ou, em caso de 
ausência destas, com as devidas certificações, remetam-se à d. 
Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Porto Velho - RO, 21 de novembro de 2019.
Desembargador Valdeci Castellar Citon
Relator

Despacho DO RELATOR
Habeas Corpus 
Número do Processo :0005214-22.2019.8.22.0000
Processo de Origem : 0015651-74.2019.8.22.0501
Paciente: Lourival de Castro Lima
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Impetrante(Defensor Público): Defensoria Pública do Estado de 
Rondônia( )
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara de Delitos de Tóxicos da 
Comarca de Porto Velho - RO
Relator:Des. Valdeci Castellar Citon
Vistos.
A Defensoria Pública do Estado de Rondônia impetrou habeas 
corpus, com pedido de liminar, em favor de Lourival de Castro Lima, 
preso preventivamente em 08/11/2019, por ter, em tese, praticado 
o delito descrito nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06.
Sustenta o impetrante que o magistrado, ao decretar a prisão 
preventiva, baseou-se em fundamentos abstratos, não estando 
presentes, no caso concreto, os elementos autorizadores da prisão 
preventiva, afirmando que nesta fase processual deveria prevalecer 
o princípio da presunção da inocência.
Aduz que o paciente possui condições pessoais favoráveis, 
ressaltando a residência fixa, aspecto pelo qual, compreende a 
defesa, a custódia não seria necessária. Soma tal argumento ao de 
que não se tem notícias de que Lourival esteja planejando se evadir 
do distrito de culpa ou que tenha ameaçado testemunha, motivo 
pelo qual considera suficiente aplicação de medidas cautelares 
diversas da prisão para preservar o transcurso do processo.
Alega que o fato da prisão ter sido feita em flagrante não tem condão 
de, por si só, autorizar a segregação, não sendo capaz de explicitar 
a existência de perigo concreto das condutas supostamente 
praticadas pelo paciente para a sociedade.
Aponta por fumus boni iuris a existência de coação e não 
fundamentação da decisão proferida pelo magistrado a quo e, por 
periculum in mora, os danos irreparáveis ao direito do paciente.
Por fim, pugna pela concessão da ordem de habeas corpus em 
caráter liminar para que seja concedida a liberdade provisória, 
consequentemente pugna pela expedição do competente alvará 
de soltura. Subsidiariamente requer a substituição da prisão por 
medidas cautelares diversas.
Relatado. Decido.
O habeas corpus, remédio jurídico-constitucional, visa reprimir 
ameaça ou coação à liberdade de locomoção de uma pessoa 
por ilegalidade ou abuso de poder. No caso, as condições de 
admissibilidade do pleito são inquestionáveis, eis que se amoldam 
ao disposto no art. 647 e seguintes da lei adjetiva penal.
Como é cediço, a liminar, em sede de processo de habeas corpus, 
jamais prevista em lei, é uma construção dos Tribunais, sendo 
certo que sua concessão somente se dará quando os documentos 
que instruírem o pedido inicial evidenciarem, de plano, de modo 
inconteste, extreme de dúvidas, com clareza solar, a ilegalidade do 
ato judicial que promova a alegada coação ao direito de ir e vir.
Neste diapasão é o entendimento jurisprudencial da 2ª Câmara 
Criminal deste E. Tribunal evidenciado no julgado do Agravo 
Regimental em Habeas Corpus n. 0007168-45.2015.8.22.0000, 
Relator Des. Miguel Monico Neto, j. em 16/09/2015:
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. 
CONCESSÃO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS. MEDIDA 
EXCEPCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
A concessão de liminar em sede de habeas corpus é medida 
excepcional, que exige a constatação inequívoca de manifesta 
ilegalidade, vedada a análise acurada de provas (precedente do 
STF).
Se o relator do processo não vislumbra a flagrante ilegalidade da 
custódia do paciente, deve-se aguardar a instrução do writ.
No mesmo sentido: STJ HC 6575, Relator Ministro Edson Vidigal, 
5ª T., 10/02/1998; STF HC 98847 DF Relatora: Min.Cármen Lúcia, 
28/04/2009.
Em análise dos documentos que acompanham a inicial, observo 
que estes não conduzem ao convencimento necessário para a 
concessão da ordem nesta fase, pois não evidenciados, de plano e 
sem resquícios de dúvidas, o fumus boni iuris e o periculum in mora, 
até porque, embora suscitados, na inicial não foram apontadas as 
circunstâncias que os demonstrem satisfatoriamente.
Desta forma, por ser esta uma fase que reclama pelo requisito 
do importante convencimento, o melhor caminho a se seguir é 

aguardar pelas informações a serem prestadas pela autoridade 
apontada como coatora.
Por este motivo, indefiro o pedido de liminar.
Após, solicitem-se, com urgência, informações ao i. Juízo impetrado 
para prestá-las em 48 horas, conforme preceitua o art. 662, do 
CPP, facultando-lhe prestá-las pelo e-mail, dejucri2@tjro.jus.br 
ou malote digital, com solicitação de confirmação de recebimento, 
sem necessidade do envio por malote, por questão de celeridade e 
economia processual.
Depois, com as informações do juízo impetrado, ou, em caso de 
ausência destas, com as devidas certificações, remetam-se à d. 
Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Porto Velho - RO, 21 de novembro de 2019.
Desembargador Valdeci Castellar Citon
Relator

Despacho DO RELATOR
Habeas Corpus 
Número do Processo :0005262-78.2019.8.22.0000
Processo de Origem : 0003299-90.2019.8.22.0014
Paciente: Fernando Augusto Assis Figueiredo Souza
Impetrante(Defensor Público): Defensoria Pública do Estado de 
Rondônia( )
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de 
Vilhena - RO
Relator:Des. Valdeci Castellar Citon
Vistos.
A Defensoria Pública do Estado de Rondônia impetrou habeas 
corpus, com pedido de liminar, em favor de Fernando Augusto 
Assis Figueiredo Souza, preso preventivamente em 19/10/2019, 
por ter, em tese, praticado o delito descrito nos arts. 33 e 35 da Lei 
n. 11.343/06.
Sustenta que a decisão que decretou a prisão não foi devidamente 
fundamentada, se baseando em argumentos genéricos e 
abstratos, não estando presentes os elementos autorizadores da 
segregação.
Aduz que o paciente possui condições pessoais favoráveis, 
demonstrando a desnecessidade da custódia, pois antevê que, 
caso sobrevenha sentença condenatória, será submetido ao 
cumprimento de pena em regime menos gravoso do que o fechado, 
de modo que a prisão feriria o princípio da homogeneidade.
Alega que a segregação, da forma como foi decretada e se 
mantém, possui caráter de antecipação do cumprimento de pena. 
Informa que, se concedida a liberdade, Vinícius se compromete 
a comparecer a todos os atos processuais para os quais for 
intimado.
Aponta por fumus boni iuris a existência de coação e não 
fundamentação da decisão proferida pelo magistrado a quo e, por 
periculum in mora, os danos irreparáveis a saúde mental afetada 
pelo cárcere.
Por fim, pugna pela concessão da ordem de habeas corpus em 
caráter liminar para que seja revogada a prisão, consequentemente 
haja a expedição do competente alvará de soltura. Subsidiariamente 
requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Relatado. Decido.
O habeas corpus, remédio jurídico-constitucional, visa reprimir 
ameaça ou coação à liberdade de locomoção de uma pessoa 
por ilegalidade ou abuso de poder. No caso, as condições de 
admissibilidade do pleito são inquestionáveis, eis que se amoldam 
ao disposto no art. 647 e seguintes da lei adjetiva penal.
Como é cediço, a liminar, em sede de processo de habeas corpus, 
jamais prevista em lei, é uma construção dos Tribunais, sendo 
certo que sua concessão somente se dará quando os documentos 
que instruírem o pedido inicial evidenciarem, de plano, de modo 
inconteste, extreme de dúvidas, com clareza solar, a ilegalidade do 
ato judicial que promova a alegada coação ao direito de ir e vir.
Neste diapasão é o entendimento jurisprudencial da 2ª Câmara 
Criminal deste E. Tribunal evidenciado no julgado do Agravo 
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Regimental em Habeas Corpus n. 0007168-45.2015.8.22.0000, 
Relator Des. Miguel Monico Neto, j. em 16/09/2015:
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. 
CONCESSÃO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS. MEDIDA 
EXCEPCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
A concessão de liminar em sede de habeas corpus é medida 
excepcional, que exige a constatação inequívoca de manifesta 
ilegalidade, vedada a análise acurada de provas (precedente do 
STF).
Se o relator do processo não vislumbra a flagrante ilegalidade da 
custódia do paciente, deve-se aguardar a instrução do writ.
No mesmo sentido: STJ HC 6575, Relator Ministro Edson Vidigal, 
5ª T., 10/02/1998; STF HC 98847 DF Relatora: Min.Cármen Lúcia, 
28/04/2009.
Em análise dos documentos que acompanham a inicial, observo 
que estes não conduzem ao convencimento necessário para a 
concessão da ordem nesta fase, pois não evidenciados, de plano e 
sem resquícios de dúvidas, o fumus boni iuris e o periculum in mora, 
até porque, embora suscitados, na inicial não foram apontadas as 
circunstâncias que os demonstrem satisfatoriamente.
Desta forma, por ser esta uma fase que reclama pelo requisito 
do importante convencimento, o melhor caminho a se seguir é 
aguardar pelas informações a serem prestadas pela autoridade 
apontada como coatora.
Por este motivo, indefiro o pedido de liminar.
Após, solicitem-se, com urgência, informações ao i. Juízo impetrado 
para prestá-las em 48 horas, conforme preceitua o art. 662, do 
CPP, facultando-lhe prestá-las pelo e-mail, dejucri2@tjro.jus.br 
ou malote digital, com solicitação de confirmação de recebimento, 
sem necessidade do envio por malote, por questão de celeridade e 
economia processual.
Depois, com as informações do juízo impetrado, ou, em caso de 
ausência destas, com as devidas certificações, remetam-se à d. 
Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Porto Velho - RO, 21 de novembro de 2019.
Desembargador Valdeci Castellar Citon
Relator

2ª Câmara Criminal
Despacho DA RELATORA
Habeas Corpus 
Número do Processo :0005217-74.2019.8.22.0000
Processo de Origem : 0014952-83.2019.8.22.0501
Paciente: Francineide de Souza Araujo
Impetrante(Advogada): Michele Nogueira de Souza(OAB/RO 
9706)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto 
Velho - RO
Relatora:Desª Marialva Henriques Daldegan Bueno
Vistos, 
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado 
pela advogada Michele Nogueira de Souza (OAB/RO 9706) em 
favor de Francineide de Souza Araujo, presa em flagrante no dia 
21.10.2019, pela prática do delito previsto no art. 171, caput, c/c art. 
14, II, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora 
o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Velho/
RO, que manteve a decisão do Juízo da Custódia, convertendo 
a prisão em flagrante em prisão preventiva e indeferiu pedido de 
liberdade provisória (fls. 108/109).
Em resumo, a impetrante aduz que não estão presentes os 
requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP.
Afirma que a autoridade coatora não fundamentou de forma idônea 
o decreto da medida excepcional, deixando de apontar razões 
concretas para manter a paciente segregada, pois não há notícias 
de que ela em liberdade tenha o intuito de frustrar a aplicação da 
lei penal, nem de prejudicar a instrução criminal, tampouco motivo 
que possa justificar a garantia da ordem pública, caracterizando 
suposta abusividade da medida, que a seu ver, se assemelha a 
mera antecipação de pena.

Ressalta que a conduta da paciente não foi grave ao ponto de 
justificar a necessidade de ser mantida a sua prisão preventiva.
Assevera que em caso de eventual condenação certamente o 
regime de pena a ser aplicado não será o fechado, de modo que 
manter a paciente segregada nesta fase, significa impor-lhe um 
regime mais gravoso que o da suposta sentença, assemelhando-
se, destarte, como uma verdadeira antecipação de pena, violando 
o devido processo legal e a presunção de inocência.
Pugna pela concessão da liberdade à paciente em sede de liminar, 
e no mérito a concessão da ordem. 
Alternativamente, pela aplicação de medidas cautelares previstas 
no art. 319 do CPP ou a concessão de prisão domiciliar, por tratar-
se de paciente com sérios problemas de saúde.
Juntou documentos (fls. 16/130)
Examinados, decido.
Em relação à concessão de liminar, não se pode olvidar que, nas 
palavras de Ada Pellegrini Grinover e outros:
Apesar da sumariedade do procedimento do habeas corpus, certas 
situações excepcionais recomendam a antecipação da restituição 
da liberdade ao paciente ou, então, tratando-se de ordem requerida 
em caráter preventivo, a adoção de providências urgentes para o 
resguardo do direito de ir, vir e ficar. (GRINOVER, Ada Pellegrini; 
GOMES FILHO, Antonio Magalhães e FERNANDES, Antonio 
Scarance. Recursos no Processo Penal, 6ª ed., Edit. RT, pág. 
292). 
“Assim”, continuam os autores, “embora não prevista em lei para o 
remédio aqui analisado, a concessão de liminar vem sendo admitida 
pela jurisprudência, em caráter excepcional, sempre que presentes 
os requisitos das medidas cautelares em geral (fumus boni iuris e 
periculum in mora), por analogia com a previsão existente em relação 
ao mandado de segurança”. (obra citada). Negritamos. 
Neste diapasão é o entendimento jurisprudencial evidenciado no 
julgado TJDFT - 20070020059222HBC, Relator ROMÃO C. OLIVEIRA, 
2ª Turma Criminal, j. em 21/06/2007, DJ 08/08/2007 p. 92:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS - INDEFERIMENTO 
DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. Liminar em habeas corpus 
decorre de construção pretoriana para remediar situações onde 
seja manifesta a ilegalidade e/ou abuso de poder. Se a decisão 
hostilizada no writ não se mostra teratológica, manifestamente 
ilegal ou abusiva, correto o indeferimento do pedido de liminar. 
Negritamos.
No mesmo sentido: STJ HC 6575, Relator Ministro Edson Vidigal, 
5ª T., 10/02/1998; STJ HC 5785, Relator Ministro Cid Flaquer 
Scartezzini, 5ª T., 17/06/1997.
Em exame perfunctório dos autos não verifico presentes os 
requisitos que poderiam autorizar a concessão da liminar pleiteada, 
por não evidenciar de plano a ilegalidade alegada, guardando-me 
para analisar oportunamente o mérito, após as informações a serem 
prestadas pela d. autoridade apontada como coatora, motivo pelo 
qual a INDEFIRO.
Solicitem-se com urgência informações ao i. Juízo impetrado para 
prestá-las em 48 horas, conforme preceituam os arts. 662 do CPP 
e 298 do RITJRO, facultando-lhe prestá-las pelo e-mail, dejucri2@
tjro.jus.br, com solicitação de confirmação de recebimento, sem 
necessidade do envio por malote, por questão de celeridade e 
economia processual. 
Após, com as informações do juízo impetrado, ou, em caso de 
ausência destas, com as devidas certificações, encaminhem-se os 
autos à d. Procuradoria Geral de Justiça. 
Intime-se. 
Publique-se. 
Porto Velho, 21 de novembro de 2019.
Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno
Relatora

2ª Câmara Criminal
2ª CÂMARA CRIMINAL
Origem: 00014464020198220501 Porto Velho/RO - Fórum Criminal 
(1ª Vara de Delitos de Tóxicos)
Apelantes: Agner Aparecido Alves de Souza e Thalissa Nascimento 
dos Santos
Advogados: Maria José Pereira Leite e França (OAB RO 9607) e 
Noé de Jesus Lima (OAB/RO 9407)
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Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: Desembargador Miguel Monico Neto
Revisora: Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno
Vistos.
As renúncias apresentadas (fls. 202/203) atendem ao requisito do 
art. 112 do CPC/2015. 
Aguarde-se o prazo para interposição de eventuais recursos 
especial e extraordinário ou o trânsito em julgado.
Publique-se.
Valdeci Castellar Citon
Presidente da 2ª Câmara Criminal

2ª CÂMARA CRIMINAL
0005270-55.2019.8.22.0000 HABEAS CORPUS
Origem: Porto Velho/1a Vara Criminal
Paciente: Marcos Aurélio Trindade Moraes
Impetrante: Celivaldo Soares da Silva (OAB/RO 3561) e outro 
(a/s)
Impetrado: Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de 
Porto Velho/RO
Relator: Desembargador Valdeci Castellar Citon
Vistos.
O advogado Celivaldo Soares da Silva (OAB/RO 3561) e outro 
(a/s) impetrou habeas corpus, com pedido de liminar, em favor 
de Marcos Aurélio Trindade Moraes, preso preventivamente em 
12/11/2019, por ter, em tese, praticado o delito descrito no art. 33 
da Lei 11.343/06 
Sustenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis, 
das quais ressalta a residência fixa e família constituída, estando 
trabalhando de forma lícita no Convênio da SEJUS/CAPEP/
MONITORAMENTO.
A defesa faz extenso debate doutrinário a respeito da Lei 8.072/90, 
questionando sua constitucionalidade ao prever a prisão preventiva 
como regra para os crimes hediondos, bem como sobre a 
possibilidade de se aplicar medidas cautelares diversas da prisão 
quando os delitos estiverem previstos na lei mencionada.
Alega que o magistrado não fundamentou devidamente o decreto 
de prisão preventiva, inexistindo os elementos autorizadores da 
segregação, valendo de abstratismos e conceitos vagos, não 
havendo qualquer risco à ordem pública ou aplicação da lei penal 
caso o paciente seja posto em liberdade.
Soma aos supramencionados argumentos ao de que o flagrante foi 
feito de forma irregular, não descrevendo a participação de Marcos 
nos atos ilícitos ali mencionados, questionando questão de mérito 
(culpabilidade do paciente) do processo
Embora requeira a concessão da ordem em caráter liminar, não 
aponta os requisitos essenciais a sua concessão, quais sejam, 
fumus boni iuris e periculum in mora.
Por fim, pugna pela concessão da ordem de habeas corpus em 
caráter liminar para que haja a revogação da prisão preventiva, 
consequentemente seja expedido o competente alvará de soltura.
É o relatório. Decido.
O habeas corpus, remédio jurídico-constitucional, visa reprimir 
ameaça ou coação à liberdade de locomoção de uma pessoa 
por ilegalidade ou abuso de poder. No caso, as condições de 
admissibilidade do pleito são inquestionáveis, eis que se amoldam 
ao disposto no art. 647 e seguintes da lei adjetiva penal.
Como é cediço, a liminar, em sede de processo de habeas corpus, 
jamais prevista em lei, é uma construção dos Tribunais, sendo 
certo que sua concessão somente se dará quando os documentos 
que instruírem o pedido inicial evidenciarem, de plano, de modo 
inconteste, extreme de dúvidas, com clareza solar, a ilegalidade do 
ato judicial que promova a alegada coação ao direito de ir e vir.
Neste diapasão é o entendimento jurisprudencial da 2ª Câmara 
Criminal deste E. Tribunal evidenciado no julgado do Agravo 
Regimental em Habeas Corpus n. 0007168-45.2015.8.22.0000, 
Relator Des. Miguel Monico Neto, j. em 16/09/2015:
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. 
CONCESSÃO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS. MEDIDA 

EXCEPCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
A concessão de liminar em sede de habeas corpus é medida 
excepcional, que exige a constatação inequívoca de manifesta 
ilegalidade, vedada a análise acurada de provas (precedente do 
STF).
Se o relator do processo não vislumbra a flagrante ilegalidade da 
custódia do paciente, deve-se aguardar a instrução do writ.
No mesmo sentido: STJ HC 6575, Relator Ministro Edson Vidigal, 
5ª T., 10/02/1998; STF HC 98847 DF Relatora: Min.Cármen Lúcia, 
28/04/2009.
Em análise dos documentos que acompanham a inicial, observo 
que estes não conduzem ao convencimento necessário para a 
concessão da ordem nesta fase, pois não evidenciados, de plano e 
sem resquícios de dúvidas, o fumus boni iuris e o periculum in mora, 
até porque, embora suscitados, na inicial não foram apontadas as 
circunstâncias que os demonstrem.
Desta forma, por ser esta uma fase que reclama pelo requisito 
do importante convencimento, o melhor caminho a se seguir é 
aguardar pelas informações a serem prestadas pela autoridade 
apontada como coatora.
Por este motivo, indefiro o pedido de liminar.
Após, solicitem-se, com urgência, informações ao i. Juízo impetrado 
para prestá-las em 48 horas, conforme preceitua o art. 662, do 
CPP, facultando-lhe prestá-las pelo e-mail, dejucri2@tjro.jus.br 
ou malote digital, com solicitação de confirmação de recebimento, 
sem necessidade do envio por malote, por questão de celeridade e 
economia processual.
Depois, com as informações do juízo impetrado, ou, em caso de 
ausência destas, com as devidas certificações, remetam-se à d. 
Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019.
Desembargador Valdeci Castellar Citon
Relator 

ABERTURA DE VISTAS

2ª Câmara Criminal
ABERTURA DE VISTA
Apelação nrº 0005245-42.2019.8.22.0000
Apelante: Ismael Jose da Silva
Advogada: Shara Eugênio de Souza Silva (OAB/RO 3754)
Advogado: Paulo Sérgio Galtério (OAB/SP 134685)
Advogado: Odair José da Silva (OAB/RO 6662)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
“Abro vista ao apelante para apresentar as razões ao recurso 
interposto”.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
(a) Belª Maria Socorro Furtado Marques
Diretora do 2DEJUCRI

2ª Câmara Criminal
ABERTURA DE VISTA
Apelação nrº 0008307-76.2018.8.22.0501
Apelante: Salmim Coimbra Saúma
Advogada: Maria Eugênia de Oliveira Silva (OAB/RO 494A)
Advogado: Francisco Nunes Neto (OAB/RO 158)
Advogado: Salmim Coimbra Sáuma (RO 1.518)
Advogado: Diogo Spricigo da Silva (OAB/RO 3916)
Apelada: Maria Rosa de Lima Ferreira
Advogada: Maria Rosa de Lima Ferreira ( 3346)
“Abro vista ao apelante para apresentar as razões ao recurso 
interposto”.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
(a) Belª Maria Socorro Furtado Marques
Diretora do 2DEJUCRI
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http://www.tjro.jus.br/apsg/faces/jsp/index.jsp?grau=2&tipo=0&palavraantiga=00083077620188220501&argumentos=00083077620188220501
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PAUTA DE JULGAMENTO 

2ª CÂMARA CÍVEL 

Poder Judiciário do Estado de Rondônia
2ª Câmara Cível

Pauta de Julgamento
Sessão 661

Pauta elaborada nos termos do artigo 246 e seguintes do 
Regimento Interno deste Tribunal, relativa aos Processos abaixo 
relacionados, bem como aqueles adiados de pautas já publicadas, 
que serão julgados em sessão que se realizará no Plenário II deste 
Tribunal, aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil 
e dezenove, às 8h.

Obs.:1) Para a sustentação oral, conforme previsto no art. 57 caput 
e § 1º do referido Regimento, os senhores advogados deverão 
inscrever-se, previamente, perante a Coordenadoria Cível da 
Central de Processos Eletrônicos do 2º Grau, ou verbalmente, até 
o início da Sessão da 2ª Câmara Cível, observando-se, o disposto 
nos §§ 1º e 2º do artigo 271 da mesma norma.

2) O advogado que desejar promover sustentação oral por 
videoconferência, com respectivo teste de conexão, deverá 
encaminhar e-mail à Coordenadoria (ccivel-cpe2g@tjro.jus.br) 
até as 13 horas (horário local) do dia útil anterior ao da sessão, 
observando-se as demais disposições do art. 937, § 4º, do CPC e 
da Resolução 031/2018-PR deste tribunal.

n. 01 7000445-86.2019.8.22.0019 Apelação (PJE)
Origem: 7000445-86.2019.8.22.0019-Machadinho do Oeste / Vara 
Única
Apelante: Banco BMG S/A
Advogado: Luis Felipe Procopio de Carvalho (OAB/MG 101488)
Apelado: Valdomiro Alves Guimarães
Advogado: Pedro Riola dos Santos Júnior (OAB/RO 2640)
Advogado: Fernando Martins Gonçalves (OAB/RO 834)
Advogado: Sérgio Gomes de Oliveira (OAB/RO 5750)
Relator: DES. KIYOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 19/09/2019
Obs: Pedido de Vista do Desembargador Rowilson Teixeira em 
06/11/2019.
Decisão Parcial: ‘’APÓS O VOTO DO RELATOR DANDO 
PROVIMENTO AO RECURSO, NO QUE FOI ACOMPANHADO 
PELO DES. ISAIAS FONSECA MORAES, PEDIU VISTA O DES. 
ROWILSON TEIXEIRA.’’

n. 02 0012843-20.2014.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 0012843-20.2014.8.22.0001-Porto Velho / 9ª Vara Cível 
Apelantes: Maria Luciana Monteiro Maia e outros
Advogado: Antônio de Castro Alves Júnior (OAB/RO 2811)
Advogada: Jeanne Leite Oliveira (OAB/RO 1068) 
Apelada: Santo Antônio Energia S/A
Advogado: Francisco Luis Nanci Fluminham (OAB/RO 8011)
Advogado: Marcelo Ferreira Campos (OAB/RO 3250)
Advogada: Luciana Sales Nascimento (OAB/RO 5082)
Advogada: Rafaela Pithon Ribeiro (OAB/BA 21026)
Advogada: Miriani Inah Kussler Chinelato (OAB/DF 33642)
Advogada: Bruna Rebeca Pereira da Silva (OAB/RO 4982)
Advogado: Everson Aparecido Barbosa (OAB/RO 2803)
Advogado: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Relator: DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Redistribuído por Prevenção em 11/07/2019
Obs: Pedido de Vista do Desembargador Kiyochi Mori em 
06/11/2019. 

Decisão Parcial: ‘’REJEITADAS AS PRELIMINARES, POR 
UNANIMIDADE. NO MÉRITO, APÓS O VOTO DANDO 
PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O DES. KIYOCHI 
MORI. O DES. ROWILSON TEIXEIRA AGUARDA.’’

n. 03 7003582-14.2016.8.22.0009 Apelação (PJE)
Origem: 7003582-14.2016.8.22.0009-Pimenta Bueno / 1ª Vara 
Cível
Apelantes: Eletrogóes S/A e outros
Advogada: Érica Carline Ferreira Vairich (OAB/RO 3893)
Advogado: Marcelo Silva Matias (OAB/RO 9215)
Advogada: Márcia Carvalho Ferreira de Souza (OAB/RO 6983)
Advogado: Rochilmer Mello Rocha (OAB/RO 635)
Advogado: Diego de Paiva Vasconcelos (OAB/RO 2013)
Apelantes: Jeferson Fonseca de Góes e outros
Advogado: José Anchieta da Silva (OAB/RO 9214)
Advogado: Mateus Vieira Nicácio (OAB/MG 151257)
Advogado: Gustavo Henrique de Souza e Silva (OAB/RO 9207)
Advogado: Rochilmer Mello Rocha (OAB/RO 635)
Advogado: Diego de Paiva Vasconcelos (OAB/RO 2013)
Apelado: Banco da Amazônia S/A
Advogado: Marcelo Longo de Oliveira (OAB/RO 1096)
Advogado: Gilberto Silva Bomfim (OAB/RO 1727)
Advogada: Daniele Gurgel do Amaral (OAB/RO 1221)
Relator: DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Redistribuído por Prevenção em 18/07/2017
Obs.: Pedido de Vista do Des. Kiochi Mori em 12/07/2019
Decisão Parcial: “APÓS O VOTO DE VISTA DO RELATOR DANDO 
PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, PEDIU VISTA O DES. 
KIYOCHI MORI. O DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA 
AGUARDA.”

n. 04 7005309-95.2017.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7005309-95.2017.8.22.0001-Porto Velho / 3ª Vara Cível
Apelantes: Luiz Neves Correia e outros
Advogado: Valnei Gomes da Cruz Rocha (OAB/RO 2479)
Advogada: Denise Gonçalves da Cruz Rocha (OAB/RO 1996)
Advogada: Débora Pantoja Bastos (OAB/RO 7217)
Advogado: Jonatas Rocha Sousa (OAB/RO 7819)
Apelada: Santo Antônio Energia S/A
Advogada: Fabiane Oliveira Monteiro (OAB/RO 8141)
Advogada: Bruna Rebeca Pereira da Silva (OAB/RO 4982)
Advogado: Marcelo Ferreira Campos (OAB/RO 3250)
Advogado: Francisco Luis Nanci Fluminhan (OAB/RO 8011)
Advogada: Ariane Diniz da Costa (OAB/MG 131774)
Advogada: Miriani Inah Kussler Chinelato (OAB/DF 33642)
Advogado: Everson Aparecido Barbosa (OAB/RO 2803)
Advogada: Luciana Sales Nascimento (OAB/RO 5082)
Advogado: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Relator: DES. KIYOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 17/09/2019
Decisão Parcial: ‘’PRELIMINAR AFASTADA NOS TERMOS DO 
VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE. NO MÉRITO, APÓS O 
VOTO DO RELATOR NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO, 
NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DES. MARCOS ALAOR DINIZ 
GRANGEIA, DIVERGIU O DES. ALEXANDRE MIGUEL PARA DAR 
PROVIMENTO. NA SEQUÊNCIA, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO 
DO ART. 942 DO CPC, O JULGAMENTO FOI SUSPENSO PARA 
AGUARDAR O VOTO DE OUTROS JULGADORES.’’

n. 05 0005992-28.2015.8.22.0001 Apelação (Agravo Retido) (PJE)
Origem: 0005992-28.2015.8.22.0001-Porto Velho / 2ª Vara Cível
Apelantes/Agravados : Núbia Cristina Ferreira da Costa Sousa e 
outros
Advogado: Mateus Baleeiro Alves (OAB/RO 4707)
Advogado: Robson Araújo Leite (OAB/RO 5196)
Apelada/Agravante : Santo Antônio Energia S/A 
Advogado: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Advogada: Luciana Sales Nascimento (OAB/RO 5082)
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Advogado: Everson Aparecido Barbosa (OAB/RO 2803)
Advogado: Francisco Luis Nanci Fluminhan (OAB/RO 8011)
Advogado: Marcelo Ferreira Campos (OAB/RO 3250)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Distribuído por Sorteio em 24/07/2018
Decisão Parcial: ‘’PRELIMINARES REJEITADAS NOS TERMOS 
DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE. NO MÉRITO, 
APÓS O VOTO DO RELATOR NEGANDO PROVIMENTO AO 
RECURSO, DIVERGIU O DES. ALEXANDRE MIGUEL PARA DAR 
PROVIMENTO PARCIAL. O DES. KIYOCHI MORI ACOMPANHOU 
O RELATOR. NA SEQUÊNCIA, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO 
ART. 942 DO CPC, O JULGAMENTO FOI SUSPENSO PARA 
AGUARDAR O VOTO DE OUTROS JULGADORES.’’

n. 06 0006733-68.2015.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 0006733-68.2015.8.22.0001-Porto Velho / 2ª Vara Cível
Apelantes: Marcileide Barros Luiz e outros
Advogado: Robson Araújo Leite (OAB/RO 5196)
Advogado: Mateus Baleeiro Alves (OAB/RO 4707)
Apelada: Santo Antônio Energia S/A
Advogado: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Advogado: Everson Aparecido Barbosa (OAB/RO 2803)
Advogada: Luciana Sales Nascimento (OAB/RO 5082)
Advogado: Marcelo Ferreira Campos (OAB/RO 3250)
Advogado: Francisco Luiz Nanci Fluminhan (OAB/RO 8011)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Distribuído por Sorteio em 05/07/2018
Decisão Parcial: ‘’PRELIMINAR REJEITADA NOS TERMOS 
DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE. NO MÉRITO, 
APÓS O VOTO DO RELATOR NEGANDO PROVIMENTO AO 
RECURSO, DIVERGIU O DES. ALEXANDRE MIGUEL PARA 
DAR PROVIMENTO. O DES. KIYOCHI MORI ACOMPANHOU O 
RELATOR. NA SEQUÊNCIA, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO 
ART. 942 DO CPC, O JULGAMENTO FOI SUSPENSO PARA 
AGUARDAR O VOTO DE OUTROS JULGADORES.’’

n. 07 0011011-15.2015.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 0011011-15.2015.8.22.0001-Porto Velho / 1ª Vara Cível
Apelante: Santo Antônio Energia S/A
Advogada: Júlia Peres Capobianco (OAB/SP 350981)
Advogada: Rafaela Pithon Ribeiro (OAB/BA 21026)
Advogado: Francisco Luis Nanci Fluminhan (OAB/RO 8011)
Advogada: Luciana Sales Nascimento (OAB/RO 5082)
Advogado: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Advogado: Everson Aparecido Barbosa (OAB/RO 2803)
Advogada: Ariane Diniz da Costa (OAB/MG 131774)
Advogada: Yanara Oliveira de Vasconcelos (OAB/RO 5989)
Advogada: Miriani Inah Kussler Chinelato (OAB/DF 33642)
Apeladas: Valda Braga Passos e outro
Advogado: Mateus Baleeiro Alves (OAB/RO 4707)
Advogado: Robson Araújo Leite (OAB/RO 5196)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Distribuído por Sorteio em 25/07/2018
Decisão Parcial: ‘’PRELIMINARES REJEITADAS NOS TERMOS 
DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE. NO MÉRITO, 
APÓS O VOTO DO RELATOR DANDO PROVIMENTO AO 
RECURSO, DIVERGIU O DES. ALEXANDRE MIGUEL PARA 
NEGAR PROVIMENTO. O DES. KIYOCHI MORI ACOMPANHOU 
O RELATOR. NA SEQUÊNCIA, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO 
ART. 942 O JULGAMENTO FOI SUSPENSO PARA AGUARDAR 
O VOTO DE OUTROS JULGADORES.’’

n. 08 7003031-24.2017.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7003031-24.2017.8.22.0001-Porto Velho / 7ª Vara Cível
Apelantes: Maria Belidona Marques Braga e outro
Advogado: Valnei Gomes da Cruz Rocha (OAB/RO 2479)
Advogada: Denise Gonçalves da Cruz Rocha (OAB/RO 1996)
Advogada: Mariene Caroline da Costa Maciel (OAB/RO 8796)
Apelada: Santo Antônio Energia S/A

Advogada: Luciana Sales Nascimento (OAB/RO 5082)
Advogada: Bruna Rebeca Pereira da Silva (OAB/RO 4982)
Advogado: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Advogado: Everson Aparecido Barbosa (OAB/RO 2803)
Advogada: Juliana Savenhago Pereira (OAB/RO 7681)
Advogada: Priscila Raiana Gomes de Freitas (OAB/RO 8352)
Relator: DES. KIOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 08/10/2019
Decisão Parcial: ‘’PRELIMINARES REJEITADAS NOS TERMOS 
DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE. NO MÉRITO, APÓS 
O VOTO DO RELATOR NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO, 
NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DES. MARCOS ALAOR DINIZ 
GRANGEIA, DIVERGIU O DES. ALEXANDRE MIGUEL PARA DAR 
PROVIMENTO. NA SEQUÊNCIA, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO 
DO ART. 942 DO CPC, O JULGAMENTO FOI SUSPENSO PARA 
AGUARDAR O VOTO DE OUTROS JULGADORES.’’

n. 09 0004074-86.2015.8.22.0001 Apelação (Agravo Retido) (PJE)
Origem: 0004074-86.2015.8.22.0001-Porto Velho / 2ª Vara Cível
Apelantes/Agravados: Maria de Jesus Araújo da Silva e outros
Advogado: Luis Guilherme Muller Oliveira (OAB/RO 6815)
Advogado: Guilherme Tourinho Gaiotto (OAB/RO 6183)
Apelada/Agravante: Santo Antônio Energia S/A
Advogado: Francisco Luis Nanci Fluminhan (OAB/RO 8011)
Advogado: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Advogado: Everson Aparecido Barbosa (OAB/RO 2803)
Advogada: Miriani Inah Kussler Chinelato (OAB/DF 33642)
Advogada: Rafaela Pithon Ribeiro (OAB/BA 21026)
Advogada: Luciana Sales Nascimento (OAB/RO 5082)
Advogada: Bruna Rebeca Pereir da Silva (OAB/RO 4982)
Advogada: Yanara Oliveira de Vasconcelos (OAB/RO 5989)
Relator: DES. KIYOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 19/10/2018
Decisão Parcial: ‘’AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO E 
PRELIMINARES REJEITADAS NOS TERMOS DO VOTO DO 
RELATOR, À UNANIMIDADE. NO MÉRITO, APÓS O VOTO DO 
RELATOR NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO, NO QUE 
FOI ACOMPANHADO PELO DES. MARCOS ALAOR DINIZ 
GRANGEIA, DIVERGIU O DES. ALEXANDRE MIGUEL PARA DAR 
PROVIMENTO. NA SEQUÊNCIA, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO 
DO ART. 942 DO CPC, O JULGAMENTO FOI SUSPENSO PARA 
AGUARDAR O VOTO DE OUTROS JULGADORES.’’

n. 10 7034946-91.2017.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7034946-91.2017.8.22.0001-Porto Velho / 3ª Vara Cível
Apelantes: Liliane Rabelo Jeronimo e outros
Advogada: Denise Gonçalves da Cruz Rocha (OAB/RO 1996)
Advogado: Valnei Gomes da Cruz Rocha (OAB/RO 2479)
Advogada: Débora Pantoja Bastos (OAB/RO 7217)
Apelada: Santo Antônio Energia S/A
Advogado: Marcelo Ferreira Campos (OAB/RO 3250)
Advogado: Felipe Braga Pereira Furtado (OAB/RO 9230)
Advogada: Juliana Savenhago Pereira (OAB/RO 7681)
Advogada: Luciana Sales Nascimento (OAB/RO 5082)
Advogado: Everson Aparecido Barbosa (OAB/RO 2803)
Advogado: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Advogada: Priscila Raiana Gomes de Freitas (OAB/RO 8352)
Relator: DES. KIYOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 06/09/2019
Decisão Parcial: ‘’PRELIMINARES REJEITADAS NOS TERMOS 
DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE. NO MÉRITO, APÓS 
O VOTO DO RELATOR NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO, 
NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DES. MARCOS ALAOR DINIZ 
GRANGEIA, DIVERGIU O DES. ALEXANDRE MIGUEL PARA DAR 
PROVIMENTO. NA SEQUÊNCIA, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO 
DO ART. 942 DO CPC, O JULGAMENTO FOI SUSPENSO PARA 
AGUARDAR O VOTO DE OUTROS JULGADORES.’’
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n. 11 0016451-60.2013.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 0016451-60.2013.8.22.0001-Porto Velho / 5ª Vara Cível
Apelantes: Leontina Belo Alves e outro
Advogado: Mateus Baleeiro Alves (OAB/RO 4707)
Advogado: Robson Araújo Leite (OAB/RO 5196)
Apelada: Santo Antônio Energia S/A
Advogada: Priscila Raiana Gomes de Freitas (OAB/RO 8352)
Advogada: Juliana Savenhago Pereira (OAB/RO 7681)
Advogada: Bruna Rebeca Pereir da Silva (OAB/RO 4982)
Advogada: Ariane Diniz da Costa (OAB/RO 8006)
Advogada: Miriani Inah Kussler Chinelato (OAB/DF 33642)
Advogada: Luciana Sales Nascimento (OAB/RO 5082)
Advogado: Everson Aparecido Barbosa (OAB/RO 2803)
Advogado: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Relator: DES. KIYOCHI MORI
Redistribuído por Prevenção em 23/09/2019
Decisão Parcial: ‘’PRELIMINARES REJEITADAS NOS TERMOS 
DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE. NO MÉRITO, APÓS 
O VOTO DO RELATOR NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO, 
NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DES. MARCOS ALAOR DINIZ 
GRANGEIA, DIVERGIU O DES. ALEXANDRE MIGUEL PARA DAR 
PROVIMENTO. NA SEQUÊNCIA, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO 
DO ART. 942 DO CPC, O JULGAMENTO FOI SUSPENSO PARA 
AGUARDAR O VOTO DE OUTROS JULGADORES.’’

n. 12 0011599-22.2015.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 001159-22.2015.8.22.0001-Porto Velho / 8ª Vara Cível
Apelante: Santo Antônio Energia S/A
Advogado: Alexandre Aguiar de Brito (OAB/BA 15983)
Advogado: Rafael Aizenstein Cohen (OAB/SP 331938)
Advogada: Rafaela Pithon Ribeiro (OAB/BA 21026)
Advogado: Francisco Luis Nanci Fluminhan (OAB/RO 8011)
Advogada: Luciana Sales Nascimento (OAB/RO 5082)
Advogado: Marcelo Ferreira Campos (OAB/RO 3250)
Advogado: Everson Aparecido Barbosa (OAB/RO 2803)
Advogado: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Apelados: Sebastiana Mota Lopes e outros
Advogado: Robson Araújo Leite (OAB/RO 5196)
Advogado: Mateus Baleeiro Alves (OAB/RO 4707)
Relator: DES. KIYOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 16/09/2019
Decisão Parcial: ‘’PRELIMINARES REJEITADAS NOS TERMOS 
DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE. NO MÉRITO, APÓS 
O VOTO DO RELATOR DANDO PROVIMENTO AO RECURSO, 
NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DES. MARCOS ALAOR 
DINIZ GRANGEIA, DIVERGIU O DES. ALEXANDRE MIGUEL 
PARA DAR PROVIMENTO PARCIAL. NA SEQUÊNCIA, EM 
RAZÃO DA APLICAÇÃO DO ART. 942 DO CPC, O JULGAMENTO 
FOI SUSPENSO PARA AGUARDAR O VOTO DE OUTROS 
JULGADORES.’’

n. 13 7019078-73.2017.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7019078-73.2017.8.22.0001-Porto Velho / 4ª Vara Cível
Apelantes: Maria da Conceição da Silva e outras
Advogado: Heli de Souza Guimarães (OAB/RO 4121)
Apelada: Santo Antônio Energia S/A
Advogada: Miriani Inah Kussler Chinelato (OAB/DF 33642)
Advogado: Francisco Luis Nanci Fluminhan (OAB/RO 8011)
Advogada: Bruna Rebeca Pereir da Silva (OAB/RO 4982)
Advogado: Marcelo Ferreira Campos (OAB/RO 3250)
Advogada: Rafaela Pithon Ribeiro (OAB/BA 21026)
Advogado: Alexandre Aguiar de Brito (OAB/BA 15983)
Advogado: Everson Aparecido Barbosa (OAB/RO 2803)
Advogada: Luciana Sales Nascimento (OAB/RO 5082)
Advogado: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Relator: DES. KIYOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 09/07/2019
Decisão Parcial: ‘’PRELIMINAR AFASTADA NOS TERMOS DO 
VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE. NO MÉRITO, APÓS O 

VOTO DO RELATOR NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO, 
NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DES. MARCOS ALAOR DINIZ 
GRANGEIA, DIVERGIU O DES. ALEXANDRE MIGUEL PARA DAR 
PROVIMENTO. NA SEQUÊNCIA, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO 
DO ART. 942 DO CPC, O JULGAMENTO FOI SUSPENSO PARA 
AGUARDAR O VOTO DE OUTROS JULGADORES.’’

n. 14 7029827-52.2017.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7029827-52.2017.8.22.0001-Porto Velho / 1ª Vara Cível
Apelante: Santo Antônio Energia S/A
Advogada: Lais Braga Vasconcelos (OAB/RO 8614)
Advogado: Ari Bruno Carvalho de Oliveira (OAB/RO 3989)
Advogado: Pablo Javan Silva Dantas (OAB/RO 6650)
Advogado: Everson Aparecido Barbosa (OAB/RO 2803)
Advogada: Priscila Raiana Gomes de Freitas (OAB/RO 8352)
Advogada: Bruna Rebeca Pereir da Silva (OAB/RO 4982)
Advogada: Juliana Savenhago Pereira (OAB/RO 7681) 
Advogada: Luciana Sales Nascimento (OAB/RO 5082)
Advogado: Marcelo Ferreira Campos (OAB/RO 3250)
Advogado: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Apelados: Francisco das Chagas Frazão de Almeida e outros
Advogada: Denise Gonçalves da Cruz Rocha (OAB/RO 1996)
Advogado: Valnei Gomes da Cruz Rocha (OAB/RO 2479)
Advogada: Débora Pantoja Bastos (OAB/RO 7217)
Relator: DES. KIYOCHI MORI
Redistribuído por Prevenção em 09/07/2019
Decisão Parcial: ‘’PRELIMINARES REJEITADAS NOS TERMOS 
DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE. NO MÉRITO, APÓS 
O VOTO DO RELATOR DANDO PROVIMENTO AO RECURSO, 
NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DES. MARCOS ALAOR 
DINIZ GRANGEIA, DIVERGIU O DES. ALEXANDRE MIGUEL 
PARA DAR PROVIMENTO PARCIAL. NA SEQUÊNCIA, EM 
RAZÃO DA APLICAÇÃO DO ART. 942 DO CPC, O JULGAMENTO 
FOI SUSPENSO PARA AGUARDAR O VOTO DE OUTROS 
JULGADORES.’’

n. 15 0006306-71.2015.8.22.0001 Apelação (Agravo Retido) (PJE)
Origem: 0006306-71.2015.8.22.0001-Porto Velho / 5ª Vara Cível
Apelante/Agravante: Santo Antônio Energia S/A
Advogada: Bruna Rebeca Pereir da Silva (OAB/RO 4982)
Advogada: Rafaela Pithon Ribeiro (OAB/BA 21026)
Advogado: Francisco Luis Nanci Fluminhan (OAB/RO 8011)
Advogada: Ariane Diniz da Costa (OAB/RO 8006)
Advogada: Luciana Sales Nascimento (OAB/RO 5082)
Advogado: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Advogado: Everson Aparecido Barbosa (OAB/RO 2803)
Apelados/Agravados: Ivaneide Almeida Ferreira Reis e outros
Advogado: Robson Araújo Leite (OAB/RO 5196)
Advogado: Mateus Baleeiro Alves (OAB/RO 4707)
Relator: DES. KIYOCHI MORI
Redistribuído por Prevenção em 25/09/2018
Decisão Parcial: ‘’PRELIMINAR REJEITADA NOS TERMOS DO 
VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE. NO MÉRITO, APÓS O 
VOTO DO RELATOR DANDO PROVIMENTO AO RECURSO, 
NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DES. MARCOS ALAOR 
DINIZ GRANGEIA, DIVERGIU O DES. ALEXANDRE MIGUEL 
PARA NEGAR PROVIMENTO. NA SEQUÊNCIA, EM RAZÃO 
DA APLICAÇÃO DO ART. 942 DO CPC, O JULGAMENTO 
FOI SUSPENSO PARA AGUARDAR O VOTO DE OUTROS 
JULGADORES.’’

n. 16 0007139-60.2013.8.22.0001 Apelação (Agravo Retido) (PJE)
Origem: 0007139-60.2013.8.22.0001-Porto Velho / 9ª Vara Cível
Apelantes/Agravados: Janderson Menezes Dias e outros
Advogada: Jeanne Leite Oliveira (OAB/RO 1068)
Advogado: Antônio de Castro Alves Júnior (OAB/RO 2811)
Apelada/Agravante: Santo Antônio Energia S/A
Advogado: Marcelo Ferreira Campos (OAB/RO 3250)
Advogada: Ariane Diniz da Costa (OAB/RO 8006)
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Advogado: Igor Habib Ramos Fernandes (OAB/RO 5193)
Advogada: Luciana Sales Nascimento (OAB/RO 5082)
Advogado: Everson Aparecido Barbosa (OAB/RO 2803)
Advogada: Gelca Maria de Oliveira Pereira (OAB/RO 4786)
Advogada: Rafaela Pithon Ribeiro (OAB/BA 21026)
Advogada: Bruna Rebeca Pereir da Silva (OAB/RO 4982)
Advogado: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Relator: DES. KIYOCHI MORI
Redistribuído por Prevenção em 08/10/2018
Decisão Parcial: ‘’AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO E 
PRELIMINARES REJEITADAS NOS TERMOS DO VOTO DO 
RELATOR, À UNANIMIDADE. NO MÉRITO, APÓS O VOTO DO 
RELATOR NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO, NO QUE 
FOI ACOMPANHADO PELO DES. MARCOS ALAOR DINIZ 
GRANGEIA, DIVERGIU O DES. ALEXANDRE MIGUEL PARA DAR 
PROVIMENTO. NA SEQUÊNCIA, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO 
DO ART. 942 DO CPC, O JULGAMENTO FOI SUSPENSO PARA 
AGUARDAR O VOTO DE OUTROS JULGADORES.’’

n. 17 0007148-22.2013.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 0007148-22.2013.8.22.0001-Porto Velho / 5ª Vara Cível
Apelante: Santo Antônio Energia S/A
Advogado: Marcelo Ferreira Campos (OAB/RO 3250)
Advogada: Ariane Diniz da Costa (OAB/RO 8006)
Advogada: Rafaela Pithon Ribeiro (OAB/BA 21026)
Advogado: Francisco Luis Nanci Fluminhan (OAB/RO 8011)
Advogado: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Advogado: Everson Aparecido Barbosa (OAB/RO 2803)
Advogada: Luciana Sales Nascimento (OAB/RO 5082)
Advogada: Bruna Rebeca Pereir da Silva (OAB/RO 4982)
Apelados: José Milton Passos Batalha e outros
Advogada: Jeanne Leite Oliveira (OAB/RO 1068)
Advogado: Antônio de Castro Alves Júnior (OAB/RO 2811)
Relator: DES. KIYOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 17/10/2018
Decisão Parcial: ‘’PRELIMINARES REJEITADAS NOS TERMOS 
DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE. NO MÉRITO, APÓS 
O VOTO DO RELATOR DANDO PROVIMENTO AO RECURSO, 
NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DES. MARCOS ALAOR 
DINIZ GRANGEIA, DIVERGIU O DES. ALEXANDRE MIGUEL 
PARA NEGAR PROVIMENTO. NA SEQUÊNCIA, EM RAZÃO 
DA APLICAÇÃO DO ART. 942 DO CPC, O JULGAMENTO 
FOI SUSPENSO PARA AGUARDAR O VOTO DE OUTROS 
JULGADORES.’’

n. 18 7032223-02.2017.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7032223-02.2017.8.22.0001-Porto Velho / 5ª Vara Cível
Apelantes: Eliana da Silva Souza e outros
Advogado: Valnei Gomes da Cruz Rocha (OAB/RO 2479)
Advogada: Denise Gonçalves da Cruz Rocha (OAB/RO 1996)
Advogada: Débora Pantoja Bastos (OAB/RO 7217)
Apelada: Santo Antônio Energia S/A
Advogada: Juliana Savenhago Pereira (OAB/RO 7681) 
Advogada: Ariane Diniz da Costa (OAB/RO 8006)
Advogada: Miriani Inah Kussler Chinelato (OAB/DF 33642)
Advogada: Bruna Rebeca Pereir da Silva (OAB/RO 4982)
Advogado: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Advogado: Everson Aparecido Barbosa (OAB/RO 2803)
Advogada: Luciana Sales Nascimento (OAB/RO 5082)
Relator: DES. KIYOCHI MORI
Redistribuído por Prevenção em 01/10/2019
Decisão Parcial: ‘’PRELIMINAR AFASTADA NOS TERMOS DO 
VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE. NO MÉRITO, APÓS O 
VOTO DO RELATOR NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO, 
NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DES. MARCOS ALAOR DINIZ 
GRANGEIA, DIVERGIU O DES. ALEXANDRE MIGUEL PARA DAR 
PROVIMENTO. NA SEQUÊNCIA, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO 
DO ART. 942 DO CPC, O JULGAMENTO FOI SUSPENSO PARA 
AGUARDAR O VOTO DE OUTROS JULGADORES.’’

n. 19 7042872-60.2016.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7042872-60.2016.8.22.0001-Porto Velho / 1ª Vara Cível
Apelantes: Maria Aparecida Pereira da Silva e outros
Advogada: Clair Borges dos Santos (OAB/RO 7688)
Advogada: Cyanira de Fátima Sousa Oliveira Maciel (OAB/RO 
5449)
Advogado: Paulo Fernando Lérias (OAB/RO 3747)
Advogado: Paulo Roberto da Silva Maciel (OAB/RO 4132)
Apelada: Santo Antônio Energia S/A
Advogado: Marcelo Ferreira Campos (OAB/RO 3250)
Advogado: Everson Aparecido Barbosa (OAB/RO 2803)
Advogada: Luciana Sales Nascimento (OAB/RO 5082)
Advogado: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Redistribuído por Prevenção em 20/08/2018
Decisão Parcial: ‘’PRELIMINAR REJEITADA NOS TERMOS DO 
VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE. NO MÉRITO, APÓS O 
VOTO DO RELATOR NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO, 
NO QUE FOI ACOMPANHADO, ANTECIPADAMENTE, PELO DES. 
ISAIAS FONSECA MORAES, DIVERGIU O DES. ALEXANDRE 
MIGUEL PARA DAR PROVIMENTO. NA SEQUÊNCIA, EM 
APLICAÇÃO AO ART. 942 DO CPC, O DES. KIYOCHI MORI 
ACOMPANHOU O RELATOR E O JULGAMENTO FOI SUSPENSO 
PARA AGUARDAR O VOTO DE OUTRO JULGADOR.’’

n. 20 0003712-84.2015.8.22.0001 Apelação (Agravo Retido) (PJE)
Origem: 0003712-84.2015.8.22.0001-Porto Velho / 2ª Vara Cível
Apelantes/Agravantes: Raimundo Colares e outros
Advogado: Guilherme Tourinho Gaiotto (OAB/RO 6183)
Advogado: Luis Guilherme Müller Oliveira (OAB/RO 6815)
Apelada/Agravada: Santo Antônio Energia S/A
Advogado: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Advogado: Everson Aparecido Barbosa (OAB/RO 2803)
Advogada: Luciana Sales Nascimento (OAB/RO 5082)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Redistribuído por Prevenção em 15/08/2018
Decisão Parcial: ‘’AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO E 
PRELIMINAR REJEITADA NOS TERMOS DO VOTO DO 
RELATOR, À UNANIMIDADE. NO MÉRITO, APÓS O VOTO DO 
RELATOR NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO, NO QUE 
FOI ACOMPANHADO, ANTECIPADAMENTE, PELO DES. ISAIAS 
FONSECA MORAES, DIVERGIU O DES. ALEXANDRE MIGUEL 
PARA DAR PROVIMENTO. NA SEQUÊNCIA, EM APLICAÇÃO 
DO ART. 942 DO CPC, O DES. KIYOCHI MORI ACOMPANHOU 
O RELATOR E O JULGAMENTO FOI SUSPENSO PARA 
AGUARDAR O VOTO DE OUTRO JULGADOR.’’

n. 21 0012519-93.2015.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 0012519-93.2015.8.22.0001-Porto Velho / 9ª Vara Cível
Apelantes: Maria Joemas da Silva Alves Tavares e outros
Advogado: Carlos Eduardo Ferreira Levy (OAB/RO 6930)
Advogada: Denise Gonçalves da Cruz Rocha (OAB/RO 1996)
Advogado: Valnei Gomes da Cruz Rocha (OAB/RO 2479)
Apelada: Santo Antônio Energia S/A
Advogado: Everson Aparecido Barbosa (OAB/RO 2803)
Advogado: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Advogado: Marcelo Ferreira Campos (OAB/RO 3250)
Advogado: Francisco Luis Nanci Fluninhan (OAB/RO 8011)
Advogada: Luciana Sales Nascimento (OAB/RO 5082)
Advogada: Miriani Inah Kussler Chinelato (OAB/RO 3599)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Distribuído por Sorteio em 23/11/2018
Decisão Parcial: ‘’PRELIMINARES REJEITADAS NOS TERMOS 
DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE. NO MÉRITO, APÓS 
O VOTO DO RELATOR NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO, 
NO QUE FOI ACOMPANHADO, ANTECIPADAMENTE, PELO DES. 
ISAIAS FONSECA MORAES, DIVERGIU O DES. ALEXANDRE 
MIGUEL PARA DAR PROVIMENTO. NA SEQUÊNCIA, EM 
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APLICAÇÃO AO ART. 942 DO CPC, O DES. KIYOCHI MORI 
ACOMPANHOU O RELATOR E O JULGAMENTO FOI SUSPENSO 
PARA AGUARDAR O VOTO DE OUTRO JULGADOR.’’

n. 22 7013931-66.2017.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7013931-66.2017.8.22.0001-Porto Velho / 3ª Vara Cível
Apelantes: Francinei Oliveira de Franca e outra
Advogado: Valnei Gomes da Cruz Rocha (OAB/RO 2479)
Advogada: Denise Gonçalves da Cruz Rocha (OAB/RO 1996)
Advogado: Jonatas Rocha Sousa (OAB/RO 7819)
Apelada: Santo Antônio Energia S/A
Advogado: Alexandre Aguiar de Brito (OAB/BA 15983)
Advogado: Rafael Aizenstein Cohen (OAB/SP 331938)
Advogada: Rafaela Pithon Ribeiro (OAB/BA 21026)
Advogado: Francisco Luis Nanci Fluminhan (OAB/RO 8011)
Advogada: Ariane Diniz da Costa (OAB/RO 8006)
Advogada: Luciana Sales Nascimento (OAB/RO 5082)
Advogado: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Relator: DES. KIYOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 04/09/2019
Decisão Parcial: ‘’PRELIMINAR REJEITADA NOS TERMOS DO 
VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE. NO MÉRITO, APÓS O 
VOTO DO RELATOR NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO, 
NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DES. MARCOS ALAOR DINIZ 
GRANGEIA, DIVERGIU O DES. ALEXANDRE MIGUEL PARA DAR 
PROVIMENTO. NA SEQUÊNCIA, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO 
DO ART. 942 DO CPC, O JULGAMENTO FOI SUSPENSO PARA 
AGUARDAR O VOTO DE OUTROS JULGADORES.’’

n. 23 7012197-80.2017.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7012197-80.2017.8.22.0001-Porto Velho / 3ª Vara Cível
Apelantes: Lucimar Lopes da Silva Paumari e outra
Advogado: Débora Pantoja Bastos (OAB/RO 7217)
Advogada: Denise Gonçalves da Cruz Rocha (OAB/RO 1996)
Advogado: Valnei Gomes da Cruz Rocha (OAB/RO 2479)
Apelada: Santo Antônio Energia S/A
Advogado: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Relator: DES. KIYOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 04/09/2019
Decisão Parcial: ‘’PRELIMINAR REJEITADA NOS TERMOS DO 
VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE. NO MÉRITO, APÓS O 
VOTO DO RELATOR NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO, 
NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DES. MARCOS ALAOR DINIZ 
GRANGEIA, DIVERGIU O DES. ALEXANDRE MIGUEL PARA DAR 
PROVIMENTO. NA SEQUÊNCIA, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO 
DO ART. 942 DO CPC, O JULGAMENTO FOI SUSPENSO PARA 
AGUARDAR O VOTO DE OUTROS JULGADORES.’’

n. 24 7009329-03.2015.8.22.0001 Apelação (PJE) 
Origem: 7009329-03.2015.8.22.0001-Porto Velho / 8ª Vara Cível
Apelante: Santo Antônio Energia S/A
Advogado: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Advogado: Everson Aparecido Barbosa (OAB/RO 2803)
Advogado: Marcelo Ferreira Campos (OAB/RO 3250)
Advogada: Luciana Sales Nascimento (OAB/RO 5082)
Apelados: Hélio Honório da Silva e outra
Advogado: Antônio de Castro Alves Júnior (OAB/RO 2811)
Advogada: Jeanne Leite Oliveira (OAB/RO 1068)
Relator: DES. KIYOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 31/05/2019
Decisão Parcial: ‘’PRELIMINARES REJEITADAS NOS TERMOS 
DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE. NO MÉRITO, APÓS 
O VOTO DO RELATOR DANDO PROVIMENTO AO RECURSO, 
NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DES. MARCOS ALAOR 
DINIZ GRANGEIA, DIVERGIU O DES. ALEXANDRE MIGUEL 
PARA DAR PROVIMENTO PARCIAL. NA SEQUÊNCIA, EM 
RAZÃO DA APLICAÇÃO DO ART. 942 DO CPC, O JULGAMENTO 
FOI SUSPENSO PARA AGUARDAR O VOTO DE OUTROS 
JULGADORES.’’

n. 25 7035098-42.2017.8.22.0001 Apelação (PJE) 
Origem: 7035098-42.2017.8.22.0001-Porto Velho / 7ª Vara Cível
Apelantes: Mineia de Oliveira Cabral e outros
Advogado: Valnei Gomes da Cruz Rocha (OAB/RO 2479)
Advogada: Denise Gonçalves da Cruz Rocha (OAB/RO 1996)
Advogada: Débora Pantoja Bastos (OAB/RO 7217)
Apelada: Santo Antônio Energia S/A
Advogado: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Advogada: Luciana Sales Nascimento (OAB/RO 5082)
Advogada: Rafaela Pithon Ribeiro (OAB/BA 21026)
Advogada: Juliana Savenhago Pereira (OAB/RO 7681) 
Advogado: Everson Aparecido Barbosa (OAB/RO 2803)
Advogada: Júlia Peres Capobianco (OAB/SP 350981)
Advogado: Rafael Aizenstein Cohen (OAB/SP 331938)
Advogado: Marcelo Ferreira Campos (OAB/RO 3250)
Advogado: Francisco Luis Nanci Fluminhan (OAB/RO 8011)
Advogada: Bruna Rebeca Pereira da Silva (OAB/RO 4982) 
Relator: DES. KIYOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 12/07/2019
Decisão Parcial: ‘’APÓS O VOTO DO RELATOR DANDO PARCIAL 
PROVIMENTO AO RECURSO, NO QUE FOI ACOMPANHADO 
PELO DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA, DIVERGIU 
O DES. ALEXANDRE MIGUEL PARA DAR PROVIMENTO. NA 
SEQUÊNCIA, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO ART. 942 DO CPC, 
O JULGAMENTO FOI SUSPENSO PARA AGUARDAR O VOTO 
DE OUTROS JULGADORES.’’

n. 26 7011994-21.2017.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7011994-21.2017.8.22.0001-Porto Velho / 7ª Vara Cível
Apelantes: Trifania Rodrigues Gomes e outro
Advogada: Denise Gonçalves da Cruz Rocha (OAB/RO 1996)
Advogado: Valnei Gomes da Cruz Rocha (OAB/RO 2479)
Apelada: Santo Antônio Energia S/A
Advogada: Rafaela Pithon Ribeiro (OAB/BA 21026)
Advogado: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Advogada: Luciana Sales Nascimento (OAB/RO 5082)
Advogado: Everson Aparecido Barbosa (OAB/RO 2803)
Advogada: Juliana Savenhago Pereira (OAB/RO 7681)
Relator: DES. KIYOCHI MORI
Redistribuído por Prevenção em 06/06/2019
Decisão Parcial: ‘’PRELIMINARES AFASTADAS NOS TERMOS 
DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE. NO MÉRITO, APÓS 
O VOTO DO RELATOR NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO, 
NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DES. MARCOS ALAOR DINIZ 
GRANGEIA, DIVERGIU O DES. ALEXANDRE MIGUEL PARA DAR 
PROVIMENTO. NA SEQUÊNCIA, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO 
DO ART. 942 DO CPC, O JULGAMENTO FOI SUSPENSO PARA 
AGUARDAR O VOTO DE OUTROS JULGADORES.’’

n. 27 7060277-12.2016.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7060277-12.2016.8.22.0001-Porto Velho / 5ª Vara Cível
Apelantes: Eligeanne Furtado Soares e outros
Advogado: Luis Guilherme Muller Oliveira (OAB/RO 6815)
Advogado: Guilherme Tourinho Gaiotto (OAB/RO 6183)
Apelada: Santo Antônio Energia S/A
Advogado: Francisco Luis Nanci Fluminhan (OAB/RO 8011)
Advogado: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Advogado: Everson Aparecido Barbosa (OAB/RO 2803)
Advogada: Luciana Sales Nascimento (OAB/RO 5082)
Advogada: Bruna Rebeca Pereir da Silva (OAB/RO 4982)
Advogado: Marcelo Ferreira Campos (OAB/RO 3250)
Relator: DES. KIYOCHI MORI
Redistribuído por Prevenção em 03/07/2019
Decisão Parcial: ‘’PRELIMINAR REJEITADA NOS TERMOS DO 
VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE. NO MÉRITO, APÓS O 
VOTO DO RELATOR NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO, 
NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DES. MARCOS ALAOR DINIZ 
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GRANGEIA, DIVERGIU O DES. ALEXANDRE MIGUEL PARA DAR 
PROVIMENTO. NA SEQUÊNCIA, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO 
DO ART. 942 DO CPC, O JULGAMENTO FOI SUSPENSO PARA 
AGUARDAR O VOTO DE OUTROS JULGADORES.’’

n. 28 7012840-38.2017.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 701284038.2017.8.22.0001-Porto Velho / 5ª Vara Cível
Apelante: Raimundo Lima de Mendonça - ME
Advogado: Eronides José de Jesus (OAB/RO 5840)
Apelada: Santo Antônio Energia S/A
Advogado: Marcelo Ferreira Campos (OAB/RO 3250)
Advogado: Rafael Aizenstein Cohen (OAB/SP 331938)
Advogado: Alexandre Aguiar de Brito (OAB/BA 15983)
Advogada: Rafaela Pithon Ribeiro (OAB/BA 21026)
Advogado: Francisco Luis Nanci Fluminhan (OAB/RO 8011)
Advogada: Ariane Diniz da Costa (OAB/RO 8006)
Advogada: Luciana Sales Nascimento (OAB/RO 5082)
Advogado: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Relator: DES. KIYOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 11/09/2019
Decisão Parcial: ‘’APÓS O VOTO DO RELATOR NEGANDO 
PROVIMENTO AO RECURSO, NO QUE FOI ACOMPANHADO 
PELO DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA, DIVERGIU 
O DES. ALEXANDRE MIGUEL PARA DAR PROVIMENTO. NA 
SEQUÊNCIA, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO ART. 942 DO CPC, 
O JULGAMENTO FOI SUSPENSO PARA AGUARDAR O VOTO 
DE OUTROS JULGADORES.’’

n. 29 7032901-17.2017.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7032901-17.2017.8.22.0001-Porto Velho / 7ª Vara Cível
Apelante: Associação das Mulheres Riberinhas de Cujubim Grande 
- ASMURI
Advogada: Denise Gonçalves da Cruz Rocha (OAB/RO 1996)
Advogada: Débora Pantoja Bastos (OAB/RO 7217)
Advogado: Valnei Gomes da Cruz Rocha (OAB/RO 2479)
Apelada: Santo Antônio Energia S/A
Advogado: Rafael Aizenstein Cohen (OAB/SP 331938)
Advogado: Alexandre Aguiar de Brito (OAB/BA 15983)
Advogada: Rafaela Pithon Ribeiro (OAB/BA 21026)
Advogado: Francisco Luis Nanci Fluminhan (OAB/RO 8011)
Advogado: Marcelo Ferreira Campos (OAB/RO 3250)
Advogada: Luciana Sales Nascimento (OAB/RO 5082)
Advogado: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Relator: DES. KIYOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 11/09/2019
Decisão Parcial: ‘’PRELIMINARES AFASTADAS NOS TERMOS 
DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE. NO MÉRITO, APÓS 
O VOTO DO RELATOR NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO, 
NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DES. MARCOS ALAOR DINIZ 
GRANGEIA, DIVERGIU O DES. ALEXANDRE MIGUEL PARA DAR 
PROVIMENTO. NA SEQUÊNCIA, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO 
DO ART. 942 DO CPC, O JULGAMENTO FOI SUSPENSO PARA 
AGUARDAR O VOTO DE OUTROS JULGADORES.’’

n. 30 7001994-59.2017.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7001994-59.2017.8.22.0001-Porto Velho / 1ª Vara Cível
Apelantes: Nilton Lima Tome e outras
Advogada: Clair Borges Dos Santos (OAB/RO 7688)
Advogada: Cyanira de Fátima Sousa Oliveira Maciel (OAB/RO 
5449)
Advogado: Paulo Fernando Lerias (OAB/RO 3747)
Advogado: Paulo Roberto da Silva Maciel (OAB/RO 4132)
Apelada: Santo Antônio Energia S/A
Advogada: Luciana Sales Nascimento (OAB/RO 5082)
Advogado: Everson Aparecido Barbosa (OAB/RO 2803)
Advogado: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Redistribuído por Prevenção em 15/08/2018

Decisão Parcial: ‘’PRELIMINAR REJEITADA NOS TERMOS DO 
VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE. NO MÉRITO, APÓS O 
VOTO DO RELATOR NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO, 
NO QUE FOI ACOMPANHADO, ANTECIPADAMENTE, PELO DES. 
ISAIAS FONSECA MORAES, DIVERGIU O DES. ALEXANDRE 
MIGUEL PARA DAR PROVIMENTO. NA SEQUÊNCIA, EM 
APLICAÇÃO AO ART. 942 DO CPC, O DES. KIYOCHI MORI 
ACOMPANHOU O RELATOR E O JULGAMENTO FOI SUSPENSO 
PARA AGUARDAR O VOTO DE OUTRO JULGADOR.’’

n. 31 7008130-54.2017.8.22.0007 Apelação (PJE)
Origem: 7008130-54.2017.8.22.0007-Cacoal / 2ª Vara Cível
Apelante: Josias Moreira Nunes
Advogado: Eliel Moreira de Matos (OAB/RO 5725)
Apelada: Brasil Norte Bebidas Ltda.
Advogada: Cíntia Hossokawa (OAB/AM 7437)
Advogado: Daniel Crepaldi Diaz (OAB/AM A441)
Advogada: Rosana da Silva Alves (OAB/RO 7329)
Advogado: Antônio Cláudio Pinto Flores (OAB/AM A583)
Advogada: Juliane dos Santos Silva (OAB/RO 4631)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Distribuído por Sorteio em 08/11/2018
Decisão Parcial: “APÓS O VOTO DO RELATOR DEFERINDO A 
GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARA CONHECER DO RECURSO, 
NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO JUIZ JOÃO ADALBERTO 
CASTRO ALVES, DIVERGIU O DES. KIYOCHI MORI PELO NÃO 
CONHECIMENTO DO RECURSO. NA SEQUÊNCIA, EM RAZÃO 
DA APLICAÇÃO DO ART. 942 DO CPC, O JULGAMENTO 
FOI SUSPENSO PARA AGUARDAR O VOTO DE OUTROS 
JULGADORES.”

Processo de Interesse do Ministério Público
n. 32 0803739-95.2019.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7000341-94.2019.8.22.0019-Machadinho do Oeste / Vara 
Única
Agravante: Ivaneria Rosa Marcolino
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator: DES. KIYOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 27/09/2019

Processo de Interesse do Ministério Público
n. 33 0804119-21.2019.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 0002005-61.2014.8.22.0019-Machadinho do Oeste / Vara 
Única
Agravantes: T. D. P. e outros representados por R. M. D. 
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Agravado: C. P. P.
Relator: DES. KIYOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 24/10/2019

Processo de Interesse do Ministério Público
n. 34 0803304-24.2019.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7001118-03.2019.8.22.0012-Colorado do Oeste / 1ª Vara 
Cível
Agravante: J. G. L. M. B. representado por S.M.
Advogado: Paulo Henrique Schmoller de Souza (OAB/RO 7887)
Agravado: V. B. F.
Advogado: Vangivaldo Bispo Filho (OAB/RO 2732)
Relator: DES. KIYOCHI MORI
Redistribuído por Sorteio em 04/09/2019

Processo de Interesse do Ministério Público
n. 35 0802464-14.2019.8.22.0000 Agravo em Agravo de Instrumento 
(PJE)
Origem: 0000522-96.2014.8.22.0018-Santa Luzia D’Oeste / 1ª 
Vara Cível
Agravante: Oi S/A
Advogado: Bruno Di Marino (OAB/RJ 93384)
Advogada: Ana Tereza Basílio (OAB/RJ 74802)
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Advogado: Rochilmer Mello da Rocha Filho (OAB/RO 635)
Agravado: Ministério Publico do Estado de Rondônia
Relator: DES. KIYOCHI MORI
Interposto em 09/08/2019

Processo de Interesse do Ministério Público
n. 36 7013504-32.2018.8.22.0002 Apelação (PJE)
Origem: 7013504-32.2018.8.22.0002-Ariquemes / 2ª Vara Cível
Apelante: José Soares Primo
Advogada: Selva Síria Silva Chaves Guimarães (OAB/RO 5007)
Apelada: Sabemi Seguradora S/A
Advogado: Juliano Martins Mansur (OAB/RJ 113786)
Relator: DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 12/09/2019

Processo de Interesse do Ministério Público
n. 37 0001902-74.2015.8.22.0001 Apelação (Agravo Retido) (PJE)
Origem: 0001902-74.2015.8.22.0001-Porto Velho / 6ª Vara Cível
Apelante/Agravante: Santo Antônio Energia S/A
Advogado: Francisco Luis Nanci Fluminhan (OAB/RO 8011)
Advogada: Bruna Rebeca Pereira da Silva (OAB/RO 4982)
Advogada: Luciana Sales Nascimento (OAB/RO 5082)
Advogado: Everson Aparecido Barbosa (OAB/RO 2803)
Advogada: Julia Peres Capobianco (OAB/SP 350981)
Advogada: Rafaela Pithon Ribeiro (OAB/BA 21026)
Advogada: Ariane Diniz da Costa (OAB/MG 131774)
Advogado: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Apelados/Agravados: Orivaldo de Oliveira Stuart e outros
Advogado: Robson Araújo Leite (OAB/RO 5196)
Advogado: Mateus Baleeiro Alves (OAB/RO 4707)
Relator: DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Redistribuído por Prevenção em 13/08/2019

Processo de Interesse do Ministério Público
n. 38 7000485-30.2016.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7000485-30.2016.8.22.0001-Porto Velho / 5ª Vara Cível 
Apelante: Cleidimara Alves do Nascimento
Advogado: Paulo Roberto da Silva Maciel (OAB/RO 4132)
Advogado: Paulo Fernando Lerias (OAB/RO 3747)
Advogada: Clair Borges dos Santos (OAB/RO 7688)
Advogada: Cyanira de Fátima Sousa Oliveira Maciel (OAB/RO 
5449)
Apelada: Santo Antônio Energia S/A
Advogado: Rafael Aizenstein Cohen (OAB/SP 331938)
Advogado: Alexandre Aguiar de Brito (OAB/BA 15983)
Advogada: Rafaela Pithon Ribeiro (OAB/BA 21026)
Advogado: Ari Bruno Carvalho de Oliveira (OAB/RO 3989)
Advogado: Pablo Javan Silva Dantas (OAB/RO 6650)
Advogada: Luciana Sales Nascimento (OAB/RO 5082)
Advogado: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Relator: DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 24/09/2019

Processo de Interesse do Ministério Público
n. 39 7010292-11.2015.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7010292-11.2015.8.22.0001-Porto Velho / 9ª Vara Cível 
Apelantes: Maria Anaide de Souza e outro
Advogado: Mateus Baleeiro Alves (OAB/RO 4707)
Advogado: Robson Araújo Leite (OAB/RO 5196)
Apelado: Santo Antônio Energia S/A
Advogado: Francisco Luis Nanci Fluminhan (OAB/RO 8011)
Advogada: Miriani Inah Kussler Chinelato (OAB/DF 33642)
Advogada: Bruna Rebeca Pereira da Silva (OAB/RO 4982)
Advogada: Rafaela Pithon Ribeiro (OAB/BA 21026)
Advogada: Luciana Sales Nascimento (OAB/RO 5082)
Advogado: Everson Aparecido Barbosa (OAB/RO 2803)
Advogado: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Relator: DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 25/06/2019

Processo de Interesse do Ministério Público
n. 40 7011227-80.2017.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7011227-80.2017.8.22.0001-Porto Velho / 3ª Vara Cível
Apelantes: Ana Cláudia dos Santos Leite e outros
Advogada: Débora Pantoja Bastos (OAB/RO 7217)
Advogado: Valnei Gomes da Cruz Rocha (OAB/RO 2479)
Advogado: Denise Gonçalves da Cruz Rocha (OAB/RO 1996)
Advogado: Jonatas Rocha Sousa (OAB/RO 7819)
Apelada: Santo Antônio Energia S/A
Advogada: Bruna Rebeca Pereira da Silva (OAB/RO 4982)
Advogada: Miriani Inah Kussler Chinelato (OAB/DF 33642)
Advogado: Rafael Aizenstein Cohen (OAB/SP 331938) 
Advogado: Francisco Luis Nanci Fluminhan (OAB/RO 8011)
Advogado: Marcelo Ferreira Campos (OAB/RO 3250)
Advogada: Luciana Sales Nascimento (OAB/RO 5082)
Advogado: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Relator: DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 21/08/2019

Processo de Interesse do Ministério Público
n. 41 7013006-07.2016.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7013006-07.2016.8.22.0001-Porto Velho / 8ª Vara Cível
Apelante: Santo Antônio Energia S/A
Advogado: Rafael Aizenstein Cohen (OAB/SP 331938)
Advogada: Inaiara Gabriela Penha Santos (OAB/RO 5594)
Advogada: Miriani Inah Kussler Chinelato (OAB/DF 33642)
Advogada: Bruna Rebeca Pereira da Silva (OAB/RO 4982)
Advogada: Luciana Mascarenhas Vasconcellos (OAB/SP 315618)
Advogada: Rafaela Pithon Ribeiro (OAB/BA 21026)
Advogado: Francisco Luis Nanci Fluminhan (OAB/RO 8011)
Advogado: Everson Aparecido Barbosa (OAB/RO 2803)
Advogado: Marcelo Ferreira Campos (OAB/RO 3250)
Advogado: Ari Bruno Carvalho de Oliveira (OAB/RO 3989)
Advogada: Juliana Savenhago Pereira (OAB/RO 7681)
Advogada: Priscila Raiana Gomes de Freitas (OAB/RO 8352)
Advogada: Luciana Sales Nascimento (OAB/RO 5082)
Advogado: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Apelados: Maria Zilda dos Prazeres e outros
Advogado: Luis Guilherme Muller Oliveira (OAB/RO 6815)
Advogado: Guilherme Tourinho Gaiotto (OAB/RO 6183)
Relator: DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Redistribuído por Prevenção em 24/07/2019

Processo de Interesse do Ministério Público
n. 42 7058198-60.2016.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7058198-60.2016.8.22.0001-Porto Velho / 1ª Vara Cível 
Apelante: Santo Antônio Energia S/A
Advogado: Marcelo Ferreira Campos (OAB/RO 3250)
Advogado: Felipe Braga Pereira Furtado (OAB/RO 9230)
Advogada: Ariane Diniz da Costa (OAB/MG 131774)
Advogada: Bruna Rebeca Pereira da Silva (OAB/RO 4982)
Advogada: Juliana Savenhago Pereira (OAB/RO 7681)
Advogada: Miriani Inah Kussler Chinelato (OAB/DF 33642)
Advogado: Everson Aparecido Barbosa (OAB/RO 2803)
Advogada: Luciana Sales Nascimento (OAB/RO 5082)
Advogada: Rafaela Pithon Ribeiro (OAB/BA 21026)
Advogado: Francisco Luis Nanci Fluminhan (OAB/RO 8011)
Advogado: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Apelados: Gracilene Souza de Oliveira e outros
Advogada: Clair Borges dos Santos (OAB/RO 7688)
Advogado: Paulo Fernando Lerias (OAB/RO 3747)
Advogado: Paulo Roberto da Silva Maciel (OAB/RO 4132)
Advogada: Cyanira de Fatima Sousa Oliveira Maciel (OAB/RO 
5449)
Relator: DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Redistribuído por Prevenção em 19/08/2019
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Processo de Interesse do Ministério Público
n. 43 7000371-32.2019.8.22.0019 Apelação (PJE)
Origem: 7000371-32.2019.8.22.0019-Machadinho do Oeste / Vara 
Única
Apelante: Banco BMG S/A
Advogada: Maria Cláudia Gomes Cavalcanti de Albuquerque (OAB/
PE 33774)
Advogado: Antônio de Moraes Dourado Neto (OAB/RO 9241)
Apelada: Vanilde Trevisan Rocha Filho
Advogado: Fernando Martins Gonçalves (OAB/RO 834)
Advogado: Pedro Riola dos Santos Júnior (OAB/RO 2640)
Advogado: Sérgio Gomes de Oliveira (OAB/RO 5750)
Relator: JUIZ CONVOCADO JOÃO ADALBERTO CASTRO 
ALVES
Redistribuído por Prevenção em 09/09/2019

Processo de Interesse do Ministério Público
n. 44 7000415-51.2019.8.22.0019 Apelação (PJE)
Origem: 7000415-51.2019.8.22.0019-Machadinho do Oeste / Vara 
Única
Apelante: Banco BMG S/A
Advogado: Marcelo Tostes de Castro Maia (OAB/MG 63440)
Advogada: Flávia Almeida Moura Di Latella (OAB/MG 109730)
Apelada: Marli de Oliveira
Advogado: Fernando Martins Gonçalves (OAB/RO 834)
Advogado: Pedro Riola dos Santos Júnior (OAB/RO 2640)
Advogado: Sérgio Gomes de Oliveira (OAB/RO 5750)
Relator: JUIZ CONVOCADO JOÃO ADALBERTO CASTRO 
ALVES
Distribuído por Sorteio em 28/08/2019

Processo de Interesse do Ministério Público
n. 45 7000416-36.2019.8.22.0019 Apelação (PJE)
Origem: 7000416-36.2019.822.0001-Machadinho do Oeste / Vara 
Única
Apelante: Banco BMG S/A
Advogado: Antônio de Moraes Dourado Neto (OAB/PE 23255)
Apelada: Luzia Oliveira Ribeiro
Advogado: Fernando Martins Gonçalves (OAB/RO 834)
Advogado: Pedro Riola dos Santos Júnior (OAB/RO 2640)
Advogado: Sérgio Gomes de Oliveira (OAB/RO 5750)
Relator: JUIZ CONVOCADO JOÃO ADALBERTO CASTRO 
ALVES
Redistribuído por Prevenção em 30/08/2019

Processo de Interesse do Ministério Público
n. 46 7000420-73.2019.8.22.0019 Apelação (PJE)
Origem: 7000420-73.2019.8.22.0019-Machadinho do Oeste / Vara 
Única
Apelante: Banco BMG S/A
Advogado: Antônio de Moraes Dourado Neto (OAB/PE 23255)
Apelado: Oli Alves Machado
Advogado: Fernando Martins Gonçalves (OAB/RO 834)
Advogado: Pedro Riola dos Santos Júnior (OAB/RO 2640)
Advogado: Sérgio Gomes de Oliveira (OAB/RO 5750)
Relator: JUIZ CONVOCADO JOÃO ADALBERTO CASTRO 
ALVES
Redistribuído por Prevenção em 29/08/2019

Processo de Interesse do Ministério Público
n. 47 7000446-71.2019.8.22.0019 Apelação (PJE)
Origem: 7000446-71.2019.8.22.0019-Machadinho do Oeste / Vara 
Única
Apelante: Banco BMG S/A
Advogada: Maria Cláudia Gomes Cavalcanti de Albuquerque (OAB/
PE 33774)
Advogado: Antônio de Moraes Dourado Neto (OAB/PE 23255)
Apelada: Argentina Rodrigues Pinow
Advogado: Fernando Martins Gonçalves (OAB/RO 834)

Advogado: Pedro Riola dos Santos Júnior (OAB/RO 2640)
Advogado: Sérgio Gomes de Oliveira (OAB/RO 5750)
Relator: JUIZ CONVOCADO JOÃO ADALBERTO CASTRO 
ALVES
Redistribuído por Prevenção em 30/08/2019

Processo de Interesse do Ministério Público
n. 48 7000586-08.2019.8.22.0019 Apelação (PJE)
Origem: 7000586-08.2019.8.22.0019-Machadinho do Oeste / Vara 
Única
Apelante: Banco BMG S/A
Advogado: Antônio de Moraes Dourado Neto (OAB/PE 23255)
Apelada: Maria Anelita da Silva
Advogado: Fernando Martins Gonçalves (OAB/RO 834)
Advogado: Pedro Riola dos Santos Júnior (OAB/RO 2640)
Advogado: Sérgio Gomes de Oliveira (OAB/RO 5750)
Relator: JUIZ CONVOCADO JOÃO ADALBERTO CASTRO 
ALVES
Redistribuído por Prevenção em 07/08/2019

Processo de Interesse do Ministério Público
n. 49 7010191-48.2018.8.22.0007 Apelação (PJE)
Origem: 7010191-48.2018.8.22.0007-Cacoal / 3ª Vara Cível
Apelante: Banco BMG S/A
Advogado: Antônio de Moraes Dourado Neto (OAB/PE 23255)
Apelada: Mercedes Saturnino dos Santos
Advogado: Thales Cedrik Catafesta (OAB/RO 8136)
Relator: JUIZ CONVOCADO JOÃO ADALBERTO CASTRO 
ALVES
Distribuído por Sorteio em 02/09/2019

Processo de Interesse do Ministério Público
n. 50 7013245-22.2018.8.22.0007 Apelação (PJE)
Origem: 7013245-22.2018.8.22.0007-Cacoal / 4ª Vara Cível
Apelante: Banco BMG S/A
Advogado: Marcelo Tostes de Castro Maia (OAB/MG 63440)
Advogada: Flávia Almeida Moura Di Latella (OAB/MG 109730)
Apelada: Geronima Paula Ferreira
Advogada: Nádia Pinheiro Costa (OAB/RO 7035)
Advogada: Roseane Maria Vieira Tavares Fontana (OAB/RO 
2209)
Relator: JUIZ CONVOCADO JOÃO ADALBERTO CASTRO 
ALVES
Distribuído por Sorteio em 13/08/2019

Processo de Interesse do Ministério Público
n. 51 7000211-46.2019.8.22.0006 Apelação (PJE)
Origem: 7000211-46.2019.8.22.0006-Presidente Médici / Vara 
Única
Apelante: Banco Bradesco
Advogado: Wilson Belchior (OAB/RO 6484)
Apelado: Audísio Severino do Nascimento
Advogada: Rúbia Gomes Cacique (OAB/RO 5810)
Advogada: Pâmela Evangelista de Almeida (OAB/RO 7354)
Relator: JUIZ CONVOCADO JOÃO ADALBERTO CASTRO 
ALVES
Impedido: Des. Kiyochi Mori
Distribuído por Sorteio em 08/10/2019

Processo de Interesse do Ministério Público
n. 52 7003967-09.2018.8.22.0003 Apelação (PJE)
Origem: 7003967-09.2018.8.22.0003-Jaru / 2ª Vara Cível
Apelante: Ademário Lopes
Advogado: Felipe Goês Gomes de Aguiar (OAB/RO 4494)
Advogado: Fábio Antônio Moreira (OAB/RO 1553)
Apelada: Centrais Elétricas de Rondônia CERON / Energisa
Advogado: Augusto Felipe da Silveira Lopes de Andrade (OAB/MG 
109119)
Advogado: Diego de Paiva Vasconcelos (OAB/RO 2013)
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Advogada: Alessandra Mondini Carvalho (OAB/RO 4240)
Advogado: Rochilmer Mello da Rocha Filho (OAB/RO 635)
Advogado: Márcio Melo Nogueira (OAB/RO 2827)
Relator: JUIZ CONVOCADO JOÃO ADALBERTO CASTRO 
ALVES
Distribuído por Sorteio em 25/07/2019

Processo de Interesse do Ministério Público
n. 53 0021659-83.2008.8.22.0006 Apelação (PJE)
Origem: 0021659-83.2008.8.22.0006-Presidente Médici / 1ª Vara 
Cível
Apelantes: M. G. da S. e outro
Advogada: Luciano da Silveira Vieira (OAB/RO 1643)
Advogado: José Sebastião da Silva (OAB/RO 1474)
Apelado: E. de A. da S. L. Representado por W. da S. L.
Advogada: Cleia Aparecida Ferreira (OAB/SP 43256)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Distribuído por Prevenção em 19/04/2018

Processo de Interesse do Ministério Público
n. 54 7041572-92.2018.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7041572-92.2018.8.22.0001-Porto Velho / 9ª Vara Cível 
Apelantes: Daniel Oliveira Batalha e outros
Advogada: Denise Gonçalves da Cruz Rocha (OAB/RO 1996)
Advogado: Valnei Gomes da Cruz Rocha (OAB/RO 2479)
Apelada: Santo Antônio Energia S/A
Advogado: Ari Bruno Carvalho de Oliveira (OAB/RO 3989)
Advogada: Luciana Mascarenhas Vasconcellos (OAB/SP 315618)
Advogado: Rafael Aizenstein Cohen (OAB/SP 331938)
Advogada: Priscila Raiana Gomes de Freitas (OAB/RO 8352)
Advogada: Luciana Sales Nascimento (OAB/RO 5082)
Advogada: Juliana Savenhago Pereira (OAB/RO 7681)
Advogado: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Distribuído por Sorteio em 30/05/2019

Processo de Interesse do Ministério Público
n. 55 7045875-86.2017.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7045875-86.2017.8.22.0001-Porto Velho / 9ª Vara Cível
Apelante: José de Ribamar Ferreira
Advogado: Rosemildo MEde iros de Campos (OAB/RO 3363)
Apelada: WG Eletro S/A
Advogado: Hugo Neves de Moraes Andrade (OAB/PE 23798)
Advogado: Antônio de Moraes Dourado Neto (OAB/PE 23255)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Distribuído por Sorteio em 30/05/2019

Processo de Interesse do Ministério Público
n. 56 7001138-15.2015.8.22.0018 Apelação (PJE)
Origem: 7001138-15.2015.8.22.0018-Santa Luzia do Oeste / Vara 
Única
Apelante: Centrais Elétricas de Rondônia S/A CERON
Advogado: Denner de Barros e Mascarenhas Barbosa (OAB/RO 
7828)
Advogado: Alex Cavalcante de Souza (OAB/RO 1818)
Advogado: Jonathas Coelho Baptista de Mello (OAB/RO 3011)
Advogada: Gabriela de Lima Torres (OAB/RO 5714)
Advogado: Daniel Penha de Oliveira(OAB/RO 3434)
Apelados: João Batista de Souza e outros
Advogado: Jantel Rodrigues Namorato (OAB/RO 6430)
Advogado: Daniel de Padua Cardoso de Freitas (OAB/RO 5824)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Distribuído por Sorteio em 28/03/2016

Processo de Interesse do Ministério Público
n. 57 0803344-06.2019.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7004501-80.2019.8.22.0014-Vilhena / 2ª Vara Cível
Agravante: Unimed de Rondônia - Cooperativa de Trabalho 
Médico

Advogado: Eurico Soares Montenegro Neto (OAB/RO 1742)
Advogado: Rodrigo Otávio Veiga de Vargas (OAB/RO 2829)
Advogada: Raquel Grécia Nogueira (OAB/RO 10072)
Agravada: Silveria Tristão da Cunha Prado
Advogada: Cleusa da Cunha Prado Correia Pereira (OAB/RO 
5504)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Distribuído por Sorteio em 02/09/2019

Processo de Interesse do Ministério Público
n. 58 0802863-43.2019.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7002178-87.2019.8.22.0019-Machadinho do Oeste / Vara 
Única
Agravante: Banco BMG SA
Advogada: Maria Cláudia Gomes Cavalcanti de Albuquerque (OAB/
PE 33774)
Advogado: Antônio de Moraes Dourado Neto (OAB/PE 23255)
Agravada: Luciula Carlos da Silva
Advogado: Sérgio Gomes de Oliveira (OAB/RO 5750)
Advogado: Fernando Martins Gonçalves (OAB/RO 834-A)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Distribuído por Sorteio em 05/08/2019

Processo de Interesse do Ministério Público
n. 59 0800795-23.2019.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7012497-76.2016.8.22.0001-Porto Velho / 2ª Vara Cível
Agravante: Benilce Freitas Gomes Betonni e outros
Advogado: Luis Guilherme Muller Oliveira (OAB/RO 6815)
Advogado: Guilherme Tourinho Gaiotto (OAB/RO 6183)
Agravada: Santo Antônio Energia S/A
Advogado: Rafaela Pithon Ribeiro (OAB/BA 21026)
Advogado: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Distribuído por Sorteio em 26/03/2019

Processo de Interesse do Ministério Público
n. 60 0001738-32.2013.8.22.0017 Embargos de Declaração em 
Apelação (PJE)
Origem: 0001738-32.2013.8.22.0017-Alta Floresta do Oeste / Vara 
Única
Embargantes: Juliana Mezzomo Cassol Malheiros e outros
Advogado: Paulo Cezar Rodrigues de Araújo (OAB/RO 3182)
Advogado: Rafael Oliveira Claros (OAB/RO 3672)
Advogado: Neilton Messias dos Santos (OAB/RO 4387)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Interpostos em 17/10/2019

Processo de Interesse do Ministério Público
n. 61 0003532-42.2014.8.22.0021 Embargos de Declaração em 
Apelação (PJE)
Origem: 0003532-42.2014.8.22.0021-Buritis / 1ª Vara Genérica
Embargante: Centrais Elétricas de Rondônia S/A - CERON
Advogado: Décio Flávio Gonçalves Torres Freire (OAB/RO 6540)
Advogado: Alex Cavalcante de Souza (OAB/RO 1818)
Advogada: Monize Natalia Soares de Melo Freitas (OAB/RO 
3449)
Advogada: Camila Chaul Aidar Pereira (OAB/RO 5777)
Advogado: Gustavo Andere Cruz (OAB/MG 68004)
Advogado: Gustavo de Marchi e Silva (OAB/MG 84288)
Advogado: Rodrigo Augusto Barboza Pinheiro (OAB/RO 5706)
Advogada: Clara Sabry Azar Marques (OAB/RO 4681)
Advogado: Luiz Antônio Simões (OAB/SP 175849)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Interpostos em 03/10/2019
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n. 62 0803967-70.2019.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7021504-87.2019.8.22.0001-Porto Velho / 9ª Vara Cível
Agravante: Geanilce Camilo Ferreira e outros
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Agravados: Carolina de Souza Pereira e outros
Relator: DES. KIYOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 15/10/2019

n. 63 0804027-43.2019.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7004897-78.2019.8.22.0007-Cacoal / 1ª Vara Cível
Agravante: Eric Vilmar Batista de Melo Sousa
Advogado: Carlos Wagner Silveira da Silva (OAB/RO 10026)
Advogada: Natalia Ues Cury (OAB/RO 8845)
Advogado: Newito Teles Lovo (OAB/RO 7950)
Advogada: Elenara Ues Cury (OAB/RO 6572)
Advogado: Hosney Repiso Nogueira (OAB/RO 6327)
Agravada: B D Vest Confecções - Eireli
Relator: DES.KIYOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 18/10/2019

n. 64 0804045-64.2019.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7005559-33.2019.8.22.0010-Rolim de Moura / 2ª Vara 
Cível
Agravantes: Selma dos Santos Monteiro e outro
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator: DES. KIYOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 21/10/2019

n. 65 0803642-95.2019.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7029817-71.2018.8.22.0001-Porto Velho/4ª Vara Cível
Agravante: Verona Tintas Ltda. - ME
Advogada: Talita Batista Ferreira Constantino (OAB/RO 7061)
Advogado: Rodrigo Tosta Giroldo (OAB/RO 4503)
Agravada: T. J. Veículos e Peças Ltda. - EPP
Advogada: Luciana Mozer da Silva de Oliveira (OAB/RO 6313)
Advogada: Carina Gassen Martins Clemes (OAB/RO 3061)
Relator: DES. KIYOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 20/09/2019

n. 66 0803483-55.2019.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7008693-29.2018.8.22.0002-Ariquemes / 3ª Vara Cível
Agravante: Revisa Car Auto Center Eireli - ME
Advogado: Diego Fernando Mollero Brustolon (OAB/RO 9446)
Advogado: Renato Augusto Platz Guimarães Júnior (OAB/SP 
142953)
Agravada: Impel Distribuidora de Auto Peças Ltda. - ME
Advogada: Marinete Bissoli (OAB/RO 3838)
Relator: DES. KIYOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 11/09/2019

n. 67 0803749-42.2019.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7036233-21.2019.8.22.0001-Porto Velho / 4ª Vara Cível
Agravante: Pedro Claudino Almeida Neto
Advogado: Izidoro Celso Nobre da Costa (OAB/RO 3361)
Agravado: Banco J. Safra S/A
Advogado: Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei (OAB/PE 21678)
Relator: DES. KIYOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 27/09/2019

n. 68 0803594-39.2019.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7007475-14.2019.8.22.0007-Cacoal / 3ª Vara Cível
Agravante: Zilmar Petronilio Barbosa
Advogada: Tallita Rauane Raasch (OAB/RO 9526)
Advogado: Herisson Moreschi Richter (OAB/RO 3045)
Agravada: PR COB - Promoções de Vendas Ltda. - ME
Relator: DES. KIYOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 17/09/2019

n. 69 0803031-45.2019.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE) 
Origem: 0003411-50.2014.8.22.0009-Pimenta Bueno / 1ª Vara 
Cível 
Agravante: Banco da Amazônia S/A 
Advogado: Gilberto Silva Bomfim (OAB/RO 1727) 
Advogada: Daniele Gurgel do Amaral (OAB/RO 1221) 
Advogado: Marcelo Longo de Oliveira (OAB/RO 1096) 
Agravados: J F de Andrade & Cia Ltda. - ME e outro 
Advogada: Débora Cristina Moraes (OAB/RO 6049) 
Relator: DES. KIYOCHI MORI 
Redistribuído por Prevenção em 15/08/2019

n. 70 0803624-74.2019.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7029372-53.2018.8.22.0001-Porto Velho / 8ª Vara Cível
Agravantes: Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza 
e outra
Advogada: Verônica Fátima Brasil dos Santos Reis Cavalini (OAB/
RO 1248)
Advogada: Joselia Valentim da Silva (OAB/RO 198)
Advogado: Gilson Luiz Jucá Rios (OAB/RO 178)
Advogado: Valnei Gomes da Cruz Rocha (OAB/RO 2479)
Agravado: Paulo Cezar Bezerra da Silva
Advogado: Carlos Augusto de Carvalho França (OAB/RO 562)
Relator: DES. KIYOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 19/09/2019

n. 71 0803529-44.2019.8.22.0000 Agravo em Agravo de Instrumento 
(PJE) 
Origem: 7023096-40.2017.8.22.0001-Porto Velho / 4ª Vara Cível 
Agravante: Santo Antônio Energia S/A 
Advogado: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861) 
Advogado: Antônio Celso Fonseca Pugliese (OAB/RO 9211) 
Advogada: Lígia Favero Gomes e Silva (OAB/RO 9210) 
Agravados: Maria Amélia Rodrigues da Silva e outros 
Advogado: Clodoaldo Luis Rodrigues (OAB/RO 2720) 
Advogado: Gustavo Lauro Korte Júnior (OAB/SP 14983)
Terceira Interessada: Energia Sustentável do Brasil S/A
Advogado: Alexandre Krause Pera (OAB/SP 234144)
Advogado: Giuseppe Giamundo Neto (OAB/RO 6092)
Advogado: Philippe Ambrósio Castro e Silva (OAB/RO 6089)
Advogado: Camillo Giamundo (OAB/SP 305964)
Terceira Interessada: Consórcio Construtor Santo Antônio - CCSA
Advogado: Diogo Uehbe Lima (OAB/RJ 184564)
Relator: DES. KIYOCHI MORI 
Interposto em 14/10/2019

n. 72 7010115-24.2018.8.22.0007 Embargos de Declaração em 
Apelação (PJE)
Origem: 7010115-24.2018.8.22.0007-Cacoal / 3ª Vara Cível
Embargante: Getúlio Mozer Brum
Advogado: Thales Cedrik Catafesta (OAB/RO 8136)
Embargado: Banco BMG S/A
Advogada: Rhayanne Alves Lins (OAB/PE 42602)
Advogado: Antônio de Moraes Dourado Neto (OAB/PE 23255)
Relator: DES. KIYOCHI MORI
Interpostos em 29/10/2019

n. 73 7000386-98.2019.8.22.0019 Embargos de Declaração em 
Apelação (PJE)
Origem: 7000386-98.2019.8.22.0019-Machadinho do Oeste / Vara 
Única
Embargante: Antônio Sanches Casado
Advogado: Fernando Martins Gonçalves (OAB/RO 834)
Advogado: Sérgio Gomes de Oliveira (OAB/RO 5750)
Advogado: Pedro Riola dos Santos Júnior (OAB/RO 2640)
Embargado: Banco BMG S/A
Advogado: Marcelo Tostes de Castro Maia (OAB/MG 63440)
Advogada: Flávia Almeida Moura Di Latella (OAB/MG 109730)
Relator: DES. KIYOCHI MORI
Interpostos em 01/11/2019



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

77DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

n. 74 7010193-18.2018.8.22.0007 Embargos de Declaração em 
Apelação (PJE)
Origem: 7010193-18.2018.8.22.0007-Cacoal / 4ª Vara Cível
Embargante: Marina da Silva de Jesus Pereira
Advogado: Thales Cedrik Catafesta (OAB/RO 8136)
Embargado: Banco BMG S/A
Advogada: Flávia Almeida Moura Di Latella (OAB/MG 109730)
Advogado: Marcelo Tostes de Castro Maia (OAB/MG 63440)
Relator: DES. KIYOCHI MORI
Interpostos em 29/10/2019

n. 75 0022617-16.2010.8.22.0001 Embargos de Declaração em 
Apelação (PJE)
Origem: 0022617-16.2010.8.22.0001-Porto Velho / 4ª Vara Cível
Embargante: Tozzo Comércio de Peças e Serviços Ltda. - EPP
Advogada: Juliana Carvalho da Silva (OAB/RO 5511)
Advogada: Marta Costa Pereira (OAB/RO 9238)
Advogada: Valdirene Rodrigues da Silva (OAB/RO 4124)
Advogada: Iris Christina Gurgel do Amaral Pini (OAB/RO 844-A)
Advogado: André Bonifácio Ragnini (OAB/RO 1119)
Advogado: Cristiano Silveira Pinto (OAB/RO 1157)
Embargados: Terezinha Leôncio Tome e outro
Advogado: Amaro Vinícius Bacinello Ramalho (OAB/RO 3212)
Advogada: Dulcineia Bacinello Ramalho (OAB/AC 3447)
Advogada: Jamile Nazare Duarte Moreno Jarude (OAB/AC 3369)
Advogado: Samir Tadeu Duarte Moreno Jarude (OAB/AC 3148)
Terceiro Interessado: João Batista - ME
Curador: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelante/Terceira Interessada: Remopeças - Retífica de Motores 
e Peças Ltda.
Advogado: Edson Antônio Souza Pinto (OAB/RO 4643)
Advogado: Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli (OAB/RO 5546)
Relator: DES. KIYOCHI MORI
Interpostos em 31/10/2019

n. 76 0298515-22.2008.8.22.0001 Embargos de Declaração em 
Apelação (PJE)
Origem: 0298515-22.2008.8.22.0001-Porto Velho / 5ª Vara Cível
Embargante: Maísa Barros da Silva
Advogada: Mabel Barros da Silva Alencar (OAB/AC 3720)
Embargada: Centro de Ensino São Lucas Ltda.
Advogado: Thiago Valim (OAB/RO 6320)
Advogada: Liziane Silva Novais (OAB/RO 7689)
Advogado: Alexandre Carneiro Moraes (OAB/RO 6739)
Advogado: Jesus Clezer Cunha Lobato (OAB/RO 2863)
Advogado: Diógenes Nunes de Almeida Neto (OAB/RO 3831)
Advogada: Vera Lúcia Nunes de Almeida (OAB/RO 1833)
Advogado: Pablo Rosa Correa Carneiro de Andrade (OAB/RO 
4635)
Relator: DES. KIYOCHI MORI
Interpostos em 01/11/2019

n. 77 7043808-17.2018.8.22.0001 Embargos de Declaração em 
Apelação (PJE)
Origem: 7043808-17.2018.8.22.0001-Porto Velho / 1ª Vara Cível
Embargante: Acir Marcos Gurgacz
Advogado: Eduardo Rodrigo Colombo (OAB/PR 42782)
Advogado: Gilberto Piselo do Nascimento (OAB/RO 78-B)
Advogada: Valeria Maria Vieira Pinheiro (OAB/RO 1528)
Advogado: José Cristiano Pinheiro (OAB/RO 1529)
Advogada: Vilma Elisa Matos Nascimento (OAB/RO 6917)
Advogado: Paulo Henrique da Silva Magri (OAB/RO 7715)
Embargada: Rádio TV do Amazonas Ltda.
Advogado: Fernando José Garcia (OAB/SP 134719)
Advogado: Antônio Coriolano Camboim de Oliveira (OAB/RO 
288-A)
Relator: DES. KIYOCHI MORI
Interpostos em 31/10/2019

n. 78 7010916-77.2017.8.22.0005 Embargos de Declaração em 
Apelação (PJE)
Origem: 7010916-77.2017.8.22.0005-Ji-Paraná / 1ª Vara Cível
Embargante: Coriolano Nogueira Franco
Advogado: Marcelo Nogueira Franco (OAB/RO 1037)
Embargada: Cleia Aparecida Ferreira
Advogada: Cleia Aparecida Ferreira (OAB/RO 69-A)
Relator: DES. KIYOCHI MORI
Interpostos em 14/10/2019

n. 79 7002630-89.2017.8.22.0012 Embargos de Declaração em 
Apelação (PJE)
Origem: 7002630-89.2017.8.22.0012-Colorado do Oeste / 1ª Vara 
Cível
Embargante: Cooperativa Mista Agro Industrial da Amazônia Ltda.
Advogada: Maria Beatriz Imthon (OAB/RO 625)
Advogado: Pedro Ernesto Imthon Andreazza (OAB/PR 89182)
Embargado: Michael Assumpção Barroso
Advogado: Leandro Augusto da Silva (OAB/RO 3392)
Advogado: Valmir Burdz (OAB/RO 2086)
Relator: DES. KIYOCHI MORI
Interpostos em 05/11/2019

n. 80 7009744-60.2018.8.22.0007 Embargos de Declaração em 
Embargos de Declaração em Apelação (PJE)
Origem: 7009744-60.2018.8.22.0007-Cacoal / 3ª Vara Cível
Embargante: Darci José de Almeida
Advogado: Thales Cedrik Catafesta (OAB/RO 8136)
Embargado: Banco BMG S/A
Advogado: Marcelo Tostes de Castro Maia (OAB/MG 63440)
Advogada: Flávia Almeida Moura Di Latella (OAB/MG 109730)
Relator: DES. KIYOCHI MORI
Interpostos em 30/10/2019

n. 81 7044132-75.2016.8.22.0001 Embargos de Declaração em 
Apelação (PJE)
Origem: 7044132-75.2016.8.22.0001-Porto Velho / 7ª Vara Cível
Embargante: Fernando Ferraz de Santis
Advogada: Laura Cristina Lima de Sousa (OAB/RO 6666)
Advogado: Victor Emmanuel Botelho de Carvalho Maron (OAB/RO 
6150)
Embargado: Wagner de Brito Silva
Advogada: Denize Rodrigues de Araújo Paião (OAB/RO 6174)
Relator: DES. KIYOCHI MORI
Interpostos em 04/11/2019

n. 82 0012863-74.2015.8.22.0001 Embargos de Declaração em 
Apelação (PJE)
Origem: 0012863-74.2015.8.22.0001-Porto Velho / 9ª Vara Cível
Embargante: Maria da Conceição Leite Lagos e outros
Advogado: Robson Araújo Leite (OAB/RO 5196)
Embargada: Santo Antônio Energia S/A
Advogado: Francisco Luís Nanci Fluminhan (OAB/RO 8011)
Advogado: Marcelo Ferreira Campos (OAB/RO 3250)
Advogada: Luciana Sales Nascimento (OAB/RO 5082)
Advogado: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Advogado: Everson Aparecido Barbosa (OAB/RO 2803)
Advogada: Ariane Diniz da Costa (OAB/MG 131774)
Relator: DES. KIYOCHI MORI
Interpostos em 16/10/2019

n. 83 7009042-98.2019.8.22.0001 Embargos de Declaração em 
Apelação (PJE)
Origem: 7009042-98.2019.8.22.0001-Porto Velho / 1ª Vara Cível
Embargante: Santo Antônio Energia S/A
Advogado: Rafael Aizenstein Cohen (OAB/SP 331938)
Advogada: Luciana Sales Nascimento (OAB/RO 5082)
Advogado: Ari Bruno Carvalho de Oliveira (OAB/RO 3989)
Advogada: Fabiane Oliveira Monteiro (OAB/RO 8141)
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Advogado: Francisco Luís Nanci Fluminhan (OAB/RO 8011)
Advogada: Juliana Savenhago Pereira (OAB/RO 7681)
Advogada: Miriani Inah Kussler Chinelato (OAB/DF 33642)
Advogado: Marcelo Ferreira Campos (OAB/RO 3250)
Advogado: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Embargado: José Felipe
Advogado: Thiago da Silva Dutra (OAB/RO 10369)
Advogada: Jéssica Moreno Freixo (OAB/RO 8918)
Advogado: José Raimundo de Jesus (OAB/RO 3975)
Relator: DES. KIYOCHI MORI
Interpostos em 15/10/2019

n. 84 7053376-91.2017.8.22.0001 Embargos de Declaração em 
Apelação (PJE)
Origem: 7053376-91.2017.8.22.0001-Porto Velho / 7ª Vara Cível
Embargante: Santo Antônio Energia S/A
Advogado: Felipe Augusto Ribeiro Mateus (OAB/RO 1641)
Advogado: Wilson Vedana Júnior (OAB/RO 6665)
Advogado: Iran da Paixão Tavares Júnior (OAB/RO 5087)
Advogado: Paulo Barroso Serpa (OAB/RO 4923)
Advogado: Andrey Cavalcante de Carvalho (OAB/RO 303-B)
Advogada: Luciana Mascarenhas Vasconcellos (OAB/SP 315618)
Advogada: Rafaela Pithon Ribeiro (OAB/BA 21026)
Advogada: Thaline Angelica de Lima (OAB/RO 7196)
Embargadas: Daiane Caetano Soares e outra
Advogado: Rafael Oliveira Claros (OAB/RO 3672)
Relator: DES. KIYOCHI MORI
Impedido: Des. Isaias Fonseca Moraes
Interpostos em 16/10/2019

n. 85 7009217-34.2015.8.22.0001 Embargos de Declaração em 
Apelação (PJE)
Origem: 7009217-34.2015.8.22.0001-Porto Velho / 1ª Vara Cível
Embargante: Eliangelo Simões Brito e outros
Advogado: Antônio de Castro Alves Júnior (OAB/RO 2811)
Advogada: Jeanne Leite Oliveira (OAB/RO 1068)
Embargada: Santo Antônio Energia S/A
Advogado: Francisco Luis Nanci Fluminhan (OAB/RO 8011)
Advogado: Marcelo Ferreira Campos (OAB/RO 3250)
Advogada: Luciana Sales Nascimento (OAB/RO 5082)
Advogado: Everson Aparecido Barbosa (OAB/RO 2803)
Advogado: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Relator: DES. KIYOCHI MORI
Interpostos em 29/10/2019

n. 86 7041048-66.2016.8.22.0001 Embargos de Declaração em 
Apelação (PJE) (Quorum Qualificado)
Origem: 7041048-66.2016.8.22.0001-Porto Velho / 7ª Vara Cível
Embargante: Maria Cenise Silva
Advogado: Robson Araújo Leite (OAB/RO 5196)
Embargada: Santo Antônio Energia S/A
Advogado: Francisco Luis Nanci Fluminhan (OAB/RO 8011)
Advogada: Júlia Peres Capobianco (OAB/SP 350981)
Advogada: Rafaela Pithon Ribeiro (OAB/BA 21026)
Advogado: Gustavo Nobre de Azevedo (OAB/RO 5523)
Advogada: Fabiane Oliveira Monteiro (OAB/RO 8141)
Advogada: Inaiara Gabriela Penha Santos (OAB/RO 5594)
Advogada: Miriani Inah Kussler Chinelato (OAB/DF 33642)
Advogado: Marcelo Ferreira Campos (OAB/RO 3250)
Advogado: Everson Aparecido Barbosa (OAB/RO 2803)
Advogado: Ari Bruno Carvalho de Oliveira (OAB/RO 3989)
Advogada: Juliana Savenhago Pereira (OAB/RO 7681)
Advogada: Luciana Sales Nascimento (OAB/RO 5082)
Advogado: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Relator: DES. KIYOCHI MORI
Interpostos em 16/10/2019

n. 87 7027264-22.2016.8.22.0001 Embargos de Declaração em 
Apelação (PJE) (Quorum Qualificado)
Origem: 7027264-22.2016.8.22.0001-Porto Velho / 7ª Vara Cível
Embargante: Francisca Ferreira da Cruz
Advogada: Mariene Caroline da Costa Maciel (OAB/RO 8796)
Advogado: Valnei Gomes da Cruz Rocha (OAB/RO 2479)
Advogada: Denise Gonçalves da Cruz Rocha (OAB/RO 1996)
Embargada: Santo Antônio Energia S/A
Advogado: Francisco Luis Nanci Fluminhan (OAB/RO 8011)
Advogada: Júlia Peres Capobianco (OAB/SP 350981)
Advogada: Rafaela Pithon Ribeiro (OAB/BA 21026)
Advogado: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Relator: DES. KIYOCHI MORI
Interpostos em 11/11/2019

n. 88 7021459-25.2015.8.22.0001 Embargos de Declaração em 
Apelação (PJE) (Quorum Qualificado)
Origem: 7021459-25.2015.8.22.0001-Porto Velho / 5ª Vara Cível
Embargantes: Domingos Oliveira dos Santos e outros
Advogado: Valnei Gomes da Cruz Rocha (OAB/RO 2479)
Advogado: Antônio de Castro Alves Júnior (OAB/RO 2811)
Advogada: Jeanne Leite Oliveira (OAB/RO 1068)
Embargada: Santo Antônio Energia S/A
Advogado: Francisco Luis Nanci Fluminhan (OAB/RO 8011)
Advogada: Rafaela Pithon Ribeiro (OAB/BA 21026)
Advogado: Everson Aparecido Barbosa (OAB/RO 2803)
Advogada: Luciana Sales Nascimento (OAB/RO 5082)
Advogado: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Relator: DES. KIYOCHI MORI
Interpostos em 11/11/2019

n. 89 7006344-44.2018.8.22.0005 Apelação (PJE)
Origem: 7006344-44.2018.8.22.0005-Ji-Paraná / 5ª Vara Cível 
Apelante: Banco Bradesco
Advogado: Mauro Paulo Galera Mari (OAB/RO 4937)
Apelado: João Bosco Silva Teixeira
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator: DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Impedido: Des. Kiyochi Mori
Distribuído por Sorteio em 19/09/2019

n. 90 7020175-74.2018.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7020175-74.2018.8.22.0001-Porto Velho / 7ª Vara Cível 
Apelantes: Fernando Luis Brum Prettz e outra
Advogada: Márcia Berenice Simas Antonetti (OAB/RO 1028)
Apelado: João Raimundo Veloso de Souza
Advogada: Viviane Andressa Moreira (OAB/RO 5525)
Advogado: Wilson Marcelo Minini de Castro (OAB/RO 4769)
Relator: DES. ISAIAS FONSECA MORAES 
Distribuído por Sorteio em 31/07/201

n. 91 7002391-22.2016.8.22.0012 Apelação (PJE)
Origem: 7002391-22.2016.8.22.0012-Colorado do Oeste / 1ª Vara 
Cível
Apelante: Elizangela Pereira Leite
Advogado: Antônio Eduardo Schramm de Souza (OAB/RO 4001)
Advogada: Amanda Iara Tachini de Almeida (OAB/RO 3146)
Apelada: Edna Dias Martins
Advogado: Stael Xavier Rocha (OAB/RO 7138)
Advogado: Luiz Antônio Xavier de Souza Rocha (OAB/RO 4064)
Relator: DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 07/08/2019

n. 92 7000753-65.2018.8.22.0017 Apelação (PJE)
Origem: 7000753-65.2018.8.22.0017-Alta Floresta do Oeste / Vara 
Única
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 
S/A
Advogado: Álvaro Luiz da Costa Fernandes (OAB/RO 5369)
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Apelado: Arildo Lucas de Andrade
Advogada: Cláudia Juliana Kronbauer Tabares (OAB/RO 6440)
Relator: DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 09/10/2019

n. 93 7007078-92.2018.8.22.0005 Apelação (PJE) 
Origem: 7007078-92.2018.8.22.0005-Ji-Paraná / 2ª Vara Cível 
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 
S/A
Advogado: Álvaro Luiz da Costa Fernandes (OAB/RO 5369)
Apelado: Allison Bruno Becker de Carvalho
Advogada: Beatriz Regina Sartor (OAB/RO 9434)
Relator: DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 11/10/2019

n. 94 7023934-46.2018.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7023934-46.2018.8.22.0001-Porto Velho / 2ª Vara Cível 
Apelante: Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em 
Direitos Creditórios Não Padronizados
Advogado: Giulio Alvarenga Reale (OAB/RO 6980)
Apelado: Douglas Spricigo
Relator: DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 08/10/2019

n. 95 7003876-35.2017.8.22.0008 Apelação (PJE)
Origem: 7003876-35.2017.8.22.0008-Espigão do Oeste / 1ª Vara 
Apelante: Disal Administradora de Consórcios Ltda.
Advogado: Edemilson Koji Motoda (OAB/SP 231747)
Apelado: Weverson Leony Costa Duarte
Relator: DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 03/10/2019

n. 96 7011670-02.2015.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7011670-02.2015.8.22.0001-Porto Velho / 7ª Vara Cível
Apelante: Rosinete Melo de Souza
Advogado: Carlos Alberto Troncoso Justo (OAB/RO 535-A)
Advogada: Maria Nazarete Pereira da Silva (OAB/RO 1073)
Apelada: Editora e Distribuidora de Livros Prevenção e Saúde Ltda. 
- EPP
Advogada: Alessandra Karina Carvalho Gongora (OAB/RO 8610)
Advogada: Isabella Livero (OAB/SP 171859)
Advogada: Carla Aurelia de Oliveira Piotto (OAB/SP 341596)
Relator: DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 24/09/2019

n. 97 7036529-77.2018.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7036529-77.2018.8.22.0001-Porto Velho / 5ª Vara Cível
Apelante: Centrais Elétricas de Rondônia S/A CERON
Advogada: Alessandra Mondini Carvalho (OAB/RO 4240)
Advogado: Diego de Paiva Vasconcelos (OAB/RO 2013)
Advogado: Rochilmer Mello da Rocha Filho (OAB/RO 635)
Advogado: Márcio Melo Nogueira (OAB/RO 2827)
Apelada: Vânia Ferreira Bezerra
Defensor Público : Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator: DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 10/10/2019

n. 98 7052679-70.2017.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7052679-70.2017.8.22.0001-Porto Velho / 3ª Vara Cível
Apelante: Júlio Gonçalves
Advogado: Ezio Pires dos Santos (OAB/RO 5870)
Advogada: Bruna Duarte Feitosa dos Santos Barros (OAB/RO 
6156)
Apelada: Centrais Elétricas de Rondônia S/A CERON
Advogado: Diego de Paiva Vasconcelos (OAB/RO 2013)
Advogado: Márcio Melo Nogueira (OAB/RO 2827)
Advogada: Alessandra Mondini Carvalho (OAB/RO 4240)
Advogado: Rochilmer Mello da Rocha Filho (OAB/RO 635)
Relator: DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 30/09/2019

n. 99 7015558-68.2018.8.22.0002 Apelação (PJE)
Origem: 7015558-68.2018.8.22.0002-Ariquemes / 3ª Vara Cível
Apelante: Embratel TVSAT Telecomunicações S/A
Advogado: Gabriel de Freitas Melro Magadan (OAB/RS 44046)
Advogado: Stephan Jordano Alves Farias Camelo de Freitas (OAB/
DF 41082)
Advogado: Rafael Gonçalves Rocha (OAB/PA 16538)
Apelado: Luiz Carlos da Silva
Advogado: Belmiro Rogério Duarte Bermudes Neto (OAB/RO 
5890)
Relator: DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 16/07/2019

n. 100 0001059-80.2013.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 0001059-80.2013.8.22.0001-Porto Velho / 3ª Vara Cível
Apelantes/Apelados: Divanete Sanches João e outro
Advogado: Eudes Costa Lustosa (OAB/RO 3431)
Advogado: Cássio Esteves Jaques Vidal (OAB/RO 5649)
Advogado: Diego de Paiva Vasconcelos (OAB/RO 2013)
Advogado: Márcio Melo Nogueira (OAB/RO 2827)
Apelada/Apelante: Gafisa SPE-85 Empreendimentos Imobiliários 
Ltda.
Advogado: Rodrigo Borges Soares (OAB/RO 4712)
Advogado: Carl Teske Júnior (OAB/RO 3297)
Relator: DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 05/02/2018 

n. 101 7001676-63.2019.8.22.0015 Apelação (PJE)
Origem: 7001676-63.2019.8.22.0015-Guajará-Mirim / 2ª Vara 
Cível
Apelante: Martim Antônio da Silva Neto
Advogado: Álvaro Alves da Silva (OAB/RO 7586)
Advogado: Kamilla Chagas de Oliveira (OAB/RO 6448)
Apelada: BV Financeira S/A - Crédito Financiamento e 
Investimento
Advogado: Welson Gasparini Júnior (OAB/SP 116196)
Advogado: Gustavo Pasquali Parise (OAB/SP 155574)
Advogado: Hudson José Ribeiro (OAB/RO 9058)
Relator: DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 08/10/2019

n. 102 7002542-96.2018.8.22.0018 Apelação (PJE)
Origem: 7002542-96.2018.8.22.0018-Santa Luíza do Oeste / Vara 
Única 
Apelante: Odolfo Oliveira Silva
Advogado: Roberio Rodrigues de Castro (OAB/SP 348669)
Apelado: BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento
Advogada: Hariane Mendonça Batista (OAB/RO) 9831)
Advogado: Edson Antônio Sousa Pinto (OAB/RO 4643)
Advogado: Moisés Batista de Souza (OAB/RO 2993)
Advogado: Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli (OAB/RO 5546)
Relator: DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 06/09/2019

n. 103 7004907-38.2018.8.22.0014 Apelação (PJE)
Origem: 7004907-38.2018.8.22.0014-Vilhena / 2ª Vara Cível
Apelante: Crefisa S/A Crédito Financiamento e Investimentos
Advogado: Hulgo Moura Martins (OAB/RO 4042)
Advogado: Lazaro José Gomes Júnior (OAB/MS 8125)
Apelado: Raquel Albuquerque Pinto
Advogada: Danielle Kristina Domingos Cordeiro (OAB/RO 5588)
Advogada: Camila Domingos (OAB/RO 5567)
Relator: DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 04/06/2019

n. 104 7010541-36.2018.8.22.0007 Apelação (PJE)
Origem: 7010541-36.2018.8.22.0007-Cacoal / 1ª Vara Cível 
Apelante: Banco BMG S/A
Advogado: Marcelo Tostes de Castro Maia (OAB/MG 63440)
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Advogada: Flávia Almeida Moura Di Latella (OAB/MG 109730)
Apelada: Maria Ramos
Advogado: Charles Márcio Zimmermann (OAB/RO 2733)
Advogado: Thales Cedrik Catafesta (OAB/RO 8136)
Relator: DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Redistribuído por Prevenção em 23/07/2019 

n. 105 7010814-30.2018.8.22.0002 Apelação (PJE)
Origem: 7010814-30.2018.8.22.0002-Ariquemes / 3ª Vara Cível 
Apelante: Samuel Richard da Silva Pereira
Advogado: Luiz Carlos Barbosa Miranda (OAB/RO 2435)
Apelada: Alcantara Turismo Ltda. - ME
Advogada: Bianca Sara Soares Vieira (OAB/RO 9679)
Apelada: E. R. Dore Gonçalves - Eireli-ME
Apelada: Elis Regina Dore Gonçalves Ramos
Relator: DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído em: 18/09/2019 

n. 106 7030919-31.2018.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7030919-31.2018.8.22.0001-Porto Velho / 8ª Vara Cível
Apelantes/Recorridos: T. Loureiro Corretora de Imoveis S/A e 
outra
Advogado: Ricardo Martins Motta (OAB/SP 233247)
Advogado: Aragoneis Soares Lima (OAB/RO 8626)
Advogado: Gustavo Henrique dos Santos Viseu (OAB/SP 117417)
Apelada/Recorrente: Andréa Alexandra Barreto Ferreira
Advogada: Paula Amanda Silva do Nascimento (OAB/RO 9869)
Advogada: Isabel Carla de Mello Moura Piacentini (OAB/RO 9636)
Advogado: Edison Fernando Piacentini (OAB/RO 978)
Relator: DES. ISAIAS FONSECA MORAES 
Distribuído por Sorteio em 17/09/2019 

n. 107 7045722-87.2016.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7045722-87.2016.8.22.0001-Porto Velho / 5ª Vara Cível 
Apelante: Lucineia de Avellar
Advogada: Clair Borges dos Santos (OAB/RO 7688)
Advogada: Cyanira de Fátima Sousa Oliveira Maciel (OAB/RO 
5449)
Advogado: Paulo Fernando Lerias (OAB/RO 3747)
Advogado: Paulo Roberto da Silva Maciel (OAB/RO 4132)
Apelada: Santo Antônio Energia S/A
Advogado: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Relator: DES. ISAIAS FONSECA MORAES 
Distribuído por Sorteio em 25/02/2019

n. 108 0018734-22.2014.8.22.0001 Apelação (PJE) 
Origem: 0018734-22.2014.8.22.0001-Porto Velho / 8ª Vara Cível
Apelante/Apelada: Direcional Ambar Empreendimentos Imobiliários 
Ltda.
Advogado: Humberto Rossetti Portela (OAB/MG 91263)
Advogado: Leonardo Braz de Carvalho (OAB/MG 76653)
Advogado: Valnei Gomes da Cruz Rocha (OAB/RO 2479)
Apelado/Apelante: Jonathan Gomes da Silva
Advogado: Fabiane Martini (OAB/RO 3817)
Relator: DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 25/05/2015

n. 109 7000345-34.2019.8.22.0019 Apelação (PJE) 
Origem: 7000345-34.2019.8.22.0019-Machadinho do Oeste / Vara 
Única
Apelante: Banco BMG S/A
Advogado: Marcelo Tostes de Castro Maia (OAB/MG 63440)
Advogada: Flávia Almeida Moura Di Latella (OAB/MG 109730)
Apelada: Nalzira Bebiana Vieira
Advogado: Pedro Riola dos Santos Júnior (OAB/RO 2640)
Advogado: Fernando Martins Gonçalves (OAB/RO 834)
Advogado: Sérgio Gomes de Oliveira (OAB/RO 5750)
Relator: DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 25/09/2019

n. 110 7000399-97.2019.8.22.0019 Apelação (PJE) 
Origem: 7000399-97.2019.8.22.0019-Machadinho do Oeste / Vara 
Única
Apelante: Banco BMG S/A
Advogada: Maria Cláudia Gomes Cavalcanti de Albuquerque (OAB/
PE 33774)
Advogado: Antônio de Moraes Dourado Neto (OAB/PE 23255)
Apelada: Raimunda Batista de Araújo Rozas
Advogado: Pedro Riola dos Santos Júnior (OAB/RO 2640)
Advogado: Fernando Martins Gonçalves (OAB/RO 834)
Advogado: Sérgio Gomes de Oliveira (OAB/RO 5750)
Relator: DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Redistribuído por Prevenção em 28/08/2019

n. 111 0803839-50.2019.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7004712-24.2016.8.22.0014-Vilhena / 4ª Vara Cível
Agravantes: Ari Signor e outros
Advogado: Rafael Kayed Atalla Paraizo (OAB/RO 8387)
Advogado: Anderson Ballin (OAB/RO 5568)
Advogado: Josemario Secco (OAB/RO 724)
Agravado: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo
Advogado: Fernando Denis Martins (OAB/SP 182424)
Advogado: William Carmona Maya (OAB/SP 257198)
Advogado: Mauro Paulo Galera Mari (OAB/RO 4937)
Relator: DES. ISAIAS FONSECA MORAES 
Impedido: Des. Kiyochi Mori
Distribuído por Sorteio em 04/10/2019

n. 112 0803373-56.2019.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7002842-69.2019.8.22.0003-Jaru/ 1ª Vara Cível
Agravante: Natalino Batista de Figueiredo
Advogado: Mateus Nogueira de Carvalho (OAB/RO 9078)
Agravada: Centrais Elétricas de Rondônia S/A CERON
Relator: DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por sorteio em 03/09/2019

n. 113 0803649-87.2019.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7001770-20.2019.8.22.0012-Colorado do Oeste / 1ª Vara 
Cível
Agravante: Noel Alves Vieira
Advogado: Eriton Almeida da Silva (OAB/RO 7737)
Agravada: Saelma Parreão Reis de Lima
Relator: DES. ISAIAS FONSECA MORAES 
Distribuído por Sorteio em 20/09/2019 

n. 114 0013135-05.2014.8.22.0001 Embargos de Declaração em 
Apelação (PJE)
Origem: 0013135-05.2014.8.22.0001-Porto Velho / 5ª Vara Cível
Embargante: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo
Advogada: Caroline Carranza Fernandes (OAB/RO 1915)
Advogada: Rita de Cássia Corrêa de Vasconcelos (OAB/PR 
15711)
Advogado: Luiz Rodrigues Wambier (OAB/PR 7295)
Advogada: Teresa Celina de Arruda Alvim Wanbier (OAB/RO 
9216)
Advogado: Evaristo Aragão Ferreira dos Santos (OAB/PR 24498)
Embargados: Manuel Isaias Lima do Nascimento e outros
Advogado: Dirceu Ribeiro de Lima (OAB/RO 3471)
Relator: DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Impedido: Des. Kiyochi Mori
Interpostos em 1/10/2019

n. 115 0017024-64.2014.8.22.0001 Embargos de Declaração em 
Apelação (PJE)
Origem: 0017024-64.2014.8.22.0001-Porto Velho / 5ª Vara Cível
Embargante: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo
Advogada: Caroline Carranza Fernandes (OAB/RO 1915)
Advogada: Rita de Cassia Correa de Vasconcelos (OAB/RO 6637)
Advogada: Patricia Yamasaki Teixeira (OAB/PR 34143)
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Advogada: Maria Lúcia Lins Conceição de Medeiros (OAB/PR 
15348)
Advogado: Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli (OAB/RO 5546)
Advogado: Eduardo Abílio Kerber Diniz (OAB/RO 4389)
Advogado: Edson Antônio Sousa Pinto (OAB/RO 4643)
Advogado: Luiz Rodrigues Wambier (OAB/PR 7295)
Advogado: Evaristo Aragão Ferreira dos Santos (OAB/PR 24498)
Advogada: Teresa Celina de Arruda Alvim Wambier (OAB/RO 
9216)
Embargados: Antônio Alves dos Reis e outros
Advogado: Antônio Camargo Júnior (OAB/PR 15066)
Advogado: Raynner Alves Carneiro (OAB/RO 6368)
Advogado: Dirceu Ribeiro de Lima (OAB/RO 3471)
Relator: DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Impedido: Des. Kiyochi Mori
Interpostos em 01/10/2019

n. 116 0003040-76.2015.8.22.0001 Embargos de Declaração em 
Apelação (PJE)
Origem: 0003040-76.2015.8.22.0001-Porto Velho / 6ª Vara Cível
Embargantes: Wanderley Queiroz Coutinho e outra
Advogada: Nayla Maria Franca Souto (OAB/RO 8989)
Advogado: Thiago Maia de Carvalho (OAB/RO 7472)
Advogado: Rodrigo Barbosa Marques do Rosário (OAB/RO 2969)
Advogada: Suelen Sales da Cruz (OAB/RO 4289)
Advogado: Francisco Aquilau de Paula (OAB/RO 1-B)
Advogado: Breno Dias de Paula (OAB/RO 399-B)
Advogada: Franciany D’Alessandra Dias de Paula (OAB/RO 
349-B)
Embargada: Porto Velho Shopping S/A
Advogado: Jaime Pedrosa dos Santos Neto (OAB/RO 4315)
Advogada: Renata Mariana Brasil Feitosa (OAB/RO 6818)
Advogado: Marcelo Feitosa Zamora (OAB/RO 9742)
Advogado: Rochilmer Mello da Rocha Filho (OAB/RO 635)
Advogada: Alessandra Mondini Carvalho (OAB/RO 4240)
Advogado: Aldo Guilherme da Costa Tourinho Teixeira Souza 
(OAB/RO 6848)
Relator: DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Interpostos em 23/09/2019

n. 117 0017024-64.2014.8.22.0001 Embargos de Declaração em 
Apelação (PJE)
Origem: 0017024-64.2014.8.22.0001-Porto Velho / 5ª Vara Cível
Embargante: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo
Advogada: Caroline Carranza Fernandes (OAB/RO 1915)
Advogada: Rita de Cassia Correa de Vasconcelos (OAB/RO 6637)
Advogada: Patricia Yamasaki Teixeira (OAB/PR 34143)
Advogada: Maria Lúcia Lins Conceição de Medeiros (OAB/PR 
15348)
Advogado: Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli (OAB/RO 5546)
Advogado: Eduardo Abílio Kerber Diniz (OAB/RO 4389)
Advogado: Edson Antônio Sousa Pinto (OAB/RO 4643)
Advogado: Luiz Rodrigues Wambier (OAB/PR 7295)
Advogado: Evaristo Aragão Ferreira dos Santos (OAB/PR 24498)
Advogada: Teresa Celina de Arruda Alvim Wambier (OAB/RO 
9216)
Embargados: Antônio Alves dos Reis e outros
Advogado: Antônio Camargo Júnior (OAB/PR 15066)
Advogado: Raynner Alves Carneiro (OAB/RO 6368)
Advogado: Dirceu Ribeiro de Lima (OAB/RO 3471)
Relator: DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Impedido: Des. Kiyochi Mori
Interpostos em 01/10/2019

n. 118 7024805-76.2018.8.22.0001 Embargos de Declaração em 
Apelação (PJE)
Origem: 7024805-76.2018.8.22.0001-Porto Velho / 1ª Vara Cível
Embargante : José Cordeiro de Almeida
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia

Embargado: Centrais Elétricas de Rondônia S/A CERON
Advogado: Carlos Alberto Cantanhede de Lima Júnior (OAB/RO 
8100)
Advogada: Francisca Jacirema Fernandes Souza (OAB/RO 1434)
Advogada: Erica Cristina Claudino (OAB/RO 6207)
Advogada: Sílvia de Oliveira (OAB/RO 1285)
Advogada: Alessandra Mondini Carvalho (OAB/RO 4240)
Advogado: Marcio Melo Nogueira (OAB/RO 2827)
Advogado: Diego de Paiva Vasconcelos (OAB/RO 2013)
Advogado: Rochilmer Mello da Rocha Filho (OAB/RO 635)
Advogado: Daniel Penha de Oliveira (OAB/RO 3434)
Relator: DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Interpostos em 08/10/2019

n. 119 7057755-12.2016.8.22.0001 Embargos de Declaração em 
Embargos de Declaração em Apelação (PJE)
Origem: 7057755-12.2016.8.22.0001-Porto Velho / 3ª Vara Cível
Embargante: Ciraneide Fonseca Azevedo
Advogado: Rafael Valentin Raduan Miguel (OAB/RO 4486)
Embargado: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Advogado: José Augusto de Rezende Júnior (OAB/RO 6795)
Advogado: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB/RO 4875)
Relator: DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Impedido: Des. Kiyochi Mori
Impedido: Des. Alexandre Miguel
Interpostos em 08/10/2019

n. 120 0012016-43.2013.8.22.0001 Embargos de Declaração em 
Apelação (PJE)
Origem: 0012016-43.2013.8.22.0001-Porto Velho / 6ª Vara Cível
Embargante: José Ventura Paulo
Advogado: Robson Araújo Leite (OAB/RO 5196)
Advogado: Mateus Baleeiro Alves (OAB/RO 4707)
Embargada: Santo Antônio Energia S/A
Advogada: Rafaela Pithon Ribeiro (OAB/BA 21026)
Advogada: Ariane Diniz da Costa (OAB/MG 131774)
Advogado: Francisco Luís Nanci Fluminhan (OAB/RO 8011)
Advogado: Marcelo Ferreira Campos (OAB/RO 3250)
Advogada: Luciana Sales Nascimento (OAB/RO 5082)
Advogado: Everson Aparecido Barbosa (OAB/RO 2803)
Advogado: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Relator: DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Interpostos em 16/10/2019

n. 121 7007331-74.2018.8.22.0007 Embargos de Declaração em 
Apelação (PJE)
Origem: 7007331-74.2018.8.22.0007-Cacoal / 3ª Vara Cível
Embargante: Construtora Trivia Ltda. - EPP
Advogada: Daiane Graciely Silva Costa (OAB/RO 9471)
Advogado: Robson Reinoso de Paula (OAB/RO 1341)
Embargada: Centrais Elétricas de Rondônia S/A CERON
Advogada: Érica Cristina Claudino (OAB/RO 6207)
Advogado: Denner Barros Mascarenhas Barbosa (OAB/RO 7828)
Relator: DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Interpostos em 14/10/2019

n. 122 7009484-80.2018.8.22.0007 Embargos de Declaração em 
Apelação (PJE)
Origem: 7009484-80.2018.8.22.0007-Cacoal / 4ª Vara Cível
Embargante: Rita Cicera de Oliveira Mandu
Advogado: Thales Cedrik Catafesta (OAB/RO 8136)
Embargado: Banco Cetelem S/A
Advogado: Paulo Roberto Canhete Diniz (OAB/MS 11235)
Advogado: André Luis Gonçalves (OAB/RO 1991)
Advogado: Denner de Barros e Mascarenhas Barbosa (OAB/RO 
7828)
Relator: DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Interpostos em 20/09/2019
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n. 123 7013215-84.2018.8.22.0007 Embargos de Declaração em 
Apelação (PJE)
Origem: 7013215-84.2018.8.22.0007-Cacoal / 3ª Vara Cível
Embargante: Cinira Vieira Tavares
Advogada: Nádia Pinheiro Costa (OAB/RO 7035)
Advogada: Roseane Maria Vieira Tavares Fontana (OAB/RO 
2209)
Embargado: Banco BMG S/A
Advogado: Marcelo Tostes de Castro Maia (OAB/MG 63440)
Advogada: Flávia Almeida Moura Di Latella (OAB/MG 109730)
Relator: DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Interpostos em 30/09/2019

n. 124 7008478-30.2017.8.22.0021 Embargos de Declaração em 
Apelação (PJE)
Origem: 7008478-30.2017.8.22.0021-Buritis / 1ª Vara Genérica
Embargante: Centrais Elétricas de Rondônia S/A CERON
Advogado: Alex Cavalcante de Souza (OAB/RO 1818)
Advogada: Gabriela de Lima Torres (OAB/RO 5714)
Advogada: Vanessa Barros Silva Pimentel (OAB/RO 8217)
Advogada: Érica Cristina Claudino (OAB/RO 6207)
Advogado: Augusto Felipe da Silveira Lopes de Andrade (OAB/MG 
109119)
Advogado: Daniel Penha de Oliveira (OAB/RO 3434)
Advogado: Rochilmer Mello da Rocha Filho (OAB/RO 635)
Advogado: Diego de Paiva Vasconcelos (OAB/RO 2013)
Advogado: Márcio Melo Nogueira (OAB/RO 2827)
Advogada: Alessandra Mondini Carvalho (OAB/RO 4240)
Embargado: Márcio Antônio de Souza
Advogado: Wellington de Freitas Santos (OAB/RO 7961)
Advogado: Fábio Rocha Cais (OAB/RO 8278)
Relator: DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Interpostos em 10/10/2019

n. 125 0001125-94.2012.8.22.0001 Embargos de Declaração em 
Apelação (PJE)
Origem: 0001125-94.2012.8.22.0001-Porto Velho / 7ª Vara Cível
Embargante: Amir Francisco Lando
Advogado: Anibal Luiz Lando (OAB/DF 26480)
Advogado: Leandro Vicente Low Lopes (OAB/RO 785)
Advogado: Márcio Pereira Bassani (OAB/RO 1699)
Advogado: Douglacir Antônio Evaristo Sant’Ana (OAB/RO 287)
Advogado: Pedro Origa Neto (OAB/RO 2-A)
Embargado: Pedro Wanderley Advogados Associados
Advogado: Pedro Wanderley dos Santos (OAB/RO 1461)
Advogado: Júlio Cley Monteiro Resende (OAB/RO 1349)
Relator: DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Interpostos em 10/09/2019

n. 126 7001937-96.2017.8.22.0015 Embargos de Declaração em 
Apelação (PJE)
Origem: 7001937-96.2017.8.22.0015-Guajará Mirim / 2ª Vara 
Cível
Embargante: A. M. M.
Advogado: Samir Mussa Bouchabki (OAB/RO 2570)
Advogada: Cristiane da Silva Lima Reis (OAB/RO 1569)
Embargado: M. V. V. G.
Advogado: Aurison da Silva Florentino (OAB/RO 308-B)
Relator: DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Interpostos em 16/09/2019

n. 127 7029165-54.2018.8.22.0001 Embargos de Declaração em 
Apelação (PJE)
Origem: 7029165-54.2018.8.22.0001-Porto Velho / 5ª Vara Cível
Embargante: Centrais Elétricas de Rondônia S/A CERON
Advogada: Érica Cristina Claudino (OAB/RO 6207)
Advogado: Rochilmer Mello da Rocha Filho (OAB/RO 635)
Advogado: Diego de Paiva Vasconcelos (OAB/RO 2013)
Advogado: Márcio Melo Nogueira (OAB/RO 2827)

Advogada: Alessandra Mondini Carvalho (OAB/RO 4240)
Advogado: Augusto Felipe da Silveira Lopes de Andrade (OAB/MG 
109119)
Advogada: Francisca Jacirema Fernandes Souza (OAB/RO 1434)
Advogado: Carlos Alberto Cantanhede de Lima Júnior (OAB/RO 
8100)
Advogado: Daniel Penha de Oliveira (OAB/RO 3434)
Advogada: Sílvia de Oliveira (OAB/RO 1285)
Embargada: Tókio Marine Seguradora S/A
Advogado: Guilherme Augusto de Oliveira Guimarães (OAB/SP 
376401)
Advogado: José Carlos Van Cleef de Almeida Santos (OAB/SP 
273843)
Relator: DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Interpostos em 09/10/2019

n. 128 7045112-51.2018.8.22.0001 Embargos de Declaração em 
Apelação (PJE)
Origem: 7045112-51.2018.8.22.0001-Porto Velho / 3ª Vara Cível
Embargante: Centrais Elétricas de Rondônia S/A CERON
Advogada: Érica Cristina Claudino (OAB/RO 6207)
Advogado: Rochilmer Mello da Rocha Filho (OAB/RO 635)
Advogado: Diego de Paiva Vasconcelos (OAB/RO 2013)
Advogado: Márcio Melo Nogueira (OAB/RO 2827)
Advogada: Alessandra Mondini Carvalho (OAB/RO 4240)
Advogado: Augusto Felipe da Silveira Lopes de Andrade (OAB/MG 
109119)
Advogada: Francisca Jacirema Fernandes Souza (OAB/RO 1434)
Advogado: Carlos Alberto Cantanhede de Lima Júnior (OAB/RO 
8100)
Advogado: Daniel Penha de Oliveira (OAB/RO 3434)
Advogada: Sílvia de Oliveira (OAB/RO 1285)
Embargado: Daniel Barbosa Saldanha
Advogado: Tiago Vinícius Meireles Cunha (OAB/RO 9287)
Advogada: Vitoria Jovana da Silva Uchoa (OAB/RO 9233)
Relator: DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Interpostos em 10/10/2019

n. 129 7010615-90.2018.8.22.0007 Embargos de Declaração em 
Apelação (PJE)
Origem: 7010615-90.2018.8.22.0007-Cacoal / 3ª Vara Cível
Embargante: Catarina Costa Macedo
Advogado: Thales Cedrik Catafesta (OAB/RO 8136)
Embargado: Banco BMG S/A
Advogada: Flávia Almeida Moura Di Latella (OAB/MG 109730)
Advogado: Marcelo Tostes de Castro Maia (OAB/MG 63440)
Relator: DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Interpostos em 04/10/2019

n. 130 7027833-23.2016.8.22.0001 Embargos de Declaração em 
Apelação (PJE)
Origem: 7027833-23.2016.8.22.0001-Porto Velho / 10ª Vara Cível
Embargante: Agro Boi Importação e Exportação Ltda
Advogada: Mirele Rebouças de Queiroz Juca (OAB/RO 3193)
Advogado: Felippe Ferreira Nery (OAB/RO 8048)
Advogado: Emmily Teixeira de Araújo (OAB/RO 7376)
Advogado: Gilliard Nobre Rocha (OAB/RO 4864)
Embargada: Regeane Rosa Freitas Ferreira
Advogado: Reinaldo Rosa dos Santos (OAB/RO 1618)
Advogado: Ademir Dias dos Santos (OAB/RO 3774)
Relator: DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Interpostos em 04/10/2019

n. 131 7000622-62.2019.8.22.0015 Agravo em Apelação (PJE)
Origem: 7000622-62.2019.8.22.0015-Guajará-Mirim / 2ª Vara 
Cível
Agravante: Ires Miranda de Paula
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Advogada: Taíssa da Silva Sousa (OAB/RO 5795)
Agravada: Tokio Marine Seguradora S/A
Relator: DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Interposto em 07/10/2019

n. 132 0801943-69.2019.8.22.0000 Embargos de Declaração em 
Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 0009244-10.2013.822.0001-Porto Velho / 8ª Vara Cível
Embargante: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo
Advogada: Teresa Celina de Arruda Alvim Wambier (OAB/RO 
9216)
Advogado: Evaristo Aragão Ferreira dos Santos (OAB/PR 24498)
Embargados: Marlene Okumura Diniz e outros
Advogado: Dirceu Ribeiro de Lima (OAB/RO 3471)
Relator: DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Impedido: Des. Kiyochi Mori
Interpostos em 20/09/2019

n. 133 0801862-57.2018.8.22.0000 Embargos de Declaração em 
Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7005103-97.2016.8.22.0007-Cacoal / 3ª Vara Cível
Embargantes: Rodrigo da Mota Borghi e outros
Advogado: Paulo Luiz de Laia Filho (OAB/RO 3857)
Embargado: Osvaldo Borghi
Advogado: Herisson Moreschi Richter (OAB/RO 3045)
Advogada: Tállita Rauane Raasch (OAB/RO 9526)
Relator: DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Interpostos em 20/09/2019

n. 134 0001449-28.2015.8.22.0018 Apelação (PROCESSO 
DIGITAL)
Origem: 0001449-28.2015.8.22.0018-Santa Luzia do Oeste / 1ª 
Vara Cível
Apelante: Dormevil Maciel Soares
Advogado: Jantel Rodrigues Namorato (OAB/RO 6430)
Apelada: Centrais Elétricas de Rondônia S/A CERON
Advogado: Alex Cavalcante de Souza (OAB/RO 1818)
Advogada: Gabriela de Lima Torres (OAB/RO 5714)
Advogado: Denner Barros Mascarenhas Barbosa (OAB/RO 7828)
Relator: JUIZ CONVOCADO JOÃO ADALBERTO CASTRO 
ALVES
Distribuído por Sorteio em 10/05/2016

n. 135 0013657-29.2014.8.22.0002 Apelação (PROCESSO 
DIGITAL)
Origem: 0013657-29.2014.8.22.0002-Ariquemes / 1ª Vara Cível
Apelante: Centrais Elétricas de Rondônia S/A CERON
Advogado: Jonathas Coelho Baptista de Mello (OAB/RO 3011)
Advogada: Gabriela de Lima Torres (OAB/RO 5714)
Advogado: Alex Cavalcante de Souza (OAB/RO 1818)
Apelado: Sebastião Severino da Silva
Advogado: Mauro José Moreira de Oliveira (OAB/RO 6083)
Relator: JUIZ CONVOCADO JOÃO ADALBERTO CASTRO 
ALVES
Distribuído por Sorteio em 18/02/2015

n. 136 0017066-47.2013.8.22.0002 Apelação (PROCESSO 
DIGITAL)
Origem: 0017066-47.2013.8.22.0002-Ariquemes / 3ª Vara Cível
Apelante: Joaquim Eugênio de Melo
Advogada: Jane Miriam da Silveira Gonçalves (OAB/RO 4996)
Advogado: Fernando Santini Antônio (OAB/RO 3084)
Apelada: Centrais Elétricas de Rondônia S/A CERON
Advogada: Gabriela de Lima Torres (OAB/RO 5714)
Advogada: Francianny Aires da Silva Ozias (OAB/RO 1190)
Relator: JUIZ CONVOCADO JOÃO ADALBERTO CASTRO 
ALVES
Redistribuído por Prevenção em 11/09/2019

n. 137 0021745-59.2014.8.22.0001 Apelação (PROCESSO 
DIGITAL)
Origem: 0021745-59.2014.8.22.0001-Porto Velho / 5ª Vara Cível
Apelante: Clarice Ghisi Moutinho
Advogada: Wanusa Cazelotto (OAB/RO 2326)
Apelada: Centrais Elétricas de Rondônia S/A CERON
Advogada: Érica Cristina Claudino de Assunção (OAB/RO 6207)
Advogado: Alex Cavalcante de Souza (OAB/RO 1818)
Relator: JUIZ CONVOCADO JOÃO ADALBERTO CASTRO 
ALVES
Redistribuído por Prevenção em 04/10/2019

n. 138 0022574-11.2012.8.22.0001 Apelação (PROCESSO 
DIGITAL)
Origem: 0022574-11.2012.8.22.0001-Porto Velho / 1ª Vara Cível
Apelante: Rede Brazil Máquinas S/A
Advogado: Paulo Barroso Serpa (OAB/RO 4923)
Advogado: Andrey Cavalcante de Carvalho (OAB/RO 303-B)
Apelado: Márcio Roberto da Silva Ferreira
Advogado: Erias Tofani Damasceno Júnior (OAB/RO 2845)
Apelado: Ademir Vieira Gonçalves
Relator: JUIZ CONVOCADO JOÃO ADALBERTO CASTRO 
ALVES
Impedido: Des. Isaias Fonseca Moraes
Redistribuído por Prevenção em 04/09/2019

n. 139 0006546-55.2014.8.22.0014 Apelação (PROCESSO 
DIGITAL)
Origem: 0006546-55.2014.8.22.0014-Vilhena / 2ª Vara Cível
Apelante: Banco do Brasil S/A
Advogado: Rafael Sganzerla Durand (OAB/RO 4872)
Apelados: Osmar Maziero e outros
Advogado: Charles Márcio Zimmermann (OAB/RO 2733)
Advogada: Ana Carolina Simões Campos Sallé (OAB/RO 5608)
Relator: JUIZ CONVOCADO JOÃO ADALBERTO CASTRO 
ALVES
Distribuído por Sorteio em 15/04/2016

n. 140 7001964-50.2019.8.22.0002 Apelação (PJE)
Origem: 7001964-50.2019.8.22.0002-Ariquemes / 3ª Vara Cível
Apelante: Ana Ribeiro de Godoi
Advogado: Fernando Martins Gonçalves (OAB/RO 834)
Advogado: Sérgio Gomes de Oliveira (OAB/RO 5750)
Apelado: Banco BMG S/A
Advogada: Maria Cláudia Gomes Cavalcanti de Albuquerque (OAB/
PE 33774)
Advogado: Antônio de Moraes Dourado Neto (OAB/PE 23255)
Relator: JUIZ CONVOCADO JOÃO ADALBERTO CASTRO 
ALVES
Distribuído por Sorteio em 15/08/2019

n. 141 7002663-24.2018.8.22.0019 Apelação (PJE)
Origem: 7002663-24.2018.8.22.0019-Machadinho do Oeste / Vara 
Única
Apelante: Banco BMG S/A
Advogado: Antônio de Moraes Dourado Neto (OAB/PE 23255)
Apelada: Maria do Carmo Souza
Advogado: Fernando Martins Gonçalves (OAB/RO 834)
Advogado: Pedro Riola dos Santos Júnior (OAB/RO 2640)
Advogado: Sérgio Gomes de Oliveira (OAB/RO 5750)
Relator: JUIZ CONVOCADO JOÃO ADALBERTO CASTRO 
ALVES
Redistribuído por Prevenção em 06/09/2019

n. 142 7010207-80.2019.8.22.0002 Apelação (PJE)
Origem: 7010207-80.2019.8.22.0002-Ariquemes / 4ª Vara Cível
Apelante/Apelado: Banco BMG S/A
Advogado: Marcelo Tostes de Castro Maia (OAB/MG 63440)
Advogada: Flávia Almeida Moura Di Latella (OAB/MG 109730)
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Apelada/Apelante: Maria de Fátima de Lima
Advogado: Fernando Martins Gonçalves (OAB/RO 834)
Advogado: Pedro Riola dos Santos Júnior (OAB/RO 2640)
Advogado: Sérgio Gomes de Oliveira (OAB/RO 5750)
Relator: JUIZ CONVOCADO JOÃO ADALBERTO CASTRO 
ALVES
Distribuído por Sorteio em 10/10/2019

n. 143 7013240-15.2018.8.22.0002 Apelação (PJE)
Origem: 7013240-15.2018.8.22.0002-Ariquemes / 4ª Vara Cível
Apelante: Maria do Socorro Alves de Andrade
Advogado: Marcos Roberto Faccin (OAB/RO 1453)
Apelado: BMG Leasing S/A Arrendamento Mercantil
Advogado: Marcelo Tostes de Castro Maia (OAB/MG 63440)
Advogada: Flávia Almeida Moura Di Latella (OAB/MG 109730)
Relator: JUIZ CONVOCADO JOÃO ADALBERTO CASTRO 
ALVES
Distribuído por Sorteio em 05/06/2019

n. 144 7004978-13.2017.8.22.0002 Apelação (PJE)
Origem: 700978-13.2017.8.22.0002-Ariquemes / 3ª Vara Cível
Apelante: João da Cruz
Advogado: Cloves Gomes de Souza (OAB/RO 385-B)
Apelada: Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da 
Fundação Nacional de Saúde
Advogada: Barbara Oliveira de Almeida (OAB/RJ 129012)
Advogado: Rafael Salek Ruiz (OAB/RJ 94228)
Relator: JUIZ CONVOCADO JOÃO ADALBERTO CASTRO 
ALVES
Distribuído por Sorteio em 19/08/2019

n. 145 7006986-29.2018.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7006986-29.2018.8.22.0001-Porto Velho / 8ª Vara Cível
Apelante: Francy Helma Santos Reis
Advogada: Maria Nazarete Pereira da Silva (OAB/RO 1073)
Advogado: Carlos Alberto Troncoso Justo (OAB/RO 535-A)
Apelada: UNNESA - União de Ensino Superior da Amazônia 
Ocidental S/S Ltda.
Advogada: Renata Zonatto Lopes (OAB/RO 7767)
Advogada: Camila Bezerra Batista (OAB/RO 7212)
Advogada: Izabel Celina Pessoa Bezerra Cardoso (OAB/RO 796)
Relator: JUIZ CONVOCADO JOÃO ADALBERTO CASTRO 
ALVES
Distribuído por Sorteio em 20/05/2019 

n. 146 7039284-11.2017.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7039284-11.2017.8.22.0001-Porto Velho / 7ª Vara Cível
Apelante: Havan Lojas de Departamentos Ltda.
Advogado: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB/RO 4875)
Apelados: José Alves Teixeira Costa dos Santos e outra
Advogado: Edinalva Oliveira dos Santos (OAB/RO 7236)
Relator: JUIZ CONVOCADO JOÃO ADALBERTO CASTRO 
ALVES
Distribuído por Sorteio em 26/02/2019

n. 147 0004723-67.2014.8.22.0007 Apelação (PJE)
Origem: 0004723-67.2014.8.22.0007-Cacoal / 3ª Vara Cível
Apelante: Márcia Aparecida da Silva (Comercial Aliança)
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelada: Maria Thelma Pavanello
Advogado: Leonardo Fabri Souza (OAB/RO 6217)
Relator: JUIZ CONVOCADO JOÃO ADALBERTO CASTRO 
ALVES
Distribuído por Sorteio em 30/10/2019

n. 148 0012302-66.2014.8.22.0007 Apelação (PJE)
Origem: 0012302-66.2014.8.22.0007 Cacoal / 1ª Vara Cível
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residencia S/A
Advogada: Carolina Gioscia Leal de Melo (OAB/RO 2592)

Advogada: Fernanda de Araújo Gramacho (OAB/SP 287753)
Advogado: Wilson de Gois Zauhy Júnior (OAB/RO 6598)
Advogado: Robson Borges Moreira (OAB/RO 4398)
Advogado: Victor Hugo David da Silva Souza (OAB/PE 40835)
Advogado: Rostand Inácio dos Santos (OAB/PE 22718)
Advogada: Helida Isabel Lira de Miranda Pinto (OAB/PE 47122)
Advogado: Carlos Antônio Harten Filho (OAB/PE 19357)
Advogado: Guilherme César Cavalcante Muniz da Silva (OAB/PE 
31132)
Apelado: Marcelo Vagner Pena Carvalho
Advogado: Sidnei Sotele (OAB/RO 4192)
Advogado: Caio Raphael Ramalho Veche e Silva (OAB/RO 6390)
Advogado: Marcelo Vagner Pena Carvalho (OAB/RO 1171)
Relator: JUIZ CONVOCADO JOÃO ADALBERTO CASTRO 
ALVES
Distribuído por Sorteio em 07/05/2019

n. 149 7008098-55.2017.8.22.0005 Apelação (PJE)
Origem: 7008098-55.2017.8.22.0005-Ji-Paraná / 1ª Vara Cível
Apelante: Universo Online S/A
Advogado: Marcelo Augusto Brito (OAB/SP 208256)
Advogada: Alessandra Brizotti Mazzieri de Lima (OAB/SP 217199)
Advogada: Vanessa Vilarino Louzada (OAB/SP 215089)
Advogado: Luiz Gustavo de Oliveira Ramos (OAB/SP 128998)
Advogada: Rosely Cristina Marques Cruz (OAB/RO 7537)
Apelado: Almir Galdino Simões
Advogada: Nizangela Hetkowski Genovês (OAB/RO 5315)
Relator: JUIZ CONVOCADO JOÃO ADALBERTO CASTRO 
ALVES
Redistribuído por Sorteio em 31/10/2019

n. 150 7017206-52.2019.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7017206-52.2019.8.22.0001-Porto Velho / 5ª Vara Cível
Apelante: Francisco Chagas de Souza
Advogado: Tiago Iudi Monteiro Motomya (OAB/RO 7872)
Apelado: Banco Itaucard S/A
Advogada: Cristiane Belinati Garcia Lopes (OAB/RO 4778)
Relator: JUIZ CONVOCADO JOÃO ADALBERTO CASTRO 
ALVES
Distribuído por Sorteio em 24/10/2019

n. 151 7054277-59.2017.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7054277-59.2017.8.22.0001-Porto Velho / 4ª Vara Cível
Apelante: Paulo Sérgio do Carmo Soares
Advogado: Luiz Alberto Conti Filho (OAB/RO 7716)
Apelado: Banco Pan S/A
Advogado: Felipe Nadr Almeida El Rafihi (OAB/RO 6537)
Advogado: Ronaldo Nogueira Simões (OAB/CE 17801)
Advogado: Gilvan Melo Sousa (OAB/CE 16383)
Advogado: Adriano Campos Costa (OAB/CE 10284)
Advogado: João Vitor Chaves Marques Dias (OAB/CE 30348)
Relator: JUIZ CONVOCADO JOÃO ADALBERTO CASTRO 
ALVES
Distribuído por Sorteio em 30/10/2019

n. 152 7002239-58.2017.8.22.0005 Apelação (PJE)
Origem: 7002239-58.2017.8.22.0005-Ji-Paraná / 2ª Vara Cível
Apelante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Advogado: Marco Antônio Crespo Barbosa (OAB/RO 6383)
Apelada: Colniza Transporte e Turismo Ltda.
Advogada: Vanessa Saldanha Vieira (OAB/RO 3587)
Relator: JUIZ CONVOCADO JOÃO ADALBERTO CASTRO 
ALVES
Distribuído por Sorteio em 11/07/2019

n. 153 7012692-56.2019.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7012692-56.2019.8.22.0001-Porto Velho / 1ª Vara Cível
Apelante: Alexandre Fernandes de Arruda
Advogada: Maria Nazarete Pereira da Silva (OAB/RO 1073)
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Advogado: Carlos Alberto Troncoso Justo (OAB/RO 535-A)
Apelada: Gol Linhas Aéreas S/A
Advogada: Luana Corina Medea Antonioli Zucchini (OAB/SP 
181375)
Advogada: Fernanda Ribeiro Branco (OAB/RJ 126162)
Advogada: Aline Sumeck Bombonato (OAB/RO 3728)
Advogado: Gustavo Antônio Feres Paixão (OAB/RO 10059)
Advogado: Bernardo Augusto Galindo Coutinho (OAB/RO 2991)
Relator: JUIZ CONVOCADO JOÃO ADALBERTO CASTRO 
ALVES
Distribuído por Sorteio em 14/10/2019

n. 154 7049502-35.2016.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7049502-35.2016.8.22.0001-Porto Velho / 9ª Vara Cível
Apelante: Rivalter Vieira
Advogada: Maria Nazarete Pereira da Silva (OAB/RO 1073)
Advogado: Carlos Alberto Troncoso Justo (OAB/RO 535-A)
Apelado: M. R. N. Lopes Empreendimentos Imobiliários - ME
Advogado: Wilson Marcelo Minini de Castro (OAB/RO 4769)
Advogada: Viviane Andressa Moreira (OAB/RO 5525)
Relator: JUIZ CONVOCADO JOÃO ADALBERTO CASTRO 
ALVES
Redistribuído por Prevenção em 07/06/2019

n. 155 7055722-49.2016.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7055722-49.216.8.22.0001-Porto Velho / 9ª Vara Cível
Apelante: Tim Celular S/A
Advogado: Rubens Gaspar Serra (OAB/RO 9094)
Advogado: Felipe Gazola Vieira Marques (OAB/RO 6235)
Advogado: Matheus Evaristo Santana (OAB/RO 3230)
Advogado: Marcel Davidman Papadopol (OAB/RO 5064)
Apelado: Gabriel de Moraes Correia Tomasete
Advogado: Gabriel de Moraes Correia Tomasete (OAB/RO 2641)
Advogado: Johnny Deniz Clímaco (OAB/RO 6496)
Relator: JUIZ CONVOCADO JOÃO ADALBERTO CASTRO 
ALVES
Redistribuído por Prevenção em 11/06/2019

n. 156 0019270-38.2011.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 0019270-38.2011.8.22.0001-Porto Velho / 3ª Vara Cível
Apelante: Edvaldo Sebastião de Souza
Advogada: Francimeyre Rubio Passos (OAB/RO 6507)
Advogada: Meire Andrea Gomes (OAB/RO 1857)
Advogado: Roberto Jarbas Moura de Souza (OAB/RO 1246)
Advogada: Gisele Santana Eller (OAB/RO 7213)
Advogada: Manuela Gsellmann da Costa (OAB/RO 3511)
Apelada: Cooperativa Riobranquense de Transportes Ltda.
Advogado: Breno Mendes da Silva Farias (OAB/RO 5161)
Advogado: Christian José de Alcantara (OAB/MG 103387)
Advogado: Eucilen Freitas de Sa (OAB/RO 4028)
Relator: JUIZ CONVOCADO JOÃO ADALBERTO CASTRO 
ALVES
Redistribuído por Prevenção em 27/06/2019

n. 157 7000300-49.2017.8.22.0003 Apelação (PJE)
Origem: 7000300-49.2017.8.22.0003-Jaru / 1ª Vara Cível
Apelantes: José Calinsk e outros
Advogada: Cristiane Ribeiro Bissoli (OAB/RO 4848)
Advogado: Edson Luiz Ribeiro Bissoli (OAB/RO 6464)
Apelada: Centrais Elétricas de Rondônia CERON 
Advogada: Gabriela de Lima Torres (OAB/RO 5714)
Advogado: Alex Cavalcante de Souza (OAB/RO 1818)
Relator: JUIZ CONVOCADO JOÃO ADALBERTO CASTRO 
ALVES
Redistribuído por Prevenção em 08/10/2019

n. 158 7005763-17.2018.8.22.0009 Apelação (PJE)
Origem: 7005763-17.2018.8.22.0009-Pimenta Bueno / 2ª Vara 
Cível
Apelante: Centrais Elétricas de Rondônia CERON
Advogado: Augusto Felipe da Silveira Lopes de Andrade (OAB/MG 
109119)
Advogado: Denner de Barros e Mascarenhas Barbosa (OAB/RO 
7828)
Apelado: Waltair Valério da Silva
Advogada: Débora Cristina Moraes (OAB/RO 6049)
Advogada: Jucemeri Geremia (OAB/RO 6860)
Relator: JUIZ CONVOCADO JOÃO ADALBERTO CASTRO 
ALVES
Distribuído por Sorteio em 28/06/2019

n. 159 7008375-71.2017.8.22.0005 Apelação (PJE)
Origem: 7008375-71.2017.8.22.0005-Ji-Paraná / 1ª Vara Cível
Apelante: Thiago Fernandes
Advogado: Leonardo Vargas Zavatin (OAB/RO 9344)
Advogado: Leandro Vargas Corrente (OAB/RO 3590)
Advogada: Rebeca Moreno da Silva (OAB/RO 3997)
Apelada: Graciela Mary Galindez Rodriguez
Advogado: Nilton Cezar Rios (OAB/RO 1795)
Advogado: Wagner da Cruz Mendes (OAB/RO 6081)
Relator: JUIZ CONVOCADO JOÃO ADALBERTO CASTRO 
ALVES
Distribuído por Sorteio em 01/04/2019

n. 160 7010382-30.2017.8.22.0007 Apelação (PJE)
Origem: 7010382-30.2017.8.22.0007-Cacoal / 4ª Vara Cível
Apelante: Cacoal Tenis Clube
Advogado: Robson Reinoso de Paula (OAB/RO 1341)
Advogada: Renata Miler de Paula (OAB/RO 6210)
Apelada: Centrais Elétricas de Rondônia CERON
Advogado: Augusto Felipe da Silveira Lopes de Andrade (OAB/MG 
109119)
Advogado: Denner de Barros e Mascarenhas Barbosa (OAB/RO 
7828)
Advogada: Érica Cristina Claudino (OAB/RO 6207)
Advogada: Gabriela de Lima Torres (OAB/RO 5714)
Advogada: Sílvia de Oliveira (OAB/RO 1285)
Relator: JUIZ CONVOCADO JOÃO ADALBERTO CASTRO 
ALVES
Distribuído por Sorteio em 06/02/2019

n. 161 7026227-86.2018.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7026227-86.2018.8.22.0001-Porto Velho / 1ª Vara Cível
Apelante: Centrais Elétricas de Rondônia CERON
Advogada: Sílvia de Oliveira (OAB/RO 1285)
Advogada: Érica Cristina Claudino (OAB/RO 6207)
Advogada: Dalila Pereira de Oliveira Bezerra (OAB/RO 9603)
Advogado: Rochilmer Mello da Rocha Filho (OAB/RO 635)
Advogado: Diego de Paiva Vasconcelos (OAB/RO 2013)
Advogado: Márcio Melo Nogueira (OAB/RO 2827)
Apelado: Milton José de Carvalho
Advogado: Casimiro Ancilon de Alencar Neto (OAB/RO 4569)
Relator: JUIZ CONVOCADO JOÃO ADALBERTO CASTRO 
ALVES
Distribuído por Sorteio em 28/02/2019

n. 162 7033050-76.2018.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7033050-76.2018.8.22.0001-Porto Velho / 6ª Vara Cível
Apelante: Vinícius Augusto Castelo Branco Mateus
Advogada: Flora Maria Castelo Branco Correia Santos (OAB/RO 
391-A)
Advogado: Eduardo Gomes dos Santos Rocha (OAB/RO 9813)
Advogada: Brenda Rodrigues dos Santos (OAB/RO 8648)
Apelados: Everton Rodrigo Brito Nascimento e outro
Advogado: Frank Júnior Auto Martins (OAB/RO 7273)
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Advogada: Nicole Diane Maltezo Martins (OAB/RO 7280)
Advogado: Thiago Valim (OAB/RO 6320)
Terceira Interessada: EV Engenharia e Logística Ltda.-ME
Advogado: Francisco Ramon Pereira Barros (OAB/RO 8173)
Advogada: Flora Maria Castelo Branco Correia do Santos (OAB/
RO 391-A)
Relator: JUIZ CONVOCADO JOÃO ADALBERTO CASTRO 
ALVES
Distribuído por Sorteio em 19/08/2019 

n. 163 7033912-81.2017.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem:7033912-81.2017.8.22.0001-Porto Velho / 10ª Vara Cível
Apelante: Pablo Mendonça de Oliveira
Advogado: Renato Pina Antônio (OAB/RO 6978)
Advogado: Antônio Santana Moura (OAB/RO 531-A)
Apelado: Banco Pan S/A
Advogado: Antônio de Moraes Dourado Neto (OAB/RO 9241)
Relator: JUIZ CONVOCADO JOÃO ADALBERTO CASTRO 
ALVES
Distribuído por Sorteio em 31/05/2019

n. 164 0000615-47.2013.8.22.0001 Apelação (PJE) 
Origem: 0000615-47.2013.8.22.0001-Porto Velho / 7ª Vara Cível
Apelante: Banco Volkswagen S/A
Advogado: Carlos Alberto Cantanhede de Lima Júnior (OAB/RO 
8100)
Advogado: Manoel Archanjo Dama Filho (OAB/RO 4658)
Advogado: Marcelo Brasil Saliba (OAB/RO 5258)
Advogado: Daniel Penha de Oliveira (OAB/RO 3434)
Apelado: Manoel do Rosário Galvão Tavares
Curador: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ CONVOCADO JOÃO ADALBERTO CASTRO 
ALVES
Distribuído por Sorteio em 14/08/2018

n. 165 0002457-88.2011.8.22.0015 Apelação (PJE)
Origem: 0002457-88.2011.8.22.0015-Guajará-Mirim / 1ª Vara 
Cível
Apelante: Fapor - Fábrica de Portas, Ind. Com. Imp. e Exp. Eireli 
- EPP
Advogado: Francisco Sávio Araújo de Figueiredo (OAB/RO 1534)
Apelada: Geusiane Cabral de Oliveira
Advogado: Samael Freitas Guedes (OAB/RO 2596)
Apelado: Banco do Brasil S/A
Advogado: Diogo Morais da Silva (OAB/RO 3830)
Advogada: Karina de Almeida Batistuci (OAB/RO 4571)
Advogado: Rafael Sganzerla Durand (OAB/RO 4872)
Apelada: Airisnete Figueiredo de Araújo 
Apelado: Airisnaldo Figueiredo de Araújo
Apelado: Airisvaldo Figueiredo de Araújo
Apelado: Antônio Lucas Figueiredo de Araújo
Apelado: Alex do Vale Lucas
Apelado: Aires Figueiredo de Araújo
Relator: JUIZ CONVOCADO JOÃO ADALBERTO CASTRO 
ALVES
Distribuído por Sorteio em 27/07/2018

n. 166 7000439-75.2016.8.22.0022 Apelação (PJE)
Origem: 7000439-75.2016.8.22.0022-São Miguel do Guaporé / 
Vara Única
Apelantes: José Hamilton Gonçalves Pereira e outro
Advogada: Eliene Regina Moreira (OAB/RO 2942)
Apelada: Lúcia Braz de Paula
Advogado: Márcio Pereira Bassani (OAB/RO 1699)
Relator: JUIZ CONVOCADO JOÃO ADALBERTO CASTRO 
ALVES
Distribuído por Sorteio em 09/11/2018

n. 167 7002402-78.2016.8.22.0003 Apelação (PJE)
Origem: 7002402-78.2016.8.22.0003-Jaru / 1ª Vara Cível
Apelante/Apelada: Josemar Moreira de Andrade - EPP
Advogado: Indiano Pedroso Gonçalves (OAB/RO 3486)
Advogada: Renata Souza do Nascimento (OAB/RO 5906)
Apelada/Apelante: Pemaza S/A 
Advogado: Silvanio Domingos de Abreu (OAB/RO 4730)
Apelada: Vetore Indústria e Comércio de Autopeças Ltda. 
Advogada: Isabella Bednarz Cubas (OAB/PR 68588)
Advogado: Anísio dos Santos (OAB/PR 5709)
Advogado: Paulo Eduardo da Silva (OAB/PR 60230)
Relator: JUIZ CONVOCADO JOÃO ADALBERTO CASTRO 
ALVES
Distribuído por Sorteio em 02/08/2018

n. 168 7003152-20.2015.8.22.0002 Apelação (PJE)
Origem: 7003152-20.2015.8.22.0002-Ariquemes / 1ª Vara Cível
Apelante: Cicerá Maria Santos da Silva
Advogada: Aline Silva de Souza Willers (OAB/RO 6058)
Apelado: Nílton Ferreira Malta
Advogado: Flávio Silas Silva Affonso Lamounier (OAB/RO 7226)
Relator: JUIZ CONVOCADO JOÃO ADALBERTO CASTRO 
ALVES
Distribuído por Sorteio em 08/10/2018

n. 169 7020971-02.2017.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7020971-02.2017.8.22.0001-Porto Velho / 1ª Vara Cível
Apelante: Sirlene de Miranda Julião
Advogada: Naira da Rocha Freitas (OAB/RO 5202)
Apelado: Cláudio Oliveira da Silva
Relator: JUIZ CONVOCADO JOÃO ADALBERTO CASTRO 
ALVES
Redistribuído por Sorteio em 14/01/2019

n. 170 7037445-82.2016.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7037445-82.2016.8.22.0001-Porto Velho / 8ª Vara Cível
Apelante: Jeferson Nascimento Moreira
Advogada: Rozinei Teixeira Lopes (OAB/RO 5195)
Apelado: Tiago Costa da Silva
Advogada: Saiera Silva de Oliveira (OAB/RO 2458)
Advogada: Karinny de Miranda Campos (OAB/RO 2413)
Terceira Interessada: Edineia Carvalho Lopes
Advogada: Rozinei Teixeira Lopes (OAB/RO 5195)
Relator: JUIZ CONVOCADO JOÃO ADALBERTO CASTRO 
ALVES
Distribuído por Sorteio em 04/05/2018

n. 171 7048220-59.2016.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7048220-59.2016.8.22.0001 Porto Velho / 2ª Vara Cível
Apelante: Prime SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Advogado: Thales Rocha Bordignon (OAB/RO 4863)
Advogada: Letícia Moreira Barbosa de Freitas (OAB/RO 8759)
Advogado: Gilliard Nobre Rocha (OAB/AC 2833)
Advogado: Felippe Ferreira Nery (OAB/AC 3540)
Advogado: Gleidson Santos Oliveira (OAB/RO 8479)
Advogada: Ellen Cavalcante Andrade (OAB/RO 7685)
Apelados: Maria de Fátima Pereira da Silva Coelho e outro
Advogado: Edson Bernardo Andrade Reis Neto (OAB/RO 1207)
Advogado: Rodrigo Otávio Veiga de Vargas (OAB/RO 2829)
Relator: JUIZ CONVOCADO JOÃO ADALBERTO CASTRO 
ALVES
Distribuído por Sorteio em 07/05/2019

n. 172 7053883-86.2016.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7053883-86.2016.8.22.0001-Porto Velho / 8ª Vara Cível
Apelante: Jessika Paolla Cabral de Freitas Pereira
Advogado: Marcelo Estebanez Martins (OAB/RO 3208)
Advogado: Thiago Azevedo Lopes (OAB/RO 6745)
Apelada: Evelene Latife Libdy Mansour
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Advogado: Rafael Vieira (OAB/RO 8182)
Advogado: Adriano Michael Videira dos Santos (OAB/RO 4788)
Apelado: Iuri Mansour Prado
Advogada: Antônia Maria da Conceição Alves Bianchi (OAB/RO 
8150)
Advogada: Kátia Aguiar Moita (OAB/RO 6317)
Relator: JUIZ CONVOCADO JOÃO ADALBERTO CASTRO 
ALVES
Distribuído por Sorteio em 21/05/2018

n. 173 7003563-26.2016.8.22.0003 Apelação (PJE) 
Origem: 7003563-26.2016.8.22.0003-Jaru / 2ª Vara Cível
Apelantes: Gilva Ferreira de Oliveira Carvalho e outro
Advogada: Nelma Pereira Guedes Alves (OAB/RO 1218)
Advogado: Anderson Anselmo (OAB/RO 6775)
Apelado: Valdeir Gomes de Almeida
Advogado: Kinderman Gonçalves (OAB/RO 1541)
Relator: JUIZ CONVOCADO JOÃO ADALBERTO CASTRO 
ALVES
Distribuído por Sorteio em 05/09/2017

n. 174 0803259-20.2019.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 0024380-91.2006.8.22.0001-Porto Velho / 5ª Vara Cível
Agravante: Goianita Balestra Martins Vieira
Advogado: Luciano Silva Maia (OAB/GO 21708)
Agravada: Denise Oliveira de Farias
Advogado: Francisco Alves Pinheiro Filho (OAB/RO 568)
Advogado: Cesaro Macedo de Souza (OAB/RO 6358)
Relator: JUIZ CONVOCADO JOÃO ADALBERTO CASTRO 
ALVES
Redistribuído por Prevenção em 29/08/2019

n. 175 0803399-54.2019.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7033822-05.2019.8.22.0001-Porto Velho / 9ª Vara Cível
Agravante: Itaú Unibanco S/A
Advogada: Thais Lira Bortone Haddad (OAB/SP 291494)
Advogada: Cristiana Ribeiro da Matta Izabel (OAB/SP 363947)
Advogada: Cristiane Belinati Garcia Lopes (OAB/RO 4778)
Agravada: Elisângela Lopes Chaves
Relator: JUIZ CONVOCADO JOÃO ADALBERTO CASTRO 
ALVES
Distribuído por Sorteio em 04/09/2019 

n. 176 0803869-85.2019.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7006415-06.2019.8.22.0007-Cacoal / 2ª Vara Cível
Agravante: Itaú Unibanco S/A
Advogada: Thais Lira Bortone Haddad (OAB/SP 291494)
Advogado: Gilberto Borges da Silva (OAB/PR 58647)
Advogada: Cristiane Belinati Garcia Lopes (OAB/RO 4778)
Agravada: Andreia Estevão de Oliveira
Relator: JUIZ CONVOCADO JOÃO ADALBERTO CASTRO 
ALVES
Distribuído por Sorteio em 08/10/2019

n. 177 0802470-21.2019.8.22.0000 Agravo de Instrumento e 
Agravo (PJE)
Origem: 7012099-61.2018.8.22.0001-Porto Velho / 9ª Vara Cível
Agravante: José Aparecido Moreira
Advogado: Abida Dias (OAB/RO 9197)
Advogado: José Roberto Soares da Silva (OAB/RO 7714)
Agravado: Banco Bonsucesso Consignado S/A
Advogado: Rodrigo Gago Freitas Vale Barbosa (OAB/SP 165046)
Relator: JUIZ CONVOCADO JOÃO ADALBERTO CASTRO 
ALVES
Distribuído por Sorteio em 11/07/2019
Interposto em 13/09/2019

n. 178 0802266-74.2019.8.22.0000 Agravo em Agravo de 
Instrumento (PJE)
Origem: 7004655-22.2019.8.22.0007-Cacoal / 1ª Vara Cível
Agravante: Walter de Souza Campos
Advogada: Cristina Miria de Oliveira (OAB/RO 6692)
Advogada: Nathaly da Silva Gonçalves (OAB/RO 6212)
Advogada: Maria de Lourdes Batista dos Santos (OAB/RO 5465)
Advogado: Márcio Valerio de Sousa (OAB/MG 130293)
Advogada: Fernanda Cristina Panuci (OAB/RO 9619)
Agravado: Alessandro Martins da Cruz
Relator: JUIZ CONVOCADO JOÃO ADALBERTO CASTRO 
ALVES
Interposto em 27/09/2019

n. 179 0019544-31.2013.8.22.0001 Apelação (PROCESSO 
DIGITAL)
Origem: 0019544-31.2013.8.22.0001-Porto Velho / 1ª Vara Cível
Apelante: Joas da Silva
Advogada: Joselia Valentim da Silva (OAB/RO 198)
Advogada: Verônica Fátima Brasil dos Santos Reis Cavalini (OAB/
RO 1248)
Apelado: Paulo Sérgio Augusto da Silva
Advogado: Geovanni da Silva Nunes (OAB/RO 2421)
Advogado: Sérgio Rubens Castelo Branco de Alencar (OAB/RO 
169)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Distribuído por Sorteio em 08/08/2016

n. 180 7001012-09.2017.8.22.0013 Apelação (PJE)
Origem: 7001012-09.2017.8.22.0013-Cerejeiras / 1ª Vara 
Genérica 
Apelante: Banco BMG S/A
Advogado: Antônio de Moraes Dourado Neto (OAB/PE 23255)
Apelada: Rosa Pereira Garcia
Advogado: Claudinei Marcon Júnior (OAB/RO 5510)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Distribuído por Sorteio em 29/05/2019

n. 181 7015485-02.2018.8.22.0001 Apelação (Recurso Adesivo) 
(PJE)
Origem: 7015485-02.2018.8.22.0001-Porto Velho / 1ª Vara Cível 
Apelante/Recorrida: H. O. Comércio de Veículos e Serviços Ltda. 
- ME
Advogado: Matheus Figueira Lopes (OAB/RO 6852)
Advogado: Rafael Balieiro Santos (OAB/RO 6864)
Apelada/Recorrente: Daiane Correia Brito e outros
Advogado: Guilherme Marcel Jaquini (OAB/RO 4953)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Distribuído por Sorteio em 11/03/2019

n. 182 7025530-02.2017.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7025530-02.2017.8.22.0001-Porto Velho / 9ª Vara Cível 
Apelante: Laudiceia Nascimento de Souza Silva
Advogado: Pedro Luiz Lepri Júnior (OBA/RO 4871)
Apelado: Banco BMG S/A
Advogado: Marcelo Tostes de Castro Maia (OAB/MG 63440)
Advogada: Flávia Almeida Moura Di Latella (OAB/MG 109730)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Distribuído por Sorteio em 04/06/2019

n. 183 7030814-54.2018.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7030814-54.2018.8.22.0001-Porto Velho / 1ª Vara Cível 
Apelante: Associação Brasileira dos Concessionários Citroen - 
Abracit
Advogado: Thiago Giovanni Rodrigues (OAB/SP 286787)
Advogado: Paulo Rosenthal (OAB/SP 188567)
Advogado: Victor Sarfatis Metta (OAB/SP 224384)
Apelada: LF Comércio de Veículos Automotores Ltda.
Advogada: Rejane Saruhashi (OAB/RO 1824)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Distribuído por Sorteio em 22/04/2019



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

88DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

n. 184 7032332-16.2017.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7032332-16.2017.8.22.0001-Porto Velho / 2ª Vara Cível 
Apelantes: Adilson Oliveira Saraiva e outra
Advogado: Pedro Paulo Barbosa (OAB/RO 6833)
Apelados: Alberto Nunes Martins e outra
Advogado: Raimundo Soares de Lima Neto (OAB/RO 6232)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Distribuído por Sorteio em 21/03/2019

n. 185 7002405-69.2017.8.22.0012 Apelação (PJE)
Origem: 7002405-69.2017.8.22.0012-Colorado do Oeste / 1ª Vara 
Cível
Apelante: B2W Companhia Digital
Advogado: Cláudio Luis Vieira Amorelli (OAB/RJ 169032)
Advogada: Fátima Cristina Pedro André (OAB/RJ 205130)
Advogado: João Thomaz Prazeres Gondim (OAB/RO 10294)
Apelada: Márcia Santa de Almeida Nunes
Advogada: Eliane Duarte Ferreira (OAB/RO 3915)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Distribuído por Sorteio em 04/10/2018

n. 186 7000523-21.2016.8.22.0008 Apelação (PJE)
Origem: 7000523-21.2016.8.22.0008-Espigão do Oeste / 2ª Vara 
Genérica
Apelante: Banco do Brasil S/A
Advogado: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB/RO 4875)
Advogado: Rafael Sganzerla Durand (OAB/RO 4872)
Apelada: Hotel Barriga Verde Ltda. - ME
Advogado: Valter Henrique Gundlach (OAB/RO 1374)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Distribuído por Sorteio em 21/05/2018

n. 187 7007343-25.2017.8.22.0007 Apelação (PJE)
Origem: 7007343-25.2017.8.22.0007-Cacoal / 3ª Vara Cível
Apelante: Hedmicio dos Santos
Advogado: Jefferson Magno dos Santos (OAB/RO 2736)
Apelada: JFB Cacoal Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Advogada: Robslete de Jesus Barros (OAB/RO 2943)
Advogada: Jéssica Karolayne Souza Borges (OAB/RO 9480)
Advogado: Francisco de Souza Rangel (OAB/RO 2464)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Distribuído por Sorteio em 17/08/2018

n. 188 7000167-34.2018.8.22.0015 Apelação (PJE)
Origem: 7000167-34.2018.8.22.0015-Guajará-Mirim / 2ª Vara 
Cível
Apelantes: Doranilda Alves da Silva Borges - ME e outra
Advogado: Aurison da Silva Florentino (OAB/RO 308-B)
Advogada: Cherislene Pereira de Souza (OAB/RO 1015)
Apelado: Racyfe Assunção de Medeiros
Advogada: Pamela Glaciele Vieira da Rocha (OAB/RO 5353)
Advogada: Joseandra Reis Mercado (OAB/RO 5674)
Advogado: Luis Otávio de Araújo Silva (OAB/RO 6972)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Distribuído por Sorteio em 27/09/2018

n. 189 0004836-05.2015.8.22.0001 Apelação (PJE) 
Origem: 0004836-05.2015.8.22.0001-Porto Velho / 2ª Vara Cível
Apelante: Mastter Moto Comércio de Veículos e Motos Ltda.
Advogado: José Dantas Ageu (OAB/RO 6872)
Advogada: Valéria Maria Vieira Pinheiro (OAB/RO 1528)
Advogado: José Cristiano Pinheiro (OAB/RO 1529)
Apelante: Nirvana Maria Duarte Rebouças
Advogado: Leonardo Ferreira de Melo (OAB/RO 5959)
Advogado: Nilton Barreto Lino de Moraes (OAB/RO 3974)
Apelado: Ferneudis Santos de Freitas
Advogado: Renan Gomes Maldonado de Jesus (OAB/RO 5769)

Advogado: Joaquim Soares Evangelista Júnior (OAB/RO 6426)
Terceira Interessada: Rondônia Placas Eireli - ME
Advogado: Célio Dionízio Tavares (OAB/RO 6616)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Redistribuído por Prevenção em 07/02/2018

n. 190 7043767-21.2016.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7043767-21.2016.8.22.0001-Porto Velho / 2ª Vara Cível
Apelante: Oi Móvel S/A
Advogado: Rochilmer Mello da Rocha Filho (OAB/RO 635)
Advogado: Diego de Paiva Vasconcelos (OAB/RO 2013)
Advogado: Márcio Melo Nogueira (OAB/RO 2827)
Advogada: Alessandra Mondini Carvalho (OAB/RO 4240)
Advogado: Jaime Pedrosa dos Santos Neto (OAB/RO 4315)
Apelado: Thiago Bandeira da Silva
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Distribuído por Sorteio em 31/01/2019

n. 191 7043844-93.2017.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7043844-93.2017.8.22.0001-Porto Velho / 4ª Vara Cível 
Apelante: Anhanguera Educacional Ltda.
Advogada: Ana Carolina Remigio de Oliveira (OAB/MG 86844)
Advogado: Marcelo Tostes de Castro Maia (OAB/MG 63440)
Apelada: Cassyra Anni Souza Barbosa
Advogado: Amarildo Crisostomo Barbosa (OAB/RO 7942)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Distribuído por Sorteio em 20/11/2018

n. 192 7034464-46.2017.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7034464-46.2017.8.22.0001-Porto Velho / 8ª Vara Cível
Apelante: Associação dos Trabalhadores no Serviço Público no 
Brasil - Asper
Advogada: Alcione Costa de Mattos Pinheiro (OAB/RO 2837)
Advogada: Michele Luana Sanches (OAB/RO 2910)
Advogado: Alexandre Paiva Calil (OAB/RO 2894)
Apelada: Maria Socorro Caldas dos Reis
Advogada: Clarice Caldas dos Reis (OAB/RO 8068)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Distribuído por Sorteio em 28/08/2018

n. 193 7000928-89.2018.8.22.0007 Apelação (PJE)
Origem: 7000928-89.2018.8.22.0007-Cacoal / 4ª Vara Cível
Apelante: Motorola Mobility Comércio de Produtos Eletrônicos 
Ltda.
Advogado: Alexandre Fonseca de Mello (OAB/SP 222219)
Apelado: Daniel Adriano de Oliveira Araújo
Advogado: Demilson Martins Pires (OAB/RO 8148)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Distribuído por Sorteio em 26/10/2018

n. 194 7008072-85.2016.8.22.0007 Apelação (PJE)
Origem: 7008072-85.2016.8.22.0007-Cacoal/ 3ª Vara Cível
Apelante: L. F. Imports Ltda.
Advogada: Rejane Saruhashi (OAB/RO 1824)
Apelada: A. C. Brune Comércio e Serviços - Eireli
Advogado: Rodolfo Scher da Silva (OAB/RO 2048)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Distribuído por Sorteio em 10/04/2018

n. 195 7004113-51.2017.8.22.0014 Apelação (PJE)
Origem: 7004113-51.2017.8.22.0014-Vilhena / 1ª Vara Cível
Apelante: TSL - Tecnologia em Sistemas de Legislação Ltda.
Advogada: Cláudia Orsi Abdul Ahad Securato (OAB/SP 217477)
Advogada: Julliana Christina Paolinelli Diniz (OAB/SP 182302)
Advogado: José Guilherme Carneiro Queiroz (OAB/SP 163613)
Apelado: Newton Schramm de Souza
Advogado: Newton Schramm de Souza (OAB/RO 2947)
Advogado: Antônio Eduardo Schramm de Souza (OAB/RO 4001)
Advogada: Amanda Iara Tachini de Almeida (OAB/RO 3146)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Distribuído por Sorteio em 09/08/2018 



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

89DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

n. 196 7001904-14.2018.8.22.0002 Apelação (Recurso Adesivo) 
(PJE)
Origem: 7001904-14.2018.8.22.0002-Ariquemes / 3ª Vara Cível 
Apelante/Recorrida: Eucatur-Empresa União Cascavel de 
Transportes e Turismo Ltda.
Advogado: Gustavo Athayde Nascimento (OAB/RO 8736)
Advogada: Sílvia Letícia de Mello Rodrigues (OAB/RO 3911)
Apelada/Recorrente: Gabriela de Mira Chaves
Advogada: Maria Fernanda Balestieri Mariano de Souza (OAB/RO 
3546)
Advogado: Levi Gustavo Alves de Freitas (OAB/RO 4634)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Distribuído por Sorteio em 27/02/2019 

n. 197 7002436-13.2017.8.22.0005 Apelação (PJE)
Origem: 7002436-13.2017.8.22.0005-Ji-Paraná / 3ª Vara Cível
Apelante: Mariana Donde Martins de Moraes
Advogada: Mariana Donde Martins de Moraes (OAB/RO 5406)
Apelada: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
Advogado: Itallo Gustavo de Almeida Leite (OAB/MT 7413)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Distribuído por Sorteio em 26/03/2018

n. 198 7015637-50.2018.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7015637-50.2018.8.22.0001-Porto Velho / 1ª Vara Cível
Apelante: Evando José Dias
Advogado: Thiago Albino Campelo da Silva (OAB/RO 8450)
Apelada: Inspetoria Salesiana Missionaria da Amazônia
Advogado: Fabrício dos Santos Fernandes (OAB/RO 1940)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Distribuído por Sorteio em 18/12/2018

n. 199 7000385-59.2018.8.22.0016 Apelação (PJE)
Origem: 7000385-59.2018.8.22.0016-Costa Marques / Vara Única
Apelante: Sebastião Prudente
Advogado: Juarez Cordeiro dos Santos (OAB/RO 3262)
Apelada: Centrais Elétricas de Rondônia S/A CERON
Advogado: Denner de Barros e Mascarenhas Barbosa (OAB/RO 
7828)
Advogada: Sílvia de Oliveira (OAB/RO 1285)
Advogada: Érica Cristina Claudino (OAB/RO 6207)
Advogada: Leise Prochnow Mourão (OAB/RO 8445)
Advogada: Gabriela de Lima Torres (OAB/RO 5714)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Distribuído por Sorteio em 18/03/2019

n. 200 7005727-15.2017.8.22.0007 Apelação (PJE)
Origem: 7005727-15.2017.8.22.0007-Cacoal / 1ª Vara Cível 
Apelante: Cecília Francisca do Santos
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Jussara Costa
Advogado: Thiago Luis Alves (OAB/RO 8261)
Advogado: Danilo Galvão dos Santos (OAB/RO 8187)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Distribuído por Sorteio em 06/05/2019

n. 201 7004469-51.2018.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7004469-51.2018.8.22.0001-Porto Velho / 9ª Vara Cível 
Apelante: Marcela Kopanakis Segismundo
Advogada: Bianca Honorato de Matos (OAB/RO 8119)
Advogada: Marina Fernande s Mamanny (OAB/RO 8124)
Apelado: Banco do Brasil S/A 
Advogada: Tassia Maria Araújo Rodrigues (OAB/RO 7821)
Advogado: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB/RO 4875)
Advogado: Rafael Sganzerla Durand (OAB/RO 4872)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Distribuído por Sorteio em 22/05/2019

n. 202 7008208-20.2018.8.22.0005 Apelação (PJE)
Origem: 7008208-20.2018.8.22.0005-Ji-Paraná / 5ª Vara Cível 
Apelante: Leoncio Pires Holanda
Advogado: Ruan Vieira de Castro (OAB/RO 8039)
Apelada: Nissey Motors Ji-Paraná Comércio de Veículos, Peças e 
Serviços Ltda.
Advogado: Henrique Costa Marques Barbosa (OAB/RO 9510)
Advogado: Sidney Duarte Barbosa (OAB/RO 630)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Distribuído por Sorteio em 30/05/2019

n. 203 7010408-12.2018.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7010408-12.2018.8.22.0001-Porto Velho / 3ª Vara Civel
Apelante: José Aparecido Ferreira da Silva
Advogado: Carlos Alberto Troncoso Justo (OAB/RO 535-A)
Advogada: Maria Nazarete Pereira da Silva (OAB/RO 1073)
Apelada: Brasilcard Administradora de Cartões Ltda.
Advogado: Luiz Lazaro Franca Parreira (OAB/GO 31352)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Distribuído por Sorteio em 04/06/2019

n. 204 7007701-71.2018.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7007701-71.2018.8.22.0001-Porto Velho / 1ª Vara Cível
Apelante: Banco do Brasil S/A
Advogado: José Arnaldo Janssen Nogueira (OAB/RO 6676)
Advogado: Sérvio Túlio de Barcelos (OAB/RO 6673)
Apelada: Gerles Pereira de Oliveira
Advogado: Raimundo Gonçalves de Araújo (OAB/RO 3300)
Advogada: Paloma Raiély Queiroz Maia (OAB/RO 8511)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Redistribuído por Prevenção em 16/07/2018

n. 205 0000470-81.2015.8.22.0013 Apelação (PJE)
Origem: 0000470-81.2015.8.22.0013-Cerejeiras / 1ª Vara Cível
Apelante: Maria Elizangela da Silva 
Advogado: Leandro Márcio Pedot (OAB/RO 2022)
Apelada: Rodoviário Lino Ltda. - ME
Advogado: Greicis André Biazussi (OAB/RO 1542) 
Apelada: Serra Negra Turismo Ltda. - ME
Advogado: Leandro Augusto da Silva (OAB/RO 3392)
Advogado: Valmir Burdz (OAB/RO 2086) 
Apelada: Nobre Seguradora do Brasil S/A 
Advogado: Guilherme Marcel Jaquini (OAB/RO 4953)
Advogada: Maria Emília Gonçalves de Rueda (OAB/PE 23748)
Advogado: Fábio Ferreira da Silva Júnior (OAB/RO 6016)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Distribuído por Sorteio em 12/04/2018

n. 206 0802351-60.2019.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7020730-57.2019.8.22.0001-Porto Velho / 7ª Vara Cível
Agravante: Centro de Ensino São Lucas Ltda.
Advogada: Edijane Ceobaniuc da Silva Grécia OAB/RO 6897)
Agravado: Sávio Rubens Almeida Monteiro
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Distribuído por Sorteio em 03/07/2019

n. 207 0800938-12.2019.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7004924-79.2019.8.22.0001-Porto Velho / 3ª Vara Cível
Agravante: Suellen Maria Soares Pires
Advogado: Cristian José de Sousa Delgado (OAB/RO 4600)
Agravado: Júlio César Ramos Rosa
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Distribuído por Sorteio em 04/04/2019

n. 208 0802986-41.2019.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7030009-67.2019.8.22.0001-Porto Velho / 8ª Vara Cível
Agravante: Uilcson Grei Chaves de Souza
Advogada: Juliana Medeiros Pires (OAB/RO 3302)
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Advogado: Ricardo Maldonado Rodrigues (OAB/RO 2717)
Agravada: Centrais Elétricas de Rondônia S/A CERON
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Distribuído por Sorteio em 12/08/2019

n. 209 0802984-71.2019.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7027598-51.2019.8.22.0001-Porto Velho / 7ª Vara Cível
Agravante: Banco BMG S/A
Advogado: Antônio de Moraes Dourado Neto (OAB/PE 23255)
Agravada: Glafira de Nazaré Ribeiro Lourenço
Advogado: Jonattas Afonso Oliveira Pacheco (OAB/RO 8544)
Advogado: Fabio Carvalho de Arruda (OAB/AM 8076)
Advogado: Dimas Filho Florêncio Lima (OAB/RO 7845)
Advogado: Caio Vinícius Corbari (OAB/RO 8121)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Distribuído por Sorteio em 12/08/2019

n. 210 0803354-50.2019.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7029292-94.2015.8.22.0001-Porto Velho / 3ª Vara Cível
Agravante: Oi S/A
Advogado: Eládio Bruno Lobato Teixeira (OAB/PA 14123)
Advogada: Yasmin Garcia Furtado (OAB/RO 10082)
Advogada: Pamela Roberta Rodrigues de Souza (OAB/RO 9771)
Advogada: Daiane Rodrigues Gomes (OAB/RO 8071)
Advogada: Alessandra Mondini Carvalho (OAB/RO 4240)
Advogado: Márcio Melo Nogueira (OAB/RO 2827)
Advogado: Diego de Paiva Vasconcelos (OAB/RO 2013)
Advogado: Rochilmer Mello da Rocha Filho (OAB/RO 635)
Agravada: Maria Sueli Honorato
Advogado: Carlos Alberto Troncoso Justo (OAB/RO 535-A)
Advogada: Maria Nazarete Pereira da Silva (OAB/RO 1073)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Distribuído por Sorteio em 03/09/2019

n. 211 0803494-84.2019.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7031183-82.2017.822.0001-Porto Velho/RO / 8ª Vara 
Cível
Agravante: Oi S/A
Advogado: Rochilmer Mello da Rocha Filho (OAB/RO 635)
Advogado: Diego de Paiva Vasconcelos (OAB/RO 2013)
Advogado: Márcio Melo Nogueira (OAB/RO 2827)
Agravado: Isaque Ferreira Santos
Advogado: Carlos Alberto Troncoso Justo (OAB/RO 535-A)
Advogado: Maria Nazarete Pereira da Silva (OAB/RO 1073)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Redistribuído por Prevenção em 13/09/2019

n. 212 0801352-10.2019.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7032993-58.2018.8.22.0001-Porto Velho / 1ª Vara Cível
Agravante: Sérgio Seitoku Kiyam
Advogado: Marco Antônio Garcia de Souza (OAB/RO 6816)
Advogada: Caroline Garcia de Souza (OAB/RO 9887)
Advogado: Cássio Bruno Castro Souza (OAB/RO 7936)
Agravadas: Infinita Diagnósticos por Imagem Ltda. e outra
Advogado: Wilson Vedana Júnior (OAB/RO 6665)
Advogada: Gracemerce Gomes Moreira Camboim (OAB/RO 
20471)
Advogado: Cristiano de Freitas Fernandes (OAB/DF 13455)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Impedido: Des. Isaias Fonseca Moraes
Distribuído em por Sorteio em 03/05/2019

n. 213 0800921-73.2019.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7055421-05.2016.8.22.0001-Porto Velho / 2ª Vara Cível
Agravante: Santo Antônio Energia S/A
Advogada: Ariane Diniz da Costa (OAB/MG 131774)
Advogada: Luciana Sales Nascimento (OAB/RO 5082)
Advogado: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Agravada: Dulcileide Pereira Guedes de Souza

Advogado: Luis Guilherme Muller Oliveira (OAB/RO 6815)
Advogado: Guilherme Tourinho Gaiotto (OAB/RO 6183)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Distribuído por Sorteio em 03/04/2019

n. 214 0012599-57.2015.8.22.0001 Embargos de Declaração em 
Apelação (PROCESSO DIGITAL)
Origem: 0012599-57.2015.8.22.0001-Porto Velho / 9ª Vara Cível
Embargantes: José Carlos Vicente Braga e outra
Advogado: Rafael Oliveira Claros (OAB/RO 3672)
Advogada: Miriam Pereira Mateus (OAB/RO 5550)
Embargada: Santo Antônio Energia S/A
Advogado: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Advogado: Everson Aparecido Barbosa (OAB/RO 2803)
Advogada: Miriani Inah Kussler Chinelato (OAB/DF 33642)
Advogada: Rafaela Pithon Ribeiro (OAB/BA 21026)
Advogada: Julia Peres Capobianco (OAB/SP 350981)
Advogada: Luciana Sales Nascimento (OAB/RO 5082)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Interpostos em 30/10/2019

n. 215 0004300-73.2015.8.22.0007 Embargos de Declaração em 
Apelação (PROCESSO DIGITAL)
Origem: 0004300-73.2015.8.22.0007-Cacoal / 4ª Vara Cível
Embargante: Mercedes Benz do Brasil Ltda.
Advogado: Felipe Quintana da Rosa (OAB/RS 56220)
Advogado: Bernardo Bergamaschi Bresciani (OAB/RS 72240)
Advogada: Thaís Toledo Mathias Saretta (OAB/SP 267302)
Advogada: Juliana Jordam Santander Barbosa (OAB/SP 287525)
Embargado: Ailton dos Santos
Advogado: Cláudio Arsênio dos Santos (OAB/RO 4917)
Embargada: Rodobens Caminhões Rondônia Ltda.
Advogado: Jeferson Alex Salviato (OAB/SP 236655)
Advogado: Thiago Tagliaferro Lopes (OAB/SP 208972)
Advogada: Dulcinéia Bacinello Ramalho (OAB/RO 1088)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Interpostos em 02/10/2019

n. 216 0014896-76.2011.8.22.0001 Embargos de Declaração em 
Apelação (PROCESSO DIGITAL)
Origem: 0014896-76.2011.8.22.0001-Porto Velho / 6ª Vara Cível
Embargantes: Roselene Lemos Celestino e outra
Curador: Defensoria Pública do Estado de Rondônia 
Embargada: Associação de Crédito Cidadão de Rondônia - 
Acrecid
Advogada: Karina da Silva Sandres (OAB/RO 4594)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Interpostos em 16/10/2017

n. 217 0048165-82.2006.8.22.0001 Embargos de Declaração em 
Apelação (PROCESSO DIGITAL)
Origem: 0048165-82.2006.8.22.0001-Porto Velho / 5ª Vara Cível
Embargante: Afrânio Viana Gonçalves
Advogada: Vera Carla Nelson Cruz Silveira (OAB/DF 19640)
Advogado: Arcelino Leon (OAB/RO 991)
Advogada: Helena Maria Brondani Sadahiro (OAB/RO 942)
Embargados: Lúcia Luciano da Silva Cavalheiro e outros
Advogada: Maria da Conceição Souza Vera (OAB/RO 573)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Interpostos em 08/10/2019

n. 218 0004651-52.2015.8.22.0005 Embargos de Declaração em 
Apelação (PROCESSO DIGITAL)
Origem: 0004651-52.2015.8.22.0005-Ji-Paraná / 5ª Vara Cível
Embargante: Brasil de Rondônia Indústria e Comércio de Vidros 
Ltda.
Advogado: Lurival Antônio Ercolin (OAB/RO 64-B)
Embargada: Serra & Ribeiro Ltda. EPP
Advogado: Alex Sandro Sarmento Ferreira (OAB/MT 6551-A)
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Advogado: André Luiz Cardozo Santos (OAB/MT 7322-A)
Advogada: Vanilda Estevão da Silva Rodrigues Contreiras (OAB/
RO 240)
Advogada: Tamiris Cruz Poit (OAB/MT 14659)
Advogado: Leonardo Leiner Leal Rosa (OAB/MT 7715/O)
Advogada: Norma Sueli de Caires Galindo (OABMT 6524-B)
Advogada: Patrícia Almeida Campos Borges (OAB/MT 10430)
Advogada: Vêndula Lopes Correia (OAB/MT 25631/O)
Advogada: Thayelle Cristinne de Almeida Amorim (OAB/MT 
17623)
Advogada: Jéssica Melges Pesenti (OAB/MT 26603/O)
Advogado: Filipe Menegueti (OAB/MT 26428/O)
Advogada: Hellen Karoline de Figueiredo Oliveira (16787/O)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Interpostos em 16/09/2019

n. 219 0002653-26.2013.8.22.0003 Embargos de Declaração em 
Apelação (PROCESSO DIGITAL)
Origem: 0002653-26.2013.8.22.0003-Jaru / 1ª Vara Cível
Embargante: Fiat Automóveis S/A
Advogado: João Dacio de Souza Pereira Rolim (OAB/MG 822A)
Advogado: Luis Felipe Bernardes Sá Teles (OAB/MG 98632)
Advogado: Helvecio Franco Maia Júnior (OAB/MG 77467)
Advogada: Lívia Patrício Garcia de Souza (OAB/RO 5277)
Advogada: Aline Araújo Dias (OAB/RO 2259)
Advogada: Pollyana da Silva Alcantara (OAB/MG 122231)
Advogado: Alexandre Pericles Itabirano Gomide (OAB/MG 51743)
Advogado: Felipe Coelho da Silva Pereira (OAB/MG 140180)
Advogada: Camila Ramos Quirino (OAB/MG 162837)
Advogada: Karina Rachela Di Blasio (OAB/MG 102391)
Advogada: Luciana Rosa de Souza (OAB/MG 189259)
Advogada: Aline Ferreira Gomes (OAB/MG 164088)
Embargados: Ledinéia Ferreira Leite Rosa e outro
Advogado: Wudson Siqueira de Andrade (OAB/RO 1658)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Interpostos em 18/07/2019

n. 220 0005887-22.2013.8.22.0001 Embargos de Declaração em 
Apelação (PROCESSO DIGITAL)
Origem: 0005887-22.2013.8.22.0001-Porto Velho / 5ª Vara Cível
Embargantes: Zilma Guimarães Watanebe e outro
Advogado: Edmundo Santiago Chagas Júnior (OAB/RO 905)
Embargada: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - Eletronorte
Advogado: Guilherme Vilela de Paula (OAB/RO 4715)
Advogado: Roberto Venesia (OAB/PE 1871-A)
Advogado: Otávio Vieira Tostes (OAB/RO 6253)
Advogado: Fernando Aparecido Soltovski (OAB/RO 3478)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Interpostos em 26/06/2019

n. 221 0002429-84.2015.8.22.0014 Embargos de Declaração em 
Apelação (PJE)
Origem: 0002429-84.2015.8.22.0014-Vilhena / 3ª Vara Cível
Embargante: E. M. Silva Transportes
Advogado: André Coelho Junqueira (OAB/RO 6485)
Embargada: Tokio Marine Seguradora S/A
Advogada: Tayane Aline Hartmann Pietrangelo (OAB/RO 5247)
Advogado: Jorge Luis Bonfim Leite Filho (OAB/SP 309115)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Interpostos em 04/11/2019

n. 222 7009096-69.2016.8.22.0001 Embargos de Declaração em 
Apelação (PJE)
Origem: 7009096-69.2016.8.22.0001-Porto Velho / 7ª Vara Cível
Embargante: Centrais Elétricas de Rondônia S/A CERON
Advogada: Erica Cristina Claudino (OAB/RO 6207)
Advogada: Bruna Tatiane dos Santos Pinheiro Sarmento (OAB/RO 
5462)
Advogado: Alex Cavalcante de Souza (OAB/RO 1818)

Advogado: Daniel Penha de Oliveira (OAB/RO 3434)
Advogado: Rochilmer Mello da Rocha Filho (OAB/RO 635)
Advogado: Diego de Paiva Vasconcelos (OAB/RO 2013)
Advogado: Márcio Melo Nogueira (OAB/RO 2827)
Advogada: Alessandra Mondini Carvalho (OAB/RO 4240)
Embargado: Agustinho Nilo
Advogado: Raphael Tavares Coutinho (OAB/RO 9566)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Interpostos em 17/10/2018

n. 223 7008100-44.2016.8.22.0010 Embargos de Declaração em 
Apelação (PJE)
Origem: 7008100-44.2016.8.22.0010-Rolim de Moura / 2ª Vara 
Cível
Embargante: E. B. A. A. da S.
Advogada: Darci Anderson de Brito Cangirana (OAB/RO 8576)
Advogado: Diogo de Oliveira da Cruz (OAB/MT 16377)
Advogada: Tamiris Batista Ângelo da Silva (OAB/MT 17858)
Embargados: M. P. A. A. e outro representado por A. P.
Advogado: Salvador Luiz Paloni (OAB/RO 299-A)
Advogada: Catiane Dartibale (OAB/RO 6447)
Advogada: Marta Martins Ferraz Paloni (OAB/RO 1602)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Interpostos em 25/06/2018

n. 224 7006770-12.2016.8.22.0010 Embargos de Declaração em 
Apelação (PJE)
Origem: 7006770-12.2016.8.22.0010-Rolim de Moura / 2ª Vara 
Cível
Embargante: José Hélio Almeida do Nascimento
Advogado: Gildo Leobino de Souza Júnior (OAB/RO 8806)
Embargado: Banco BMG S/A
Advogado: Carlos Eduardo Pereira Teixeira (OAB/RO 6271)
Advogado: Rodrigo Scopel (OAB/RS 40004)
Embargado: Banco Itaú BMG Consignado S/A
Advogado: Carlos Alberto Baião (OAB/RO 7420)
Embargado: Banco Cetelem S/A
Advogado: Denner de Barros e Mascarenhas Barbosa (OAB/RO 
7828)
Embargado: Banco Pan S/A
Advogada: Úrsula Cidalia Ribeiro Freitas (OAB/PE 31967)
Advogado: Hugo Neves de Moraes Andrade (OAB/PE 23798)
Advogado: Antônio de Moraes Dourado Neto (OAB/RO 9241)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Interposto em 27/08/2019

n. 225 7003108-46.2016.8.22.0008 Embargos de Declaração em 
Apelação (PJE)
Origem: 7003108-46.2016.8.22.0008-Espigão do Oeste / 2ª Vara 
Genérica
Embargante: Banco Losango S/A-Banco Múltiplo
Advogado: Paulo Eduardo Prado (OAB/RO 4881)
Embargada: Emveratriz Santana dos Santos
Advogado: Andrei da Silva Mendes (OAB/RO 6889)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Interposto em 25/03/2019

n. 226 0005235-34.2015.8.22.0001 Embargos de Declaração em 
Apelação (PJE)
Origem: 0005235-34.2015.8.22.0001-Porto Velho / 3ª Vara Cível
Embargante: Bosques do Madeira Empreendimento Imobiliário 
SPE Ltda.
Advogado: Edson Antônio Sousa Pinto (OAB/RO 4643)
Advogado: Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli (OAB/RO 5546)
Advogado: Eduardo Abílio Kerber Diniz (OAB/RO 4389)
Embargado: Alexei Almeida Andrade
Advogado: Tiago Fagundes Brito (OAB/RO 4239)
Advogado: Marcus Vinicius de Oliveira Cahulla (OAB/RO 4117)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Interpostos em 20/09/2019
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n. 227 7052590-81.2016.8.22.0001 Embargos de Declaração em 
Apelação (PJE)
Origem: 7052590-81.2016.8.22.0001-Porto Velho / 8ª Vara Cível
Embargante: Banco Volkswagen S/A
Advogada: Sandra Lorenzo Braggion (OAB/SP 229294)
Advogada: Camila de Andrade Lima (OAB/PE 1494-A)
Embargado: Espólio de Itamar Gomes representado por Sandra 
Ferreira Campos Gomes
Advogado: Mayclin Melo de Souza (OAB/RO 8060)
Apelante: Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A
Advogado: Antônio Ary Franco César (OAB/RO 9051)
Advogado: Fernando Ferreira de Brito Júnior (OAB/SP 221029)
Advogada: Renata Malcon Marques Badaró de Almeira (OAB/BA 
24805)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Interpostos em 05/09/2019

n. 228 7007965-88.2018.8.22.0001 Embargos de Declaração em 
Apelação (PJE)
Origem: 7007965-88.2018.8.22.0001-Porto Velho / 5ª Vara Cível
Embargante: Rafael Bezerra da Silva
Advogado: Carlos Alberto Troncoso Justo (OAB/RO 535-A)
Advogada: Maria Nazarete Pereira da Silva (OAB/RO 1073)
Embargada: Renova Companhia Securitizadora de Créditos 
Financeiros S/A
Advogada: Thais Cristina Guimaraes Rodrigues (OAB/SP 327246)
Advogado: Alan de Oliveira Silva (OAB/SP 208322)
Advogado: Luciano da Silva Buratto (OAB/SP 179235)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Interpostos em 03/10/2019

n. 229 7004733-27.2016.8.22.0005 Embargos de Declaração em 
Apelação (PJE)
Origem: 7004733-27.2016.8.22.0005-Ji-Paraná / 5ª Vara Cível
Embargante: Carlos Alberto Vieira Rocha
Advogado: Francisco Geraldo Filho (OAB/RO 2342)
Embargada: Talita dos Santos Silva
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Interpostos em 23/08/2019

n. 230 7002963-84.2016.8.22.0009 Embargos de Declaração em 
Apelação (PJE)
Origem: 7002963-84.2016.8.22.0009-Pimenta Bueno / 2ª Vara 
Cível
Embargante: Sérgio Antônio Dal Poz de Almeida Garcia
Advogado: Gilvan de Castro Araújo (OAB/RO 4589)
Embargado: Osmair Leal de Moura
Advogada: Eleonice Aparecida Alves (OAB/RO 5807)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Interpostos em 06/09/2019

n. 231 0009652-64.2014.8.22.0001 Embargos de Declaração em 
Apelação (PJE)
Origem: 0009652-64.2014.8.22.0001-Porto Velho / 7ª Vara Cível
Embargante: Santo Antônio Energia S/A
Advogado: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Advogado: Everson Aparecido Barbosa (OAB/RO 2803)
Advogada: Luciana Sales Nascimento (OAB/RO 5082)
Advogado: Francisco Luiz Nanci Fluminhan (OAB/RO 8011)
Embargados : Donata Monteiro Maia e outros
Advogado: Antônio de Castro Alves Júnior (OAB/RO 2811)
Advogada: Jeanne Leite Oliveira (OAB/RO 1068)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Interpostos em 07/10/2019

n. 232 7016258-52.2015.8.22.0001 Embargos de Declaração em 
Apelação (PJE)
Origem: 7016258-52.2015.8.22.0001-Porto Velho / 8ª Vara Cível
Embargante: GM SPE-03 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Advogado: Felippe Ferreira Nery (OAB/RO 8048)
Advogado: Thales Rocha Bordignon (OAB/RO 4863)
Advogado: Gilliard Nobre Rocha (OAB/RO 4864)
Advogada: Emmily Teixeira de Araújo (OAB/RO 7376)
Advogado: Iran da Paixão Tavares Júnior (OAB/RO 5087)
Advogado: Paulo Barroso Serpa (OAB/RO 4923)
Advogado: Andrey Cavalcante de Carvalho (OAB/RO 303-B)
Embargados: José Carlos Coutinho de Oliveira e outra
Advogada: Danielle Rosas Garcez Bonifácio de Melo Dias (OAB/
RO 2353)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Impedido: Des. Isaias Fonseca Moraes
Interpostos em 25/09/2019

n. 233 7004561-17.2018.8.22.0005 Embargos de Declaração em 
Apelação (PJE)
Origem: 7004561-17.2018.8.22.0005-Ji-Paraná / 5ª Vara Cível
Embargante: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Advogado: Wilson Belchior (OAB/RO 6484)
Embargada: Rigon & Cia Ltda.
Advogado: Jovem Vilela Filho (OAB/RO 2397)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Impedido: Des. Kiyochi Mori
Interpostos em 22/03/2019

n. 234 7022516-78.2015.8.22.0001 Embargos de Declaração em 
Apelação (PJE)
Origem: 7022516-78.2015.8.22.0001-Porto Velho / 3ª Vara Cível
Embargante: Centrais Elétricas de Rondônia S/A CERON
Advogada: Gabriela de Lima Torres (OAB/RO 5714)
Advogado: Jonathas Coelho Baptista de Mello (OAB/RO 3011)
Advogado: Alex Cavalcante de Souza (OAB/RO 1818)
Advogado: Daniel Penha de Oliveira (OAB/RO 3434)
Advogada: Erica Cristina Claudino (OAB/RO 6207)
Advogado: Rochilmer Mello de Rocha Filho (OAB/RO 635)
Advogada: Alessandra Mondini Carvalho (OAB/RO 4240)
Advogado: Márcio Melo Nogueira (OAB/RO 2827)
Advogado: Diego de Paiva Vasconcelos (OAB/RO 2013)
Embargado: José Carlos dos Santos
Advogada: Bruna Duarte Feitosa dos Santos Barros (OAB/RO 
6156)
Advogado: Ezio Pires dos Santos (OAB/RO 5870)
Advogado: Diego Diniz Cenci (OAB/RO 7157)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Interpostos em 18/07/2019

n. 235 7021746-17.2017.8.22.0001 Embargos de Declaração em 
Apelação (PJE)
Origem: 7021746-17.2017.8.22.0001-Porto Velho / 4ª Vara Cível
Embargante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 
S/A
Advogado: Iran da Paixão Tavares Júnior (OAB/RO 5087)
Advogado: Paulo Barroso Serpa (OAB/RO 4923)
Advogada: Ana Paula dos Santos de Camargo (OAB/RO 4794)
Advogado: Andrey Cavalcante de Carvalho (OAB/RO 303-B)
Advogado: Wilson Vedana Júnior (OAB/RO 6665)
Advogada: Anna Carmen de Souza Pita (OAB/RO 10374)
Embargada: Kananda Rubia Campos de Souza
Advogado: Marx Silverio Rosa Correa Carneiro (OAB/RO 8611)
Advogado: Anderson Felipe Reusing Bauer (OAB/RO 5530)
Advogado: Pablo Rosa Correa Carneiro de Andrade (OAB/RO 
4635)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Impedido: Des. Isaias Fonseca Moraes
Interpostos em 04/10/2019

n. 236 7005733-56.2016.8.22.0007 Embargos de Declaração em 
Apelação (PJE)
Origem: 7005733-56.2016.8.22.0007-Cacoal / 3ª Vara Cível
Embargante: Centrais Elétricas de Rondônia S/A CERON
Advogado: Alex Cavalcante de Souza (OAB/RO 1818)
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Advogado: Edson Márcio Araújo (OAB/RO 7416)
Advogada: Gabriela de Lima Torres (OAB/RO 5714)
Advogada: Vanessa Barros Silva Pimentel (OAB/RO 8217)
Advogado: Augusto Felipe da Silveira Lopes de Andrade (OAB/MG 
109119)
Advogado: Denner Barros Mascarenhas Barbosa (OAB/RO 7828)
Embargados: Alanclay Alves de Lima e outra
Advogado: Nelson Vieira da Rocha Júnior (OAB/RO 3765)
Advogado: Carlos Alberto Vieira da Rocha (OAB/RO 4741)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Interpostos em 16/10/2019

n. 237 7000574-40.2018.8.22.0015 Embargos de Declaração em 
Apelação (PJE)
Origem: 7000574-40.2018.8.22.0015-Guajará-Mirim / 2ª Vara 
Cível
Embargante: Centrais Elétricas de Rondônia S/A CERON
Advogada: Sílvia de Oliveira (OAB/RO 1285)
Advogada: Maiara Costa da Silva (OAB/RO 6582)
Advogada: Gabriela de Lima Torres (OAB/RO 5714)
Advogada: Erica Cristina Claudino (OAB/RO 6207)
Advogado: Rochilmer Mello de Rocha Filho (OAB/RO 635)
Advogada: Alessandra Mondini Carvalho (OAB/RO 4240)
Advogado: Márcio Melo Nogueira (OAB/RO 2827)
Advogado: Diego de Paiva Vasconcelos (OAB/RO 2013)
Embargado: Jonnes Ramos Paes
Advogado: Thiago Moreira Gomes (OAB/RO 7954)
Advogado: Juarez Ferreira Lima (OAB/RO 8789)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Interpostos em 15/10/2019

n. 238 7028591-36.2015.8.22.0001 Embargos de Declaração em 
Apelação (PJE)
Origem: 7028591-36.2015.8.22.0001-Porto Velho / 1ª Vara Cível
Embargante: L & M Comércio de Móveis Ltda. - EPP
Advogado: Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli (OAB/RO 5546)
Advogada: Flávia Manuela Moreira Antunes Batista (OAB/PR 
68464)
Advogado: Edson Antônio Sousa Pinto (OAB/RO 4643)
Advogada: Mariana Aguiar Esteves (OAB/RO 7474)
Embargada: Centrais Elétricas de Rondônia S/A CERON
Advogada: Bruna Tatiane dos Santos Pinheiro Sarmento (OAB/RO 
5462)
Advogado: Daniel Penha de Oliveira (OAB/RO 3434)
Advogado: Jonathas Coelho Baptista de Mello (OAB/RO 3011)
Advogado: Alex Cavalcante de Souza (OAB/RO 1818)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Interpostos em 17/10/2019

n. 239 0801862-23.2019.8.22.0000 Embargos de Declaração em 
Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7001367-45.2019.8.22.0014-Vilhena / 4ª Vara Cível
Embargante: Unimed de Rondônia - Cooperativa de Trabalho 
Médico
Advogado: Thiago Maia de Carvalho (OAB/RO 7472)
Advogada: Amanda Elise Castoldi dos Santos (OAB/RO 9950)
Advogada: Raquel Grécia Nogueira (OAB/RO 10072)
Advogado: Adevaldo Andrade Reis (OAB/RO 628)
Advogado: Edson Bernardo Andrade Reis Neto (OAB/RO 1207)
Advogado: Eurico Soares Montenegro Neto (OAB/RO 1742)
Advogado: Rodrigo Otávio Veiga de Vargas (OAB/RO 2829)
Embargado: G. C. M. representado por M. de S. C.
Advogado: Elias Malek Hanna (OAB/RO 356-B)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Interpostos em 16/09/2019

n. 240 0802151-53.2019.8.22.0000 Agravo em Agravo de 
Instrumento (PJE)
Origem: 7050630-22.2018.8.22.0001-Porto Velho / 10ª Vara Cível
Agravante: Antônio Ramos de Almeida
Advogada: Aline Silva Correa (OAB/RO 4696)
Advogado: Raimisson Miranda de Souza (OAB/RO 5565)

Agravada: Eucatur-Empresa União Cascavel de Transportes e 
Turismo Ltda.
Advogada: Vilma Elisa Matos Nascimento (OAB/MT 15719/O)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Redistribuído por Prevenção em 25/06/2019

n. 241 0800807-37.2019.8.22.0000 Agravo em Agravo de 
Instrumento (PJE)
Origem: 0014524-59.2013.8.22.0001-Porto Velho / 5ª Vara Cível
Agravante: Santo Antônio Energia S/A
Advogado: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Advogado: Antônio Celso Fonseca Pugliese (OAB/SP 155105)
Advogada: Lígia Favero Gomes e Silva (OAB/SP 235033
Agravados: Valmir Caetano Parari e outros
Advogado: Vinícius Jacome dos Santos Júnior (OAB/RO 3099)
Advogado: Valnei Gomes da Cruz Rocha (OAB/RO 2479)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Interposto em 28/05/2019

n. 242 0801875-22.2019.8.22.0000 Agravo em Agravo de 
Instrumento (PJE)
Origem: 7003959-88.2016.8.22.0007-Cacoal / 2ª Vara Cível
Agravante: José dos Santos
Defensor Público : Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Agravada: Elizia Henrique de Oliveira
Advogado: Hosney Repiso Nogueira (OAB/RO 6327)
Advogado: Anderson Fabiano Brasil (OAB/RO 5921)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Interposto em 09/08/2019

Porto Velho, 22 de novembro de 2019.

Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia
Presidente em substituição regimental da 2ª Câmara Cível

2ª CÂMARA CRIMINAL 

Poder Judiciário do Estado de Rondônia
2ª Câmara Criminal

Pauta de Julgamento
Sessão 435 

Pauta elaborada nos termos do artigo 246 e seguintes do 
Regimento Interno deste Tribunal, relativa aos processos abaixo 
relacionados, bem como àqueles adiados de pautas já publicadas, 
que serão julgados em sessão, que se realizará no Plenário I deste 
Tribunal, no dia 4 de dezembro de 2019, às 8h30.

Observações:
1) Para a sustentação oral, conforme previsto no artigo 57, caput, 
e § 1º, do referido Regimento, os senhores advogados com 
procuração nos autos, deverão inscrever-se, previamente, no 2º 
Departamento Judiciário Criminal ou, verbalmente, até o início da 
Sessão, observando-se o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 
271 da mesma norma.

2) O advogado que desejar promover sustentação oral por 
videoconferência, com respectivo teste de conexão, deverá 
encaminhar e-mail ao Departamento (dejucri2@tjro.jus.br) até as 13 
horas (horário local) do dia útil anterior ao da sessão, observando-
se as demais disposições do art. 937, § 4º, do CPC e da Resolução 
031/2018-PR deste Tribunal.

n.1 0000084-19.2018.8.22.0022 Apelação
Origem: 00000841920188220022 - São Miguel do Guaporé/1ª 
Vara Criminal
Apelante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelado: Douglas Detemano
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Advogado: Ronaldo da Mota Vaz (OAB/RO 4967)
Relatora: DESª. MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN BUENO 
Distribuído por Sorteio em 22/11/2018
Pedido de vista formulado na sessão do dia 13/11/2019
Decisão parcial: APÓS O VOTO DA RELATORA NÃO 
CONHECENDO O RECURSO E ENCAMINHANDO O PROCESSO 
AO PROCURADOR GERAL E DIVERGINDO PARCIALMENTE 
O DESEMBARGADOR VALDECI CASTELLAR CITON, PEDIU 
VISTA O DESEMBARGADOR MIGUEL MONICO NETO.

n.2 0002094-60.2018.8.22.0014 Apelação
Origem: 00020946020188220014 Vilhena/1ª Vara Criminal
Apelante: Luan Cleber de Oliveira Silva
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelante: Wender Cavalcante de Oliveira
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Revisora: Desª. Marialva Henriques Daldegan Bueno
Distribuído por Sorteio em 13/02/2019
Pedido de vista formulado na sessão do dia 13/11/2019
Decisão parcial: APÓS O VOTO DO RELATOR PROVENDO 
PARCIALMENTE O RECURSO PEDIU VISTA ANTECIPADA 
O DESEMBARGADOR VALDECI CASTELLAR CITON. A 
DESEMBARGADORA MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN 
BUENO AGUARDA.

n.3 0017412-77.2018.8.22.0501 Apelação
Origem: 00174127720188220501 Porto Velho/1ª Vara de Delitos 
de Tóxicos
Apelante: Renan Aquino da Silva
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelante: Raina Lua Nascimento Soares
Advogado: Rogério Silva Santos (OAB/RO 7891)
Advogado: Josman Alves de Souza (OAB/RO 8857)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. VALDECI CASTELLAR CITON
Revisor: Des. Miguel Monico Neto
Distribuído por Prevenção em 05/09/2019

n.4 0005384-24.2011.8.22.0501 Apelação
Origem: 00053842420118220501 Porto Velho/3ª Vara Criminal
Apelante: Adeylson Paiva da Silva
Advogado: Gustavo Adolfo Añez Menacho (OAB/RO 4296)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO 
Distribuído por Sorteio em 09/01/2019

n.5 1015391-48.2017.8.22.0501 Apelação
Origem: 10153914820178220501 Porto Velho/2ª Vara Criminal
Apelante: Alex Ribeiro do Prado
Advogado: Dimas Queiroz de Oliveira Júnior (OAB/RO 2622)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: DESª. MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN BUENO
Revisor: Des. Valdeci Castellar Citon
Distribuído por Sorteio em 11/04/2019

n.6 0005446-83.2019.8.22.0501 Apelação
Origem: 00054468320198220501 Porto Velho/1ª Vara de Delitos 
de Tóxicos
Apelante: Aline Jaqueline Barreto Machado
Advogado: Marcio Santana de Oliveira (OAB/RO 7238)
Advogada: Glícia Laila Gomes Oliveira (OAB/RO 6899)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. VALDECI CASTELLAR CITON
Revisor: Des. Miguel Monico Neto
Distribuído por Prevenção em 10/10/2019

n.7 1000250-04.2017.8.22.0011 Apelação
Origem: 10002500420178220011 Alvorada do Oeste/1ª Vara 
Criminal
Apelante: Dhiones Pavão Magdalena
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Revisora: Desª. Marialva Henriques Daldegan Bueno
Distribuído por Prevenção em 23/10/2019

n.8 0000572-98.2018.8.22.0013 Apelação
Origem: 00005729820188220013 Cerejeiras/1ª Vara
Apelante: Joacimar da Silva Viana e ou Jocimar da Silva Viana
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: DESª. MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN BUENO
Revisor: Des. Valdeci Castellar Citon
Distribuído por Sorteio em 16/04/2019

n.9 0009842-83.2012.8.22.0005 Apelação
Origem: 00098428320128220005 Ji-Paraná/3ª Vara Criminal
Apelante: João Batista de Almeida
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. VALDECI CASTELLAR CITON
Revisor: Des. Miguel Monico Neto
Distribuído por Sorteio em 10/10/2019

n.10 0001736-31.2018.8.22.0003 Apelação
Origem: 00017363120188220003 Jaru/1ª Vara Criminal
Apelante: Willian Rosa Vieira
Advogado: Franciely Campos França (OAB/RO 8652)
Advogado: Rooger Taylor Silva Rodrigues (OAB/RO 4791)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Revisora: Desª. Marialva Henriques Daldegan Bueno
Distribuído por Sorteio em 04/11/2019

n.11 0000388-02.2019.8.22.0501 Apelação
Origem: 00003880220198220501 Porto Velho/1ª Vara de Delitos 
de Tóxicos
Apelante: Eude Parente
Advogada: Jussara dos Santos Ramos (OAB/RO 6758)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: DESª. MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN BUENO
Revisor: Des. Valdeci Castellar Citon
Distribuído por Sorteio em 07/08/2019

n.12 0003148-88.2018.8.22.0005 Apelação
Origem: 00031488820188220005 Ji-Paraná/1ª Vara Criminal
Apelante: Delci Ramos Junior 
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. VALDECI CASTELLAR CITON
Revisor: Des. Miguel Monico Neto
Distribuído por Sorteio em 25/09/2019

n.13 0001787-42.2018.8.22.0003 Apelação
Origem: 00017874220188220003 Jaru/1ª Vara Criminal
Apelante: Willian Rosa Vieira
Advogado: Franciely Campos França (OAB/RO 8652)
Advogado: Rooger Taylor Silva Rodrigues (OAB/RO 4791)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Revisora: Desª. Marialva Henriques Daldegan Bueno
Distribuído por Prevenção em 04/11/2019
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n.14 0000713-19.2019.8.22.0002 Apelação
Origem: 00007131920198220002 Ariquemes/3ª Vara Criminal
Apelante: Fabiano da Costa Ferreira
Advogado: Anderson Douglas Alves (OAB/RO 9931)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: DESª. MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN BUENO 
Distribuído por Sorteio em 12/07/2019

n.15 0000678-23.2019.8.22.0014 Apelação
Origem: 00006782320198220014 Vilhena/1ª Vara Criminal
Apelante: José Francisco Miranda Alves Neto
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. VALDECI CASTELLAR CITON
Revisor: Des. Miguel Monico Neto
Distribuído por Prevenção em 16/09/2019

n.16 0015915-28.2018.8.22.0501 Apelação
Origem: 00159152820188220501 Porto Velho/1ª Vara de Delitos 
de Tóxicos
Apelante: Matheus Taumaturgo Feitosa
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelante: Carlos Leonardo Taumaturgo Bezerra Feitosa
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelante: Gerson Bezerra de Souza
Advogado: Gabriel Bongiolo Terra (OAB/RO 6173)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Revisora: Desª. Marialva Henriques Daldegan Bueno
Distribuído por Prevenção em 21/05/2019

n.17 0004836-94.2018.8.22.0002 Apelação
Origem: 00048369420188220002 Ariquemes/2ª Vara Criminal
Apelante: Fábio Mareto
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: DESª. MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN BUENO 
Distribuído por Sorteio em 06/08/2019

n.18 0004726-34.2010.8.22.0501 Apelação
Origem: 00047263420108220501 Porto Velho/1ª Vara Criminal
Apelante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelado: Anderson Brito da Silva
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator: DES. VALDECI CASTELLAR CITON
Revisor: Des. Miguel Monico Neto
Distribuído por Sorteio em 29/08/2019

n.19 0017113-03.2018.8.22.0501 Apelação
Origem: 00171130320188220501 Porto Velho/2ª Vara Criminal
Apelante: Luciano Gomes da Silva
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO 
Distribuído por Sorteio em 21/10/2019

n.20 0005184-15.2018.8.22.0002 Apelação
Origem: 00051841520188220002 Ariquemes/3ª Vara Criminal
Apelante: Remi Araújo Lima
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: DESª. MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN BUENO 
Distribuído por Sorteio em 07/08/2019

n.21 0000387-53.2019.8.22.0004 Apelação
Origem: 00003875320198220004 Ouro Preto do Oeste/1ª Vara 
Criminal
Apelante: José Ferreira Passos Junior
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia

Apelante: Paulo Henrique Marquete Pazine
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. VALDECI CASTELLAR CITON
Revisor: Des. Miguel Monico Neto
Distribuído por Prevenção em 26/09/2019

n.22 0005992-41.2019.8.22.0501 Apelação
Origem: 00059924120198220501 Porto Velho/1ª Vara de Delitos 
de Tóxicos
Apelante: Jose Luiz Barboza
Advogado: Leidiane Cristina da Silva (OAB/RO 7896)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Revisora: Desª. Marialva Henriques Daldegan Bueno
Distribuído por Sorteio em 21/10/2019

n.23 1000382-49.2017.8.22.0015 Apelação
Origem: 10003824920178220015 Guajará-Mirim/2ª Vara Criminal
Apelante: Edilson Sanders Arriates
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: DESª. MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN BUENO
Revisor: Des. Valdeci Castellar Citon
Distribuído por Sorteio em 05/04/2019

n.24 0004664-27.2019.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 10029650420178220501 Porto Velho/Vara de Execução 
de Penas e Medidas Alternativas - VEPEMA
Agravante: Argemiro Lima de Oliveira
Advogada: Lilian Maria Lima de Oliveira (OAB/RO 2598)
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. VALDECI CASTELLAR CITON 
Distribuído por Sorteio em 17/10/2019

n.25 0000622-36.2018.8.22.0010 Apelação
Origem: 00006223620188220010 Rolim de Moura/1ª Vara 
Criminal
Apelante: L. J. G.
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Revisora: Desª. Marialva Henriques Daldegan Bueno
Distribuído por Sorteio em 11/10/2019

n.26 0000339-19.2018.8.22.0008 Apelação
Origem: 00003391920188220008 Espigão do Oeste/1ª Vara
Apelante: Antonio Maciel
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: DESª. MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN BUENO 
Distribuído por Sorteio em 26/03/2019

n.27 0000798-83.2016.8.22.0010 Apelação
Origem: 00007988320168220010 Rolim de Moura/1ª Vara 
Criminal
Apelante: Magno Pereira Lafaiete
Advogada: Érica Nunes Guimarães Costa (OAB/RO 4704)
Advogado: Susanne Ferreira de Faria (OAB/GO 23693)
Advogada: Edilena Maria de Castro Gomes (OAB/RO 1967)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. VALDECI CASTELLAR CITON 
Distribuído por Sorteio em 03/09/2019

n.28 0000997-03.2019.8.22.0010 Apelação
Origem: 00009970320198220010 Rolim de Moura/1ª Vara 
Criminal
Apelante: Anderson da Silva
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
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Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Revisora: Desª. Marialva Henriques Daldegan Bueno
Distribuído por Sorteio em 16/10/2019

n.29 0000687-10.2018.8.22.0017 Apelação
Origem: 00006871020188220017 Alta Floresta do Oeste/1ª Vara 
Criminal
Apelante: Bruno Henrique da Silva Souza
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: DESª. MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN BUENO
Revisor: Des. Valdeci Castellar Citon
Distribuído por Sorteio em 03/04/2019

n.30 1013367-47.2017.8.22.0501 Apelação
Origem: 10133674720178220501 Porto Velho/2ª Vara Criminal
Apelante: Domingos Savio dos Santos
Advogado: Manoel Rivaldo de Araujo (OAB/RO 315B)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. VALDECI CASTELLAR CITON 
Distribuído por Sorteio em 18/09/2019

n.31 0004081-81.2011.8.22.0013 Apelação
Origem: 00040818120118220013 Cerejeiras/1ª Vara
Apelante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelado: Francisco Edmilson Veras Teixeira
Advogado: Mário Guedes Júnior (OAB/RO 190A)
Apelado: Edmilson Leite Teixeira
Advogado: Mário Guedes Junior (RO 190)
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO 
Distribuído por Sorteio em 17/10/2019

n.32 1000844-42.2017.8.22.0003 Apelação
Origem: 10008444220178220003 Jaru/1ª Vara Criminal
Apelante: Gilson de Souza
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: DESª. MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN BUENO 
Distribuído por Sorteio em 09/04/2019

n.33 0004301-40.2019.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 00049085120138220004 Ouro Preto do Oeste/1ª Vara 
Criminal
Agravante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Agravado: Fernando do Carmo Nascimento
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator: DES. VALDECI CASTELLAR CITON 
Distribuído por Prevenção em 30/09/2019

n.34 0000472-88.2019.8.22.0020 Apelação
Origem: 00004728820198220020 Nova Brasilândia do Oeste/1ª 
Vara Criminal
Apelante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelado: Afonso Miguel da Silva
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO 
Distribuído por Sorteio em 01/11/2019

n.35 0001813-37.2014.8.22.0017 Apelação
Origem: 00018133720148220017 Alta Floresta do Oeste/1ª Vara 
Criminal
Apelante: Júlio Cezar Ferreira da Silva
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: DESª. MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN BUENO
Revisor: Des. Valdeci Castellar Citon
Distribuído por Sorteio em 03/04/2019

n.36 0004269-35.2019.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 00369007220058220501 Porto Velho/1ª Vara de 
Execuções e Contravenções Penais
Agravante: Rud Gomes Ribeiro
Advogado: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. VALDECI CASTELLAR CITON 
Distribuído por Prevenção em 26/09/2019

n.37 0000262-04.2018.8.22.0010 Apelação
Origem: 00002620420188220010 Rolim de Moura/1ª Vara 
Criminal
Apelante: J. A. de O.
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Revisora: Desª. Marialva Henriques Daldegan Bueno
Distribuído por Sorteio em 16/10/2019

n.38 0003267-30.2019.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 10002767820178220018 Santa Luzia do Oeste/1ª Vara 
Criminal
Agravante: Luan Clabunde Barros
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: DESª. MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN BUENO 
Distribuído por Sorteio em 31/07/2019

n.39 0004603-69.2019.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 40000982220198220014 Vilhena/2ª Vara Criminal
Agravante: Maurício Gomes dos Santos
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Agravado: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de 
Vilhena - RO
Relator: DES. VALDECI CASTELLAR CITON 
Distribuído por Prevenção em 15/10/2019

n.40 0004364-65.2019.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 00004717320188220009 Pimenta Bueno/1ª Vara Criminal
Agravante: Walison Noibal da Silva
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO 
Distribuído por Sorteio em 04/10/2019

n.41 0003217-04.2019.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 00016285920158220018 Santa Luzia do Oeste/1ª Vara 
Criminal
Agravante: Ozeias Pereira da Silva
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: DESª. MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN BUENO 
Distribuído por Sorteio em 29/07/2019

n.42 0004188-86.2019.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 10036094420178220501 Porto Velho/Vara de Execução 
de Penas e Medidas Alternativas - VEPEMA
Agravante: Eduardo Nascimento Araujo
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. VALDECI CASTELLAR CITON 
Distribuído por Sorteio em 20/09/2019

n.43 0004366-35.2019.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 20004868420188220501 Porto Velho/1ª Vara de 
Execuções e Contravenções Penais
Agravante: Danclei Ferreira da Silva
Advogado: Arlen Matos Meireles (OAB/RO 7903)
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO 
Distribuído por Sorteio em 04/10/2019
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n.44 0003819-92.2019.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 10089427420178220501 Porto Velho/Vara de Execução 
de Penas e Medidas Alternativas - VEPEMA
Agravante: Jeferson Garcia de Souza
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: DESª. MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN BUENO 
Distribuído por Prevenção em 04/09/2019

n.45 0004235-60.2019.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 00074163120138220501 Porto Velho/Vara de Execução 
de Penas e Medidas Alternativas - VEPEMA
Agravante: Sebastião Gomes Coutinho
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. VALDECI CASTELLAR CITON 
Distribuído por Sorteio em 24/09/2019

n.46 0003477-81.2019.8.22.0000 Embargos de Declaração em 
Agravo de Execução Penal
Origem: 00006215420188220009 Pimenta Bueno/1ª Vara Criminal
Embargante: Vinicius Zoff da Cunha Santos
Advogado: Eric Júlio dos Santos Tiné (OAB/RO 2507)
Embargado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO 
Interpostos em 14/11/2019

n.47 1001355-40.2017.8.22.0003 Embargos de Declaração em 
Apelação
Origem: 10013554020178220003 Jaru/1ª Vara Criminal
Embargante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Embargado: Lindomar de Oliveira
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relatora: DESª. MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN BUENO 
Interpostos em 08/08/2019

n.48 1000425-25.2017.8.22.0002 Apelação
Origem: 10004252520178220002 Ariquemes/1ª Vara Criminal
Apelante: Gilmar Antonio Minusculi
Advogado: Adeusair Ferreira dos Anjos (OAB/RO 3780)
Advogado: Márcio Andre de Amorim Gomes (OAB/RO 4458)
Advogado: Cesar Eduardo Manduca Pacios (OAB/RO 520)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Assistente de Acusação - Apelado: Nilza Ferreira dos Santos
Advogada: Clemirene de Jesus Silva Oliveira (OAB/RO 5347)
Relator: DES. VALDECI CASTELLAR CITON
Revisor: Des. Miguel Monico Neto
Distribuído por Prevenção em 11/09/2019

n.49 0006959-71.2018.8.22.0000 Apelação
Origem: 10009115620178220019 Machadinho do Oeste/2º Juizo 
(Criminal)
Apelante: Thiego Henrique Lanes da Silva
Advogado: Vanderlei Kloos (OAB/RO 6027)
Advogado: Douglas Augusto do Nascimento Oliveira (OAB/RO 
3190)
Advogado: Juscelino Moraes do Amaral (OAB/RO 4405)
Apelante: Rafael da Conceição Menezes
Advogado: Evaldo Inacio Delgado (OAB/RO 3742)
Apelante: Lucas Alves Sodre
Advogado: Evaldo Inacio Delgado (OAB/RO 3742)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: DESª. MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN BUENO
Revisor: Des. Valdeci Castellar Citon
Distribuído por Prevenção em 30/11/2018

n.50 0000576-71.2018.8.22.0002 Apelação
Origem: 00005767120188220002 Ariquemes/3ª Vara Criminal
Apelante: Elan Murer Amorim
Advogado: Domingos Pascoal dos Santos
Apelante: Luiz Alves dos Santos

Advogada: Sandra Pires Corrêa Araújo (OAB/RO 3164)
Advogado: Sebastião de Castro Filho (OAB/RO 3646)
Advogado: Douglas Carvalho dos Santos (OAB/RO 4069)
Apelante: Luciano Dias Ribeiro
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelante: Genivaldo Alves
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Revisora: Desª. Marialva Henriques Daldegan Bueno
Distribuído por Prevenção em 22/05/2019

n.51 7008378-98.2018.8.22.0002 Apelação
Origem: 70083789820188220002 Ariquemes/2ª Vara Cível (Juizado 
da Infância e da Juventude)
Apelante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelado: L. da S. de J.
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO 
Distribuído por Sorteio em 10/09/2019

n.52 0000338-58.2014.8.22.0013 Apelação
Origem: 00003385820148220013 Cerejeiras/1ª Vara
Apelante: E. N. de O.
Advogado: Luiz Carlos Barbosa Miranda (OAB/RO 2435)
Advogado: Fábio Ferreira da Silva Junior (OAB/RO 6016)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Revisora: Desª. Marialva Henriques Daldegan Bueno
Distribuído por Sorteio em 11/02/2019

n.53 7002593-04.2018.8.22.0020 Apelação
Origem: 70025930420188220020 Nova Brasilândia do Oeste/1ª 
Vara Criminal
Apelante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelado: R. F. da S.
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Revisora: Desª. Marialva Henriques Daldegan Bueno
Distribuído por Sorteio em 06/09/2019

n.54 0001594-21.2018.8.22.0005 Apelação
Origem: 00015942120188220005 Ji-Paraná/1ª Vara Criminal
Apelante: Rafael de Campos
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Revisora: Desª. Marialva Henriques Daldegan Bueno
Distribuído por Sorteio em 30/01/2019

n.55 0009665-42.2019.8.22.0501 Apelação
Origem: 00096654220198220501 Porto Velho/3ª Vara Criminal
Apelante: Marivan Lima da Costa
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Revisora: Desª. Marialva Henriques Daldegan Bueno
Distribuído por Sorteio em 01/10/2019

n.56 0008832-58.2018.8.22.0501 Apelação
Origem: 00088325820188220501 Porto Velho/1ª Vara de Delitos 
de Tóxicos
Apelante: Gabriel de Oliveira Souza
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Revisora: Desª. Marialva Henriques Daldegan Bueno
Distribuído por Sorteio em 10/10/2019
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n.57 0003694-76.2019.8.22.0501 Apelação
Origem: 00036947620198220501 Porto Velho/1ª Vara de Delitos 
de Tóxicos
Apelante: Claudinei dos Santos Moraes
Advogada: Silvana Fernandes Magalhães Pereira (OAB/RO 3024)
Advogada: Inara Regina Matos dos Santos (OAB/RO 2921)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Revisora: Desª. Marialva Henriques Daldegan Bueno
Distribuído por Prevenção em 21/10/2019

n.58 0000686-70.2018.8.22.0002 Apelação
Origem: 00006867020188220002 Ariquemes/3ª Vara Criminal
Apelante: Wenderson Santos Carvalho
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO 
Distribuído por Sorteio em 16/10/2019

n.59 0016812-56.2018.8.22.0501 Apelação
Origem: 00168125620188220501 Porto Velho/1ª Vara de Delitos 
de Tóxicos
Apelante: Eliana Batista da Silva
Advogado: Gilvane Veloso Marinho (OAB/RO 2139)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Revisora: Desª. Marialva Henriques Daldegan Bueno
Distribuído por Sorteio em 12/06/2019

n.60 0014770-34.2018.8.22.0501 Apelação
Origem: 00147703420188220501 Porto Velho/1ª Vara Criminal
Apelante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelado: Andre Lucas Mendes Moreira
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Revisora: Desª. Marialva Henriques Daldegan Bueno
Distribuído por Sorteio em 18/10/2019

n.61 1013497-37.2017.8.22.0501 Apelação
Origem: 10134973720178220501 Porto Velho/1ª Vara de Delitos 
de Tóxicos
Apelante: Marcelo Pereira de Lima
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelante: Francisco Marcelo de Oliveira Silva
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Revisora: Desª. Marialva Henriques Daldegan Bueno
Distribuído por Sorteio em 09/07/2019

n.62 0000214-75.2019.8.22.0021 Recurso em Sentido Estrito
Origem: 00002147520198220021 Buritis/1ª Vara
Recorrente: Ministério Público do Estado de Rondônia
Recorrido: M. T. F. da S. D.
Defensor Público: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO 
Distribuído por Prevenção em 11/09/2019
Redistribuído por Prevenção em 12/09/2019

n.63 7013388-26.2018.8.22.0002 Apelação
Origem: 70133882620188220002 Ariquemes/2ª Vara Cível
Apelante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelado: Z. de A.
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO 
Distribuído por Sorteio em 14/10/2019

n.64 0004569-94.2019.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 00012032420188220019 Machadinho do Oeste/2º Juizo 
(Criminal)
Agravante: Lucas Alves Sodré

Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO 
Distribuído por Sorteio em 14/10/2019

n.65 0000602-96.2019.8.22.0014 Apelação
Origem: 00006029620198220014 Vilhena/1ª Vara Criminal
Apelante: Ronei Polini
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apte/Ação: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelada: Angélica Cijwis
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Revisora: Desª. Marialva Henriques Daldegan Bueno
Distribuído por Sorteio em 03/10/2019
Redistribuído por Prevenção em 07/10/2019

n.66 0004929-57.2018.8.22.0002 Apelação
Origem: 00049295720188220002 Ariquemes/1ª Vara Criminal
Apelante: José Geraldo Santos Alves Pinheiro
Advogado: Maguis Umberto Correia (1214 OAB/RO)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO 
Distribuído por Sorteio em 31/07/2019

n.67 0004365-50.2019.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 00556386920098220501 Porto Velho/1ª Vara de 
Execuções e Contravenções Penais
Agravante: Odeilson José de Souza Picanço
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO 
Distribuído por Sorteio em 04/10/2019

n.68 0017838-89.2018.8.22.0501 Embargos de Declaração em 
Apelação
Origem: 00178388920188220501 Porto Velho/1ª Vara de Delitos 
de Tóxicos
Embargante: Lucas da Silva Rodrigues
Advogado: Francisco Alves Pinheiro ( )
Advogada: Andrea Aguiar de Lima (OAB/RO 7098)
Advogado: Marlucio Lima Paes (OAB/RO 9904)
Advogado: Luiz Guilherme de Castro (OAB/RO 8025)
Advogado: Eduardo Belmonth Furno (OAB/RO 5539)
Advogada: Maria da Conceicao Aguiar Leite de Lima (OAB/RO 
5932)
Embargado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO 
Interpostos em 03/10/2019

n.69 0003030-79.2018.8.22.0501 Apelação
Origem: 00030307920188220501 Porto Velho/1º Juizado de 
Violência Doméstica e Familiar contra Mulher
Apelante: Rogério Alves dos Santos
Advogado: Fabricius Machado Bariani (OAB/RO 8186)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO 
Distribuído por Sorteio em 05/09/2019

n.70 0003602-68.2018.8.22.0005 Apelação
Origem: 00036026820188220005 Ji-Paraná/1ª Vara Criminal
Apelante: Kerolainy Pinheiro Mendes
Advogado: Zenilton Felbek de Almeida (OAB/RO 8823)
Apelante: João Marcos Rosa de Souza
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelante: Dieison da Silva Gomes
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO



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

99DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

Revisora: Desª. Marialva Henriques Daldegan Bueno
Distribuído por Sorteio em 10/10/2019

n.71 0004957-94.2019.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 20004227420188220501 Porto Velho/1ª Vara de 
Execuções e Contravenções Penais
Agravante: Márcio de Oliveira
Advogado: Inara Regina Matos dos Santos (OAB/RO 2921)
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO 
Distribuído por Prevenção em 05/11/2019

n.72 0008942-57.2018.8.22.0501 Apelação PJe
Origem: 00089425720188220501 Porto Velho/1ª Vara do Tribunal 
do Júri
Apelante: Amilton De Souza Costa 
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. VALDECI CASTELLAR CITON
Revisor: Des. Miguel Monico Neto
Distribuído por Sorteio em 18/07/2019

Porto Velho, 21 de novembro de 2019.

Desembargador VALDECI CASTELLAR CITON
Presidente da 2ª Câmara Criminal

PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS

1ª CÂMARA CÍVEL

Data de distribuição: 27/02/2015
Data do julgamento: 12/11/2019
0005368-07.2014.8.22.0003 - Apelação
Origem: 0005368-07.2014.8.22.0003 – Jaru/RO (1ª Vara Cível)
Apelante: Lanchonete O Point
Advogado: Rooger Taylor Silva Rodrigues (OAB/RO 4791)
Apelado: Auto Posto Irmãos Leite Ltda.
Advogado: Luciano Filla (OAB/RO 1585)
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Apelação cível. Ação obrigação de fazer. Direito de vizinhança. 
Perturbação do sossego noturno. Preliminar. Preclusão lógica. 
Recurso não provido.
A preclusão lógica decorre dos princípios da boa-fé e da segurança 
jurídica, a qual veda a prática de atos contraditórios no curso do 
processo.
É cabível e necessário ordem inibitória, impedindo o funcionamento 
de estabelecimento comercial em certo horário (22h00 até 6h00), 
na hipótese em que a atividade perturba a vizinhança e fere o 
período de silêncio noturno.
POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO NOS 
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data de distribuição: 14/05/2015
Data do julgamento: 12/11/2019
0003730-47.2011.8.22.0001 - Apelação
Origem: 0003730-47.2011.8.22.0001 – Porto Velho/RO (8ª Vara 
Cível)
Apelante: Sandra Maria Silva Belfort
Def. Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelada: Jerusa Silva Florêncio
Advogado: João Lenes dos Santos (OAB/RO 392)
Apelado: José Afonso Florêncio

Curador: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Apelação. Ação de usucapião especial urbana. Bem imóvel. 
Extinção sem resolução do mérito. Ausência dos pressupostos de 
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, 
Impossibilidade jurídica do pedido. Anulação da sentença.
É impositiva a anulação da sentença que julga extinto o feito, 
sem resolução de mérito, quando constatada a presença dos 
pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular 
do processo para o ajuizamento da ação de usucapião, sendo 
necessário o retorno dos autos à origem para a correta instrução 
processual quando a causa não estiver madura para decisão em 
sede recursal.
POR UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO NOS 
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data de distribuição: 24/09/2015
Data do julgamento: 12/11/2019
0005760-44.2014.8.22.0003 - Apelação
Origem: 0005760-44.2014.8.22.0003 – Jaru/RO (2ª Vara Cível)
Apelante: Dhyesk Diego dos Reis Zaniolo
Advogado: Thiago Roberto da Silva Pinto (OAB/RO 5476)
Advogado: José Fernando Roge (OAB/RO 5427)
Apelados: Adenir Silva dos Santos e outro
Advogado: Anderson Anselmo (OAB/RO 6775)
Advogada: Nelma Pereira Guedes Alves (OAB/RO 1218)
Apelado: Welton Brito dos Santos
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Apelação cível. Rescisão de Contrato de Compra e Venda de 
Imóvel. Má-fé dos adquirentes. Não comprovação.
Considerando que os terceiros adquirentes atuaram de boa-fé na 
realização de segundo negócio jurídico firmado de compra e venda 
de imóvel, não há elementos suficientes que justifiquem a pretensa 
rescisão contratual.
POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO NOS 
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data de distribuição: 19/11/2015
Data do julgamento: 12/11/2019
0001685-26.2014.8.22.0014 - Apelação
Origem : 00016852620148220014 Vilhena/RO (4ª Vara Cível)
Apelante : Cláudio Silva
Advogada : Izabela Mineiro Mendes (OAB/RO 4756)
Advogado : Newton Schramm de Souza (OAB/RO 2947)
Apelado : Barão do Melgaço Empreendimentos Imobiliários Ltda
Advogado : Francisco de Souza Rangel (OAB/RO 2464)
Advogada : Robislete Jesus Barros Rigato (OAB/RO 2943)
Advogada : Jessica Karolayne Souza Borges (OAB/RO 9480)
Advogado : Almir Rogério de Souza (OAB/RO 7790)
Advogada : Raquel Jacob do Nascimento Trevizani (OAB/RO 
5579)
Relator : Desembargador Sansão Saldanha
Apelação cível. Nulidade de cláusulas. Comissão de Corretagem.
Considerando que as cláusulas contratuais estão de acordo com 
as regras e princípios que regem as relações de consumo, não há 
nulidade de cláusula como requer o comprador-adquirente.
É válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador 
a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de 
promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de 
incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço 
total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor 
da comissão de corretagem.
POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO NOS 
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
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Data de distribuição: 14/09/2015
Data do julgamento: 12/11/2019
0002942-10.2014.8.22.0007 - Apelação
Origem : 00029421020148220007 Cacoal/RO (3ª Vara Cível)
Apelante : Transformadores e Serviços de Energia das Américas 
Ltda.
Advogado : Gilson Garcia Junior (OAB/SP 111699)
Apelada : Dalto & Dalto Ltda EPP
Advogado : José Carlos Laux (OAB/RO 566)
Relator : Desembargador Sansão Saldanha
Apelação cível. Perdas e danos. Locação de veículo. Furto em 
estacionamento. Culpa do locatário. Dever de indenizar. Recurso 
improvido.
Imperiosa a reparação do prejuízo ao locador, ante a perda do 
veículo locado, que foi furtado quando se encontrava sob a guarda 
e responsabilidade da parte locatária.
POR UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, 
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO 
DO RELATOR.

 

2ª CÂMARA CÍVEL 

Data de distribuição: 01/12/2015
Data de redistribuição: 24/09/2019
Data do julgamento: 06/11/2019
0010538-63.2014.8.22.0001 - Apelação 
Origem: 0010538-63.2014.8.22.0001-Porto Velho / 8ª Vara Cível 
Apelante : Construtora e Incorporadora Kazuma Ltda. 
Advogados: Lourival Goedert (OAB/RO 2371) 
Geraldo Tadeu Campos (OAB/RO 553-A) 
Apelado : Renco Equipamentos S/A 
Advogados: Rodrigo Martins Carvelo (OAB/GO 35963) 
Adriano Curado Silva Machado (OAB/GO 18453) 
Cristiano Curado Silva Machado (OAB/GO 18079) 
Relator : Desembargador Kiyochi Mori 
Apelação cível. Cheque assinado em branco. Ausência de prova do 
preenchimento abusivo. Não pagamento. Rejeição dos Embargos 
à execução.
Se não ficar comprovado que o cheque assinado em branco foi 
preenchido de forma abusiva pelo credor, não há que se falar em 
nulidade.
Não demonstrado o pagamento do cheque objeto da ação de 
execução, a rejeição dos embargos opostos é a medida que se 
impõe.
POR UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, 
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO 
DO RELATOR.

Data de interposição: 03/10/2019
Data do julgamento: 06/11/2019
0006033-92.2015.8.22.0001 - Embargos de Declaração
em Embargos de Declaração em Apelação
Origem: 0006033-92.2015.8.22.0001-Porto Velho/RO (1ª Vara 
Cível)
Embargante: Gafisa SPE 85 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Advogado: Rodrigo Borges Soares (OAB/RO 4712)
Advogada: Ana Carolina de Souza Medina (OAB/SP 238234)
Embargada: Rafaela Maria Barbosa Sobrinha
Advogada: Patrícia Bergamaschi de Araújo (OAB/RO 4242)
Advogado: Raimundo Gonçalves de Araújo (OAB/RO 3300)

Advogada: Cíntia Cavalcante do Nascimento (OAB/RO 4231)
Advogada: Paloma Raiély Queiroz Maia (OAB/RO 8511)
Relator: Desembargador Kiyochi Mori
Impedido: Desembargador Rowilson Teixeira
Embargos de declaração. Reforma da sentença. Distribuição do 
ônus da sucumbência. Omissão. Saneamento.
Constatada a omissão quanto à distribuição do ônus da sucumbência 
decorrente da reforma da sentença, os embargos de declaração 
devem ser acolhidos, integrando-se o acórdão.
Nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil 
(CPC), se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão 
proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
POR UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS NOS 
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

1ª CÂMARA CRIMINAL 

Data: 22/11/2019
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS

1ª Câmara Criminal

Data de distribuição :08/10/2019
Data do julgamento : 14/11/2019
0000118-54.2019.8.22.0023 Apelação
Origem: 00001185420198220023 São Francisco do Guaporé/RO 
(1ª Vara Criminal)
Apelantes: Julio Cesar Lopes Pinheiro, Cristiano Tranquilino Lira e 
Welder de Lima Pena
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: Desembargador Daniel Ribeiro Lagos
Revisor: Desembargador José Antonio Robles
Decisão :”POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO ÀS 
APELAÇÕES DE CRISTIANO TRANQUILINO LIRA E WELDER 
DE LIMA PENA E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DE JULIO 
CESAR LOPES PINHEIRO.”.
Ementa : Apelação. Furto qualificado. Receptação. Vários réus. 
Dosimetria. Pena-base abaixo do mínimo legal. Vedação da Súmula 
231 do STJ. Compensação integral da atenuante da confissão com 
a agravante da reincidência. Possibilidade. Compensação entre 
atenuante genérica e causa de aumento de pena. Impossibilidade. 
Sistema trifásico de pena (Art. 68 do CP). Fração de diminuição 
pela tentativa. Iter criminis percorrido quase em sua totalidade.
1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância 
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo 
estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 desta 
Corte Superior. (Precedentes do STJ. REsp 1117068/PR).
2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 
do Código Penal, não permite ao magistrado extrapolar os marcos 
mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da 
sanção penal. (Precedentes do STJ. REsp 1117068/PR).
3. A Terceira Seção do STJ, em 23/05/2012, por ocasião do 
julgamento do EREsp 1.154.752/RS, de Relatoria do Ministro 
Sebastião Reis Júnior, pacificou entendimento segundo o qual a 
atenuante da confissão espontânea, na medida em que compreende 
a personalidade do agente, é circunstância preponderante, devendo 
ser compensada com a agravante da reincidência, igualmente 
preponderante.
4. Em observância ao critério trifásico estabelecido no art. 68 
do Código Penal, as circunstâncias atenuantes não podem ser 
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compensadas com causas de aumento de pena. Precedente.
5. Inviável a redução pela tentativa na fração máxima de 2/3, 
quando o iter criminis foi percorrido em quase toda a sua extensão, 
hipótese em que se revela adequada a fração de 1/3 fixada.

Data de distribuição :31/10/2019
Data do julgamento : 14/11/2019
0004896-39.2019.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00007146820198220013 Cerejeiras/RO (1ª Vara)
Paciente: N. M. P.
Impetrante: Vangivaldo Bispo Filho (OAB/RO 2732)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de 
Cerejeiras - RO
Relator: Desembargador Daniel Ribeiro Lagos
Decisão :”POR UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM.”.
Ementa : Habeas Corpus. Estupro de vulnerável. Prisão preventiva 
fundamentada. Constrangimento Ilegal. Inexistência. Ordem 
denegada.
1. É de se considerar suficientemente fundamentada a decisão 
que, invocando elementos concretos dos autos, circunstâncias do 
delito e periculosidade do agente mantém a custódia cautelar, para 
resguardo da ordem pública e instrução processual.
2. Considerando processo se desenvolve de forma regular, não há 
falar em desídia estatal, tampouco em constrangimento ilegal por 
excesso de prazo para conclusão da instrução criminal.

Data de distribuição :11/10/2019
Data do julgamento : 14/11/2019
1012337-74.2017.8.22.0501 Apelação
Origem: 10123377420178220501 Porto Velho/RO (2º Juizado de 
Violência Doméstica e Familiar contra Mulher)
Apelante: Domingos Raniere Mendonça Almeida Campos
Def. Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: Desembargador Daniel Ribeiro Lagos
Revisor: Desembargador José Antonio Robles
Decisão :”POR UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO À 
APELAÇÃO.”.
Ementa : Apelação criminal. Âmbito doméstico e familiar. Ameaça e 
roubo. Escusa absolutória prevista no art. 183, I, do CPP. Emprego 
de grave ameaça. Impossibilidade. Princípio da consunção. Relação 
de meio e fim. Possibilidade. Danos morais à vítima (art. 387, IV, 
CPP). Possibilidade. Recurso parcialmente provido.
1. A escusa absolutória relativa aos crime patrimoniais, destinada 
ao cônjuge na vigência do casamento (181, I, do CPP), não se 
aplica ao crime de roubo ou de extorsão, ou, em geral, quando 
haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa (art.183, I, 
CPP).
2. A conduta de ameaça à pessoa é absorvida pelo crime de roubo, 
quando, restar evidente o nexo de dependência entre as duas 
condutas e que os delitos foram praticados no mesmo contexto 
fático guardando, entre si, uma estreita relação de meio e fim.
3. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito 
doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo 
indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido 
expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não 
especificada a quantia, e independentemente de instrução 
probatória. Precedentes.

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

Data: 22/11/2019
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS

1ª Câmara Criminal

Data de distribuição :24/07/2017
Data do julgamento : 17/10/2019
0000832-63.2013.8.22.0010 Apelação
Origem: 00008326320138220010 Rolim de Moura/RO (1ª Vara 
Criminal)
Apelantes: Hamilton Flavio Amaral Teixeira Raul José da Silva 
Farley Luiz Pereira Silva
Def. Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia 
Apelante: José Irineu Cardoso Ferreira
Advogados: Maria Heloísa Bisca Bernardi (OAB/RO 5758) Gustavo 
Bernardo Hadamés Bernardi Monteiro (OAB/RO 5275)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: Desembargador Daniel Ribeiro Lagos
Revisor: Desembargador José Antonio Robles
Decisão :”POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR A DESISTÊNCIA 
DOS RECURSOS DE JOSÉ IRINEU CARDOSO FERREIRA E 
FARLEY LUIZ PEREIRA SILVA E NEGAR PROVIMENTO ÀS 
APELAÇÕES DE HAMILTON FLÁVIO AMARAL TEIXEIRA E 
RAUL JOSÉ DA SILVA.”.
Ementa : DIREITO AUTORAL. SHOW. MÚSICAS, INDUMENTÁRIA. 
VIOLAÇÃO. DIVULGAÇÃO.
A realização de evento, com divulgação alusiva à dupla original 
de palhaços, sua indumentária, músicas e demais aparatos 
técnicos, caracteriza violação a direitos autorais, tipo que extrapola 
a individualidade do titular, ofende o Estado e a coletividade 
com repercussão negativa à ordem econômica; à sociedade; e 
favorece o crime, sendo dispensável identificar o titular diretamente 
prejudicado. 

Data de distribuição :09/03/2018
Data do julgamento : 17/10/2019
1009803-60.2017.8.22.0501 Apelação
Origem: 10098036020178220501 Porto Velho (1ª Vara de Delitos 
de Tóxicos)
Apelante: Denis Tafarael Lima Toledo 
Apelante: Isaias Ferreira de Aredes
Def. Público: Defensoria Publica do Estado de Rondonia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: Desembargador Daniel Ribeiro Lagos
Revisor: Desembargador José Antonio Robles
Decisão :”POR UNANIMIDADE, EM CUMPRIMENTO À DECISÃO 
DO STF, EXCLUIR A ANÁLISE NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA 
JUDICIAL NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA DA PRIMEIRA 
ETAPA DA DOSIMETRIA DO APELANTE DENIS TAFARAEL LIMA 
TOLEDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”.
Ementa : Apelação criminal. Tráfico de entorpecente. Determinação 
do STF em HC. Afastamento de bis in idem reconhecido. 
Refazimento de dosimetria.
Reconhecida a violação ao princípio do non bis in idem, promove-
se a dosimetria da reprimenda, mantendo-se a pena inicial no 
mínimo legal, para fazer repercutir a expressiva quantidade de 
droga e sua natureza, apenas como fundamento válido para afastar 
o privilégio.

Data de distribuição :16/10/2019
Data do julgamento : 07/11/2019
0004657-35.2019.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00163066420148220002 Ariquemes (2ª Vara Criminal)
Paciente: I. Q. C.
Impetrante(Adv): Márcio Andre de Amorim Gomes (OAB/RO 
4458)
Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de 
Ariquemes RO
Relator: Desembargador Daniel Ribeiro Lagos

http://www.tjro.jus.br/apsg/faces/jsp/index.jsp?grau=2&tipo=0&palavraantiga=00048963920198220000&argumentos=00048963920198220000
http://www.tjro.jus.br/apsg/faces/jsp/index.jsp?grau=2&tipo=0&palavraantiga=10123377420178220501&argumentos=10123377420178220501
http://www.tjro.jus.br/apsg/faces/jsp/index.jsp?grau=2&tipo=0&palavraantiga=00008326320138220010&argumentos=00008326320138220010
http://www.tjro.jus.br/apsg/faces/jsp/index.jsp?grau=2&tipo=0&palavraantiga=10098036020178220501&argumentos=10098036020178220501
http://www.tjro.jus.br/apsg/faces/jsp/index.jsp?grau=2&tipo=0&palavraantiga=00046573520198220000&argumentos=00046573520198220000
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Decisão :”POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECER DO HABEAS 
Corpus E, DE OFÍCIO, CONCEDER A ORDEM, PARA QUE O 
PACIENTE INICIE O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME 
SEMIABERTO.”.
Ementa : Habeas Corpus. Regime fechado. Fundamentação. 
Ausência. Alteração. Possibilidade.
Deverá ser fixado ao paciente o regime semiaberto para o início 
do cumprimento da reprimenda, nos moldes do art. 33, § 2º, “b”, 
do CP, ante a ausência de fundamentação idônea para atribuir ao 
paciente o cumprimento da pena em regime fechado.

Data de distribuição :22/10/2019
Data do julgamento : 07/11/2019
0004730-07.2019.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00148592320198220501 Porto Velho (1ª Vara de Delitos 
de Tóxicos)
Paciente: Conan Gabriel Ribeiro Fabiano
Impetrantes (Advs): Marcio Santana de Oliveira (OAB/RO 7238) 
Glícia Laila Gomes Oliveira (OAB/RO 6899)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara de Delitos de Tóxicos da 
Comarca de Porto Velho - RO
Relator: Desembargador Daniel Ribeiro Lagos
Decisão :”POR UNANIMIDADE, CONCEDER A ORDEM.”.
Ementa : Habeas Corpus. Tráfico de entorpecente. Condições 
pessoais favoráveis. Possibilidade concessão.
1. A presença de condições pessoais favoráveis ao paciente 
autoriza a concessão da liberdade provisória.
2. Levando-se em consideração o delito imputado e a conduta 
praticada, em tese, sem violência, e não havendo a configuração 
da reincidência, torna-se possível a concessão de liberdade ao 
paciente.

Data de distribuição :04/10/2019
Data do julgamento : 07/11/2019
7009291-17.2017.8.22.0002 Apelação
Origem: 70092911720178220002 Ariquemes/RO (2ª Vara Cível)
Apelante: Ministério Público do Estado de Rondônia 
Apelado: E. T. da S.
Def. Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator: Desembargador Daniel Ribeiro Lagos
Decisão :”POR UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO À 
APELAÇÃO.”.
Ementa : Apelação criminal. Recurso ministerial. ECA. Medida 
socioeducativa. Maioridade. Finalidade. Relatórios técnicos. 
Extinção. Impossibilidade.
1. A superveniência dos 18 anos de idade não integra o rol de 
extinção da medida socioeducativa.
2. Os relatórios técnicos apresentados pela equipe multidisciplinar 
não vinculam o magistrado, constituindo somente elemento de 
convicção.

Data de distribuição :08/10/2019
Data do julgamento : 14/11/2019
0004417-46.2019.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00019355320148220501 Porto Velho/RO - Fórum Criminal 
(1ª Vara Criminal)
Paciente: Carlos Alberto Maciel de Oliveira
Impetrante(Advogado): Ernandes Viana (OAB/RO 1357)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto 
Velho - RO
Relator: Desembargador Daniel Ribeiro Lagos
Decisão :”POR UNANIMIDADE, CONCEDER A ORDEM.”.
Ementa : Habeas Corpus. Falsidade ideológica. Uso de documento 
falso. Formação de quadrilha. Prescrição da pretensão punitiva do 
estado. Pena “in concreto”. Concurso de crimes. Cálculo. Termo 
inicial. Fato anterior à Lei 12.234/2010. Extinção da punibilidade. 
Possibilidade.

1. Para o cálculo da prescrição, havendo concurso de crimes, 
a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada delito, 
isoladamente, nos termos do art. 119 do CP.
2. O crime de falsidade ideológica tem como marco inicial, para 
cálculo da prescrição, a data do conhecimento do fato.
3. No crime de formação de quadrilha, por tratar-se de crime de 
natureza permanente, o prazo prescricional tem marco inicial 
quando cessar a permanência, nos moldes do art. 111, III, do CP.
4. Incide a ocorrência da retroatividade da lei, por ser mais benéfica 
ao agente - ex vi do art. 5º, XL, da CF/88.

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

Data: 22/11/2019
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS

1ª Câmara Criminal

Data de distribuição :30/05/2019
Data do julgamento : 07/11/2019
0002295-60.2019.8.22.0000 Revisão Criminal
Origem: 00011927920108220017 Alta Floresta do Oeste (1ª Vara 
Criminal)
Revisionando: Saulo Barbosa de Souza Brites
Advogado: Gilson Alves de Oliveira (OAB/RO 549 A)
Revisionado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: Juiz Enio Salvador Vaz (em substituição ao des. Valter de 
Oliveira)
Revisor: Desembargador Daniel Ribeiro Lagos
Decisão :”POR UNANIMIDADE, JULGAR IMPROCEDENTE A 
REVISÃO CRIMINAL.”.
Ementa : Revisão criminal. Júri. Decisão contrária à evidência dos 
autos. Inocorrência. Pretensão à reanálise de provas. Inviabilidade. 
Existência de duas versões fluentes sobre os fatos. Adoção de uma 
delas que não afronta a prova dos autos. Legítima defesa própria. 
Não reconhecimento.
Nos processos de competência do Júri, pode o réu ingressar com 
revisão criminal, caso em que deve ser compatibilizado o pedido 
revisional com a soberania dos veredictos, cabendo ao Tribunal 
proceder ao juízo rescindente e, se procedente o pleito, anular o 
julgamento e devolver ao Tribunal do Júri o juízo rescisório.
A simples pretensão ao reexame de matéria já enfrentada pela 
sentença condenatória não enseja revisão criminal.
A contradição da sentença condenatória com a evidência dos autos 
implica na total ausência de prova, o que não ocorre quando se 
constata que a sentença tem apoio em versão fluente dos autos, 
mormente em caso de júri, cuja decisão não é manifestamente 
contrária à prova dos autos quando se constata que os jurados 
optaram pela pertente que lhes pareceu ser mais consentânea com 
a prova coligida.

Data de distribuição :16/10/2019
Data do julgamento : 07/11/2019
0004653-95.2019.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00037436220198220002 Ariquemes (1ª Vara Criminal)
Paciente: Rayany Teixeira Cruz Lopes
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de 
Ariquemes - RO
Relator: Juiz Enio Salvador Vaz (em substituição ao des. Valter de 
Oliveira)
Decisão :”POR UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM.”.
Ementa : Habeas Corpus. Trafico de drogas. Prisão em flagrante. 
Medidas Cautelares. Eventuais condições pessoais favoráveis. 
Comercializando drogas nas proximidades de escolas. Ordem 
denegada.

http://www.tjro.jus.br/apsg/faces/jsp/index.jsp?grau=2&tipo=0&palavraantiga=00047300720198220000&argumentos=00047300720198220000
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1. Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, presentes 
estão os pressupostos da prisão preventiva, mormente quando a 
decisão encontra-se adequadamente fundamentada em elementos 
extraídos da situação fática que levaram o magistrado a concluir 
pela necessidade da prisão.
2. Mantém-se a prisão preventiva do paciente que demonstra 
periculosidade incompatível com o estado de liberdade ao ser preso 
em flagrante comercializando drogas nas proximidades de escolas, 
demonstrando necessária a manutenção da custódia cautelar para 
resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da 
lei penal, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares 
alternativas à prisão.
3. Eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não 
autorizam a concessão da liberdade provisória ou a revogação da 
prisão preventiva, se presentes seus motivos autorizadores. 
4. Ordem denegada.

Data de distribuição :09/09/2019
Data do julgamento : 07/11/2019
0006724-56.2018.8.22.0501 Apelação
Origem: 00067245620188220501 Porto Velho/RO
(1ª Vara de Delitos de Tóxicos)
Apelante: Maria Sebastiana Batista de Souza
Def. Público: João Luis Sismeiro de Oliveira(OAB/RO294)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator originário: Desembargador José Antonio Robles
Relator para o acórdão: Juiz Enio Salvador Vaz
Decisão :”POR MAIORIA, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO. 
VENCIDO O RELATOR.”.
Ementa : Apelação. Tráfico de drogas. Negativa de autoria. 
Desclassificação. Uso. Ínfima quantidade de droga.
Inexistindo provas robustas e consistentes que levem à firme 
convicção da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 
11.343/06, a desclassificação para o uso, nos moldes da autodefesa, 
é medida que se impõe.

Data de distribuição :25/01/2019
Data do julgamento : 07/11/2019
1000494-27.2017.8.22.0012 Apelação
Origem: 10004942720178220012 Colorado do Oeste (1ª Vara 
Criminal)
Apelante: L. S.
Advogado: Trumam Gomer de Souza Corcino (OAB/RO 3755)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: Juiz Enio Salvador Vaz (em substituição ao des. Valter de 
Oliveira)
Revisor: Desembargador Daniel Ribeiro Lagos
Decisão :”POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO À 
APELAÇÃO.”.
Ementa : Estupro e estupro de vulnerável. Negativa de autoria. 
Conjunto probatório harmônico. Absolvição. Improcedência. Pena-
base. Redução. Inviabilidade. Continuidade delitiva. Recurso em 
liberdade. Pedido prejudicado.
Nos crimes de natureza sexual a palavra da vítima, em especial 
quando apoiada em outros elementos de provas coletados nos 
autos, mostra-se suficiente para manter a condenação.
É possível a fixação da pena-base acima do mínimo legal 
quando devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais 
desfavoráveis.
A reiteração da prática de crime da mesma natureza, com 
semelhante modo de execução, tempo e lugar, aliada às provas 
circunstanciais, impõe a manutenção da continuidade delitiva. Ainda 
que impreciso o número exato de eventos delituosos, a indicação 
de que o crime ocorreu por um longo período de tempo fundamenta 
a fixação da fração aumento no patamar acima do mínimo.
Em decorrência da apreciação do recurso de apelação, fica 
prejudicada a análise do pedido de recorrer em liberdade.

Data de distribuição :28/02/2019
Data do julgamento : 14/11/2019
0002014-64.2016.8.22.0015 Apelação
Origem: 00020146420168220015 Guajará-Mirim/RO (2ª Vara 
Criminal)
Apelante: Sidney Mendes Pinheiro
Def. Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: Juiz Enio Salvador Vaz
(em substituição ao desembargador Valter de Oliveira)
Revisor: Desembargador Daniel Ribeiro Lagos
Decisão :”POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO À 
APELAÇÃO.”.
Ementa : Apelação criminal. Receptação. Pena-base. 
Dosimetria. Circunstância negativa. Proporcionalidade. Redução. 
Inviabilidade.
A dosimetria da pena-base insere-se em juízo de discricionariedade 
do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso 
concreto e subjetivas do agente, sendo passível de revisão no 
caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante 
desproporcionalidade, o que não se verifica quando a pena 
é acrescida na fração de 1/8 sobre a pena-base, a despeito de 
duas circunstâncias judiciais negativas e do intervalo de pena 
para o crime de receptação, evidenciando a desproporcionalidade 
benéfica ao acusado.

Data de distribuição :02/05/2019
Data do julgamento : 14/11/2019
0003254-59.2018.8.22.0002 Apelação
Origem: 00032545920188220002 Ariquemes/RO (3ª Vara 
Criminal)
Apelante: Wender Nascimento dos Santos
Advogado: Nilton Barreto Lino de Moraes (OAB/RO 3974)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: Juiz Enio Salvador Vaz (Juiz convocado em substituição 
ao
Desembargador Valter de Oliveira
Decisão :”POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO À 
APELAÇÃO.”.
Ementa : Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Teste do 
Bafômetro. Confissão. Crime de perigo abstrato. Absolvição. 
Impossibilidade. Modificação do regime de pena. Reincidência 
específica. Não provimento.
Impõe-se a condenação por embriaguez ao volante quando a 
prova colhida é suficiente e se ancora no Teste de Etilômetro, na 
confissão, nos depoimentos da fase policial e no depoimento em 
juízo do agente que realizou o Teste de Etilômetro.
Não obstante a estipulação da pena final em patamar inferior a 
4 (quatro) anos de reclusão, encontra-se devidamente motivado 
o regime inicial mais gravoso quando alicerçado na reincidência 
específica.

Data de distribuição :10/05/2019
Data do julgamento : 14/11/2019
1000626-60.2017.8.22.0020 Apelação
Origem: 10006266020178220020 Nova Brasilândia do Oeste/RO
(1ª Vara Criminal)
Apelante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelado: Judson de Souza Dias
Advogadas: Ligia Veronica Marmitt Guedes (OAB/RO 4195) e
Adriana Bezerra dos Santos (OAB/RO 5822)
Relator: Juiz Enio Salvador Vaz
(em substituição ao desembargador Valter de Oliveira)
Decisão :”POR UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO À 
APELAÇÃO.”.
Ementa : Apelação criminal. Recurso do MP. Lesão corporal. 
Violência doméstica. Provas. Palavra da vítima. Testemunha 
policial. Laudo pericial. Suficiência. Condenação. Necessidade.
A relevância dos motivos da agressão, o relacionamento 
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estabelecido entre a vítima, seus familiares e vizinhos, ou a 
personalidade de agressor e vítima não são suficientes para excluir 
a responsabilização penal pelo delito de lesão corporal, cujas 
provas estão devidamente comprovadas nos autos, por meio das 
declarações coerentes da vítima, da testemunha policial e do laudo 
pericial.

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

2ª CÂMARA CRIMINAL 

Data: 22/11/2019
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS

2ª Câmara Criminal

Data de distribuição :21/10/2019
Data do julgamento : 13/11/2019
0004722-30.2019.8.22.0000 Habeas corpus
Origem: 00031352820198220014 Vilhena/RO (1ª Vara Criminal)
Paciente: Alex Moreira Alves Cardoso
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de 
Vilhena - RO
Relator: Desembargador Valdeci Castellar Citon
Decisão :”POR UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM NOS 
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”.
Ementa : HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM 
FLAGRANTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RESIDÊNCIA 
FIXA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. 
INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, presentes 
estão os pressupostos da prisão preventiva, mormente quando a 
decisão se encontra adequadamente fundamentada em elementos 
extraídos da situação fática que levaram o magistrado a concluir 
pela necessidade da prisão.
2. Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas da 
prisão, no presente caso, estas não se mostram suficientes para 
resguardar a ordem pública, uma vez que verificada a contumácia 
das ações e, consequentemente, o risco de reiteração delitiva.

Data de distribuição :25/09/2019
Data do julgamento : 20/11/2019
0000646-45.2019.8.22.0005 Apelação
Origem: 00006464520198220005 Ji-Paraná (1ª Vara Criminal)
Apelante: Fabio de Jesus Modesto
Def. Público: Defensoria Publica do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: Desembargador Valdeci Castellar Citon
Revisora: Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno
Decisão :”POR UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO PARCIAL À 
APELAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”.
Ementa : Apelação criminal. Furto simples tentado. Absolvição. 
Autoria e materialidade delitiva. Comprovada. Condenação mantida. 
Pena. Redução pena-base. Possibilidade. Personalidade e conduta 
social voltadas para o crime. Fundamentação inidônea. Tentativa. 
Escolha da fração de redução. Análise do iter criminis percorrido. 
Pleito de aplicação no patamar máximo. Não cabimento.
Estando devidamente comprovada nos autos a autoria e 
materialidade do delito de furto simples, necessário se faz confirmar 
a sentença condenatória.
Os tribunais superiores vêm decidindo que as condenações 
anteriores não são fundamentos idôneos para se inferir a 
personalidade do agente voltada à prática criminosa, pois esta 
resulta da análise do perfil subjetivo no que se refere a aspectos 

morais e psicológicos, ou até mesmo para certificar sua conduta 
social inadequada, visto que esta versa sobre a vida do réu e o 
modo como ele se relacionada com as pessoas, vizinhança, família 
e trabalho.
Quanto à fração de ½ (metade) fixada pela tentativa de furto, denota-
se que a sentença fundamentou adequadamente o percentual 
de redução em decorrência do reconhecimento da tentativa com 
base nas circunstâncias concretas e na extensão do iter criminis 
percorrido.

Data de distribuição :20/09/2019
Data do julgamento : 20/11/2019
0002033-02.2018.8.22.0015 Apelação
Origem: 00020330220188220015 Guajará-Mirim (1ª Vara 
Criminal)
Apelante: Romis Mendes Tavares
Def. Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: Desembargador Valdeci Castellar Citon
Revisora: Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno
Decisão :”POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO À 
APELAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”.
Ementa : Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição. 
Circunstâncias do crime. Improcedência. Causa de diminuição. 
Inaplicabilidade. Reincidência.
A negativa de autoria isolada do contexto probatório dos autos 
frente ao depoimento dos policiais e a apreensão da droga na 
posse do réu mostra-se suficiente para manutenção da sentença 
condenatória por tráfico de drogas.
A reincidência é elemento que torna incompatível a aplicação 
da causa especial de diminuição de pena relativa ao tráfico 
privilegiado, circunstância que é ressaltada quando apreendida 
elevada quantidade de drogas.

Data de distribuição :19/09/2019
Data do julgamento : 20/11/2019
0004153-29.2019.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 00007921220128220012 Colorado do Oeste/RO
(1ª Vara Criminal)
Agravante: Valcir Santana da Rocha
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: Desembargador Valdeci Castellar Citon
Decisão :”POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO 
AGRAVO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”.
Ementa : Agravo de execução penal. Falta grave. Reconhecimento. 
Poder disciplinar. Atribuição do Diretor da Unidade Prisional. 
Acolhimento de justificativa. Impossibilidade. Perda da Remissão. 
Discricionariedade. Recurso não provido.
1. A declaração formal da ocorrência de falta grave é atribuição 
reservada ao Diretor do Estabelecimento Prisional e não se insere 
nas atribuições da autoridade judiciária, sendo que a esta compete 
tão somente à análise do exame de validade e legalidade da 
decisão administrativa.
2. Não há que se falar em redução da fração da perda de dias remidos 
quando esta for aplicada de acordo com a discricionariedade do 
magistrado e devidamente fundamentada.

Data de distribuição :01/11/2019
Data do julgamento : 20/11/2019
0004912-90.2019.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00150523820198220501 Porto Velho/RO 
(1ª Vara de Delitos de Tóxicos)
Paciente: Leopoldino Pereira dos Reis Filho
Impetrante: Adriana Nobre Belo Vilela (OAB/RO 4408)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara de Delitos de Tóxicos da 
Comarca 
de Porto Velho/RO
Relator: Desembargador Valdeci Castellar Citon
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Decisão :”POR UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM NOS 
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”.
Ementa : Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante. 
Garantia da ordem pública. Condições pessoais favoráveis. 
Irrelevantes. Filho menor de 12 anos portador de necessidades 
especiais. Princípio da homogeneidade. Liberdade provisória. 
Medidas cautelares diversas da prisão. Impossibilidade. Crime 
cometido em ambiente doméstico. Ordem denegada.
1. Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, presentes 
estão os pressupostos da prisão preventiva, mormente quando a 
decisão se encontra adequadamente fundamentada em elementos 
extraídos da situação fática que levaram o magistrado a concluir 
pela necessidade da prisão.
2. Eventuais condições pessoais favoráveis não tem condão de, 
por si sós, desconstruir o decreto de prisão preventiva quando 
presentes nos autos outros elementos que a autorizem.
3. Inviável a concessão da ordem sob o argumento de que o 
paciente é responsável por filho menor de 12 anos portador de 
necessidades especiais, quando o delito é cometido no ambiente 
doméstico, demonstrando o prejuízo do convívio do genitor com 
o infante, visto ele a colocar em situação de vulnerabilidade e 
delinquência.
4. Impossível, na estreita via de habeas corpus, prever as condições 
de cumprimento de pena, uma vez que exigiria dilação probatória 
incompatível com a ordem.

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

Data: 22/11/2019
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS

2ª Câmara Criminal

Data de distribuição :04/10/2018
Data do julgamento : 24/04/2019
0016353-75.2004.8.22.0006 Apelação
Origem: 00163537520048220006 Presidente Médici/RO (1ª Vara 
Criminal)
Apelante: Celso Soares Pacatoni
Advogados: Diego Rodrigo de Oliveira Domingues (OAB/RO 5963) 
e Paulo Afonso Fonseca da Fonseca Junior (OAB/RO 5477)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora : Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno
Decisão :”POR UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO PARCIAL 
À APELAÇÃO, DIVERGINDO O DESEMBARGADOR VALDECI 
CASTELLAR CITON QUANTO AO TEMPO DE SUSPENSÃO 
PARA DIRIGIR VEÍCULO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO 
DESEMBARGADOR MIGUEL MONICO NETO.”.
Ementa : Apelação criminal. Homicídio culposo na condução de 
veículo automotor. Falha mecânica no acionamento dos freios. 
Caso fortuito não caracterizado. Inobservância do dever de cuidado 
acerca da manutenção do caminhão. Negligência configurada. 
Condenação mantida. Afastamento da causa de aumento prevista 
no inciso IV do §1º do art. 302 do CTB. Impossibilidade. Pena de 
suspensão da CNH. Redução. Proporcionalidade da suspensão 
da CNH com a pena privativa de liberdade. Possibilidade. Recurso 
parcialmente provido.
1. Mantém-se a condenação por homicídio culposo na condução de 
veículo, se o recorrente que é motorista profissional, não observou 
o dever de cuidado quando não certificou-se das condições de 
conservação e manutenção do veículo com o qual iria circular para 
realizar o trabalho de frete, conduzindo o caminhão que estava com 
o sistema de freio avariado, vazando fluidos, resultando na falha de 
acionamento e culminando no atropelamento do ciclista, conduta 
caracterizadora da modalidade de culpa por negligência.
2. Verificando-se que o recorrente é motorista profissional e exercia 
a atividade de frete no dia dos fatos, deve incidir a majorante 
prevista no inciso IV do §1º do art. 302 do CTB.

3. É de rigor a manutenção do tempo de suspenção ou proibição 
de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor 
quando o magistrado o faz de forma fundamentada e proporcional 
à pena privativa de liberdade.
4. Recurso parcialmente provido.

Data de distribuição :15/04/2019
Data do julgamento : 30/10/2019
0001513-81.2018.8.22.0002 Apelação
Origem: 00015138120188220002 Ariquemes/RO (3ª Vara 
Criminal)
Apelante: Cesar Akira Yamagishi
Advogado: Hamilton Júnior Constantino Andrade Trondoli (OAB/
RO 6856)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno
Decisão :”POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO À 
APELAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.”.
Ementa : Apelação criminal. Embriaguez ao volante (art. 306 do 
CTB). Não realização do exame etilômetro. Ausência de prova 
de alteração da capacidade psicomotora. Atipicidade da conduta. 
Absolvição. Impossibilidade. Conjunto probatório harmônico. 
Depoimento policial, termo de constatação e confissão parcial do 
réu. Condenação mantida. Redução da pena. Pleito já atendido na 
origem. Ausência de interesse recursal. Recurso não provido. 
I - Mantém-se a condenação por embriaguez ao volante se o 
conjunto probatório se mostra harmônico nesse sentido.
II - O depoimento de agentes estatais (policiais) tem força probante, 
sendo meio de prova válido para fundamentar a condenação, 
mormente quando colhido em juízo, com a observância do 
contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova.
III - Com o advento da Lei 12.760/2012, a confirmação da alteração 
da capacidade psicomotora do agente poderá ser verificada mediante 
exame clínico, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova 
em Direito admitidos, observado o direito à contraprova. 
IV - Inviável o pleito de redução de pena para o mínimo legal quando 
já tiver sido atendido na origem e o magistrado a quo ter fixado a 
reprimenda no mínimo legal em todas as fases da sua dosimetria.
V - Recurso não provido.

Data de distribuição :19/09/2019
Data do julgamento : 30/10/2019
0004161-06.2019.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00034603920198220002 Ariquemes/RO (1ª Vara 
Criminal)
Paciente: Henrique Eduardo Bispo Santos
Impetrante: Valdecinei Carlisbino (OAB/RO 9433)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de 
Ariquemes/RO
Relator originário: Desembargador Miguel Monico Neto
Relatora p/ o acórdão: Desembargadora Marialva Henriques 
Daldegan Bueno
Decisão :”POR MAIORIA, DENEGAR A ORDEM. VENCIDO O 
RELATOR. “.
Ementa : Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão 
preventiva. Necessidade. Circunstâncias da prisão desfavoráveis. 
Risco à ordem pública. Ordem denegada.
1. Denega-se o writ quando as circunstâncias que envolveram o 
delito de tráfico de drogas demonstram que a liberdade do paciente 
coloca em risco a ordem pública.
2. Ordem denegada.

Data de distribuição :01/04/2019
Data do julgamento : 30/10/2019
1003131-69.2017.8.22.0005 Apelação
Origem: 10031316920178220005 Ji-Paraná/RO (3ª Vara Criminal)
Apelante: Johnatha Silva Rodrigues e/ou Jhonatham Silva 
Rodrigues e/ou Jhonatam Silva Rodrigues
Def. Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
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Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno
Revisor: Desembargador Valdeci Castellar Citon
Decisão :”POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO À 
APELAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.”.
Ementa : Apelação criminal. Furto. Insignificância. Não 
incidência. Desclassificação do delito para a sua forma simples 
tentada. Impossibilidade. Redução da pena-base. Inviabilidade. 
Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Dispensa do pagamento 
das custas processuais. Pleito já atendido na origem. Ausência de 
interesse recursal. Recurso não provido.
I - Sendo a conduta praticada merecedora de elevada censura, 
notabilizada pelo envolvimento do réu em outros eventos de 
crimes patrimoniais, notadamente a reincidência específica, 
impossível trilhar a absolvição por atipicidade material (princípio da 
insignificância).
II - Inviável a desclassificação do delito de furto consumado para 
a forma tentada, quando, no caso concreto, ficou comprovado que 
houve a inversão da posse da coisa subtraída, sendo irrelevante 
que ela se dê de forma mansa e pacífica por curto tempo.
III - Havendo uma só circunstância judicial desfavorável ao réu é 
o quanto basta para que a pena-base se afaste do mínimo legal, 
desde que razoável e proporcional.
IV - Inviável o acolhimento do pleito de dispensa do pagamento das 
custas processuais por ausência de interesse recursal, eis que já 
atendido na origem. 
V - Recurso não provido.

Data de distribuição :01/08/2019
Data do julgamento : 13/11/2019
0000091-26.2018.8.22.0017 Recurso em Sentido Estrito
Origem: 00000912620188220017 Alta Floresta do Oeste/RO (1ª 
Vara Criminal)
Recorrente: Tiago Bispo de Oliveira
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Recorrido: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno
Decisão :”POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO 
RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.”.
Ementa : Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado tentado 
(duas vezes). Despronúncia. Impossibilidade. Indícios suficientes 
de autoria. Exclusão de qualificadora. Ausência de notoriedade. 
Recurso não provido.
1. Demonstrados os indícios de autoria e a prova da materialidade, 
não há como acolher o pleito de despronúncia, devendo ser 
garantida a conclusão final das teses defensivas aos jurados - 
juízes naturais da causa.
2. Descabe excluir a qualificadora do inciso II do § 2º do art. 121 
do CP c.c. art. 14, II, do CP, quando as provas colhidas durante 
a primeira fase do procedimento do júri não dão margem para 
verificar sua notória incompatibilidade com a situação, razão pela 
qual deve ser mantida para que o julgador natural da causa possa 
fazer a conclusão definitiva.
3. Recurso não provido.

Data de distribuição :28/01/2019
Data do julgamento : 13/11/2019
0000128-35.2018.8.22.0023 Apelação
Origem: 00001283520188220023 São Francisco do Guaporé/RO 
(1ª Vara Criminal)
Apelante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelado: Marcelo da Silva Marqueola
Def. Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Vanderlei José de Oliveira
Def. Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relatora: Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno
Revisor: Desembargador Valdeci Castellar Citon
Decisão :”POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO À 
APELAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.”.

Ementa : Apelação criminal. Ministério Público. Furto noturno. 
Autoria. Depoimentos policiais conflitantes. Dúvida. Absolvição 
mantida. Qualificadora do concurso de pessoa. Absolvição do 
suposto coautor. Exclusão mantida. Recurso não provido. 
1. Mantém-se a absolvição do corréu pela prática do crime de furto 
noturno qualificado pelo concurso de pessoa quando a autoria não 
restar suficientemente esclarecida em juízo, notadamente em razão 
da negativa do réu e dos conflituosos depoimentos dos policiais 
militares.
2. Absolvido o corréu é de rigor a manutenção do afastamento da 
qualificadora do concurso de pessoa.
3. Recurso não provido.

Data de distribuição :03/06/2019
Data do julgamento : 13/11/2019
0000271-48.2018.8.22.0015 Apelação
Origem: 00002714820188220015 Guajará-Mirim/RO (2ª Vara 
Criminal)
Apelantes: Jaqueline Mendes da Silva Jamerson da Silva Roger
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno
Revisor: Desembargador Valdeci Castellar Citon
Decisão :”POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO À 
APELAÇÃO DE JAQUELINE MENDES DA SILVA E DAR 
PROVIMENTO À DE JAMERSON DA SILVA ROGER NOS 
TERMOS DO VOTO DA RELATORA.”.
Ementa : Apelação criminal. Tráfico de entorpecentes em unidade 
prisional. Primeira apelante. Materialidade e autoria comprovadas. 
Coação moral irresistível (art. 22 do CP). Não comprovação. 
Condenação mantida. Segundo apelante. Delação isolada. 
Condenação. Impossibilidade. Absolvição decretada. Recurso não 
provido.
I. A coação moral irresistível, seja para ser aceita como excludente 
de culpabilidade ou como atenuante, há de ser irresistível, 
inevitável e insuperável, devendo ficar, para ambos os efeitos, 
substancialmente comprovada por elementos concretos existentes 
nos autos.
II. A delação ao corréu, desacompanhada de outros elementos 
que a comprove, não tem o condão de autorizar a condenação, 
embora o delator não tenha se eximido da responsabilidade penal. 
Precedentes citados.

Data de distribuição :27/05/2019
Data do julgamento : 13/11/2019
0000296-41.2016.8.22.0012 Apelação
Origem: 00002964120168220012 Colorado do Oeste/RO (1ª Vara 
Criminal)
Apelante: Arlei Carlos
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno
Decisão :”POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO À 
APELAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.”.
Ementa : Apelação criminal. Ameaça. Absolvição. Impossibilidade. 
Conjunto probatório harmônico. Palavra da vítima roborada 
por outros elementos. Contravenção penal de perturbação da 
tranquilidade. Inconstitucionalidade. Não ocorrência. Recurso não 
provido.
I - Mantém-se a condenação pelo crime de ameaça e pela 
contravenção penal de perturbação da tranquilidade no âmbito da 
violência doméstica, se o conjunto probatório se mostra harmônico 
nesse sentido.
II - A contravenção penal prevista no art. 65 da LCP não fere o 
princípio da legalidade e foi amplamente recepcionado pela 
CF/88, não havendo se falar em inconstitucionalidade do tipo 
contravencional. 
III - Recurso não provido.
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Data de distribuição :10/01/2019
Data do julgamento : 13/11/2019
0000402-32.2018.8.22.0012 Apelação
Origem: 00004023220188220012 Colorado do Oeste (1ª Vara 
Criminal)
Apelante: Hiago Pinho Souza Roberto Carlos Busnelo da Silva 
Def. Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno
Revisor: Desembargador Valdeci Castellar Citon
Decisão :”POR UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO PARCIAL À 
APELAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.”.
Ementa : Apelações criminais. Tráfico de drogas. Absolvição. 
Impossibilidade. Palavra de agentes policiais roborada por outros 
elementos. Condenações mantidas. Associação para o tráfico. 
Absolvição. Inviabilidade. Corrupção de menores. Delito absorvido 
pela causa especial de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006. 
Possibilidade. Pena-base. Redução. Circunstâncias abstratamente 
fundamentadas. Possibilidade. Minorante especial. Dedicação a 
atividades criminosas. Impossibilidade. Recursos parcialmente 
providos.
I. Mantém-se a condenação por tráfico de entorpecentes, se o 
conjunto probatório mostra-se harmônico e seguro nesse sentido.
II. O depoimento de agentes estatais (policiais) possui relevante 
valor probante sendo meio de prova válido para fundamentar 
a condenação, em especial quando colhido em juízo, com a 
observância do contraditório, e em harmonia com os demais 
elementos de prova, em especial com os relatórios de interceptações 
criminais e não havendo motivos para deliberadamente acusarem 
o réu. 
III. Comprovado o dolo de se associar com permanência e estabilidade 
para cometer o tráfico de entorpecentes, está caracterizado o crime 
de associação para o tráfico de entorpecentes, previsto no art. 35 
da Lei n. 11.343/2006. 
IV. Em atendimento aos princípios da especialidade e da absorção, 
afasta-se o crime do art. 244-B do ECA, para aplicar a causa 
especial de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006.
V. A pena-base não pode ser elevada em razão da gravidade 
abstrata do delito ou elementos ínsitos ao tipo penal, bem como 
circunstâncias genéricas.
VI. A associação para o tráfico constitui óbice para a aplicação 
da causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da 
Lei n. 11.343/06, pois trata-se de delito permanente quanto à sua 
consumação, configurando dedicação à atividade criminosa.
VII. Recursos parcialmente providos.

Data de distribuição :22/05/2019
Data do julgamento : 13/11/2019
0000569-34.2018.8.22.0017 Apelação
Origem: 00005693420188220017 Alta Floresta do Oeste/RO (1ª 
Vara Criminal)
Apelante: Samuel Souza Pinto
Def. Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno
Decisão :”POR UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO PARCIAL À 
APELAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.”.
Ementa : Apelação criminal. Ameaça e lesão corporal. Violência 
doméstica. Absolvição. Embriaguez voluntária. Ausência de dolo. 
Impossibilidade. Conjunto probatório harmônico. Palavra da vítima 
roborada por outros elementos. Agravante do artigo 61, inciso II, 
alínea f, do Código Penal. Crime praticado no âmbito doméstico. 
Bis in idem configurado. Afastamento quanto ao delito de lesão 
corporal. Recurso parcialmente provido.
I - Mantém-se a condenação por ameaça e lesão corporal no 
âmbito da violência doméstica, se o conjunto probatório se mostra 
harmônico nesse sentido.
II - A embriaguez voluntária ou culposa não tem o condão de 
descaracterizar o crime de desacato, conforme o disposto no art. 
28 do CP.

III - Ao agente que pratica o crime de lesão corporal no contexto da 
violência doméstica é vedada a aplicação da agravante prevista no 
artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, sob pena de configurar 
bis in idem.
IV - Recurso parcialmente provido.

Data de distribuição :14/05/2019
Data do julgamento : 13/11/2019
0000718-45.2018.8.22.0012 Apelação
Origem: 00007184520188220012 Colorado do Oeste/RO (1ª Vara 
Criminal)
Apelante: Valcir Santana da Rocha
Def. Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno
Revisor: Desembargador Valdeci Castellar Citon
Decisão :”POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO À 
APELAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.”.
Ementa : Apelação Criminal. Furto. Materialidade e autoria 
comprovadas. Condenação mantida. Reincidência. Bis in idem. 
Constitucionalidade. Co-culpabilidade. Descabimento. Recurso 
não provido.
1. É de rigor a manutenção da condenação por furto quando as 
provas carreadas aos autos forem suficientes para comprovar a 
autoria ao réu.
2. A reincidência não é instituto penal inconstitucional ou contrário 
a Convenção Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), e sob 
esta ótica não configura bis in idem. Precedentes do STF citados.
3. O alijamento social do réu, por si só, não dá azo a aplicação 
da atenuante inominada do art. 66 do CP, mormente quando 
comprovada a contento a afetiva responsabilidade do Estado.
4. Recurso não provido.

Data de distribuição :22/05/2019
Data do julgamento : 13/11/2019
0002167-40.2019.8.22.0000 Apelação
Origem: 10018115420178220014 Vilhena (1ª Vara Criminal)
Apelante: Valdemir Evangelista de Souza
Def. Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno
Revisor: Desembargador Valdeci Castellar Citon
Decisão :”POR UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO PARCIAL À 
APELAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.”.
Ementa : Apelação criminal. Júri. Homicídio tentado. Pena-base. 
1 (um) ano acima do mínimo legal. Circunstâncias judiciais do art. 
59 do CP inerentes ao próprio delito. Impossibilidade. Mitigação 
para o mínimo legal. Tentativa. Iter criminis todo percorrido. Fração 
mínima mantida. Pena definitiva não superior a 4 (quatro) anos. 
Regime aberto. Concessão. Recurso parcialmente provido.
1. As circunstâncias judiciais do art. 59 do CP já acomodadas no 
próprio delito não autorizam o recrudescimento da pena.
2. Percorrendo o recorrente a totalidade do inter criminis ao praticar 
o crime de homicídio tentado, aproximando-se da consumação, 
a fração redutora do art. 14 do CP deve ser fixada no seu grau 
mínimo. 
3. Redimensionada a pena definitiva para 4 anos de reclusão, é de 
rigor a modificação do regime prisional para o aberto, nos termos 
do art. 33, §2º, “c” e §3º, c/c art. 59 do CP.
4. Recurso parcialmente provido.

Data de distribuição :24/07/2019
Data do julgamento : 13/11/2019
0003162-53.2019.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 10143158620178220501 Porto Velho/RO (1ª Vara de 
Execuções e Contravenções Penais)
Agravante: Andréia Lopes Quintino
Advogado: Rogério Silva Santos (OAB/RO 7891)
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia

http://www.tjro.jus.br/apsg/faces/jsp/index.jsp?grau=2&tipo=0&palavraantiga=00004023220188220012&argumentos=00004023220188220012
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http://www.tjro.jus.br/apsg/faces/jsp/index.jsp?grau=2&tipo=0&palavraantiga=00007184520188220012&argumentos=00007184520188220012
http://www.tjro.jus.br/apsg/faces/jsp/index.jsp?grau=2&tipo=0&palavraantiga=00021674020198220000&argumentos=00021674020198220000
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Relatora: Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno
Decisão :”POR UNANIMIDADE, ACOLHER A PRELIMINAR DE 
NULIDADE NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.”.
Ementa : Agravo de execução penal. Reconhecimento de 
falta disciplinar de natureza grave. Ausência de procedimento 
administrativo disciplinar. Nulidade absoluta. Reconhecimento. 
Agravo provido.
1. A ausência de procedimento administrativo para a apuração de 
falta disciplinar constitui nulidade absoluta por inobservância do 
art. 59 da LEP e afronta aos princípios do devido processo legal, 
ampla defesa e contraditório, não sendo suprida pela realização de 
audiência de justificação em juízo com prévia oitiva do apenado.
2. Nulidade reconhecida e decretada.

Data de distribuição :24/09/2019
Data do julgamento : 13/11/2019
0004233-90.2019.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00008690420198220003 Jaru/RO (1ª Vara Criminal)
Paciente: Claudinei de Souza
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jaru 
- RO
Relatora: Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno
Decisão :”POR UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM NOS 
TERMOS DO VOTO DA RELATORA.”.
Ementa : Habeas Corpus. Ameaça, Vias de fato e descumprimento 
de medidas protetivas. Violência doméstica. Fundamentação idônea. 
Prisão preventiva. Requisitos presentes. Periculosidade concreta. 
Risco de reiteração criminosa. Medidas cautelares. Insuficiência. 
Eventuais condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Ordem 
denegada.
1. Está fundamentada a decisão que, ao indeferir o pedido de 
revogação da prisão preventiva, aponta de maneira clara e suficiente 
os motivos que levaram o magistrado a esta necessidade.
2. O risco concreto de reiteração criminosa, evidenciada pela 
insistência em cometer crime no âmbito doméstico, justifica a 
decretação da prisão preventiva para preservar a ordem pública de 
novas investidas, bem como para resguardar a integridade física 
e psíquica da vítima, em especial quando o paciente descumpre 
medidas protetivas deferidas e favor da vítima. 
3. Eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são 
suficientes a autorizar a concessão de liberdade provisória ou 
a revogação da prisão preventiva, se presentes seus motivos 
ensejadores. Precedentes.
4. Ordem denegada.

Data de distribuição :01/10/2019
Data do julgamento : 13/11/2019
0004315-24.2019.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 10142274820178220501 Porto Velho/RO (1ª Vara de 
Delitos de Tóxicos)
Paciente: Geison Torres
Impetrantes: Marisamia Aparecida de Castro Inacio (OAB/RO 4553) 
Kelly Michelle de Castro Inácio Doerner (OAB/RO 3240) Sebastião 
de Castro Filho (OAB/RO 3646) Gabriele Silva Ximenes (OAB/RO 
7656)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara de Delitos de Tóxicos da 
Comarca de Porto Velho/RO
Relatora: Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno
Decisão :”POR UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM NOS 
TERMOS DO VOTO DA RELATORA.”.

Ementa : Habeas corpus. Excesso de prazo. Atraso justificado na 
remessa dos autos com apelação ao Tribunal de Justiça. Ausência 
de constrangimento ilegal. Ordem denegada.
1. Os prazos para realização dos atos processuais não são 
peremptórios, comportando prorrogação quando as circunstâncias 
processuais a recomendam, como é o caso em que são vários os 
réus e a causa é complexa.
2. Consideradas as peculiaridades do caso, não há se falar em 
desídia ou inércia do juízo em relação a eventual demora na 
remessa dos recursos de apelação ao Tribunal, quando alguns 
dos réus optaram por apresentar razões na origem e outros na 
instância ad quem, defluindo disso necessidade de se aguardar o 
escoamento do prazo dado às partes para então prosseguir-se a 
marcha do processo. 
3. Ordem denegada.

Data de distribuição :28/05/2019
Data do julgamento : 13/11/2019
0007735-66.2012.8.22.0005 Apelação
Origem: 00077356620128220005 Ji-Paraná/RO (3ª Vara Criminal)
Apelante: Neemias dos Santos
Def. Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno
Revisor: Desembargador Valdeci Castellar Citon
Decisão :”POR UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO PARCIAL À 
APELAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.”.
Ementa : Apelação criminal. Estelionato. Pena. Circunstâncias 
judiciais. Elementos inerentes ao próprio tipo penal. Majoração. 
Impossibilidade. Antecedentes desfavoráveis. Majoração mínima. 
Possibilidade. Atenuante da menoridade relativa. Inocorrência. 
Pena de multa. Mitigação. Impossibilidade. Isenção da custas. 
Pleito já deferido na origem. Recurso parcialmente provido.
1. É indevida a exasperação da pena-base calcada em elementos 
constitutivos do próprio crime, porém, havendo apenas uma 
circunstância judicial desfavorável é o quanto se basta para que a 
pena-base se afaste, com moderação, do mínimo legal. Pena-base 
redimensionada.
2. Descabida a atenuante da menoridade relativa quando ao tempo 
da infração o réu já contava com mais de 21 anos de idade.
3. É insuscetível de mitigação a pena de multa aplicada de forma 
proporcional a pena privativa de liberdade, sendo irrelevante o 
argumento da incapacidade financeira do réu.
4. Prejudicado o pedido de isenção da custas do processo quando 
o magistrado já o fez na origem.
5. Recurso parcialmente provido.

Data de distribuição :16/05/2019
Data do julgamento : 13/11/2019
0008328-52.2018.8.22.0501 Apelação
Origem: 00083285220188220501 Porto Velho/RO (3ª Vara 
Criminal)
Apelante: Helton dos Santos Moura
Advogados: Gilber Rocha Mercês (OAB/RO 5797), Uílian Honorato 
Tressmann (OAB/RO 6805), Uelton Honorato Tressmann (OAB/
RO 8862) e Mário Hélio Quirino dos Santos Júnior
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno
Decisão :”POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO À 
APELAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.”.
Ementa : Apelação criminal. Embriaguez ao volante (art. 306 do 
CTB). Não realização do exame etilômetro. Ausência de prova 
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de alteração da capacidade psicomotora. Atipicidade da conduta. 
Impossibilidade. Conjunto probatório harmônico. Depoimento 
policial e termo de constatação. Condenação mantida. Recurso 
não provido.
I - Mantém-se a condenação por embriaguez no volante se o 
conjunto probatório se mostra harmônico nesse sentido.
II - O depoimento de agentes estatais (policiais) tem força probante, 
sendo meio de prova válido para fundamentar a condenação, 
mormente quando colhido em juízo, com a observância do 
contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova.
III - Com o advento da Lei 12.760/2012, a confirmação da alteração 
da capacidade psicomotora do agente poderá ser verificada mediante 
exame clínico, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova 
em Direito admitidos, observado o direito à contraprova. 
IV - Recurso não provido.
Data de distribuição :13/05/2019
Data do julgamento : 13/11/2019
0010347-31.2018.8.22.0501 Apelação
Origem: 00103473120188220501 Porto Velho (1ª Vara de Delitos 
de Tóxicos)
Apelante: Daniele Pereira dos Santos
Advogado: Cristian José de Sousa Delgado (OAB/RO 4600)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno
Revisor: Desembargador Valdeci Castellar Citon
Decisão :”POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO À 
APELAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.”.
Ementa : Apelação Criminal. Tráfico de Entorpecentes. Materialidade 
e autoria comprovadas. Depoimento policial harmônico. 
Condenação mantida. Desclassificação para o tipo penal previsto 
no art. art. 28 da Lei 11.343/06. Impossibilidade. Pena-base. Já 
aplicada no mínimo legal. Mitigação. Descabimento. Confissão. Não 
incidência. Inteligência das súmulas 231 e 630 do STJ. Minorante 
do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Substituição da pena privativa 
de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade na espécie. 
Pena superior a 4 anos e réu reincidente. Direito de aguardar o 
recurso em liberdade. Impossibilidade. Recurso não provido. 
1. Mantém-se a condenação por tráfico de drogas quando 
comprovadas a materialidade e autoria delitivas, e as circunstâncias 
fáticas denotarem o mercadejo ilícito, reforçado pelo harmônico 
depoimento policial, mormente quando em consonância com as 
demais provas coligidas aos autos, sendo inviável a desclassificação 
para o art. 28 da Lei 11.343/06.
2. Impossível a mitigação da pena-base quando o magistrado já o 
fez na origem.
3. As atenuantes não podem recuar a pena-base aquém do mínimo 
legal. Ademais, a ré que confessa apenas o crime de uso de 
entorpecente não tem direito à atenuante da confissão ao crime de 
tráfico de drogas. Inteligência das súmulas 231 e 630 do STJ.
4. A pena superior a 4 anos e a condição de reincidente específica 
inviabilizam a concessão da minorante especial prevista no §4º do 
art. 33 da Lei n. 11.343/06 e a substituição por pena restritiva de 
direitos (art. 44, I e II, do CP).
5. O não provimento do recurso em segundo grau inviabiliza a 
concessão da liberdade à apelante, tendo em vista o cumprimento 
imediato da pena. 
6. Recurso não provido.

Data de distribuição :12/06/2019
Data do julgamento : 13/11/2019
0014618-83.2018.8.22.0501 Apelação
Origem: 00146188320188220501 Porto Velho/RO (1ª Vara de 
Delitos de Tóxicos)

Apelante: Vanderley Cruz Melo
Def. Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno
Revisor: Desembargador Valdeci Castellar Citon
Decisão :”POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO À 
APELAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.”.
Ementa : Apelação Criminal. Tráfico de Entorpecentes em unidade 
prisional. Causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei 
11.343/06. Exclusão. Impossibilidade. Pena de multa. Mitigação. 
Descabimento. Recurso não provido.
I. É de rigor a manutenção da causa de aumento de pena do 
inciso III do art. 40 da Lei 11.343/06 quando comprovado que 
o tráfico foi praticado nas dependências da unidade prisional, 
independentemente de o infrator já ser ou não detento ou a 
destinação da droga.
II. É insuscetível de mitigação a pena de multa aplicada de forma 
proporcional à pena privativa de liberdade, sendo irrelevante o 
argumento da incapacidade financeira do réu.
III. Recurso não provido.

Data de distribuição :10/07/2019
Data do julgamento : 13/11/2019
1000445-98.2017.8.22.0007 Apelação
Origem: 10004459820178220007 Cacoal/RO (1ª Vara Criminal)
Apelante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelado: Deivison Nunes de Andrade
Def. Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relatora: Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno
Revisor: Desembargador Valdeci Castellar Citon
Decisão :”POR UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO 
NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.”.
Ementa : Apelação criminal. Ministério Público. Furto qualificado. 
Reconhecimento da agravante da reincidência. Possibilidade. 
Fixação de regime mais gravoso que o legalmente previsto. 
Viabilidade. Recurso provido.
I - Demonstrado nos autos que existe condenação transitada em 
julgado em desfavor do recorrido, impõe-se o reconhecimento da 
agravante da reincidência.
II - A reincidência justifica a imposição de regime prisional mais 
gravoso que o legalmente permitido nos termos do art. 33, §2º e 
§3º, do CP.
III - Recurso provido.

Data de distribuição :28/05/2019
Data do julgamento : 13/11/2019
1004747-79.2017.8.22.0005 Apelação
Origem: 10047477920178220005 Ji-Paraná (3ª Vara Criminal)
Apelante: Claudiney Alves
Advogado: Valtair de Aguiar (OAB/RO 5490)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno
Decisão :”POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO À 
APELAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.”.
Ementa : Apelação criminal. Modificação da forma de cumprimento 
da pena restritiva de direitos. Impossibilidade. Competência do 
Juízo das Execuções Penais. Recurso não provido.
1. Compete ao juiz da execução penal determinar a forma de 
cumprimento da pena restritiva de direitos (art. 66, V, “a”, da LEP).
2. Recurso não provido.

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

Poder Judiciário do Estado de Rondônia
Ata de Distribuição - Data: 21/11/2019
Vice-Presidente: Des. Renato Martins Mimessi
Representante da OAB: Shisley Nilce Soares da Costa (OAB/RO 
1244)

Foram distribuídos os seguintes feitos, pelos Sistemas SAP 2º 
Grau e SDSG:

1ª CÂMARA CRIMINAL
0005467-64.2016.8.22.0501 Apelação
Origem: 00054676420168220501
Porto Velho - Fórum Criminal/1º Juizado de Violência Doméstica e 
Familiar contra Mulher
Relator: Des. Valter de Oliveira (Substituído pelo Juiz Enio Salvador 
Vaz)
Apelante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelado: Mark James Lima
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia 
Distribuição por Sorteio
0005287-91.2019.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00113049520198220501
Porto Velho - Fórum Criminal/1ª Vara de Delitos de Tóxicos
Relator: Des. Valter de Oliveira (Substituído pelo Juiz Enio Salvador 
Vaz)
Paciente: Gaspar Santos Paes
Impetrante (Advogado): Nélio Sobreira Rêgo (OAB/RO 1380)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara de Delitos de Tóxicos da 
Comarca de Porto Velho - RO
Distribuição por Sorteio

0005273-10.2019.8.22.0000 Apelação
Origem: 00038775220168220501
Porto Velho - Fórum Criminal/2ª Vara Criminal
Relator: Des. Valter de Oliveira (Substituído pelo Juiz Enio Salvador 
Vaz)
Revisor: Des. Daniel Ribeiro Lagos
Apelante: Francisco Barros Neto
Advogado: Renato da Costa Cavalcante Junior (OAB/RO 2390)
Advogado: Wladislau Kucharski Neto (OAB/RO 3335)
Advogado: Janor Ferreira da Silva (OAB/RO 3081)
Apelante: Gilcicléia Brito Façanha
Advogado: Aldenizio Custodio Ferreira (OAB/RO 1546)
Apelante: Alisson Vieira da Silva
Advogado: Mauricio Mauricio Filho (OAB/RO 8826)
Advogada: Verônica Fátima Brasil dos Santos Reis Cavalini (OAB/
RO 1248)
Advogada: Layanna Mabia Mauricio (OAB/RO 3856)
Advogado: Eduardo Belmonth Furno (OAB/RO 5539)
Apelante: Catiane Abadias do Nascimento
Advogado: João de Castro Inácio Sobrinho (OAB/RO 433A)
Advogado: José Maria de Souza Rodrigues (OAB/RO 1909)
Advogado: Celivaldo Soares da Silva (OAB/RO 3561)
Advogada: Ellen Reis Araújo Trindade (OAB/RO 5054)
Advogado: Tiago Barbosa de Araújo (OAB/RO 7693)
Advogada: Larissa Nery Soares (OAB/RO 7172)
Apelante: Jennifer Callau Bramini
Advogado: Antonio Cândido de Oliveira (OAB/RO 2311)
Advogada: Camila Bezerra Batista (OAB/RO 7212)
Advogada: Izabel Celina Pessoa Bezerra Cardoso (OAB/RO 796)
Advogado: Marcos Rodrigo Bentes Bezerra (OAB/RO 644)

Advogada: Cíntia Bárbara Paganotto Rodrigues (OAB/RO 3798)
Advogada: Camila Gonçalves Monteiro (OAB/RO 8348)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Distribuição por Prevenção de Magistrado

0005286-09.2019.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00143396320198220501
Porto Velho - Fórum Criminal/2ª Vara do Tribunal do Júri
Relator: Des. Daniel Ribeiro Lagos
Paciente: Marcos Adriel de Carvalho
Impetrante (Advogado): Nélio Sobreira Rêgo (OAB/RO 1380)
Não Informado: Juiz de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da 
Comarca de Porto Velho - RO
Distribuição por Sorteio

0005283-54.2019.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 00104208420148220002
Ariquemes/2ª Vara Criminal
Relator: Des. Daniel Ribeiro Lagos
Agravante: Raimundo Nonato de Souza Gomes
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia 
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Distribuição por Sorteio

0005285-24.2019.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00159331520198220501
Porto Velho - Fórum Criminal/2º Juizado de Violência Doméstica e 
Familiar contra Mulher
Relator: Des. José Antonio Robles
Paciente: Luiz Felipe Ribeiro Borges
Impetrante (Defensor Público): Defensoria Pública do Estado de 
Rondônia 
Impetrado: Juiz de Direito do 2º Juizado de Violência Doméstica e 
Familiar Contra Mulher da Comarca de Porto Velho - RO
Distribuição por Sorteio

0005284-39.2019.8.22.0000 Habeas Corpus
Relator: Des. Daniel Ribeiro Lagos
Paciente: Edmilson Gomes da Silva
Impetrante (Defensor Público): Defensoria Pública do Estado de 
Rondônia 
Impetrado: Juiz de Direito da Audiência de Custódia da Comarca 
de Porto Velho - RO
Distribuição por Sorteio

0002151-38.2019.8.22.0501 Apelação
Origem: 00021513820198220501
Porto Velho - Fórum Criminal/1ª Vara Criminal
Relator: Des. José Antonio Robles
Revisor: Des. Valter de Oliveira (Substituído pelo Juiz Enio Salvador 
Vaz)
Apelante: Ulises Silva dos Santos
Advogado: Arlen Matos Meireles (OAB/RO 7903)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Distribuição por Sorteio

0010295-06.2016.8.22.0501 Apelação
Origem: 00102950620168220501
Porto Velho - Fórum Criminal/1º Juizado de Violência Doméstica e 
Familiar contra Mulher
Relator: Des. José Antonio Robles
Apelante: Renato Fogaça
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Advogado: Wanderlan da Costa Monteiro (OAB/RO 3991)
Advogado: Edinaldo Tiburcio Pinheiro (OAB/RO 6931)
Advogada: Ranuse Souza de Oliveira (OAB/RO 6458)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Distribuição por Sorteio

CÂMARAS ESPECIAIS REUNIDAS
0004940-58.2019.8.22.0000 Pedido de Busca e Apreensão 
Criminal
Relator: Des. Renato Martins Mimessi
Requerente: Ministério Público do Estado de Rondônia
Redistribuição por Sorteio

0004942-28.2019.8.22.0000 Pedido de Quebra de Sigilo de Dados 
e/ou Telefônico
Relator: Des. Renato Martins Mimessi
Requerente: Ministério Público do Estado de Rondônia
Redistribuição por Prevenção de Magistrado

2ª CÂMARA CRIMINAL
0007527-05.2019.8.22.0501 Apelação
Origem: 00075270520198220501
Porto Velho - Fórum Criminal/2ª Vara Criminal
Relator: Des. Miguel Monico Neto
Revisora: Desª Marialva Henriques Daldegan Bueno
Apelante: Francisco Rodrigo Santana do Nascimento
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia 
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Distribuição por Sorteio

0015446-79.2018.8.22.0501 Apelação
Origem: 00154467920188220501
Porto Velho - Fórum Criminal/2ª Vara Criminal
Relator: Des. Miguel Monico Neto
Apelante: Eziquiel Borges Rodrigues
Advogado: Jeremias de Souza Leite (OAB/RO 5104)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Distribuição por Sorteio

0008307-76.2018.8.22.0501 Apelação
Origem: 00083077620188220501
Porto Velho - Fórum Criminal/1º Juizado de Violência Doméstica e 
Familiar contra Mulher
Relator: Des. Valdeci Castellar Citon
Apelante: Salmim Coimbra Saúma
Advogada: Maria Eugênia de Oliveira Silva (OAB/RO 494A)
Advogado: Francisco Nunes Neto (OAB/RO 158)
Advogado: Salmim Coimbra Sáuma (RO 1.518)
Advogado: Diogo Spricigo da Silva (OAB/RO 3916)
Apelada: Maria Rosa de Lima Ferreira
Advogada: Maria Rosa de Lima Ferreira ( 3346)
Distribuição por Sorteio

0017968-84.2015.8.22.0501 Apelação
Origem: 00179688420158220501
Porto Velho - Fórum Criminal/1ª Vara Criminal
Relator: Des. Valdeci Castellar Citon
Revisor: Des. Miguel Monico Neto
Apelante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelado: Albertino Saucedo Rocha
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia 
Distribuição por Sorteio

0005288-76.2019.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00038588320198220002
Ariquemes/2ª Vara Criminal
Relator: Des. Miguel Monico Neto
Paciente: Charlan Silva Evangelista
Impetrante (Defensor Público): Defensoria Pública do Estado de 
Rondônia 
Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de 
Ariquemes RO
Distribuição por Sorteio

0005289-61.2019.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00022973220128220014
Vilhena/2ª Vara Criminal
Relator: Des. Valdeci Castellar Citon
Paciente: Pedro Arrigo
Impetrante (Advogado): Romilson Fernandes da Silva (OAB/RO 
5109)
Impetrante (Advogada): Telma Santos da Cruz (OAB/RO 3156)
Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de 
Vilhena - RO
Distribuição por Prevenção de Magistrado

0005282-69.2019.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00159427420198220501
Porto Velho - Fórum Criminal/1ª Vara de Delitos de Tóxicos
Relator: Des. Valdeci Castellar Citon
Paciente: Lucas Maia Silva
Advogada: Glícia Laila Gomes Oliveira (OAB/RO 6899)
Advogado: Marcio Santana de Oliveira (OAB/RO 7238)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara de Delitos de Tóxicos da 
Comarca de Porto Velho - RO
Distribuição por Sorteio

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
0005290-46.2019.8.22.0000 Reclamação
Origem: 0009809-50.2018.8.22.0501
Tribunal de Justiça - Estado de Rondônia
Relator: Des. Valdeci Castellar Citon
Reclamante: Henrique Oliveira de Melo
Advogado: Paulo Francisco de Matos (OAB/RO 1688)
Advogada: Érica Aparecida de Sousa Matos ( 9514)
Reclamado: 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado 
de Rondônia
Distribuição por Prevenção de Magistrado

RESUMO DA DISTRIBUIÇÃO

Orgão Julgador/Magistrado             Dist        Red        Tra         Tot

1ª CÂMARA CRIMINAL
Des. Daniel Ribeiro Lagos  3 0 0 3
Des. José Antonio Robles  3 0 0 3
Juiz Enio Salvador Vaz  3 0 0 3

2ª CÂMARA CRIMINAL
Des. Miguel Monico Neto  3 0 0 3
Des. Valdeci Castellar Citon  4 0 0 4

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Des. Valdeci Castellar Citon  1 0 0 1

CÂMARAS ESPECIAIS REUNIDAS
Des. Renato Martins Mimessi  0 2 0 2

Total de Distribuições               17 2 0          19

Porto Velho, 21 de novembro de 2019

Des. Renato Martins Mimessi
Vice-Presidente do TJ/RO.
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SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Aviso de Licitação - CPL/PRESI/TJRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RONDÔNIA
PROCESSO n. 0000956-59.2019.8.22.8700
PREGÃO ELETRÔNICO 095/2019
O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, por meio do Pregoeiro, 
torna público a instauração da Licitação na modalidade Pregão, na 
forma Eletrônica, tipo menor preço, cujo objeto é a cessão de uso, 
pelo período de 12 (doze) meses, em caráter oneroso e precário, de 
área física da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia para 
a instalação, operação e exploração comercial de alimentos e 
bebidas quentes e geladas por meio de máquinas do tipo Vending 
Machine. O encaminhamento de proposta será a partir das 8h do 
dia 26/11/2019 e a abertura da sessão pública de disputa será 
às 09:30h do dia 09/12/2019 (Horário de Brasília), no site www.
comprasgovernamentais.gov.br. O edital estará disponível no site 
supracitado e pelo sítio eletrônico https://www.tjro.jus.br/resp-
transp-licitacoes/pe-2019. O Edital poderá ser retirado no Tribunal 
de Justiça do Estado de Rondônia na Rua José Camacho, n. 585, 
sala 205, 2º Andar - Bairro Olaria, nesta Capital, no horário local 
das 7h às 13h e das 16h às 18h, fone: (69) 3217-1372 ou ainda 
solicitado pelo e-mail: licitacoes@tjro.jus.br.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por RAIMUNDO TRINDADE GOMES 
DE LIMA, Pregoeiro (a), em 22/11/2019, às 12:21 (horário de Rondônia), 
conforme art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no Portal SEI (http://sei.tjro.
jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferirHYPERLINK 
“http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_
conferir&id_orgao_acesso_externo=1”&HYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/
sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_
externo=1”id_orgao_acesso_externo=1), informando o código verificador 
1502390e o código CRC 5EA6E8BA.

Aviso de Licitação - CPL/PRESI/TJRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RONDÔNIA
PROCESSO n. 0010560-10.2019.8.22.8000
PREGÃO ELETRÔNICO 097/2019
O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, por meio do Pregoeiro, 
torna público a instauração da Licitação na modalidade Pregão, 
na forma Eletrônica, tipo menor preço, cujo objeto é o Registro de 
Preços pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual fornecimento 
de material permanente (Terrômetro digital, Analisador de qualidade 
de energia, Indicador de rotação de fases digital, Megometro digital, 
Esmerilhadeira, entre outros) para atender a demanda do Tribunal 
de Justiça do Estado de Rondônia. O encaminhamento de proposta 
será a partir das 8h do dia 27/11/2019 e a abertura da sessão 
pública de disputa será às 09:30h do dia 11/12/2019 (Horário de 
Brasília), no site www.comprasgovernamentais.gov.br. O edital 
estará disponível no site supracitado e pelo sítio eletrônico https://
www.tjro.jus.br/resp-transp-licitacoes/pe-2019. O Edital poderá ser 
retirado no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia na Rua José 
Camacho, n. 585, sala 205, 2º Andar - Bairro Olaria, nesta Capital, 
no horário local das 7h às 13h e das 16h às 18h, fone: (69) 3217-
1372/1373; ou ainda solicitado pelo e-mail: licitacoes@tjro.jus.br.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por GILDALENE CARVALHO DE 
PAIVA, Pregoeiro (a), em 22/11/2019, às 11:46 (horário de Rondônia), 
conforme art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no Portal SEI (http://sei.tjro.
jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferirHYPERLINK 
“http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_
conferir&id_orgao_acesso_externo=1”&HYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/
sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_
externo=1”id_orgao_acesso_externo=1), informando o código verificador 
1502193e o código CRC 0CA24B16.

Extrato de Termo Aditivo
5º TERMO ADITIVO Nº 160/2019 AO CONTRATO Nº 083/2015
1 – CONTRATADA: ECT - Empresa Pública, constituída nos termos 
do Decreto-Lei n 509, de 20 de março de . 1969 .
2 - PROCESSO: 0311/0159/19
3 - OBJETO: Prorrogação da vigência do Contrato original por mas 
12 mesas.
4 – VIGÊNCIA: de 01/01/2020 até 31/12/2020
5 – VALOR: R$ 3.183.219,96
6 – NOTA DE EMPENHO: 2019NE01441
7 - RECURSOS: Fundo de Informatização, Edificação e 
Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários.
8 - FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 02.122.2073.2223
9 - ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39
10 - DAS CLÁUSULAS VIGENTES: Ficam mantidas e ratificadas, 
em seu inteiro teor as demais Cláusulas e condições do Contrato 
originário, não modificadas pelo presente instrumento.
11 – ASSINAM: Desembargador Walter Ealtenberg Silva Junior 
– Presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia e Gean Carlos 
Zanardi e Susyelle Pereira Xavier – Representante Legal

Documento assinado eletronicamente por CARLOS JOSÉ NASCIMENTO 
DE CASTRO, Diretor (a) de Departamento, em 21/11/2019, às 16:38 
(horário de Rondônia), conforme art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de 
outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no Portal SEI (http://sei.tjro.
jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferirHYPERLINK 
“http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_
conferir&id_orgao_acesso_externo=1”&HYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/
sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_
externo=1”id_orgao_acesso_externo=1), informando o código verificador 
1500184e o código CRC 05F17198.

Extrato de Termo Aditivo

5º TERMO ADITIVO Nº 157/2019

-CONTRATO Nº 022/2018-

1 – CONTRATADA: CONSTRUTORA MEDIANEIRA EIRELI.

2 - PROCESSO: 0311/0096/19

3 - OBJETO: Acréscimo de 2,06% e supressão de 2,08% do 

Contrato n° 022/2018.

4 – VIGÊNCIA: partir da data de sua última assinatura pelas partes, 

em 20/11/19.

5 – VALOR: acréscimo de R$141.239,03, no percentual de 2,06% 

e supressão R$142.522,99, no percentual de 2,08%.

6 - DAS CLÁUSULAS VIGENTES: Exceto o disposto no presente 

Termo Aditivo, permanecem inalteradas e em plena vigência as 
demais Cláusulas e subitens constantes no Contrato nº 22/2018
7 – ASSINAM: Desembargador Walter Waltenberg Silva Júnior 
– Presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia e Fernandes 
Salame – Representante Legal.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS JOSÉ NASCIMENTO 
DE CASTRO, Diretor (a) de Departamento, em 21/11/2019, às 16:38 
(horário de Rondônia), conforme art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de 
outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no Portal SEI (http://
sei . t j ro. jus.br/sei /controlador_externo.php?acao=documento_
conferirHYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_
ex te rno .php?acao=documento_con fe r i r& id_orgao_acesso_
externo=1”&HYPERLINK “http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1”id_orgao_
acesso_externo=1), informando o código verificador 1497664e o código 
CRC 3D4FF32D.
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http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
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TERCEIRA ENTRÂNCIA

COMARCA DE PORTO VELHO

TURMA RECURsAL 

Poder Judiciário do Estado de Rondônia
Turma Recursal
Pauta de Julgamento
Sessão 180
O Juiz Amauri Lemes, Presidente da Turma Recursal, faz publicar 
a Pauta de Julgamento da 180ª Sessão Ordinária, que se realizará 
no dia 04 de dezembro de 2019, a partir das 8h30, no Plenário da 
Turma Recursal, localizada na Av. Jorge Teixeira, n. 2472, 2º andar, 
Bairro São Cristóvão, para julgamento dos processos físicos.
Para a sustentação oral presencial, os senhores advogados 
deverão inscrever-se, previamente no local, até as 8h15 do dia da 
Sessão.
Para sustentação oral através de videoconferência, os senhores 
advogados deverão observar os termos da Resolução 031/2018-
PR, publicada no DJE n. 163, de 31/8/2018, e realizar o pedido de 
inscrição através do e-mail turmarecursalcartorio@tjro.jus.br até as 
12h00 do último dia útil anterior à Sessão.

PROCESSO DE INTERESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
n. 01 2000019-23.2018.8.22.0011 Apelação
Origem: 2000019-23.2018.8.22.0011 Alvorada do Oeste 1ª Vara 
Criminal (Juizado Esp. Criminal)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Apelante: Fagner Fernandes Machado
Advogado: Diego Castro Alves Toledo (OAB/RO 7923)
Relator: JUIZ AMAURI LEMES
Revisor: Juiz Arlen Jose Silva de Souza
Assunto(s): Desobediência
Distribuído por Sorteio em 04/12/2018

PROCESSO DE INTERESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
n. 02 2000223-98.2017.8.22.0012 Apelação
Origem: 2000223-98.2017.8.22.0012 Colorado do Oeste 1ª Vara 
Criminal (Juizado Esp. Criminal)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelante: Luan Bernardo de Morais
Defensor Público: Defensoria Publica do Estado de Rondônia 
Relator: JUIZ AMAURI LEMES
Revisor: Juiz Arlen Jose Silva de Souza
Assunto(s): Ameaça
Redistribuído por Encaminhamento ao Relator em 18/01/2019

PROCESSO DE INTERESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
n. 03 1000586-54.2016.8.22.0007 Apelação
Origem: 1000586-54.2016.8.22.0007 Cacoal 1ª Vara do Juizado 
Especial Criminal
Apelante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelante: Fabiana da Silva Rodrigues
Defensor Público: Defensoria Publica do Estado de Rondônia 
Apelante: Fabíola da Silva Rodrigues
Defensor Público: Defensoria Publica do Estado de Rondônia 
Apelado: Walmir Costa de Andrade
Advogado: Geneci Lemos (OAB/RO 6876)
Relator: JUIZ ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA
Revisor: Juiz Amauri Lemes
Assunto(s): Leve
Distribuído por Sorteio em 15/05/2019

PROCESSO DE INTERESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
n. 04 0000655-62.2019.8.22.0601 Apelação
Origem: 0000655-62.2019.8.22.0601 Porto Velho - Juizados 
Especiais 1ª Vara do Juizado Especial Criminal
Apelante: Rogeris Vieira Miranda

Advogado: IRINALDO PENA FERREIRA (OAB/RO 9065)
Apelada: Aldenora Queiroz do Nascimento
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia ( )
Relator: JUIZ ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA
Assunto(s): Calúnia
Distribuído por Sorteio em 09/10/2019

PROCESSO DE INTERESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
n. 05 0000051-04.2019.8.22.0601 Apelação
Origem: 0000051-04.2019.8.22.0601 Porto Velho - Juizados 
Especiais 1ª Vara do Juizado Especial Criminal
Apelante: David Wendell de Freitas Souza
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia ( )
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Assunto(s): Desacato
Distribuído por Sorteio em 15/08/2019

PROCESSO DE INTERESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
n. 06 1000055-44.2016.8.22.0014 Apelação
Origem: 1000055-44.2016.8.22.0014 Vilhena 1ª Vara do Juizado 
Especial Criminal
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelante: Adenilton Neves Silva
Defensora Pública: Ilcemara Sesquim Lopes 
Relator: JUIZ JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Revisor: Juiz Amauri Lemes
Assunto(s): Desacato
Redistribuído por Sorteio em 05/12/2018

PROCESSO DE INTERESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
n. 07 1000064-15.2016.8.22.0011 Apelação
Origem: 1000064-15.2016.8.22.0011 Alvorada do Oeste 1ª Vara 
Criminal (Juizado Esp. Criminal)
Apelante: Maria Lucilma de Sousa Aquino
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia 
Núcleo de Buritis 
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Assunto(s): Injúria
Distribuído por Sorteio em 12/08/2019

PROCESSO DE INTERESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
n. 08 1000100-63.2016.8.22.0009 Apelação
Origem: 1000100-63.2016.8.22.0009 Pimenta Bueno 1ª Vara do 
Juizado Especial Criminal
Apelante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelado: João Marques da Silva
Advogado: Armando Krefta (OAB/RO 321B)
Apelado: Francimério Gonçalves de Souza
Advogada: Iracema Martendal Cerrutti (OAB/RO 2972)
Réu com pena extinta: F.p. Comercio e ServiÇos de Madeiras Ltda 
- Me
Relator: JUIZ JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Revisor: Juiz Arlen Jose Silva de Souza
Assunto(s): Crimes contra a Flora
Distribuído por Sorteio em 18/12/2018

PROCESSO DE INTERESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
n. 09 1000105-94.2016.8.22.0006 Apelação
Origem: 1000105-94.2016.8.22.0006 Presidente Médici 1ª Vara do 
Juizado Especial Criminal
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelante: Fagner Aparecido Fernandes
Defensor Público: Defensoria Publica do Estado de Rondônia 
Relator: JUIZ AMAURI LEMES
Revisor: Juiz Arlen Jose Silva de Souza
Assunto(s): Contravenções Penais
Distribuído por Sorteio em 05/04/2019
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PROCESSO DE INTERESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
n. 10 2000142-55.2017.8.22.0011 Apelação
Origem: 2000142-55.2017.8.22.0011 Alvorada do Oeste 1ª Vara 
Criminal (Juizado Esp. Criminal)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelante: Vagner Borges dos Santos
Defensor Público: Defensoria Publica do Estado de Rondônia 
Relator: JUIZ AMAURI LEMES
Revisor: Juiz Arlen Jose Silva de Souza
Assunto(s): Crimes de Trânsito
Distribuído por Sorteio em 12/03/2019

PROCESSO DE INTERESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
n. 11 2000458-95.2017.8.22.0002 Apelação
Origem: 2000458-95.2017.8.22.0002 Ariquemes 1ª Vara Juizado 
Especial Criminal
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelante: Renan Araújo de Oliveira
Advogado: Luiz Eduardo Fogaça (OAB/RO 876)
Relator: JUIZ ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA
Revisor: Juiz José Augusto Alves Martins (Substituído pelo Juiz 
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral
Assunto(s): Crimes de Trânsito
Distribuído por Sorteio em 16/01/2019

PROCESSO DE INTERESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
n. 12 2000929-14.2017.8.22.0002 Apelação
Origem: 2000929-14.2017.8.22.0002 Ariquemes 1ª Vara Juizado 
Especial Criminal
Apelante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelado: Paulo Humberto Lemos Barroso
Defensor Público: Defensoria Publica do Estado de Rondônia 
Relator: JUIZ ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA
Revisor: Juiz José Augusto Alves Martins
Assunto(s): Contravenções Penais
Distribuído por Sorteio em 31/10/2019

PROCESSO DE INTERESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
n. 13 1000439-38.2015.8.22.0015 Apelação
Origem: 1000439-38.2015.8.22.0015 Guajará-Mirim 2ª Vara 
Criminal (Juizado Esp. Criminal)
Apelante: Ademar Rodrigues Queiroz
Advogado: Aurison da Silva Florentino (OAB/RO 308B)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Assunto(s): Leve
Distribuído por Sorteio em 21/08/2019

PROCESSO DE INTERESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
n. 14 2000019-68.2019.8.22.0017 Apelação
Origem: 2000019-68.2019.8.22.0017 Alta Floresta do Oeste 1ª 
Vara Criminal (Juizado Esp. Criminal)
Apelada: Débora de Souza Brites
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia ( )
Apelante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Assunto(s): Contravenções Penais
Distribuído por Sorteio em 21/08/2019

PROCESSO DE INTERESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
n. 15 2000186-98.2017.8.22.0003 Apelação
Origem: 2000186-98.2017.8.22.0003 Jaru 1ª Vara Criminal 
(Juizado Esp. Criminal)
Apelante: Maycon Jhonson Ávila Teixeira
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia ( )
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Revisor: Juiz Arlen Jose Silva de Souza (Substituído pelo Juiz José 
Torres Ferreira)
Assunto(s): Crimes de Trânsito
Distribuído por Sorteio em 30/07/2019

PROCESSO DE INTERESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
n. 16 0000054-90.2018.8.22.0601 Apelação
Origem: 0000054-90.2018.8.22.0601 Porto Velho - Juizados 
Especiais 1ª Vara do Juizado Especial Criminal
Apelante: Ronivon da Silva Fernandes
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia ( )
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Assunto(s): Crimes de Trânsito
Distribuído por Sorteio em 15/08/2019

PROCESSO DE INTERESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
n. 17 2000083-49.2017.8.22.0017 Apelação
Origem: 2000083-49.2017.8.22.0017 Alta Floresta do Oeste 1ª 
Vara Criminal (Juizado Esp. Criminal)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelante: Leonardo Bezerra de Campos
Defensor Público: Defensoria Publica do Estado de Rondônia 
Relator: JUIZ AMAURI LEMES
Revisor: Juiz Arlen Jose Silva de Souza
Assunto(s): Crimes de Trânsito
Distribuído por Sorteio em 20/02/2019

PROCESSO DE INTERESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
n. 18 0000877-39.2019.8.22.0501 Apelação
Origem: 0000877-39.2019.8.22.0501 Porto Velho - Juizados 
Especiais 1ª Vara do Juizado Especial Criminal
Apelado: Kaleb Tavares Scheid
Defensor Público: Defensoria Publica do Estado de Rondônia 
Apelante: Ministério Publico do Estado de Rondonia
Relator: JUIZ AMAURI LEMES
Assunto(s): Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Distribuído por Sorteio em 15/08/2019

PROCESSO DE INTERESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
n. 19 0002652-17.2018.8.22.0601 Apelação
Origem: 0002652-17.2018.8.22.0601 Porto Velho - Juizados 
Especiais 1ª Vara do Juizado Especial Criminal
Apelante: Gilvan Guidin
Advogado: Roberto Jarbas Moura de Souza (OAB/RO 1246)
Advogada: Manuela Gsellmann da Costa (OAB/RO 3511)
Apelada: Rubia Beatriz Guidin
Advogada: Erica Caroline Ferreira Vairich (OAB/RO 3893)
Querelada: Rosinha Beatriz Langner Guidin
Advogada: Erica Caroline Ferreira Vairich (OAB/RO 3893)
Relator: JUIZ ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA
Assunto(s): Calúnia
Distribuído por Sorteio em 25/09/2019

PROCESSO DE INTERESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
n. 20 1000021-54.2016.8.22.0019 Apelação
Origem: 1000021-54.2016.8.22.0019 Machadinho do Oeste 2º 
Juizo (Juizado Esp. Criminal)
Apelante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelado: Everton Alves de Souza
Advogada: Patrícia Mendes de Oliveira Fortes (OAB/RO 4813)
Relator: JUIZ ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA
Revisor: Juiz José Augusto Alves Martins (Substituído pelo Juiz 
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral
Assunto(s): Contravenções Penais
Distribuído por Sorteio em 10/01/2019

PROCESSO DE INTERESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
n. 21 0001336-32.2019.8.22.0601 Apelação
Origem: 0001336-32.2019.8.22.0601 Porto Velho - Juizados 
Especiais 1ª Vara do Juizado Especial Criminal
Apelante: Weverson da Silva Soares
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia ( )
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Assunto(s): Crimes de Trânsito
Distribuído por Sorteio em 15/08/2019
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PROCESSO DE INTERESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
n. 22 0001717-40.2019.8.22.0601 Apelação
Origem: 0001717-40.2019.8.22.0601 Porto Velho - Juizados 
Especiais 1ª Vara do Juizado Especial Criminal
Apelante: Sandro Bati Furquim
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia ( )
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Assunto(s): Crimes contra a Flora
Distribuído por Sorteio em 21/10/2019

PROCESSO DE INTERESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
n. 23 0003257-60.2018.8.22.0601 Apelação
Origem: 0003257-60.2018.8.22.0601 Porto Velho - Juizados 
Especiais 1ª Vara do Juizado Especial Criminal
Apelado: Eduardo Guedes da Silva
Advogado: Pascoal Cahulla Neto (OAB/RO 6571)
Advogado: Eliseu dos Santos Paulino (OAB/AC 3650)
Apelante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Assunto(s): Crimes do Sistema Nacional de Armas
Distribuído por Sorteio em 09/10/2019

PROCESSO DE INTERESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
n. 24 0003226-40.2018.8.22.0601 Apelação
Origem: 0003226-40.2018.8.22.0601 Porto Velho - Juizados 
Especiais 1ª Vara do Juizado Especial Criminal
Apelante: Eduardo da Silva Pereira
Advogado: Sebastião de Castro Filho (OAB/RO 3646)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Assunto(s): Crimes de Trânsito
Distribuído por Sorteio em 01/10/2019

PROCESSO DE INTERESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
n. 25 2000133-59.2018.8.22.0011 Apelação
Origem: 2000133-59.2018.8.22.0011 Alvorada do Oeste 1ª Vara 
Criminal (Juizado Esp. Criminal)
Apelante: Leandro Justino de Souza
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia ( )
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ AMAURI LEMES
Assunto(s): Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Distribuído por Sorteio em 21/08/2019

PROCESSO DE INTERESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
n. 26 0000492-37.2018.8.22.0013 Apelação
Origem: 0000492-37.2018.8.22.0013 Cerejeiras 2ª Vara
Apelante: Leidiron Vieira do Amaral
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia ( )
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ AMAURI LEMES
Revisor: Juiz Arlen Jose Silva de Souza (Substituído pelo Juiz José 
Torres Ferreira)
Assunto(s): Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Distribuído por Sorteio em 31/07/2019

PROCESSO DE INTERESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
n. 27 0012371-32.2018.8.22.0501 Apelação
Origem: 0012371-32.2018.8.22.0501 Porto Velho - Juizados 
Especiais 1ª Vara do Juizado Especial Criminal
Apelante: Leandro Fernandes de Souza
Advogada: Lenilce Santos da Silva Franzolini (OAB/RO 3932)
Apelado: Lucas Levi Gonçalves Sobral
Advogado: Samuel dos Santos Júnior (OAB/RO 1238)
Relator: JUIZ ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA
Revisor: Juiz José Augusto Alves Martins (Substituído pelo Juiz 
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral
Assunto(s): Calúnia; Difamação
Distribuído por Sorteio em 07/12/2018

PROCESSO DE INTERESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
n. 28 1000403-86.2012.8.22.0019 Apelação
Origem: 1000403-86.2012.8.22.0019 Machadinho do Oeste 2º 
Juizo (Juizado Esp. Criminal)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelante: José Pereira Rosa
Advogado: Halmerio Bandeira (OAB/RO 770)
Relator: JUIZ ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA
Revisor: Juiz José Augusto Alves Martins
Assunto(s): Desacato; Desobediência
Redistribuído por Sorteio em 11/10/2018

PROCESSO DE INTERESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
n. 29 2000045-66.2019.8.22.0017 Apelação
Origem: 2000045-66.2019.8.22.0017 Alta Floresta do Oeste 1ª 
Vara Criminal (Juizado Esp. Criminal)
Apelante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelado: RONALDO CAETANO PEREIRA
Defensor Público: Defensoria Publica do Estado de Rondônia 
Relator: JUIZ JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Revisor: Juiz Arlen Jose Silva de Souza
Assunto(s): Contravenções Penais
Distribuído por Sorteio em 17/10/2019

PROCESSO DE INTERESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
n. 30 2000628-31.2017.8.22.0014 Apelação
Origem: 2000628-31.2017.8.22.0014 Vilhena 1ª Vara do Juizado 
Especial Criminal
Apelante: Samir Mahmoud Ali
Advogado: NEWTON SCHRAMM DE SOUZA (OAB/RO 2947)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Assunto(s): Injúria
Distribuído por Sorteio em 13/08/2019

PROCESSO DE INTERESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
n. 31 1000223-61.2016.8.22.0009 Apelação
Origem: 1000223-61.2016.8.22.0009 Pimenta Bueno 1ª Vara do 
Juizado Especial Criminal
Apelante: Ministério Publico do Estado de Rondonia
Apelado: M. STEIN EIRELI-ME
Apelada: Adriana Faustino Lopes
Advogado: Aécio de Castro Barbosa (OAB/RO 4510)
Apelado: Euler José Nogueira
Advogado: Aécio de Castro Barbosa (OAB/RO 4510)
Relator: JUIZ JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Revisor: Juiz Arlen Jose Silva de Souza
Assunto(s): Crimes contra a Flora
Distribuído por Sorteio em 25/04/2019

PROCESSO DE INTERESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
n. 32 0000828-41.2018.8.22.0013 Apelação
Origem: 0000828-41.2018.8.22.0013 Cerejeiras 2ª Vara
Apelante: Wildmmer de Matos Ribeiro
Advogado: Mário Guedes Júnior (OAB/RO 190A)
Apelante: Dioni Douglas Lopes Ferrari
Advogado: Defensoria Pública do Estado de Rondônia 
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Assunto(s): Contravenções Penais
Distribuído por Sorteio em 30/09/2019

PROCESSO DE INTERESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
n. 33 2000034-17.2017.8.22.0014 Apelação
Origem: 2000034-17.2017.8.22.0014 Vilhena 1ª Vara do Juizado 
Especial Criminal
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelante: José Alves de Lima
Defensor Público: Defensoria Publica do Estado de Rondônia 
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Relator: JUIZ AMAURI LEMES
Revisor: Juiz Arlen Jose Silva de Souza
Assunto(s): Crimes contra a Flora
Distribuído por Sorteio em 22/05/2019

PROCESSO DE INTERESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
n. 34 2000030-77.2017.8.22.0014 Apelação
Origem: 2000030-77.2017.8.22.0014 Vilhena 1ª Vara do Juizado 
Especial Criminal
Apelante: Cláudio Souza Vaz
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia ( )
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ AMAURI LEMES
Revisor: Juiz Arlen Jose Silva de Souza (Substituído pelo Juiz José 
Torres Ferreira)
Assunto(s): Crimes contra a Flora
Distribuído por Sorteio em 29/07/2019

PROCESSO DE INTERESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
n. 35 1000102-91.2016.8.22.0022 Apelação
Origem: 1000102-91.2016.8.22.0022 São Miguel do Guaporé 1ª 
Vara Criminal
Apelante: Lindoval Gonçalves da Silva
Advogado: João Francisco Matara Júnior (OAB/RO 6226)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA
Revisor: Juiz José Augusto Alves Martins
Assunto(s): Ameaça
Redistribuído por Sorteio em 11/10/2018

PROCESSO DE INTERESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
n. 36 0000385-38.2019.8.22.0601 Apelação
Origem: 0000385-38.2019.8.22.0601 Porto Velho - Juizados 
Especiais 1ª Vara do Juizado Especial Criminal
Apelante: Francisco Ribeiro Amaral
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia ( )
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Assunto(s): Desacato
Distribuído por Sorteio em 21/08/2019

PROCESSO DE INTERESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
n. 37 0000012-25.2019.8.22.0013 Apelação
Origem: 0000012-25.2019.8.22.0013 Cerejeiras 2ª Vara
Apelante: Joacimar da Silva Viana e ou Jocimar da Silva Viana
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia ( )
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Assunto(s): Desacato
Distribuído por Sorteio em 19/09/2019

PROCESSO DE INTERESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
n. 38 0001065-23.2019.8.22.0601 Apelação
Origem: 0001065-23.2019.8.22.0601 Porto Velho - Juizados 
Especiais 1ª Vara do Juizado Especial Criminal
Apelante: Jorgemar Cardoso dos Santos
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia ( )
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Assunto(s): Crimes de Trânsito
Distribuído por Sorteio em 01/10/2019

PROCESSO DE INTERESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
n. 39 0000541-78.2018.8.22.0013 Apelação
Origem: 0000541-78.2018.8.22.0013 Cerejeiras 1ª Vara
Apelante: José Lucas da Silva
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia ( )
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Assunto(s): Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Distribuído por Sorteio em 03/10/2019

PROCESSO DE INTERESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
n. 40 0000037-38.2019.8.22.0013 Apelação
Origem: 0000037-38.2019.8.22.0013 Cerejeiras 1ª Vara
Apelado: Ezequiel Souza
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia ( )
Apelante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Assunto(s): Leve
Distribuído por Sorteio em 05/11/2019

PROCESSO DE INTERESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
n. 41 1000181-16.2015.8.22.0019 Apelação
Origem: 1000181-16.2015.8.22.0019 Machadinho do Oeste 2º 
Juizo (Juizado Esp. Criminal)
Apelante: Abraão Isaque de Oliveira 
Advogado: VINÍCIUS ALEXANDRE SILVA 
Apelante: Moisés Jonatas de Oliveira
Advogado: VINÍCIUS ALEXANDRE SILVA 
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Assunto(s): Resistência
Distribuído por Sorteio em 19/09/2019

PROCESSO DE INTERESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
n. 42 1000864-07.2015.8.22.0002 Apelação
Origem: 1000864-07.2015.8.22.0002 Ariquemes 1ª Vara Juizado 
Especial Criminal
Apelado: Adriano Darlison Rodrigues da Silva
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia ( )
Apelante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Assunto(s): Desobediência
Distribuído por Sorteio em 01/10/2019

PROCESSO DE INTERESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
n. 43 1000354-42.2016.8.22.0007 Apelação
Origem: 1000354-42.2016.8.22.0007 Cacoal 1ª Vara do Juizado 
Especial Criminal
Apelante: DIVALDO BERTOLINO BARBOSA
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia ( )
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Assunto(s): Comunicação falsa de crime ou de contravenção
Distribuído por Sorteio em 13/09/2019

PROCESSO DE INTERESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
n. 44 2000393-57.2018.8.22.0005 Apelação
Origem: 2000393-57.2018.8.22.0005 Ji-Paraná 1ª Vara do Juizado 
Especial Criminal
Apelante: Juliano Brito dos Santos
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia ( )
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Assunto(s): Desacato
Distribuído por Sorteio em 10/10/2019

PROCESSO DE INTERESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
n. 45 0001349-31.2019.8.22.0601 Apelação
Origem: 0001349-31.2019.8.22.0601 Porto Velho - Juizados 
Especiais 1ª Vara do Juizado Especial Criminal
Apelado: Jovaldo de Lima Pereira
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia ( )
Apelante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Assunto(s): Falsa identidade
Distribuído por Sorteio em 19/08/2019

n. 46 0008211-28.2013.8.22.0601 Recurso Inominado
Origem: 0008211-28.2013.8.22.0601 Porto Velho - Juizados 
Especiais 1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública
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Recorrido: Robermy de Souza Pinheiro
Advogado: Nelson Sergio da Silva Maciel (OAB/RO 624A)
Advogado: Caio Sérgio Campos Maciel (OAB/RO 5878)
Advogado: Jânio Sérgio da Silva Maciel (OAB/RO 1950)
Recorrente: Estado de Rondônia
Procurador: Emilio Cesar Abelha Ferraz (OAB/RO 234-B)
Advogado: Thiago Denger Queiroz (OAB/RO 2360)
Relator: JUIZ AMAURI LEMES
Assunto(s): Obrigação de Fazer / Não Fazer
Redistribuído por Encaminhamento ao Relator em 16/10/2019

n. 47 1002344-25.2012.8.22.0002 Recurso Inominado
Origem: 1002344-25.2012.8.22.0002 Ariquemes 1ª Vara Juizado 
Especial Cível
Recorrido: Domingos dos Santos
Recorrente: Ceron Centrais Elétricas de Rondônia Sa 
Advogado: Pedro Origa (OAB/RO 1953)
Relator: JUIZ AMAURI LEMES
Assunto(s): Fornecimento de Energia Elétrica
Distribuído por Sorteio em 24/06/2019

n. 48 0002506-73.2018.8.22.0601 Recurso Inominado
Origem: 0002506-73.2018.8.22.0601 Porto Velho - Juizados 
Especiais 1ª Vara do Juizado Especial Criminal
Recorrente: Clara Martins Alves
Advogado: Raimundo Soares (OAB/RO 6232)
Advogado: Graciliano Ortega Sanchez (OAB/RO 5194)
Recorrida: Maysa da Silva Albuquerque
Advogado: Jair Claudio Carvalho de Jesus (OAB/RO 7424)
Advogado: Eronides José de Jesus (OAB/RO 5840)
Relator: JUIZ ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA
Revisor: Juiz Amauri Lemes
Assunto(s): Difamação
Distribuído por Sorteio em 15/07/2019

n. 49 0009970-90.2014.8.22.0601 Recurso Inominado
Origem: 0009970-90.2014.8.22.0601 Porto Velho - Juizados 
Especiais 1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública
Recorrente: Eleandro Amaral do Carmo
Advogada: Karina da Silva Sandres (OAB/RO 4594)
Recorrido: Estado de Rondônia
Procuradora: Ellen Cristine Alves de Melo (OAB/RO 5985)
Relator: JUIZ ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA
Assunto(s): Obrigação de Fazer / Não Fazer
Redistribuído por Encaminhamento ao Relator em 17/12/2018

n. 50 1001847-25.2014.8.22.0007 Recurso Inominado
Origem: 1001847-25.2014.8.22.0007 Cacoal 1ª Vara do Juizado 
Especial Cível
Rcte/Rcdo: Vanderlei Kloos
Advogado: Thiago Barisson de Mello Oliveira (OAB/RO 6332)
Rcdo/Rcte: JOSÉ CLAMIR DOS SANTOS - ME
Advogado: Rodolfo Scher da Silva (RO 2048)
Advogado: Aline de Souza Lopes (OAB/RO 5919)
Relator: JUIZ ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA
Assunto(s): Cheque
Redistribuído por Sorteio em 11/10/2018

n. 51 1002296-66.2012.8.22.0002 Recurso Inominado
Origem: 1002296-66.2012.8.22.0002 Ariquemes 1ª Vara Juizado 
Especial Cível
Recorrido: Francisco Raimundo Ribeiro Lins
Recorrente: Eletrobras Distribuição Rondônia
Advogado: Fábio Antônio Moreira (RO 1553)
Relator: JUIZ ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA
Assunto(s): Fornecimento de Energia Elétrica
Distribuído por Sorteio em 22/05/2019

n. 52 1002340-85.2012.8.22.0002 Recurso Inominado
Origem: 1002340-85.2012.8.22.0002 Ariquemes 1ª Vara Juizado 
Especial Cível
Recorrente: José Antônio Silveira
Recorrido: Ceron Centrais Elétricas de Rondônia Sa 
Advogado: Pedro Origa (OAB/RO 1953)
Relator: JUIZ ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA
Assunto(s): Fornecimento de Energia Elétrica
Distribuído por Sorteio em 13/09/2019

n. 53 1000155-40.2013.8.22.0002 Recurso Inominado
Origem: 1000155-40.2013.8.22.0002 Ariquemes 1ª Vara Juizado 
Especial Cível
Recorrente: Joel dos Santos
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia ( )
Recorrida: Centrais Elétricas de Rondônia S/A - CERON
Advogado: Fábio Antonio Moreira (RO 1114)
Relator: JUIZ ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA
Assunto(s): Fornecimento de Energia Elétrica
Distribuído por Sorteio em 13/09/2019

n. 54 0009243-15.2015.8.22.0014 Recurso Inominado
Origem: 0009243-15.2015.8.22.0014 Vilhena 1ª Vara do Juizado 
Especial da Fazenda Pública
Recorrente: Ruth Vieira da Paixão Dillemburg
Advogado: Leandro Márcio Pedot (OAB/RO 2022)
Advogado: Valdinei Luiz Bertolin (OAB/RO 6883)
Recorrido: Município de Vilhena RO
Recorrido: Instituto de Previdência Municipal de Vilhena I P M V
Advogada: Andréa Melo Romão Comim (OAB/RO 3960)
Relator: JUIZ ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA
Assunto(s): Obrigação de Fazer / Não Fazer
Redistribuído por Sorteio em 11/10/2018

n. 55 0017503-57.2014.8.22.0001 Recurso Inominado
Origem: 0017503-57.2014.8.22.0001 Porto Velho - Fórum Cível 1ª 
Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Recorrente: Luiz Alberto Acorsi
Advogado: Carlos Henrique Teles de Negreiros (OAB/RO 3185)
Recorrido: Estado de Rondônia
Procurador: Emílio César Abelha Ferraz (RO 234-B)
Procurador: Valdecir da Silva Maciel (OAB/RO 390)
Procuradora: Ivanilda Maria Ferraz Gomes (RO )
Relator: JUIZ ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA
Assunto(s): Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à 
Execução
Redistribuído por Sorteio em 11/10/2018

n. 56 1002148-55.2012.8.22.0002 Recurso Inominado
Origem: 1002148-55.2012.8.22.0002 Ariquemes 1ª Vara Juizado 
Especial Cível
Recorrido: José Aparecido da Silva
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia ( )
Recorrente: Centrais Elétricas de Rondônia S/A - CERON
Advogado: Pedro Origa (OAB/RO 1953)
Relator: JUIZ JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Assunto(s): Fornecimento de Energia Elétrica
Redistribuído por Sorteio em 24/06/2019

n. 57 1000112-06.2013.8.22.0002 Recurso Inominado
Origem: 1000112-06.2013.8.22.0002 Ariquemes 1ª Vara Juizado 
Especial Cível
Recorrente: Maria Vanilda de Oliveira
Advogado: Vergílio Pereira Rezende (OAB/RO 4068)
Recorrida: Centrais Elétricas de Rondônia S/A - CERON
Advogado: Pedro Origa (OAB/RO 1953)
Relator: JUIZ JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Assunto(s): Fornecimento de Energia Elétrica
Distribuído por Sorteio em 13/09/2019
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n. 58 1000601-07.2013.8.22.0014 Recurso Inominado
Origem: 1000601-07.2013.8.22.0014 Vilhena 1ª Vara do Juizado 
Especial Cível
Recorrido: Marcelo Pereira Costa
Advogado: Roniéder Trajano Soares Silva (OAB/RO 3694)
Advogada: Rayana Vedana Scarmocin Felber (OAB/RO 6260)
Recorrente: B. V. Financeira S.A
Advogado: Hudson José Ribeiro (SP 150.060)
Relator: JUIZ JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Assunto(s): Financiamento de Produto
Redistribuído por Prevenção de Magistrado em 17/07/2019

n. 59 1000410-86.2013.8.22.0005 Recurso Inominado
Origem: 1000410-86.2013.8.22.0005 Ji-Paraná 1ª Vara do Juizado 
Especial Cível
Recorrente: B. V. Financeira S.A
Advogado: Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli (OAB/RO 5546)
Recorrida: Isabel Luciana dos Santos Costa
Advogado: Ricardo Marcelino Braga (OAB/RO 4159)
Relator: JUIZ JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Assunto(s): Contratos Bancários
Redistribuído por Encaminhamento ao Relator em 18/01/2019
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
(a.) Exmo. Juiz Amauri Lemes
Presidente da Turma Recursal

Data: 22/11/2019
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS

Turma Recursal

Data de distribuição :12/06/2019
Data do julgamento : 21/11/2019
0000205-22.2019.8.22.0601 Apelação
Origem: 00002052220198220601 Porto Velho - Juizados Especiais/
RO (1ª Vara do Juizado Especial Criminal)
Apelante: Madson Morais da Costa
Advogado: Israel Ferreira de Oliveira(OAB/RO7968)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Não Informado: 
Relator: Juiz José Augusto Alves Martins
Revisor: Juiz Arlen Jose Silva de Souza
Decisão :”O MINISTÉRIO PÚBLICO REITEROU O PARECER. 
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À 
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”.
Ementa : Apelação Criminal. Art. 311, do CTB. Perigo de Dano. 
Concretude. Comprovação. Condenação. Mantida. Dosimetria da 
pena. Adequação. Circunstâncias judiciais. Recurso parcialmente 
provido. 
Para configurar o delito com perigo de dano, é necessário que a 
condução se mostre efetivamente perigosa, de forma a colocar em 
risco a incolumidade de terceiros.
As condenações transitadas em julgado não são fundamentos 
idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a 
prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social 
inadequada, motivo pelo qual a personalidade não pode ser 
valorada negativamente na dosimetria da pena-base do paciente. 

Data de distribuição :09/08/2019
Data do julgamento : 21/11/2019
0001291-28.2019.8.22.0601 Apelação
Origem: 00012912820198220601 Porto Velho - Juizados Especiais/
RO (1ª Vara do Juizado Especial Criminal)
Apelante: Alison Aires Almeida Aquino
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Não Informado: 
Relator: Juiz José Augusto Alves Martins
Decisão :”O MINISTÉRIO PÚBLICO REITEROU O PARECER. 
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO À UNANIMIDADE, 
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”.

Ementa : Apelação Criminal. Art. 309 do CTB. Depoimento dos 
Policiais. Validade. Falta de Habilitação. Perigo de Dano. Concretude. 
Comprovada. Sentença mantida. Recurso desprovido. 
É válida a palavra dos policiais, se estas se encontram em harmonia 
com as demais provas produzidas nos autos. 
A execução de manobras em alta velocidade em via pública é 
suficiente para a configuração do perigo concreto, mormente 
quando executadas em área de movimentação.

Data de distribuição :28/05/2019
Data do julgamento : 21/11/2019
0001773-10.2018.8.22.0601 Apelação
Origem: 00017731020188220601 Porto Velho - Juizados Especiais/
RO (1ª Vara do Juizado Especial Criminal)
Apelante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Não Informado: 
Apelado: Joel Oliveira Tavares
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator: Juiz José Augusto Alves Martins
Revisor: Juiz Arlen Jose Silva de Souza
Decisão :”O MINISTÉRIO PÚBLICO REITEROU O PARECER. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE, NOS 
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”.
Ementa : Recurso de apelação. Ameaça. Artigo 147 do Código 
Penal. Ação penal condicionada a representação. Audiência de 
instrução e julgamento. Ausência da vítima. Inexistência de renúncia 
tácita à representação. Sentença reformada. Recurso provido. 
Tendo a vítima representado a tempo e modo contra o acusado em 
sede policial, sufragada pela participação na audiência preliminar, 
não pode se afirmar que sua ausência a audiência de instrução 
e julgamento redundaria em seu desinteresse na persecução 
criminal. 

Data de distribuição :04/07/2019
Data do julgamento : 21/11/2019
0002400-14.2018.8.22.0601 Apelação
Origem: 00024001420188220601 Porto Velho - Juizados Especiais/
RO (1ª Vara do Juizado Especial Criminal)
Apelante: Leily Savedra de Brito
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Não Informado: 
Relator: Juiz José Augusto Alves Martins
Revisor: Juiz Arlen Jose Silva de Souza
Decisão :”O MINISTÉRIO PÚBLICO REITEROU O PARECER. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE, NOS 
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”.
Ementa : Apelação criminal. Lesão corporal. Materialidade e Autoria. 
Comprovadas. Atenuante da confissão espontânea. Agravante de 
Reincidência. Compensação. Possibilidade. Precedentes do c. 
Superior Tribunal de Justiça. 
Consoante pacífica jurisprudência no âmbito do c. Superior Tribunal 
de Justiça, alinhado com posicionamento adotado pelo e. Tribunal 
de Justiça de Rondônia, é possível a compensação da atenuante 
da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela 
específica ou genérica. 
Precedentes. 

Data de distribuição :10/07/2019
Data do julgamento : 21/11/2019
0002412-28.2018.8.22.0601 Apelação
Origem: 00024122820188220601 Porto Velho - Juizados Especiais/
RO (1ª Vara do Juizado Especial Criminal)
Apelante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Não Informado: 
Apelado: Gerônimo Lopes Júnior
Advogado: Mateus Fernandes Lima da Silva(OAB/RO9195)
Relator: Juiz José Augusto Alves Martins
Revisor: Juiz José Torres Ferreira

http://www.tjro.jus.br/apsg/faces/jsp/index.jsp?grau=2&tipo=0&palavraantiga=00002052220198220601&argumentos=00002052220198220601
http://www.tjro.jus.br/apsg/faces/jsp/index.jsp?grau=2&tipo=0&palavraantiga=00012912820198220601&argumentos=00012912820198220601
http://www.tjro.jus.br/apsg/faces/jsp/index.jsp?grau=2&tipo=0&palavraantiga=00017731020188220601&argumentos=00017731020188220601
http://www.tjro.jus.br/apsg/faces/jsp/index.jsp?grau=2&tipo=0&palavraantiga=00024001420188220601&argumentos=00024001420188220601
http://www.tjro.jus.br/apsg/faces/jsp/index.jsp?grau=2&tipo=0&palavraantiga=00024122820188220601&argumentos=00024122820188220601
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Decisão :”O MINISTÉRIO PÚBLICO REITEROU O PARECER. 
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO À UNANIMIDADE, 
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”.
Ementa : Crime Ambiental. Art. 48, da Lei 9.605/98. Provas 
insuficientes. Aplicação do princípio do in dubio pro reo.
O tipo penal mencionado no artigo 48, da Lei n. 9.605/98, visa 
punir aquele que impede a regeneração natural do ambiente e não, 
propriamente, aquele que causa o dano ambiental ou concretiza a 
ocupação irregular.
Em não havendo provas suficientes que demonstrem certeza 
acerca da autoria e materialidade do delito, a absolvição é medida 
que se impõe, em respeito ao princípio do ‘in dubio pro reo’. 

Data de distribuição :15/07/2019
Data do julgamento : 21/11/2019
0003536-46.2018.8.22.0601 Apelação
Origem: 00035364620188220601 Porto Velho - Juizados Especiais/
RO (1ª Vara do Juizado Especial Criminal)
Recorrente: Washington Roberto Ferreira Linhares
Advogada: Karina da Silva Sandres(OAB/RO4594)
Recorrido: Antonio Ferreira Frota e outro(a/s)
Não Informado: 
Relator: Juiz José Augusto Alves Martins
Revisor: Juiz José Torres Ferreira
Decisão :”O MINISTÉRIO PÚBLICO REITEROU O PARECER. 
PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, RECURSO CONHECIDO 
E NÃO PROVIDO. TUDO À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO 
VOTO DO RELATOR.”.
Ementa : Processual Penal. Apelação Criminal. Crimes contra 
a honra. Calúnia e Injúria. Queixa-crime. Ação penal privada. 
Rejeição da peça inicial. Ausência de justa causa. Ocorrência. 
Sentença mantida. 
A queixa-crime deve vir acompanhada com o mínimo embasamento 
probatório, ou seja, com lastro de prova mínimo apto a demonstrar, 
ainda que de modo indiciário, a efetiva realização do ilícito penal 
por parte do querelado. 
A ausência dos requisitos mínimos para a caracterização dos 
crimes contra a honra acarreta a rejeição da queixa-crime e sua 
consequente extinção.

Data de distribuição :27/06/2019
Data do julgamento : 21/11/2019
1000012-73.2017.8.22.0014 Apelação
Origem: 10000127320178220014 Vilhena/RO (1ª Vara do Juizado 
Especial Criminal)
Apelante: Jerry Adriani de Jesus Oliveira
Defensor Público: Defensoria Publica do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Não Informado: 
Relator: Juiz José Augusto Alves Martins
Revisor: Juiz Arlen Jose Silva de Souza
Decisão :”O MINISTÉRIO PÚBLICO REITEROU O PARECER. 
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO À UNANIMIDADE, 
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”.
Ementa : Apelação Criminal. Crime Ambiental. Impedir ou dificultar 
regeneração natural da vegetação (Art. 48, da Lei n. 9.605/98). 
Crime permanente. Materialidade e autoria. Comprovação. Erro de 
proibição. Inocorrência. Ciência inequívoca da ilicitude da conduta. 
Sentença mantida.
Consoante posicionamento consolidado perante o c. Superior 
Tribunal de Justiça, sufragado pelo e. Supremo Tribunal Federal, 
o crime de impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas 
e demais formas de vegetação é tido como permanente, ou seja, 
sua execução se prolonga no tempo até que ocorra a cessação da 
atividade lesiva ao meio ambiente.
Comprovado que o réu cometeu o crime previsto no art. 48 da Lei 
n. 9.605/98 por meio do laudo pericial e demais provas contidas 
nos autos, sua condenação é medida de rigor.
Não há erro de proibição quando restar evidenciada a ciência 
inequívoca da ilicitude da conduta praticada pelo agente.

Data de distribuição :27/06/2019
Data do julgamento : 21/11/2019
2000016-93.2017.8.22.0014 Apelação
Origem: 20000169320178220014 Vilhena/RO (1ª Vara do Juizado 
Especial Criminal)
Apelante: Daniela Cardoso da Silva
Defensor Público: Defensoria Publica do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Não Informado: 
Relator: Juiz José Augusto Alves Martins
Revisor: Juiz Arlen Jose Silva de Souza
Decisão :”O MINISTÉRIO PÚBLICO REITEROU O PARECER. 
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO À UNANIMIDADE, 
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”.
Ementa : Apelação Criminal. Crime Ambiental. Impedir ou dificultar 
regeneração natural da vegetação (Art. 48, da Lei n. 9.605/98). 
Crime permanente. Materialidade e autoria. Comprovação. Erro de 
proibição. Inocorrência. Ciência inequívoca da ilicitude da conduta. 
Sentença mantida.
Consoante posicionamento consolidado perante o c. Superior 
Tribunal de Justiça, sufragado pelo e. Supremo Tribunal Federal, 
o crime de impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas 
e demais formas de vegetação é tido como permanente, ou seja, 
sua execução se prolonga no tempo até que ocorra a cessação da 
atividade lesiva ao meio ambiente.
Comprovado que o réu cometeu o crime previsto no art. 48 da Lei 
n. 9.605/98 por meio do laudo pericial e demais provas contidas 
nos autos, sua condenação é medida de rigor.
Não há erro de proibição quando restar evidenciada a ciência 
inequívoca da ilicitude da conduta praticada pelo agente. 

Data de distribuição :27/06/2019
Data do julgamento : 21/11/2019
2000031-62.2017.8.22.0014 Apelação
Origem: 20000316220178220014 Vilhena/RO (1ª Vara do Juizado 
Especial Criminal)
Apelante: José Aparecido Pereira dos Santos
Defensor Público: Defensoria Publica do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Não Informado: 
Relator: Juiz José Augusto Alves Martins
Revisor: Juiz Arlen Jose Silva de Souza
Decisão :”O MINISTÉRIO PÚBLICO REITEROU O PARECER. 
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO À UNANIMIDADE, 
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
“.
Ementa : Apelação Criminal. Crime Ambiental. Impedir ou dificultar 
regeneração natural da vegetação (Art. 48, da Lei n. 9.605/98). 
Crime permanente. Materialidade e autoria. Comprovação. Erro de 
proibição. Inocorrência. Ciência inequívoca da ilicitude da conduta. 
Sentença mantida.
Consoante posicionamento consolidado perante o c. Superior 
Tribunal de Justiça, sufragado pelo e. Supremo Tribunal Federal, 
o crime de impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas 
e demais formas de vegetação é tido como permanente, ou seja, 
sua execução se prolonga no tempo até que ocorra a cessação da 
atividade lesiva ao meio ambiente.
Comprovado que o réu cometeu o crime previsto no art. 48 da Lei 
n. 9.605/98 por meio do laudo pericial e demais provas contidas 
nos autos, sua condenação é medida de rigor.
Não há erro de proibição quando restar evidenciada a ciência 
inequívoca da ilicitude da conduta praticada pelo agente. 

Data de distribuição :27/06/2019
Data do julgamento : 21/11/2019
2000035-02.2017.8.22.0014 Apelação
Origem: 20000350220178220014 Vilhena/RO (1ª Vara do Juizado 
Especial Criminal)
Apelante: Adão de Souza Neves

http://www.tjro.jus.br/apsg/faces/jsp/index.jsp?grau=2&tipo=0&palavraantiga=00035364620188220601&argumentos=00035364620188220601
http://www.tjro.jus.br/apsg/faces/jsp/index.jsp?grau=2&tipo=0&palavraantiga=10000127320178220014&argumentos=10000127320178220014
http://www.tjro.jus.br/apsg/faces/jsp/index.jsp?grau=2&tipo=0&palavraantiga=20000169320178220014&argumentos=20000169320178220014
http://www.tjro.jus.br/apsg/faces/jsp/index.jsp?grau=2&tipo=0&palavraantiga=20000316220178220014&argumentos=20000316220178220014
http://www.tjro.jus.br/apsg/faces/jsp/index.jsp?grau=2&tipo=0&palavraantiga=20000350220178220014&argumentos=20000350220178220014
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Defensor Público: Defensoria Publica do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Não Informado: 
Relator: Juiz José Augusto Alves Martins
Revisor: Juiz Arlen Jose Silva de Souza
Decisão :”O MINISTÉRIO PÚBLICO REITEROU O PARECER. 
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO À UNANIMIDADE, 
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”.
Ementa : Apelação Criminal. Crime Ambiental. Impedir ou dificultar 
regeneração natural da vegetação (Art. 48, da Lei n. 9.605/98). 
Crime permanente. Materialidade e autoria. Comprovação. Erro de 
proibição. Inocorrência. Ciência inequívoca da ilicitude da conduta. 
Sentença mantida.
Consoante posicionamento consolidado perante o c. Superior 
Tribunal de Justiça, sufragado pelo e. Supremo Tribunal Federal, 
o crime de impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas 
e demais formas de vegetação é tido como permanente, ou seja, 
sua execução se prolonga no tempo até que ocorra a cessação da 
atividade lesiva ao meio ambiente.
Comprovado que o réu cometeu o crime previsto no art. 48 da Lei 
n. 9.605/98 por meio do laudo pericial e demais provas contidas 
nos autos, sua condenação é medida de rigor.
Não há erro de proibição quando restar evidenciada a ciência 
inequívoca da ilicitude da conduta praticada pelo agente. 

Data de distribuição :14/01/2019
Data do julgamento : 21/11/2019
2000149-68.2017.8.22.0004 Apelação
Origem: 20001496820178220004 Ouro Preto do Oeste/RO (1ª 
Vara do Juizado Especial Criminal)
Apelante: Augusto Cesar Rodrigues da Silva Júnior
Advogado: Jecsan Salatiel Sabaini Fernandes(OAB/RO2505) e 
outro(a/s)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Não Informado: 
Relator: Juiz José Augusto Alves Martins
Revisor: Juiz Arlen Jose Silva de Souza
Decisão :”O MINISTÉRIO PÚBLICO REITEROU O PARECER. 
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO À UNANIMIDADE, 
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”.
Ementa : Recurso de apelação. Juizado Especial Criminal. Direção 
perigosa. Artigo 309, CTB. Perigo de dano concreto. Materialidade 
e autoria. Comprovação. Confissão espontânea. Circunstância 
atenuante.
Sendo observado o critério trifásico contigo no artigo 68 cumulado 
com artigo 59, ambos do Código Penal, não há que se falar em 
reforma da sentença proferida na origem. 

(a) Belª Edseia Pires de Sousa
Secretária da Turma Recursal

Data: 22/11/2019
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS

Turma Recursal

Data de distribuição :11/02/2019
Data do julgamento : 21/11/2019
0001625-04.2015.8.22.0601 Apelação
Origem: 00016250420158220601 Porto Velho - Juizados Especiais/
RO (1ª Vara do Juizado Especial Criminal)
Apelante: Ministério Público de Rondônia
Não Informado: 
Apelado: Ewerton Tales Ramos da Paz
Defensor Público: Defensoria Publica do Estado de Rondônia
Relator: Juiz José Augusto Alves Martins
Revisor: Juiz Arlen Jose Silva de Souza
Decisão :”RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 
PUNITIVA ESTATAL E EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU À 

UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”.
Ementa : Apelação Criminal. Prescrição da Pretensão Punitiva 
Estatal. Ocorrência.
- Verificada o decurso do prazo prescricional estabelecido na 
legislação penal, o reconhecimento da prescrição da pretensão 
punitiva estatal é medida que se impõe 

Data de distribuição :26/06/2019Data de redistribuição 
:08/07/2019
Data do julgamento : 21/11/2019
0002736-41.2019.8.22.0000 Revisão Criminal
Origem: 00266784920088220013 Cerejeiras/RO (2ª Vara)
Revisionando: Gilmar da Silva Alles
Advogado: Mário Guedes Júnior(OAB/RO190A)
Revisionado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Não Informado: 
Relator: Juiz José Augusto Alves Martins
Revisor: Juiz Arlen Jose Silva de Souza
Decisão :”O MINISTÉRIO PÚBLICO REITEROU O PARECER. 
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO À UNANIMIDADE, 
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”.
Ementa : Revisão criminal. Rediscussão do mérito. Ausência de 
obediência ao art. 621 do CPP. Recurso não provido. 
A ação de revisão criminal não se presta à discussões acerca da 
valoração de provas ou interpretação do julgador, pois só tem 
cabimento quando tiver como base uma das situações descritas 
no artigo 621 do CPP, não devendo ser utilizada como mais uma 
possibilidade de recurso. 

Data de distribuição :04/04/2019
Data do julgamento : 21/11/2019
1000027-03.2016.8.22.0006 Apelação
Origem: 10000270320168220006 Presidente Médici/RO (1ª Vara 
do Juizado Especial Criminal)
Apelante: Antonio Luciano Galdino Olinda
Defensor Público: Defensoria Publica do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Não Informado: 
Relator: Juiz José Augusto Alves Martins
Revisor: Juiz Arlen Jose Silva de Souza
Decisão :”O MINISTÉRIO PÚBLICO REITEROU O PARECER. 
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO À UNANIMIDADE, 
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”.
Ementa : Apelação Criminal. Art. 309 do CTB. Depoimento dos 
Policiais. Validade. Falta de Habilitação. Perigo de Dano. Concretude. 
Comprovada. Sentença mantida. Recurso desprovido. 
É válida a palavra dos policiais, se estas se encontram em harmonia 
com as demais provas produzidas nos autos. 
A condução de veículo automotor em alta velocidade em via 
pública e sem a devida atenção para as condições de tráfego são 
suficientes para a configuração do perigo concreto, mormente 
quando executadas em área de movimentação.

Data de distribuição :23/04/2019
Data do julgamento : 21/11/2019
1000064-94.2016.8.22.0017 Apelação
Origem: 10000649420168220017 Alta Floresta do Oeste/RO (1ª 
Vara Criminal (Juizado Esp. Criminal))
Apelante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Não Informado: 
Apelado: NATALI MARIANA CREMONESE
Advogada: Cristhianne Paula Cremonese(RO2470)
Relator: Juiz José Augusto Alves Martins
Revisor: Juiz Arlen Jose Silva de Souza
Decisão :”O MINISTÉRIO PÚBLICO REITEROU O PARECER. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE, NOS 
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”.
Ementa : Recurso de Apelação. Juizado Especial Criminal. Uso 
de documento falso. Falsidade ideológica. Nova capitulação. 

http://www.tjro.jus.br/apsg/faces/jsp/index.jsp?grau=2&tipo=0&palavraantiga=20001496820178220004&argumentos=20001496820178220004
http://www.tjro.jus.br/apsg/faces/jsp/index.jsp?grau=2&tipo=0&palavraantiga=00016250420158220601&argumentos=00016250420158220601
http://www.tjro.jus.br/apsg/faces/jsp/index.jsp?grau=2&tipo=0&palavraantiga=00027364120198220000&argumentos=00027364120198220000
http://www.tjro.jus.br/apsg/faces/jsp/index.jsp?grau=2&tipo=0&palavraantiga=10000270320168220006&argumentos=10000270320168220006
http://www.tjro.jus.br/apsg/faces/jsp/index.jsp?grau=2&tipo=0&palavraantiga=10000649420168220017&argumentos=10000649420168220017
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Prerrogativa inerente à função do Promotor de Justiça. 
Independência funcional. Aditamento da denúncia. Omissão 
sanada antes da sentença. Possibilidade. Art. 569, CPP. 
O Ministério Público, titular da ação penal, pode aditar a denúncia 
quando entender ser necessário, inclusive dando nova capitulação 
à conduta, desde que observe as garantias processuais do réu.
A Magna Carta de 1988, em seu do artigo 127, § 1º, assegurou 
aos membros do Ministério Público independência funcional, não 
ficando, portanto, vinculados ao entendimento esposado por quem 
atuou anteriormente no mesmo processo. 

Data de distribuição :24/07/2018
Data do julgamento : 21/11/2019
1000482-89.2017.8.22.0601 Apelação
Origem: 10004828920178220601 Porto Velho - Juizados Especiais/
RO (1ª Vara do Juizado Especial Criminal)
Apelante: Luciano Ramos Queiroz da Silva
Defensor Público: Jose Alberto Oliveira de Paula Machado
Apelado: Ministério Público de Rondônia
Não Informado: 
Relator: Juiz José Augusto Alves Martins
Revisor: Juiz Amauri Lemes
Decisão :”APÓS A LEITURA DO VOTO DE VISTA DO JUIZ 
ARLEN JOSÉ SILVA DE SOUZA, RECURSO CONHECIDO E 
PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO 
VOTO DO RELATOR. VENCIDO O JUIZ ARLEN JOSÉ SILVA DE 
SOUZA APENAS EM RELAÇÃO AO REGIME DE CUMPRIMENTO 
DA PENA IMPOSTA.”.
Ementa : LESÃO CORPORAL. RECURSO DO ASSISTENTE 
DE ACUSAÇÃO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. CONJUNTO 
PROBATÓRIO INSUFICIENTE. APLICABILIDADE DO 
BROCARDO “IN DUBIO PRO REO”. SENTENÇA MANTIDA. 
RECURSO NÃO CONHECIDO. 

(a) Belª Edseia Pires de Sousa
Secretária da Turma Recursal

Presidência da Turma Recursal
ABERTURA DE VISTA
Recurso Extraordinario em Recurso Inominado nrº 0003218-
20.2014.8.22.0014
Recorrente: MAXMAD Indústria e Comércio de Madeiras Ltda 
EPP
Advogada: Carla Falcão Rodrigues (OAB/RO 616A)
Advogada: Diandria Aparecida Fantuci Araújo Pereira (OAB/RO 
5910)
Advogada: Michele Machado Sant’Ana Machado Lopes (OAB/RO 
6304)
Recorrido: Estado de Rondônia
Procurador: Toyoo Watanabe Junior (OAB/RO 5728)
[...]
Nos termos do Provimento n. 001/2001-PR, de 13/9/2001, fica o(a) 
recorrido(a) intimado(a) para, querendo, apresentar contrarrazões 
ao Recurso Extraordinário em 15 (Quinze) dias .
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
(a) Belª Edseia Pires de Sousa
Secretária da Presidência da Turma Recursal

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Turma Recursal / TR - Gabinete Mag. José Augusto Alves Martins 
Processo: 7036141-48.2016.8.22.0001 - RECURSO INOMINADO 
CÍVEL (460)
Relator: JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS
Data distribuição: 12/12/2018 16:36:49
Polo Ativo: MARIA PASTORA DE SOUSA MONTEIRO e outros
Advogado do(a) RECORRENTE: RAIMUNDO GONCALVES DE 
ARAUJO - RO3300-A

Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A 
Advogado do(a) RECORRIDO: EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ 
- RO4389-A
Despacho 
O pedido de gratuidade da justiça encontra-se desacompanhado 
de qualquer documento comprobatório da hipossuficiência da parte 
recorrente, razão pela qual determino que o requerido providencie, 
no prazo de 48 (quarenta e oito horas) a comprovação da referida 
hipossuficiência (CTPS, pró-labore, contracheque, declaração de 
IR ou qualquer documento similar) ou o recolhimento do preparo 
recursal, sob pena de deserção.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019 
JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS
RELATOR

VARA DA AUDITORIA MILITAR

1º Cartório da Auditoria Militar
Vara da Auditoria Militar
Juiz: Carlos Augusto Teles Negreiros
Diretora de Cartório: Marlene Jacinta Dinon
Endereço eletrônico: pvh1militar@tjro.jus.br

Proc.: 0016044-96.2019.8.22.0501
Ação:Carta Precatória (Criminal)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Réu:Leonora Frota de Souza
Advogado:Clemildo Espiridião de Jesus (OAB/RO 1576)
Despacho:
D. R. e A. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Serve o presente 
como ofício de comunicação ao Juízo Deprecante, a fim de ser 
juntados nos autos principais n.10015424520178220004 .Intime-
se o acusado(a) da audiência designada para o dia 16/12/2019, às 
08h30min, na Comarca de Origem. Designo a audiência para o dia 
10/02/2020 às 11h10min. Após cumprida, devolva-se.PUBLIQUE-
SE.Porto Velho-RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019.Carlos 
Augusto Teles de Negreiros Juiz de Direito

Proc.: 0015951-36.2019.8.22.0501
Ação:Carta Precatória (Criminal)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Réu:Francisco Siqueira
Advogado:ROGÉRIA VIEIRA REIS DE PAULA (OAB/RO 8436)
Despacho:
D. R. e A. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Serve o presente 
como ofício de comunicação ao Juízo Deprecante, a fim de ser 
juntado nos autos principais n.00036141220148220009.Designo 
audiência para o dia 10/02/2020, às 08h40min. Após cumprida, 
devolva-se.PUBLIQUE-SE.Porto Velho-RO, sexta-feira, 22 de 
novembro de 2019.Carlos Augusto Teles de Negreiros Juiz de 
Direito
Marlene Jacinta Dinon
Diretora de Cartório

VARA DE DELITOs DE TóxICOs 

1º Cartório de Delitos de Tóxico
Vara de Delitos de Tóxicos da Comarca de Porto Velho-RO
Juiz: Dr. Glodner Luiz Pauletto
Diretor de Cartório: Alexandre Marcel Silva
Sugestões ou reclamações, façam-nas pessoalmente ao juiz ou 
contate-nos via internet.
Endereço eletrônico:
pvhtoxico@tjro.jus.br

http://www.tjro.jus.br/apsg/faces/jsp/index.jsp?grau=2&tipo=0&palavraantiga=10004828920178220601&argumentos=10004828920178220601
http://www.tjro.jus.br/apsg/faces/jsp/index.jsp?grau=2&tipo=0&palavraantiga=00032182020148220014&argumentos=00032182020148220014
http://www.tjro.jus.br/apsg/faces/jsp/index.jsp?grau=2&tipo=0&palavraantiga=00032182020148220014&argumentos=00032182020148220014
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=50120190161588&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=50120190160654&strComarca=1&ckb_baixados=null
mailto:pvh1toxico@tj.ro.gov.br
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Proc.: 0010859-77.2019.8.22.0501
Ação:Procedimento Especial da Lei Antitóxicos(Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Luan Cassio Aramaio
Sentença:
O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de LUAN 
CÁSSIO ARAMAIO MOTORRA já qualificado nos autos, imputando-
lhe a conduta que, em tese, teria violado o disposto no artigo 33, 
caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/06.I 
RelatórioConsta na denúncia que, no dia 11 de julho de 2019, 
durante a manha, na rodovia BR 364, próximo ao Distrito de Jaci 
Paraná, nesta cidade, Luan Cássio Aramaio Motorra transportava, 
valendo-se de sua companheira Maria Eduarda Batista Lopes, 
menor de idade, sem autorização e com finalidade de mercancia, 
26 invólucros de cocaína, pesando 5,08 gramas, conforme descrito 
no auto de apresentação e apreensão e laudos toxicológicos 
preliminar e definitivo.Oferecida a denúncia pelo MP, o acusado foi 
notificado e apresentou defesa preliminar. A denúncia, por 
preencher os requisitos legais, foi recebida em 07.10.2019. O réu 
foi devidamente citado. Iniciada a instrução, foi ouvida uma 
testemunha e interrogado o réu.Encerrada a fase de coleta de 
provas, o Ministério Público ofereceu suas alegações finais, 
oportunidade em que pugnou pela procedência total da exordial 
acusatória. A defesa requereu a desclassificação para o art. 28, da 
LD. Em caso de condenação, requer aplicação da pena mínima. É 
o relatório. Decido. II FundamentaçãoAnte a ausência de questões 
prejudiciais ou preliminares, passo direto ao exame do mérito.A 
materialidade do delito está comprovada no Auto de Apresentação 
e Apreensão (f. 21) e no Exame Químico Toxicológico Definitivo (f. 
18 e 36), o qual atestou que a substância apreendida trata-se de 
COCAÍNA, cujo uso é proscrito. Relativamente à autoria, cumpre 
analisar a conduta praticada.Em seu interrogatório na fase judicial, 
o réu LUAN CÁSSIO ARAMAIO MOTORRA negou o delito imputado 
na denúncia, sob a alegação de que se destinava apenas ao 
consumo próprio. Informou que é usuário desde 2008. Informou 
que estava vindo de Vista Alegre do Abunã para Jaci-Paraná para 
trabalhar. Ressaltou que parou de realizar furtos, bem como alegou 
que Maria estava com a droga. Maria era sua namorada, bem como 
morava com ela. Naquele dia tinha acabado de chegar do “mato”, 
bem como não havia ônibus para vir a Jaci-Paraná. Pegou uma 
carona com uma mulher em um carro no posto de combustível. A 
droga estava com Maria, pois pediu para ela trazer. Não trouxe a 
droga, pois tinha medo de acontecer alguma coisa na estrada. Em 
outro momento, o réu respondeu que foi Maria que pediu para 
trazer a droga. Respondeu que já foi preso por furto. Conheceu 
Suzana e o rapaz do Celta branco no momento em que pegou a 
carona. Seu nome é Luan Cássio Aramaio Matorra e o da mulher é 
Suzana Matorra Nogales, porém não são parentes. De outro canto, 
a policial militar JERCILENE PIRES DE SOUZA OLIVEIRA ouvido 
em juízo relatou estava em missão na localidade dos fatos. Ficou 
dois dias na fronteira que divide Rondônia e Acre. Abordavam todos 
os veículos e motocicletas. Abordaram o acusado. A droga estava 
com uma mulher, mas ela negou a propriedade. Havia outros dois 
rapazes e outra mulher. A polícia civil reconheceu o acusado. O 
acusado disse que a droga era dele e que tinha colocado a mulher 
para transportar.Portanto, a autoria é certa e recai sobre o acusado. 
Muito embora negue a prática delitiva, afirmando que a droga se 
destinava ao consumo, as provas produzidas e as circunstâncias 
do caso revelam o contrário, sendo suficientes para ensejar um 
decreto condenatório.De início, convém registrar que o depoimento 
policial é uníssono desde a fase policial e vem em juízo corroborar 
aquelas informações, não havendo nada nos autos a fim de 
desmerecer suas declarações. Os agentes gozam de presunção 
de legitimidade, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial 
sobre a validade e eficácia do depoimento prestado pelo policial, o 
qual deve ser tido por verdadeiro até prova em contrário, uma vez 
que sua condição funcional não o torna testemunha inidônea ou 
suspeita (STF - HC nº 73518/SP). Ademais, é fato incontroverso 
que a droga estava na posse do réu, pois o próprio assumiu a 

propriedade, alegando ser destinada ao seu uso. No entanto, as 
circunstâncias do caso concreto revelam que era destinada à 
difusão na sociedade, não sendo possível acatar a tese defensiva. 
Explico.Durante a abordagem policial, a droga foi encontrada com 
a menor Maria Eduarda. Ao indagarem-na, respondeu que a droga 
era de Luan Cássio Aramaio.A tese de autodefesa do réu é 
conflitiva. Se era para seu consumo, por qual razão não transportou 
consigo?Ouvido em juízo, inicialmente o réu respondeu que tinha 
pedido para Maria Eduarda transportar. Em outro momento disse 
que Maria Eduarda pediu para transportar a substância entorpecente.
Ainda ressaltou o réu que pediu para Maria Eduarda tranporta a 
droga, pois tinha medo de alguma coisa acontecer na estrada.Fato 
que concluo é que a droga transportada era da propriedade do réu, 
estava sendo transportada pela menor Maria Eduarda, bem como 
é incompatível com a mera alegação de usuário.A diversidade de 
droga, dividida em porções permite concluir que se trata de tráfico 
de drogas. A cocaína é droga cujo consumo se limita a poucos 
gramas por pessoa, não sendo razoável supor que toda a droga 
trazida pelo réu seria destinada ao seu próprio consumo, ainda 
mais pela forma como estava fracionada.Na ocasião, foram 
apreendidos 15 invólucros de cocaína, bem como 11 invólucros de 
crack.A apreensão cocaína na posse do réu, em quantidade 
incompatível com a alegação de que se destinava ao seu consumo, 
aliada às demais circunstâncias do caso concreto - prisão em local 
que existe alto índice de prática de tráfico de drogas e inexistência 
de provas de sua condição de usuário -, são suficientes para 
demonstrar a prática do crime descrito no art. 33 , caput, da Lei n. 
11.343 /03.Não bastasse isso, o acusado não é neófito no meio 
criminoso, já possuindo condenações nos autos 0017025-
38.2013.8.22.0501, não sendo mera coincidência ter sido abordado 
na posse de porções de droga e em circunstâncias evidenciadores 
da mercancia.Importante consignar, ainda, que, para a configuração 
do crime de tráfico ou assemelhado, não é necessário flagrar o 
agente no ato da mercancia, tampouco na posse da droga. Basta, 
apenas, que as circunstâncias do caso revelem que a droga 
apreendida era de propriedade do réu e destinada à difusão na 
sociedade, como é o caso dos autos.Ante essas considerações, 
comprovada a materialidade e a autoria delitiva, deve o réu ser 
condenado pelo crime imputado na denúncia.III DispositivoAnte o 
exposto, julgo procedente a pretensão punitiva deduzida na 
denúncia e, por consequência, CONDENO o réu JARDEL MENDES 
ALVES, já qualificado, como incurso nas penas do artigo 33, caput 
c/c art. 40, VI, da Lei n.º 11.343/2006.Passo a dosar a pena.O réu 
tem 29 anos e registra antecedentes criminais, pois já foi condenado 
cinco vezes por furto. Considerando as circunstâncias judiciais 
ditadas pelo artigo 59 e 68 do Código Penal c/c artigo 42, da Lei n.º 
11.343/06, atendendo à culpabilidade (agiu com plena consciência 
da ilicitude do seu ato e dos malefícios que a droga dissemina na 
sociedade); antecedentes (há registro e será valorada na segunda 
fase como circunstância agravante); à conduta social (o acusado 
estava cumprindo pena na data dos fatos); aos motivos (ditados 
pela ganância de obter lucro fácil e imediato, e considerando as 
peculiaridades do caso concreto, entendo que os motivos são 
inerentes ao crime, conforme já decidiu o STF ao julgar o HC n º 
107.532 - lucro fácil); às circunstâncias (inerentes ao tipo); 
personalidade (escolheu sobreviver do ilícito, pouco se importando 
para os malefícios que sua conduta produziria em detrimento da 
saúde pública, em especial aos jovens que são tragados ao nefasto 
vício, por ações de traficantes de varejo como no caso em exame); 
consequências do crime (remontam às circunstâncias do tipo, 
através da disseminação de droga na sociedade. Conforme já 
decidiu o STF ao julgar o HC nº 107.605, o efeito disruptivo e 
desagregador da prática do tráfico de drogas, este associado a um 
mundo de violência, desespero e morte para as suas vítimas e para 
as comunidades afetadas, justifica tratamento jurídico mais rigoroso 
em relação aos agentes por eles responsáveis); comportamento da 
vítima (a vítima e a própria sociedade, para o crime de tráfico de 
modo geral, não incentivou nem contribuiu para a prática do crime, 
contrariamente, exige pronta e exemplar punição). Ainda, o vetor 
“mau antecedente” deve ser valorado negativamente. Com efeito, 
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em consulta ao sistema SAP e em análise à certidão circunstanciada, 
verifica-se que o acusado possui cinco condenações por furto.A 
propósito, nesta primeira fase da dosimetria, estou considerando 
as condenações (processo n.º 0101984-78.2009.8.22.0501, 
0092495-17.2009.8.22.0501, 0086018-12.2008.8.22.0501, 
0011674-89.2010.8.22.0501), enquanto a condenação mais 
recente (processo n.º 0015642-59.2012.8.22.0501) será valorada 
somente na segunda fase, como circunstância agravante, a fim de 
se evitar bis in idem.Por oportuno, destaco que o uso de 
condenações distintas para caracterizar maus antecedentes e 
reincidência não configura bis in idem, nem viola a Súmula 241 do 
STJ. A respeito já decidiu o STJ:CONDENAÇÕES DISTINTAS 
TRANSITADAS EM JULGADO PERMITEM, SEM VIOLAÇÃO À 
SÚMULA 241 DO STJ, A VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS 
ANTECEDENTES E O RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA.
(?) Inexiste ofensa à Súmula n. 241/STJ quando, para a valoração 
dos maus antecedentes, foi utilizada condenação prévia e distinta 
daquela considerada na segunda etapa da dosimetria, para fins de 
reincidência.” (HC 306.222/RS)Assim sendo, fixo a pena-base em 
06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-
multa, no valor dia de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente 
à época dos fatos.Na segunda fase, não há circunstâncias 
atenuantes, porém, considerando a reincidência genérica, agravo a 
pena do réu em 06 (seis) meses de reclusão e 50 dias-multa, 
passando a dosar a reprimenda intermediária em 06 (seis) anos e 
06 (seis) meses de reclusão, mais o pagamento de 650 dias-multa.
Na terceira fase, a respeito da causa especial de diminuição de 
pena prevista no § 4º, art. 33, da Lei de Drogas, não é caso de 
aplicação, pois o réu possui condenação criminal e, por 
consequência, resta afastado o requisito da primariedade do 
agente, não podendo se falar, neste caso, em bis in idem (HC 
363.761/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 
julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016). Por fim, considerando 
que o acusado cometeu o delito dentro de uma unidade prisional, 
com fulcro no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, aumento a 
pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 07 (sete) anos e 
07 (sete) meses de reclusão, além do pagamento de 758 dias-
multa, a qual torno em definitiva ante a ausência de outras causas 
modificadoras.IV Considerações FinaisEm consonância com o 
disposto pelo artigo 33, § 2º, alínea “a”, do CP, verificada a 
reincidência, o condenado deverá iniciar o cumprimento de sua 
pena de reclusão em regime fechado.Recomendo o réu na prisão 
porque nesta condição vem sendo processado e continuam 
presentes os pressupostos, os requisitos de admissibilidade e os 
fundamentos que ensejaram a manutenção da prisão cautelar, 
agora robustecidos com o acolhimento da pretensão punitiva 
estatal. A prisão continua sendo necessária para garantia da ordem 
pública (CPP, art. 312), sobretudo para evitar que o sentenciado 
continue delinquindo, razão pela qual nego a ele o direito de 
recorrer em liberdade, nos termos do art. 387, § 1º, do CPP.
Determino a incineração da droga e apetrechos.A respeito dos 
bens e valores apreendidos, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar 
o RE n.º: 638.491, fixou a seguinte tese: “E´ possível o confisco de 
todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência 
do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a 
habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua 
modificação para dificultar a descoberta do local do 
acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além 
daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, 
da Constituição Federal.” Nos termos do art. 5º, XLV, XLVI, b, e 
parágrafo único, do art. 243, ambos da CF, c.c. art. 63, da Lei 
11.343/06, decreto a perda dos valores e bens apreendidos, em 
favor do Estado para aplicação nos trabalhos voltados à prevenção 
do uso indevido, na atenção e reinserção social de usuários e 
dependentes de drogas. A destinação específica será feita 
oportunamente.Isento de custasCertificado o trânsito em julgado 
desta decisão ou do eventual recurso que a confirme, promovam-
se as anotações e comunicações de praxe, inclusive ao eg. TRE-
RO, arquivando-se os autos oportunamente. Porto Velho-RO, 
quinta-feira, 21 de novembro de 2019.Glodner Luiz Pauletto Juiz de 
Direito
Alexandre Marcel Silva
Escrivã Judicial

1º Cartório de Delitos de Tóxico
Vara de Delitos de Tóxicos da Comarca de Porto Velho-RO
Juiz: Dr. Glodner Luiz Pauletto
Diretor de Cartório: Alexandre Marcel Silva
Sugestões ou reclamações, façam-nas pessoalmente ao juiz ou 
contate-nos via internet.
Endereço eletrônico:
pvhtoxico@tjro.jus.br

Proc.: 0015701-03.2019.8.22.0501
Ação:Liberdade Provisória com ou sem fiança (Criminal)
Requerente:Kevin Wesley Miranda Alves
Advogado:Dimas Queiroz de Oliveira Junior (OAB/RO 2622)
Decisão:
Vistos.Trata-se de pedido formulado por KEVIN WESLEY MIRANDA 
ALVES, devidamente representado por seu advogado, pleiteando 
a revogação de sua prisão preventiva. Juntou os documentos de f. 
03/52.Em parecer, o Ministério Público pugna pelo indeferimento 
do pleito (f. 53/54).Sustenta o requerente a ausência dos requisitos 
para manutenção da prisão preventiva.Com efeito, na presente 
fase processual a persecução é vista sob a ótica de indícios de 
autoria e materialidade do delito, elementos que só poderiam ser 
afastados por prova cabal e segura de ausência de justa causa, o 
que não é o presente caso.Conforme se extraem dos documentos 
juntados aos autos, o Departamento de Narcóticos -DENARC vinha 
investigando o requerente KEVIN WESLEY MIRANDA ALVES por 
suposta atuação no tráfico de drogas. A investigação resultou no 
relatório nº 34/2019, o qual embasou representação pela expedição 
de mandado de busca e apreensão. No dia 06 de novembro de 
2019, policiais civis foram até a residência do requerente dar 
cumprimento ao mandado e durante as buscas localizaram 28 
(vinte e oito) porções de substância análoga a COCAÍNA, pesando 
aproximadamente 181 g (cento e oitenta e um gramas), além da 
quantia de R$ 1.690,00 (mil seiscentos e noventa reais), uma 
balança de precisão e uma arma de fogo. Soma-se aos fatos 
narrados a própria confissão do réu, que ao ser indagado perante 
a autoridade policial assumiu a propriedade da arma de fogo e dos 
entorpecentes que seriam destinados a mercancia.Ante os fatos 
apresentados, estão presentes os elementos indiciários. Ainda, as 
circunstâncias em que se deram os fatos, a princípio, demonstram 
uma dedicação ao crime de tráfico, uma vez que foi apreendida 
além de drogas, também uma balança de precisão.Portanto, não 
existem vícios formais ou materiais que venham a macular a prisão 
em flagrante e verifico que foram asseguradas todas as garantias 
constitucionais conferidas ao requerente.Ademais, o requerente foi 
preso em flagrante na residência onde foram encontradas, além da 
droga, uma arma de fogo. Dessa forma, o requerente não possui 
as condições pessoais favoráveis para justificar a revogação da 
prisão preventiva, pois a forma de agir potencializa a gravidade do 
crime. Cabe, portanto, ao Judiciário retirar pessoas que cometam 
tais delitos do convívio social, sob pena de comprometimento da 
própria Justiça.Nesse sentido é o entendimento do e. Tribunal de 
Justiça de Rondônia:Habeas corpus. Associação. TRÁFICO ilícito 
de ENTORPECENTES. Flagrante convertido em prisão preventiva. 
Garantia da ordem pública e aplicabilidade da lei penal. Condições 
pessoais favoráveis do paciente. Irrelevância. A gravidade concreta 
do crime e a periculosidade do agente, evidenciadas pelas 
circunstâncias em que se deram os fatos, traduzem a necessidade 
de se garantir a ordem pública e a aplicabilidade da lei penal e diante 
disso autorizam a manutenção da custódia cautelar, caso em que se 
afiguram irrelevantes as suas condições pessoais favoráveis.(TJ-
RO - HC: 00089851820138220000, Relator: Desembargador Valter 
de Oliveira, Data de Julgamento: 10/10/2013)Ademais, as condutas 
descritas no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, são permanentes, 
razão pela qual, o momento consumativo prolonga-se no tempo, 
enquanto dita conduta estiver sendo praticada.A par disso, a 
quantidade de droga apreendida sinaliza perigo à ordem pública, o 
que também impede a concessão da liberdade. A periculosidade do 
acusado, nesse aspecto, é latente. No que tange à aplicação das 
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medidas cautelares, não entendo cabíveis uma vez que a prisão do 
requerente visa garantir a ordem pública e, do rol de nove medidas 
cautelares trazido pela Lei, somente duas das medidas versam 
sobre a ordem pública (incisos II e V).Quanto à “proibição de acesso 
ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias 
relacionadas ao fato, deva o indiciado permanecer distante 
desses locais para evitar o risco de novas infrações” (inciso II), tal 
se mostra ineficiente, uma vez que o crime de tráfico de drogas 
pode ser praticado em qualquer local, não sendo necessário que 
o requerente frequente as chamadas “bocas de fumo” ou mesmo 
locais onde se vendam drogas ilícitas, mesmo porque, tais locais 
não são identificados e operam na clandestinidade.Já em relação 
ao “recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga 
quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos” 
(inciso V), também se mostra inútil, pois, conforme já mencionado, 
o tráfico de drogas pode ser cometido em qualquer lugar, inclusive 
na própria residência. Ademais, in casu, no momento da prisão do 
requerente, ele transportando a droga de Nova Mamoré para Porto 
Velho, evidenciando a gravidade de sua conduta.Desta forma, 
presentes os fundamentos da prisão preventiva, principalmente a 
garantia da ordem pública (Art. 312 do CPP), INDEFIRO o pleito. 
Intime-se. E após o trânsito em julgado da decisão, arquivem-se.
Porto Velho-RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019.Glodner Luiz 
Pauletto Juiz de Direito

Proc.: 0015801-55.2019.8.22.0501
Ação:Liberdade Provisória com ou sem fiança (Criminal)
Requerente:Richard Hurtado Oreyai
Advogado:Luceno José da Silva ( )
Decisão:
Porto Velho-RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019.Glodner 
Luiz Pauletto Juiz de Direito
Alexandre Marcel Silva
Escrivã Judicial

VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉsTICA 
E FAMILIAR CONTRA MULHER 

Cartório do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mu-
lher
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Prazo: 5 (Cinco) dias
Processo: 7049933-64.2019.8.22.0001 
Classe: MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA 
PENHA) CRIMINAL (1268)
REQUERENTE: C. D. P. D. -. D. D. F.
REQUERIDO: IVANILDO MONTEIRO DA SILVA, brasileiro, nas-
cido aos 20/11/1993, natural de Cascavél/CE, filho de Raimunda 
Iranilda Moreira Monteiro e José Wilson Martis da Silva.
Finalidade: INTIMAR as partes acima qualificadas da decisão que 
concedeu Medias Protetivas de Urgência em favor da requerente, 
conforme transcrita:
DECISÃO COMO MANDADO Nº. ____________
A requerente S. P.DE O. menciona que na data do fato teve uma 
discussão com o requerido IVANILDO MONTEIRO DA SILVA por 
motivo de ciúmes, pois os dois são ciumento. Na ocasião, afirma 
que ambos se empurraram, mas acabaram indo dormir juntos na 
mesma casa. Afirma que na manhã do dia seguinte tiveram nova 
discussão, disse que ia embora e ele não gostou. Daí discutiram e 
se empurraram novamente e então ele que disse que iria embora. 
Depois, o requerido saiu e voltou com a polícia, sendo ambos en-
caminhados até a Central de Flagrantes. Temendo por sua integri-
dade física e psicológica, já que não pretende se reconciliar, pede, 
nos termos da Lei n. 11.340/2006, a proibição de se aproximar e de 
manter contato por qualquer meio de comunicação.
Anexou boletim de ocorrência policial e outros.
É o relatório. Decido.

Trata-se de caso típico de violência doméstica, noticiando os autos 
agressões e ameaças praticadas, em tese, pelo requerido contra a 
requerente.
A Lei Federal n. 11.340/2006 prevê, dentre outras, a possibilida-
de de medida protetiva consistente na proibição de se aproximar 
da vítima, familiares e testemunhas em certo limite de distância e 
proibição de contato com os mesmos por qualquer meio de comu-
nicação (art. 22, inciso III, alíneas “a” e “b”).
Trata-se de caso que permite tal deferimento, o desequilíbrio emo-
cional do requerido é patente, ante os relatos constantes nas de-
clarações.
O perigo da demora é notório, já que o risco da vítima, é atual e 
iminente.
Para evitar influência na prova, é preciso evitar que o requerido te-
nha contato com a vítima. Aliás, assim se evita, também, que haja 
a possibilidade de nova reiteração de conduta.
Desta forma, acolhendo o pedido da vítima e requerente, defiro as 
seguintes medidas protetivas, pelo prazo de 8 (oito) meses a contar 
da data desta decisão:
a) proibição do requerido de se aproximar da requerente a menos 
de 100 (cem) metros de distância;
b) proibição de entrar em contato com a requerente por qualquer 
meio de comunicação, inclusive telefônico, redes sociais, dentre 
outros;
c) determino ainda, de ofício, a proibição do requerido de frequen-
tar a residência e o local de trabalho da requerente, estando ela 
presente ou não nestes locais.
Tudo isso sob pena de, se eventualmente estiver solto, ser decre-
tada a sua prisão preventiva, no caso de descumprimento dessas 
medidas.
Fica ciente, ainda, que o descumprimento de medida proteti-
va de urgência caracteriza o crime previsto no art. 24-A da Lei 
11.340/2006 (redação dada pela Lei Federal n. 13.641/2018), que 
inclusive veda a aplicação de fiança pela autoridade policial na hi-
pótese de flagrante.
Esclarece-se às partes que eventual dissolução da união, referen-
te aos seus direitos como companheiros, deverá ser discutida em 
uma das varas de família da capital, por meio de advogado ou de-
fensor público.
Sirva a presente como mandado de intimação das partes, bem 
como para efetivo cumprimento das medidas acima concedidas, 
fazendo-se acompanhar de apoio policial, se for necessário.
Anexar, em separado, o endereço da requerente e do requerido, 
para se proceder às respectivas intimações. Alerte-se o(a) oficial(a) 
de justiça para não fornecer o endereço de uma parte para a outra, 
para se evitar maiores possibilidades de divergências entre elas.
ESTABELEÇO PRAZO DE 5 DIAS PARA CUMPRIMENTO DO 
MANDADO.
Caso o requerido tente, de todas as formas, ocultar-se para ser 
intimado pessoalmente, autorizo, desde já, ao Sr. Oficial de Jus-
tiça, a intimação por hora certa, consoante disposição prevista no 
ENUNCIADO 42 do FONAVID e previsão legal no artigo 362 do 
CPP e art. 227 do CPC.
Não sendo encontradas as partes nos endereços declinados no 
mandado, determino desde já, a intimação por edital, com prazo 
de 05 (cinco) dias.
Havendo manifestação expressa da vítima para que não mais se-
jam cumpridas as medidas deferidas, deverá o(a) Sr.(a) Oficial(a) 
de Justiça certificar no mandado e intimá-la a comparecer em 03 
(três) dias pessoalmente no cartório deste Juizado, para solicitar 
revogação das referidas medidas.
A vítima poderá, nos casos em que entender necessário, requerer 
a prorrogação das medidas protetivas ora concedidas, já que váli-
das por 8 (oito) meses. O pedido de prorrogação deverá ser efetua-
do pela requerente pessoalmente, junto ao Cartório deste Juizado, 
no prazo de 10 (dez) dias antes da data vencimento das referidas 
medidas.
Encaminhe-se cópia desta decisão à Delegacia da Mulher.

http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=50120190159133&strComarca=1&ckb_baixados=null
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Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Núcleo de Prevenção 
e Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 
– NUPEVID, por meio do correio eletrônico “nupevid.pm@gmail.
com”, indicando endereço e contato telefônico das partes, para ci-
ência e o devido acompanhamento.
Intimem-se as partes e dê-se ciência ao Ministério Público. Após, 
aguarde-se o decurso do prazo de Validade das MPU até XX/
XX/2020.
Porto Velho/RO quinta-feira, 7 de novembro de 2019
Álvaro Kalix Ferro

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - 1º Juizado da Violência Doméstica
Avenida Rogério Weber, - de 1752/1753 a 2026/2027, Centro, Por-
to Velho - RO - CEP: 76801-030 - Fone:(69)3217-1212
Processo nº 0002675-35.2019.8.22.0501
Polo Ativo: MARIA DAIANE FREITAS PAES
Polo Passivo: RODRIGO JAIRO DE FREITAS DO NASCIMENTO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do Sis-
tema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da dis-
tribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições per-
tinentes.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Jefferson Thiago Raposo
Técnico Judiciário 

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - 2º Juizado da Violência Doméstica
Avenida Rogério Weber, - de 1752/1753 a 2026/2027, Centro, Por-
to Velho - RO - CEP: 76801-030 - Fone:(69)3217-1212
Processo nº 0016414-12.2018.8.22.0501
Polo Ativo: GRACIELA APARECIDA VIEIRA BARROZO
Polo Passivo: ROZIMAR BARROZO DE MORAES
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do Sis-
tema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da dis-
tribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições per-
tinentes.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Jefferson Thiago Raposo
Técnico Judiciário 

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - 1º Juizado da Violência Doméstica
Avenida Rogério Weber, - de 1752/1753 a 2026/2027, Centro, Por-
to Velho - RO - CEP: 76801-030 - Fone:(69)3217-1212
Processo nº 0010445-79.2019.8.22.0501
Polo Ativo: ROSILENE MARQUES FERREIRA
Polo Passivo: CLÁUDIO HENRIQUE ALMEIDA DE SOUSA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do Sis-
tema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da dis-
tribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições per-
tinentes.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Jefferson Thiago Raposo 
Técnico Judiciário 

Cartório do 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra 
Mulher

Intimação DE ADVOGADO PARA AUDIÊNCIA
Proc.: 0007089-76.2019.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:M. P. do E. de R.
Denunciado:W. S. de F.
Advogado:George Amilton da Silva Carneiro (OAB/RO 7527) 
Finalidade: Initmar os Advogados supracitados do seguinte 
Despacho:Processo em ordem, inexistindo vício, nulidade ou 
irregularidade a ser sanada.Nos autos não se vislumbra qualquer 
uma das hipóteses estabelecidas no artigo 397 do Código de 
Processo Penal, não sendo cabível a absolvição sumária.Para a 
análise dos argumentos trazidos pela defesa em sua resposta, 
se faz necessário um estudo mais aprofundado das provas, o 
que poderá ocorrer tão somente depois da instrução processual, 
mesmo porque não é possível julgar o caso com base apenas nas 
provas colhidas na fase policial (artigo 155 do CPP).Assim, designo 
audiência de instrução e julgamento para o dia 09/01/2020, às 
08h15min, na forma do artigo 400 do Código de Processo Penal, 
devendo ser intimado o réu, vítima e as testemunhas arroladas 
na denúncia e na defesa.Caso alguma testemunha de acusação, 
defesa ou parte resida fora da comarca, expeça-se, desde já, carta 
precatória para a oitiva/interrogatório.Cumpra-se, expedindo-se o 
necessário.Porto Velho-RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019.
Áureo Virgílio Queiroz Juiz de Direito
Porto Velho, 22 de novembro de 2019.
Gleidson Takahashi Santana
Diretor de Cartório em Substituição
Certifico e dou fé que o despacho foi disponibilizado(a) no DJ Nº 
221/2019 de 25/11/2019, considerando-se como data de publicação 
o dia 26/11/2019, primeiro dia útil posterior à disponibilização, 
iniciando-se a contagem do prazo processual em 27/11/2019, 
primeiro dia útil seguinte à data considerada de publicação (artigo 
4º, §§ 3º e 4º, da Lei n. 11.419/2006, c/c art. 6º, caput e § 1º, da 
Resolução n. 007/2007-PR-TJRO).

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRAZO: 10 (dez) dias
Proc.: 0013580-07.2016.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:M. P. do E. de R.
Denunciado:Eguinel Correia de Moraes, brasileiro, nascido aos 
16/04/1989, em Ariquemes/RO, filho de Leonardo Moraes e Helena 
Correia Elias
Vítima: J. S.
Finalidade: INTIMAR as partes supra citadas da sentença prolatada 
em 12/09/2018, nos autos em epigrafe, cuja parte dispositiva 
transcrevemos abaixo:
ISTO POSTO e considerando tudo mais que dos autos consta 
JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal aduzida 
na denúncia, ABSOLVENDO o réu EGUINEL CORREIA DE 
MORAES, já qualificado, com base no artigo 386, inciso VII, do 
Código de Processo Penal. Transitada em julgado, expeça-se o que 
necessário se fizer, com as comunicações de estilo, arquivando-se 
ao final. Decreto a perda do objeto apreendido às fls. 20, devendo 
ser destruído, mediante termo nos autos. Intime-se o réu, por edital, 
com prazo de 10 (dez) dias. No mesmo edital, intime-se a vítima, 
devendo constar apenas as iniciais de seu nome. Sem custas.P. 
R.I.Porto Velho-RO, quarta-feira, 12 de setembro de 2018. Áureo 
Virgílio Queiroz 
Juiz de Direito
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019.
Muzamar Maria Rodrigues Soares
Diretora de Cartório

http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=50120190071503&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=50120160138111&strComarca=1&ckb_baixados=null
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA
PRAZO: 60 (sessenta) dias
Proc.: 0015196-51.2015.8.22.0501
Ação:Inquérito Policial (Réu Solto)
Autor:M. P. do E. de R.
Condenado:Charles Ferreira de Queiroz, brasileiro, nascido aos 
11/06/1982, filho de Maria Luiza Ferreira de Queiroz e Francisco 
Mota de Queiroz
Finalidade: INTIMAR a parte supra citada da sentença prolatada 
em 29/11/2018, nos autos em epigrafe, cuja parte dispositiva 
transcrevemos abaixo:
JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu 
CHARLES FERREIRA DEQUEIROZ, já qualificado nos autos, 
como incurso no art. 21 da Lei de Contravenções Penais c/c 61, 
II, “f” do Código Penal. Passo à dosimetria das penas, atento às 
diretrizes do artigo 59 do Código Penal e considerando, sobretudo, 
as circunstâncias que, in casu, reputo decisivas para a dosagem da 
pena. O grau de culpabilidade é alto, sendo o réu perfeito conhecedor 
da ilicitude de seus atos. O réu registra maus antecedentes 
criminais. Sua conduta social não pode ser considerada como 
boa, voltada à prática de violência doméstica contra a mulher. Sua 
personalidade, ao que tudo indica, é violenta. As circunstâncias 
do crime são normais para o tipo. As consequências do crime são 
inerentes ao delito. O comportamento da vítima em nada contribuiu 
para a ocorrência do delito. Posto isto, fixo-lhe para a contravenção 
de vias de fato, a pena base em 15 (quinze) dias de prisão simples, 
a qual aumento em 05 (cinco) dias, por força da agravante do art. 
61, II, “f”, do CP, restando a pena fixada em 20 (vinte) dias de prisão 
simples, a qual torno definitiva à míngua de outras causas capazes 
de exercer influência na sua quantificação. DOS DANOS MORAIS 
- Julgo IMPROCEDENTE o pedido de dano moral. DAS DEMAIS 
DELIBERAÇÕES - Imponho o regime prisional inicial aberto. 
Atento ao disposto no artigo 44 do CP e por entender suficiente 
à prevenção e repreensão do crime, substituo a pena privativa de 
liberdade por uma pena restritiva de direito, qual seja: participação 
obrigatória do sentenciado no Projeto Abraço, desenvolvido pelo 
NUPSI deste Juizado, a ser acompanhado pela VEPEMA. Assim, 
decido, em que pese a Súmula do Superior Tribunal de Justiça, 
já que não há estruturação de Casa do Albergado e apenas 
assinar presenças seria inócuo e antipedagógico, muito aquém 
do que se possibilita com a inserção no Projeto mencionado, 
para dizer o mínimo. Transitada em julgado, expeça-se Guia de 
Execução e o que necessário se fizer ao cumprimento da pena 
ou suspensão imposta, bem como deverá ser lançado o nome 
do réu no Livro do Rol dos Culpados e feitas as comunicações 
de estilo, inclusive INI/DF, II/RO, TRE/RO etc. Isento de custas. 
Intime-se o réu pessoalmente. Cumpridas as deliberações supra, 
arquivem-se os autos. Sentença publicada em audiência. Saem os 
presentes intimados. Registre-se. Cumpra-se. O réu sai intimado a 
comparecer em 60 (sessenta) dias na VEPEMA, a fim de dar início 
ao cumprimento da pena. Como o registro desta audiência ocorreu 
por meio audiovisual, nos termos do art. 405, § 2º, desnecessária a 
sua transcrição. Nada mais havendo, encerro o presente termo.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019.
Muzamar Maria Rodrigues Soares
Diretora de Cartório .

Proc.: 0008948-69.2015.8.22.0501
Ação:Inquérito Policial (Réu Preso)
Autor:Central de Flagrantes de Delitos Plantão de Policia
Condenado:Claudinei Apolinário da Silva
Advogado: Dr. GILVANE VELOSO MARINHO - OAB/RO 2139
Finalidade: INTIMAR o advogado supracitado, da sentença 
prolatada em 03/05/2019, nos autos em epígrafe, cuja parte 
dispositiva transcrevemos abaixo: 
“ Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 
aduzida na denúncia, para o fim de CONDENAR o réu CLAUDINEI 
APOLINÁRIO DA SILVA, já qualificado nos autos, por infringência 
ao artigo 129, § 9º do Código Penal. 

Passo à dosagem das penas, atento às diretrizes do artigo 59 do 
Código Penal e considerando, sobretudo, as circunstâncias que, in 
casu, reputo decisivas para a dosagem da pena.
O grau de culpabilidade é alto, sendo o réu perfeito conhecedor 
da ilicitude de seus atos. O réu é primário (fls. 141/143). Quanto a 
conduta social e personalidade não existem elementos suficientes 
que possa desaboná-las, o que milita a seu favor. As circunstâncias 
são as normais do tipo. As consequências do crime não foram 
graves. Não restou comprovado nos autos que o comportamento 
da vítima tenha contribuído para o resultado.
Posto isto, para o crime de lesão corporal, fixo-lhe a pena base 
no mínimo legal, em 03 (três) meses de detenção, a qual torno 
definitiva, à míngua de outras causas capazes de influenciar em 
sua quantificação.
DOS DANOS MORAIS 
Julgo, ainda, PROCEDENTE o pedido de danos morais e condeno 
o réu CLAUDINEI APOLINÁRIO DA SILVA a pagar a vítima Suely 
de Souza Gomes uma indenização, a título de danos morais, que 
fixo em R$ 1.000,00 (Um mil reais), acrescido de juros e correção 
monetária a partir da publicação da sentença.
DAS DEMAIS DELIBERAÇÕES
Imponho o regime prisional inicial aberto, na forma do art. 33, §2º, 
alínea “c”, do CP.
Atento ao disposto no artigo 44 do CP e por entender suficiente à 
prevenção e repreensão do crime, substituo a pena privativa de 
liberdade por uma restritiva de direitos, qual seja: pela prestação 
de serviços à comunidade pelo mesmo período da pena privativa 
de liberdade, nos termos do artigo 46 do CP, em local a ser 
determinado pela VEPEMA. 
Transitada em julgado a sentença, expeça-se Guia de Execução 
e mais o que necessário se fizer ao cumprimento da pena ou 
substituição imposta, bem como deverá ser lançado o nome do réu 
no Livro do Rol dos Culpados e feitas as comunicações de estilo, 
inclusive INI/DF, II/RO, TRE/RO etc.
Custas pelo réu.
Considerando que o réu encontra-se em outro estado da 
Federação, expeça-se Carta Precatória com a finalidade de intimá-
lo da presente decisão, com prazo de cumprimento 30 (trinta) dias. 
Cumpridas as deliberações supra, arquivem-se os autos.
P. R. I.’’
Porto Velho-RO, sexta-feira, 3 de maio de 2019.
Áureo Virgílio Queiroz 
Juiz de Direito
Porto Velho, 22 de novembro de 2019.
Muzamar Maria Rodrigues Soares
Diretora de Cartório

Proc.: 0016499-03.2015.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:M. P. do E. de R.
Denunciado Absolvido:A. S. de S.
Advogado: Dr. GILBER ROCHA MERCÊS - OAB/RO 5797
Advogado: Dr. ULÍAN HONORATO TRESSMANN - OAB/RO 6805
Finalidade: INTIMAR o advogado supracitado, da sentença 
prolatada em 25/06/2018, nos autos em epígrafe, cuja parte 
dispositiva transcrevemos abaixo: 
“ POSTO ISSO, julgo improcedente a pretensão punitiva estatal 
aduzida na denúncia e, em consequência ABSOLVO o acusado 
ANTONIO SOBREIRA DE SANTIAGO, já qualificado, da imputação 
que lhe foi feita, com base nos artigos 155 e 386, inciso VII, do 
Código de Processo Penal. Intimem-se as partes via edital, com 
prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 392, §1º do CPP, 
fazendo-se constar apenas as iniciais da vítima. Transitada em 
julgado e cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 
Decisão publicada em audiência, saindo intimados os presentes.”
Porto Velho, 22 de novembro de 2019.
Muzamar Maria Rodrigues Soares
Diretora de Cartório

http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=50120150153819&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=50120150090493&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=50120150167003&strComarca=1&ckb_baixados=null
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Proc.: 0011614-43.2015.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:M. P. do E. de R.
Denunciado Absolvido:A. C. V.
Advogado: Dr. RAMIRO REGIS MESQUITA CRUZ - OAB/RO 9553
Finalidade: INTIMAR o advogado supracitado, da sentença 
prolatada em 11/04/2019, nos autos em epígrafe, cuja parte 
dispositiva transcrevemos abaixo: 
“ POSTO ISSO,julgo improcedente a pretensão punitiva estatal 
aduzida na denúncia e, em consequência ABSOLVO o réu 
ANTÔNIO CARLOS VINHÓS, já qualificado, da imputação que lhe 
foi feita, com base nos artigos 155 e 386, inciso VII, do Código de 
Processo Penal. Intimem-se as partes via edital, com prazo de 10 
(dez) dias, nos termos do art. 392, §1º do CPP, fazendo-se constar 
apenas as iniciais da vítima. Transitada em julgado e cumpridas as 
formalidades legais, arquivem-se os autos. Sem custas. Decisão 
publicada em audiência, saindo intimados os presentes.”
Porto Velho, 22 de novembro de 2019.
Muzamar Maria Rodrigues Soares
Diretora de Cartório

Proc.: 1008406-63.2017.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:M. P. do E. de R.
Denunciado:N. S. A.
Advogado: Dr. MOISÉS MARINHO DA SILVA - OAB/RO 5163
Advogado: Dr. CLÁUDIO RAMALHÃES FEITOSA - OAB/RO 3821
Finalidade: INTIMAR o advogado supracitado a apresentar as 
razões de recurso, no prazo legal.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019.
Muzamar Maria Rodrigues Soares
Diretora de Cartório
Intimação de Advogado

Proc.: 0004174-88.2018.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:M. P. do E. de R.
Denunciado:E. R. da S.
Advogado:Aline Araujo Dias (OAB/RO 2259)
Finalidade: Initmar os Advogados supracitados do seguinte 
Despacho:Processo em ordem, inexistindo vício, nulidade ou 
irregularidade a ser sanada.Nos autos não se vislumbra qualquer 
uma das hipóteses estabelecidas no artigo 397 do Código de 
Processo Penal, não sendo cabível a absolvição sumária.Para a 
análise dos argumentos trazidos pela defesa em sua resposta, 
se faz necessário um estudo mais aprofundado das provas, o 
que poderá ocorrer tão somente depois da instrução processual, 
mesmo porque não é possível julgar o caso com base apenas nas 
provas colhidas na fase policial (artigo 155 do CPP).Assim, designo 
audiência de instrução e julgamento para o dia 28/01/2020, às 
08h15min, na forma do artigo 400 do Código de Processo Penal, 
devendo ser intimado o réu, vítima e as testemunhas arroladas 
na denúncia e na defesa.Caso alguma testemunha de acusação, 
defesa ou parte resida fora da comarca, expeça-se, desde já, carta 
precatória para a oitiva/interrogatório.Cumpra-se, expedindo-se o 
necessário.Porto Velho-RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019.
Áureo Virgílio Queiroz Juiz de Direito
Porto Velho, 22 de novembro de 2019.
Gleidson Takahashi Santana
Diretor de Cartório em Substituição
Certifico e dou fé que o despacho foi disponibilizado(a) no DJ Nº 
221/2019 de 25/11/2019, considerando-se como data de publicação 
o dia 26/11/2019, primeiro dia útil posterior à disponibilização, 
iniciando-se a contagem do prazo processual em 27/11/2019, 
primeiro dia útil seguinte à data considerada de publicação (artigo 
4º, §§ 3º e 4º, da Lei n. 11.419/2006, c/c art. 6º, caput e § 1º, da 
Resolução n. 007/2007-PR-TJRO).

Proc.: 0002754-14.2019.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Preso)
Autor:M. P. do E. de R.
Denunciado:J. S. de A.
Advogado: Dr. Advaldo da Silva Vieira Gonzaga - OAB/RO 7109
FINALIDADE: INTIMAR o advogado supracitado a apresentar 
RESPOSTA À ACUSAÇÃO, no prazo legal.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019.
Muzamar Maria Rodrigues Soares
Diretora de Cartório

Proc.: 1011849-22.2017.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:D. E. E. A. A. M.
Denunciado:J. B. de M.
Advogado: Dr. EDMAR DA SILVA SANTOS - OAB/RO 1069
Finalidade: INTIMAR o advogado supracitado a apresentar 
alegações finais, no prazo legal.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Muzamar Maria Rodrigues Soares
Diretora de Cartório

Proc.: 0003402-28.2018.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:M. P. do E. de R.
Denunciado:J. F. S. L.
Advogado:Clayton de Souza Pinto (OAB/RO 6908)
Finalidade: INTIMAR o advogado supracitado a apresentar 
alegações finais, no prazo legal.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Muzamar Maria Rodrigues Soares
Diretora de Cartório

Proc.: 0007782-94.2018.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Preso)
Autor:M. P. do E. de R.
Condenado:A. C. G. da S.
Advogado: Dr. MARCUS VINICIUS SANTOS ROCHA - OAB/RO 
7583
Finalidade: INTIMAR o advogado supracitado, da sentença 
prolatada em 16/10/2018, nos autos em epígrafe, cuja parte 
dispositiva transcrevemos abaixo: 
“ Sentença de Extinção 
Antônio Carlos Gomes da Silva, qualificado nos autos, por 
decisão deste Juízo, foi condenado nas penas do art. 24-A, da 
Lei 11.340/2006, em 03 (três) meses de detenção, regime aberto, 
sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva 
de direitos, consistente na participação obrigatória do réu no 
Projeto Abraço, desenvolvido pela equipe do NUPSI deste Juizado 
(fls. 82/83). 
Referida decisão transitou em julgado no dia 10/07/2018, conforme 
certidão de fls. 106.
Adveio aos autos relatório final de participação do réu nas reuniões 
do Projeto Abraço (fls. 107). 
Isto posto, com fundamento no artigo 66, II, da LEP, julgo extinta a 
punibilidade do réu ANTÔNIO CARLOS GOMES DA SILVA e, após 
cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.
DESAPENSEM-SE OS AUTOS Nº 0007611-40.2018.8.22.0501 
DESTE FEITO, REMETENDO-OS AO MINISTÉRIO PÚBLICO 
PARA MANIFESTAÇÃO. 
JUNTE-SE CÓPIA DESTA SENTENÇA NO REFERIDO 
PROCESSO.’’ 
Porto Velho-RO, terça-feira, 16 de outubro de 2018.
Áureo Virgílio Queiroz 
Juiz de Direito
Porto Velho, 22 de novembro de 2019.
Muzamar Maria Rodrigues Soares
Diretora de Cartório

http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=50120150117545&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=50120170085878&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=50120180042276&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=50120190027903&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=50120170120789&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=50120180034486&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=50120180078564&strComarca=1&ckb_baixados=null
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Proc.: 0000009-32.2017.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:M. P. do E. de R.
Denunciado:S. D. da S.
Advogado: Dr. CLAYTON DE SOUZA PINTO - OAB/RO 6908
Finalidade: INTIMAR o advogado supracitado a apresentar 
alegações finais, no prazo legal.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Muzamar Maria Rodrigues Soares
Diretora de Cartório

Cartório do 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra 
Mulher
Cartório do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra 
Mulher

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE PORTO VELHO 
JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 
MULHER 

EXPEDIENTE DO DIA 1º/08/2016
EXPEDIENTE DO DIA 25/11/2019
Proc.: 0009046-15.2019.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:M. P. do E. de R.
Denunciado:A. M. S. de F.
ADVOGADO: Marcelo Rodrigues Xavier, OAB/RO n° 2391
ADVOGADO: Vitor Penha de Oliveira Guedes, OAB/RO n° 8985
Finalidade: INTIMAR os advogados supra citados da designação de 
Audiência de Instrução e Julgamento a realizar-se em 18/12/2019 
às 09h30min, referente aos autos em epígrafe.
Porto Velho/RO, 21 de novembro de 2019.
Gleidson Takahashi Santana
Diretor de Cartório em Substituição

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO
PRAZO: 10 (dez) dias
Proc.: 0009006-67.2018.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:M. P. do E. de R.
Denunciado Absolvido:Marcos de Sousa Almeida, brasileiro, 
nascida aos 15/01/1981, filho de Francisco Chagas e Almeida e 
Maria França de Souza Neto
Vítima: A. A. M.
Finalidade: INTIMAR as partes supra citadas da sentença prolatada 
em 10/10/2019, nos autos em epigrafe, cuja parte dispositiva 
transcrevemos abaixo:
POSTO ISSO,
julgo improcedente a pretensão punitiva estatal aduzida na 
denúncia e, em consequência ABSOLVO o réu MARCOS DE 
SOUSA ALMEIDA, já qualificado, da imputação que lhe foi feita, 
com base nos artigos 155 e 386, inciso VII, do Código de Processo 
Penal. Intimem-se as partes via edital, com prazo de 10 (dez) 
dias, nos termos do art. 392, §1º do CPP, fazendo-se constar 
apenas as iniciais da vítima. Transitada em julgado e cumpridas as 
formalidades legais, arquivem-se os autos. Sem custas. Decisão 
publicada em audiência, saindo intimados os presentes
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019.
Muzamar Maria Rodrigues Soares
Diretora de Cartório

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA
PRAZO: 10 (dez) dias
Proc.: 1006827-80.2017.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:M. P. do E. de R.

Denunciado Absolvido:João Gonçalves de Souza, brasileiro, 
nascido aos 24/06/1982, em Rio Branco/AC, filho de Eulalio 
Gonçalves de Souza e Valmira Chagas de Souza
Vítima:M. R. R. F.
Finalidade: INTIMAR as partes supra citadas da sentença prolatada 
em 06/06/2019, nos autos em epigrafe, cuja parte dispositiva 
transcrevemos abaixo:
POSTO ISSO, julgo improcedente a pretensão punitiva estatal 
aduzida na denúncia e, em consequência ABSOLVO o réu JOÃO 
GONÇALVES DE SOUZA, já qualificado, da imputação que lhe foi 
feita, com base nos artigos 155 e 386, inciso VII, do Código de 
Processo Penal. Intimem-se as partes via edital, com prazo de 10 
(dez) dias, nos termos do art. 392, §1º do CPP, fazendo-se constar 
apenas as iniciais da vítima. Transitada em julgado e cumpridas as 
formalidades legais, arquivem-se os autos. Sem custas. Decisão 
publicada em audiência, saindo intimados os presentes.” Nada 
mais havendo, encerro o presente termo
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019.
Muzamar Maria Rodrigues Soares
Diretora de Cartório

Proc.: 0000163-66.2016.8.22.0701
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:M. P. do E. de R.
Denunciado:R. P. de S.
Advogado: Dr Wladislau Kucharski Neto - OAB/RO 3335
Finalidade: INTIMAR o advogado supracitado da decisão de fls. 87, 
a seguir transcrita:
‘’DESPACHO
Conclusão indevida.
Considerando o teor do despacho de fl. 72, abra-se vista à Defesa 
para manifestação.’’ 
Porto Velho-RO, quinta-feira, 3 de outubro de 2019.
Álvaro Kalix Ferro 
Juiz de Direito
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Muzamar Maria Rodrigues Soares
Diretora de Cartório

Proc.: 0002104-69.2016.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:M. P. do E. de R.
Condenado:E. C. da S.
Advogado: Dr. ROGÉRIO SILVA SANTOS - OAB/RO 7891
Finalidade: INTIMAR o advogado supracitado, da sentença 
prolatada em 23/05/2018, nos autos em epígrafe, cuja parte 
dispositiva transcrevemos abaixo: 
“ISTO POSTO e considerando tudo mais que dos autos consta, 
JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu 
EVALDO CUNHA DA SILVA, já qualificado nos autos, como incurso 
no artigo 147, c/c art. 61, II, ‘f’, todos do Código Penal.’’
Porto Velho, 22 de novembro de 2019.
Muzamar Maria Rodrigues Soares
Diretora de Cartório

Proc.: 1004012-13.2017.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:M. P. do E. de R.
Denunciado:J. M. da S.
Advogado: Dr. Ivanilde Marcelino de Castro - OAB/RO 1552
Finalidade: INTIMAR o advogado supracitado, da sentença 
prolatada em 08/02/2019, nos autos em epígrafe, cuja parte 
dispositiva transcrevemos abaixo: 
“ Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 
aduzida na denúncia para CONDENAR o réu JEFERSON 
MENEZES DA SILVA, já qualificado nos autos, como incurso no 
art. 129, §9º do Código Penal.
Passo à dosimetria da pena, atento às diretrizes do artigo 59 do 
Código Penal e considerando, sobretudo, as circunstâncias que, in 
casu, reputo decisivas para a sua quantificação.

http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=50120170000090&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=50120190091121&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=50120180090939&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=50120170069945&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=70120160001730&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=50120160021281&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=50120170041463&strComarca=1&ckb_baixados=null
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O grau de culpabilidade é mediano. O réu não registra antecedentes 
criminais, sendo primário. Sua conduta social e personalidade não 
puderam ser avaliadas neste feito, o que milita a seu favor. As 
circunstâncias são normais para o tipo penal. As consequências 
são inerentes ao delito. O comportamento da vítima em nada 
contribuiu para a ocorrência do crime.
Posto isto, para o crime de lesão corporal, art. 129, §9º do CP, fixo-
lhe a pena base no mínimo legal, em 03 (três) meses de detenção, 
a qual torno definitiva, à míngua de outras causas capazes de 
influenciar na sua quantificação.
DAS DEMAIS DELIBERAÇÕES
Imponho ao réu o regime inicial aberto, na forma do art. 33, §2º, 
alínea “c” do CP. 
Atento ao disposto no artigo 44 do CP e por entender suficiente à 
prevenção e repreensão do crime, substituo a pena privativa de 
liberdade por uma pena restritiva de direito, qual seja: participação 
obrigatória do sentenciado no Projeto Abraço, desenvolvido pelo 
NUPSI deste Juizado, a ser acompanhado pela VEPEMA.
Assim, decido, em que pese a Súmula n. 588 do Superior Tribunal 
de Justiça, já que não há estruturação de Casa do Albergado e 
apenas assinar presenças seria inócuo e antipedagógico, muito 
aquém do que se possibilita com a inserção no Projeto mencionado, 
para dizer o mínimo. Além disso, assim permitem os artigos 17 e 45 
da Lei Maria da Penha.
O réu deverá comparecer perante a VEPEMA, no prazo de 60 
(sessenta) dias, após regular intimação desta decisão, para dar 
início ao cumprimento da pena.
Transitada em julgado, expeça-se Guia de Execução e mais o que 
necessário se fizer ao cumprimento do sursis, bem como deverá 
ser lançado o nome do réu no Livro do Rol dos Culpados e feitas 
as comunicações de estilo, inclusive INI/DF, II/RO, TRE/RO etc.
Cumpridas as deliberações supra, arquivem-se os autos.
Isentos de custas (Lei Estadual nº. 3.896/2016).
P.R.I.’’
Porto Velho-RO, segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019.
Álvaro Kalix Ferro 
Juiz de Direito
Porto Velho, 22 de novembro de 2019.
Muzamar Maria Rodrigues Soares
Diretora de Cartório
Muzamar Maria Rodrigues Soares
Escrivã Judicial

1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI 

1º Cartório do Tribunal do Júri
1ª Vara do Tribunal do Júri
Juiz de Direito: Luis Antônio Sanada Rocha
Diretora de Cartório: Sandra Maria Lima Cantanhêde
Endereço eletrônico: pvh1juri@tjro.jus.br

Proc. : 0010251-84.2016.8.22.0501
Ação: Ação Penal - crime doloso contra vida
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Réu: Fábio Honorário de Moraes da Silva 
Advogado: Daison Nobre Belo (OAB/RO 4796)
Finalidade: Intimar o advogado Daison Nobre Belo (OAB/RO 4796) 
da decisão de Pronúncia de fls. 224/229, a seguir, parcialmente 
transcrita: 
“Diante do exposto, PRONUNCIO o denunciado FÁBIO HONÓRIO 
DE MORAIS DA SILVA, já qualificado, como incursos nas sanções 
do art. 121, §2º, incs.I, IV, VI e §7º, inc.III e art.125, todos do Código 

Penal, em concurso formal ao art.70 do CP, para assim submetê-lo 
a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri, Porto Velho/RO, 
21 de novembro de 2019. Marisa de Almeida – Juíza de Direito”.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019.
SANDRA MARIA LIMA CANTANHÊDE
Diretora de Cartório
Sandra Maria Lima Cantanhêde
Diretora de Cartório

2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI 

2º Cartório do Tribunal do Júri
2º Cartório do Tribunal do Júri
Juiz de Direito: José Gonçalves da Silva Filho
Escrivã Judicial: Sandra Maria Lima Cantanhêde
Endereço eletrônico: pvh2juri@tjro.jus.br
Proc.: 0004322-02.2018.8.22.0501
Ação: Ação Penal - crime doloso contra a vida
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Réu: Tadson Aires Almeida Aquino
Advogados: Nilton Barreto Lino de Moraes ( OAB/RO 3974) e 
Leonardo Ferreira de Melo (OAB/RO 5959). 
Finalidade: Intimar os advogados Nilton Barreto Lino de Morais 
(OAB/RO 3974) e Leonardo Ferreira de Melo (OAB/RO 5959) para 
apresentar as razões ao recurso de Apelação, interposto em defesa 
do acusado Tadson Aires Almeida Aquino, no prazo legal.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019.
SANDRA MARIA LIMA CANTANHÊDE 
Diretora de Cartório
Sandra Maria Lima Cantanhêde
Escrivã Judicial

1ª VARA CRIMINAL 

1º Cartório Criminal
Sugestões ou reclamações, façam-nos pessoalmente
ao Juiz ou contate-nos via internet
Endereço eletrônico:
Escrivão: phv1criminal@tjro.jus.br

Proc.: 0004877-19.2018.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Rodrigo Rangel Lacerda Batista
Advogado: Gustavo Adolfo (OAB/RO 4296)
FINALIDADE: Fica a parte, por via de seu respectivo Advogado, 
intimada a apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação, 
conforme determinação de fls. 60, em audiência realizada em 
11.11.2019. 

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO 15 (QUINZE) DIAS
Proc.: 0002406-93.2019.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
CITAÇÃO DE: Esmael Paixão de Souza, brasileiro, nascido em 
28.12.1974, filho de Manoel Paixão de Souza e Dolores Paixão de 
Souza. Atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: Citação do réu acima qualificado para, no prazo 
de 10 (dez) dias, apresentar resposta escrita por intermédio de 
advogado ou defensor, ocasião em que poderá arguir preliminares 

http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=50120160104411&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=50120180049327&strComarca=1&ckb_baixados=null
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e alegar tudo o que for pertinente para a defesa, devendo desde 
já apresentar documentos e especificar as provas que pretende 
produzir, inclusive indicando e qualificando eventual rol de 
testemunhas, declinar o nome de seu advogado ou informar a 
inexistência e impossibilidade de constituir patrono, INTIMANDO-O 
para apresentar a defesa preliminar, conforme denúncia do 
Ministério Público, por violação ao Artigo 306, §1º, I do Código de 
Trânsito Brasileiro. LOCAL: Fórum Des. Fouad Darwich 1ª Vara 
Criminal. Porto Velho, 22 de novembro de 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO 15 (QUINZE) DIAS
Proc.: 0002932-85.2018.8.22.0601
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
CITAÇÃO DE: Carlos Afonso da Silva, brasileiro, nascido em 
16.01.1970, filho de Afonso Lucindo da Silva e Hermandina Candido 
da Silva; Industria e Comercio de Madeiras Top Ltda, pessoa 
jurídica, CNPJ 04.465.569/0001-83. Atualmente encontram-se em 
lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: Citação dos réus acima qualificados para, no prazo 
de 10 (dez) dias, apresentar resposta escrita por intermédio de 
advogado ou defensor, ocasião em que poderá arguir preliminares 
e alegar tudo o que for pertinente para a defesa, devendo desde 
já apresentar documentos e especificar as provas que pretende 
produzir, inclusive indicando e qualificando eventual rol de 
testemunhas, declinar o nome de seu advogado ou informar a 
inexistência e impossibilidade de constituir patrono, INTIMANDO-O 
para apresentar a defesa preliminar, conforme denúncia do 
Ministério Público, por violação ao Artigo 46, parágrafo único c/c 
art. 15, II “a” e art. 53, II “c”, todos da Lei 9605/98. LOCAL: Fórum 
Des. Fouad Darwich 1ª Vara Criminal. Porto Velho, 22 de novembro 
de 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO 15 (QUINZE) DIAS
Proc.: 0007780-90.2019.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
CITAÇÃO DE: Jakson França Berlinge, brasileiro, nascido em 
23.04.1999, filho de Rosenir Berlinge e Davi de França Berlinge. 
Atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: Citação do réu acima qualificado para, no prazo de 10 
(dez) dias, apresentar resposta escrita por intermédio de advogado 
ou defensor, ocasião em que poderá arguir preliminares e alegar 
tudo o que for pertinente para a defesa, devendo desde já apresentar 
documentos e especificar as provas que pretende produzir, inclusive 
indicando e qualificando eventual rol de testemunhas, declinar o 
nome de seu advogado ou informar a inexistência e impossibilidade 
de constituir patrono, INTIMANDO-O para apresentar a defesa 
preliminar, conforme denúncia do Ministério Público, por violação 
ao Artigo 311 e 180, caput, na forma do art. 69 todos do Código 
Penal. LOCAL: Fórum Des. Fouad Darwich 1ª Vara Criminal. Porto 
Velho, 22 de novembro de 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO 15 (QUINZE) DIAS
Proc.: 0007375-54.2019.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
CITAÇÃO DE: Anderson de Oliveira Rodrigues , brasileiro, nascido 
em 18.12.1994, filho de Agnaldo Oliveira Barbosa e Dulcineia 
Oliveira Rodrigues; Rozeno de Oliveira Rodrigues, brasileiro, 
nascido aos 27.02.1977,filho de Miguel de Oliveira Rodrigues e 
Raimundaa de Oliveira Rodrigues. Atualmente ambos encontram-
se em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: Citação dos réus acima qualificados para, no prazo 
de 10 (dez) dias, apresentarem resposta escrita por intermédio de 
advogado ou defensor, ocasião em que poderão arguir preliminares 

e alegarem tudo o que for pertinente para a defesa, devendo desde 
já apresentarem documentos e especificarem as provas que 
pretendem produzirem, inclusive indicando e qualificando eventual 
rol de testemunhas, declinarem o nome de seus advogados ou 
informarem a inexistência e impossibilidade de constituir patronos, 
INTIMANDO-OS para apresentarem a defesa preliminar, conforme 
denúncia do Ministério Público, por violação ao Artigo 34, caout, c/c 
art. 36, ambos da Lei 9605/98, na forma do art. 29 do CP. LOCAL: 
Fórum Des. Fouad Darwich 1ª Vara Criminal. Porto Velho, 22 de 
novembro de 2019.

Proc.: 0010708-24.2013.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Dermesson Raimundo Almeida Gomes Ou Demerson 
Raimundo Almeida Gomes, José Osmar do Nascimento Castro 
Filho
Advogado:João de Castro Inácio Sobrinho (OAB/RO 433A)
Despacho:
Advogado: João de Castro Inácio Sobrinho (OAB/RO 433-A)
Vistos.Para ajuste da pauta deste Juízo, transfiro a audiência de 
instrução e julgamento designada à fl. 76, para o dia 6 de março 
de 2020, às 9h. Serve cópia da presente decisão como ofício para 
requisição do(s) réu(s) Dermesson Raimundo Almeida Gomes ou 
Demerson Raimundo Almeida Gomes, CPF 972.297.762-87, filho 
de Dimas Gomes da Silva e Maria Iracilda Alves de Almeida e 
José Osmar do Nascimento Castro Filho, nascido aos 09/03/1989, 
filho de José Osmar do Nascimento Castro e Maria do Rosário 
Barbosa, à Gerência de Assuntos Penitenciários ¿ GESPEN, para 
apresentação desse(s) na data supra. Intimem-se. Requisite-se e 
depreque-se, se for o caso. Diligencie-se, pelo necessário.Porto 
Velho-RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019.Francisco Borges 
Ferreira Neto Juiz de Direito

Proc.: 0005231-44.2018.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Adeilton Conceição de Jesus, Gilmar dos Santos 
Marques
Despacho:
Advogado: Gilvane Veloso Marinho (OAB/RO 2.139)Vistos.Para 
ajuste da pauta deste Juízo, transfiro a audiência de instrução e 
julgamento designada à fl. 181, para o dia 6 de março de 2020, às 
10h. Serve cópia da presente decisão como ofício para requisição 
do(s) réu(s) Adeilton Conceição de Jesus, nascido(a) aos 
07.06.1993, filho(a) de Ailton Alves de Jesus e de Cristina Maria 
da Conceição, à Gerência de Assuntos Penitenciários ¿ GESPEN, 
para apresentação desse(s) na data supra. Intimem-se. Requisite-
se e depreque-se, se for o caso. Diligencie-se, pelo necessário.
Porto Velho-RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019.Francisco 
Borges Ferreira Neto Juiz de Direito
Obedes Silva Nery
Diretor de Cartório

2ª VARA CRIMINAL 

2º Cartório Criminal

Proc.: 0015034-17.2019.8.22.0501
Ação:Petição (Criminal)
Requerente:Claudio dos Santos Vacaro
Advogado:João Alcir Rodrigues de Vargas (OAB/RS 21954)
Decisão:
Vistos.O pedido de prisão preventiva apresentado contra o 
requerente foi indeferido, conforme referi na decisão de fl. 
87.Utilizando os fundamentos de fato e de direito apresentados pelo 
Ministério Público, às fls. 92/95, e forte no artigo 156, inciso I, do 

http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=50120130108460&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=50120180052875&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=50120190151299&strComarca=1&ckb_baixados=null
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Código de Processo Penal, indefiro o pedido formulado na inicial, 
pois realmente não há urgência na medida cautelar pleiteada.
Ademais, o próprio requerente informou na petição de fls. 02/10 
que a “Denúncia 705/2019”, feita através do Disque Denúncia 197, 
foi efetuada por sua ex-esposa, Jannyce Souto Saraiva, através do 
telefone celular nº 98114 6074.O momento processual adequado 
para requerer as diligências apontadas é o da resposta à acusação, 
caso o requerente/investigado venha a ser denunciado e sejam 
elas efetivamente necessárias, ex vi dos artigos 396 e 396-A, do 
Código de Processo Penal.Intimem-se. Após, arquivem-se, com as 
baixas e anotações pertinentes.Porto Velho-RO, segunda-feira, 18 
de novembro de 2019.Edvino Preczevski Juiz de Direito

Proc.: 1001264-90.2017.8.22.0021
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Antônio de Oliveira, Hemerson de Melo Oliveira, 
Klailton Leonardo da Silva Benicio, Edson da Cruz Ribeiro
Advogado:Osni Luiz de Oliveira, OAB/RO 7252
Finalidade: Intimar o advogado para querendo ratificar as alegações 
finais no prazo legal.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
90 (noventa) dias

Proc.: 0007046-76.2018.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Condenado:Emerson Medeiros Montel
Advogado:Dimas Queiroz de Oliveira Junior (OAB/RO 2622), 
Domingos Pascoal dos Santos (OAB/RO 2659)
Intimação de: EMERSON MEDEIROS MONTEL, brasileiro, solteiro, 
filho de Adiana da
Costa Medeiros e Francisco Nascimento Montel, nascido em 
12.02.2000, natural de Ariquemes/RO, residente na Rua Alexandre 
Guimarães, nº 8955, Bairro Socialista, nesta Comarca, Telefone: 
(69) 9.8473-4713. Atualmente em local incerto e não sabido
Sentença: CONDENO Emerson Medeiros Montel, qualificado nos 
autos, por infração ao artigo 14, caput, da Lei 10.826/03. Passo 
a dosar as penas, seguindo as diretrizes dos artigos 59 e 68, 
ambos do Código Penal. A culpabilidade (lato sensu), entendida 
agora como o juízo de reprovabilidade social do fato e do seu 
autor está evidenciada. Emerson tem bons antecedentes (v. 
certidão acostada aos autos e confirmação no SAP/TJRO). Não 
há elementos nos autos indicando desvio de personalidade e a 
conduta social, na falta de melhores informações, presume-se boa. 
As demais circunstâncias judiciais integram a própria tipicidade 
do crime cometido, razão pela qual fixo a pena base no mínimo 
legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão + 10 (dez) dias-multa, 
pena esta que, na falta de outras circunstâncias e/ou causas de 
modificação, torno definitiva, por entendê-la necessária e suficiente 
para prevenção e reprovação do crime cometido. Atento a condição 
financeira do condenado, fixo o valor do dia multa no mínimo legal, 
ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente 
ao tempo do fato, que deverá ser atualizado, quando da execução, 
pelos índices de correção monetária, nos termos do artigo 49, 
§2º, do Código Penal. O regime inicial para cumprimento da pena 
privativa de liberdade será o aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’ c/c § 3º). 
Atento ao artigo 44, do Código Penal, e considerando suficiente 
e socialmente recomendável, substituo a privação da liberdade 
por duas penas restritivas de direito, quais sejam, prestação de 
serviços a comunidade ou a entidades públicas e recolhimento 
domiciliar diário durante o repouso noturno, de segunda a sábado, 
das 22h00min às 06h00min (do dia seguinte), e nos dias de folga 
(domingos e feriados) o dia inteiro, ambas pelo mesmo prazo da pena 
privativa de liberdade. Faculto o apelo em liberdade. Após o trânsito 
em julgado deverá ser expedida a documentação necessária, para 
fins de execução. Custas pelo condenado. O valor da fiança deverá 
ser utilizado para o pagamento do valor das custas processuais 
e da pena de multa, e eventual saldo restituído ao defensor do 

acusado, Dr. Dimas, mediante alvará judicial. Relativamente à 
arma apreendida deverá ser cumprido o disposto no artigo 25, 
da Lei 10.826/03, ou seja, encaminhada ao Exército, para fins de 
destruição. Sentença publicada em audiência, saindo os presentes 
intimados. Intime-se o acusado. Registre-se. Comunique-se (INI/
DF, II/RO, TRE/RO etc.). Decorrido o prazo para eventual recurso e 
cumpridos todos os comandos desta sentença, os presentes autos 
poderão ser arquivados”. Nada mais.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SETENÇA
60 (sessenta) dias
Proc.: 0008207-87.2019.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Condenado:Pablo Caique Amaral de Oliveira
Intimação de: PABLO CAIQUE AMARAL DE OLIVEIRA, brasileiro, 
solteiro, cabeleireiro, RG nº 1154554 SSP/RO, filho de João 
Gomes de Oliveira e Maria Alcione Ribeiro do Amaral, nascido em 
30/07/1993, natural de Porto Velho/RO, residente na Rua Brasília, 
nº 74, Bairro Tucumanzal, nesta cidade. Atualmente em local 
incerto e não sabido.
Sentença: CONDENO Pablo Caique Amaral de Oliveira, qualificado 
nos autos, por infração ao artigo 180, caput, do Código Penal. 
Passo a dosar a pena, seguindo as diretrizes dos artigos 59 e 68, 
do Código Penal. A culpabilidade (lato sensu), entendida, agora, 
como o juízo de reprovabilidade social do fato e do seu autor, está 
evidenciada. Pablo registra antecedente criminal negativo, posto 
que já fora condenado, irrecorrivelmente, pelo crime de tráfico de 
drogas (v. certidão acostada aos autos e confirmação no SAP/
TJRO). (...) Na falta de outras circunstâncias e/ou causas de 
modificação, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão + 
10 (dez) dias-multa, pena esta que entendo necessária e suficiente 
para prevenção e reprovação do crime cometido. Atento a condição 
financeira do condenado, fixo o valor do dia multa no mínimo legal, 
ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo atual, 
correspondendo a sanção pecuniária a R$ 332,66. O regime 
inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade será o 
semiaberto (CP, art. 33 § 2º ‘b’ c/c § 3º), porque o condenado é 
reincidente em crime doloso. Atento ao artigo 44, §3º, do Código 
Penal, e considerando suficiente e socialmente, uma vez que a 
reincidência não se operou em virtude da prática do mesmo crime, 
excepcionalmente, substituo a privação da liberdade por uma pena 
restritiva de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade 
ou a entidades públicas, pelo mesmo prazo da pena privativa de 
liberdade. Faculto o apelo em liberdade. Os aparelhos celulares 
poderão ser restituídos, mediante a comprovação da propriedade, 
o que deverá ocorrer no prazo de 10 (dez), sob pena de perdimento 
em favor do Estado e posterior doação a entidade pública ou privada 
com destinação social, cadastrada neste Juízo. Após o trânsito em 
julgado deverá ser expedida a documentação necessária, para fins 
de execução. Custas pelo condenado. O valor da fiança deverá ser 
utilizado para o pagamento dos valores da pena de multa e das 
custas processuais e eventual saldo restituído a quem a prestou, 
mediante alvará judicial. Sentença publicada em audiência, 
saindo os presentes intimados. Intime-se o condenado, inclusive 
a comparecer na VEPEMA, localizado no 1º Andar, deste Fórum 
Criminal, no prazo de 60 (sessenta) dias, para fins de agendamento 
de audiência admonitória. Registre-se. Comunique-se (INI/DF, II/
RO, TRE/RO, etc.). Decorrido o prazo para eventual recurso e 
cumpridos todos os comandos desta sentença, os presentes autos 
poderão ser ARQUIVADOS”. Nada mais.

Proc.: 0000578-02.2018.8.22.0015
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Condenado:Raimundo Alves de Almeida Filho
Advogado:Pedro Henrique de Macedo Pinheiro (OAB/RO 8369)
Denunciado Absolvido:Carlos Oliveira Ramos, Marciane da Silva 
Monteiro

http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=50120180103518&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=50120180071160&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=50120190082688&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=50120180060991&strComarca=1&ckb_baixados=null


132DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

Finalidade: Reiterar intimação para o advogado apresentar razões 
recursais no prazo legal. 
Kauê Alexsandro Lima
Escrivão Judicial

3ª VARA CRIMINAL

4º Cartório Criminal

Proc.: 0016099-47.2019.8.22.0501
Ação:Liberdade Provisória com ou sem fiança (Criminal)
Requerente:Tiago Souza de Oliveira
Advogado:Jared Icary da Fonseca (RO 8946)
Finalidade: Intimar o advogado supra do seguinte despacho: 
“Vistos. Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva 
apresentado por Tiago Souza de Oliveira, através de seu advogado 
de defesa. Compulsando os autos, verifica-se a escassez de 
documentos necessários à apreciação do requerimento, não sendo 
juntado sequer cópia das partes essenciais do inquérito policial 
ou ação penal. Diante do exposto, intime-se o requerente, por 
intermédio de seu patrono, para instruir o requerimento de modo a 
apresentar elementos que possam fundamentar o pedido, juntando 
documentos necessários”. PVH-RO, 22/11/2019. Juliana Paula 
Silva da Costa Brandão - Juíza de Direito.
Gisa Carla da Silva Medeiros Lessa
Diretora de Cartório

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

Proc.: 1004915-48.2017.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Aline Queiroz da Silva de Carvalho
Advogado: Renato da Costa Cavalcante Junior (OAB/RO 2390)
Fica a defesa intimada a apresentar alegações finais no prazo 
legal.
Rosimar Oliveira Melocra
Escrivã Judicial

1º CARTóRIO DE ExECUçõEs FIsCAIs
 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais 
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Costa e Silva, CEP 76803-
490, Porto Velho. 
Fone: (69) 3217-1360, 3217-1238 - email: pvh1fiscais@tjro.jus.br, 
www.tjro.jus.br.
Carta Precatória Cível : 7043001-60.2019.8.22.0001
DEPRECANTE: B. R. S. - ADVOGADO DO DEPRECANTE: 
JEFERSON ALEX SALVIATO OAB nº SP236655
DEPRECADO: A. P. P. L. - ADVOGADO DO DEPRECADO: 
DESPACHO
Vistos,
Tendo em vista que o domicilio do Requerido pertence a Comarca 
de Vilhena/RO conforme consta na certidão do Oficial de Justiça ID 
31445664, intime-se o Requerente para requerer o que entender 
de direito no prazo de cinco dias.

Silente, devolva-se.
Porto Velho-RO, 20 de novembro de 2019. 
Audarzean Santana da Silva
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)
Processo: 7050873-29.2019.8.22.0001
Classe: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) 
Exequente: CONFECCOES CITY BLUE LTDA
Executado: DOMISSE BOTELHO DE CARVALHO
Intimação
De ordem do(a) MM. Juiz(a) de Direito, fica a parte INTIMADA do 
inteiro teor do(a) ID n. 32790661 - DILIGÊNCIA. (Em anexo).
Porto Velho-RO, 21 de novembro de 2019.
FERNANDO ALVES DE LIMA
(Assinatura Digital)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais 
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Costa e Silva, CEP 76803-
490, Porto Velho. 
Fone: (69) 3217-1360, 3217-1238 - email: pvh1fiscais@tjro.jus.br, 
www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 7024351-62.2019.8.22.0001
EXEQUENTE: AGENCIA DE DEFESA SANITARIA 
AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - ADVOGADO DO 
EXEQUENTE: PROCURADORIA AUTÁRQUICA DA IDARON
EXECUTADO: JETER DE LIMA MAMANI - ADVOGADO DO 
EXECUTADO: 
DESPACHO
Vistos, 
Suspendo o andamento deste feito até decisão definitiva nos 
embargos de n. 7029927-36.2019.8.22.0001. 
Cumpra-se. 
Porto Velho-RO, 20 de novembro de 2019. 
Audarzean Santana da Silva
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais 
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Costa e Silva, CEP 76803-
490, Porto Velho-RO. 
Fone: (69) 3217-1360, 3217-1238 - email: pvh1fiscais@tjro.jus.br, 
www.tjro.jus.br.Execução Fiscal : 0262671-79.2006.8.22.0001
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA - ADVOGADO DO 
EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 
RONDÔNIA
EXECUTADO: DANIEL TRAJANO DINIZ - ADVOGADO DO 
EXECUTADO: DANILO HENRIQUE ALENCAR MAIA OAB 
nº RO7707, CARLA BEGNINI OAB nº RO778, FRANCISCO 
ALVES PINHEIRO FILHO OAB nº AM568, IGOR HABIB RAMOS 
FERNANDES OAB nº RO5193
SENTENÇA
Vistos etc., 
Trata-se de execução fiscal ajuizada por Fazenda Pública do 
Estado de Rondônia em desfavor de Daniel Tranjano Diniz para 
recebimento de crédito espelhado na CDA n. 2006020096566. 
As partes noticiaram que a condenação imposta pelo TCE foi 
revista na via administrativa.
Ante o exposto, julgo extinta a execução fiscal com fundamento no 
artigo 924, III, do Código de Processo Civil/2015.
Sentença não sujeita à remessa necessária. Isento de custas. Não 
há inclusão de gravames nos veículos ou valores constritos via 
Bacenjud. 
Liberem-se os gravames nos seguintes termos:
a. Oficie-se o Serasajud para que proceda a liberação do nome do 
devedor dos cadastros (Ofício em anexo). 

http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=50120190162142&strComarca=1&ckb_baixados=null
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b. Proceda o imediato cancelamento da ordem de indisponibilidade 
(ID: 29392258).
Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 
P. R. I. C.
Porto Velho-RO, 20 de novembro de 2019.
Audarzean Santana da Silva
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)
Processo: 7034949-75.2019.8.22.0001
Requerente: CASA DA LAVOURA PRODUTOS AGRICOLAS 
LTDA
Advogado: Advogado do(a) DEPRECANTE: CRISTIAN RODRIGO 
FIM - RO4434
Requerido: ROBERTO MARTINS SOBRINHO
Certidão
Certifico que, diante da certidão do Oficial de Justiça ID 31245809, 
abro vistas dos autos à requerente para se manifestar em cinco 
dias.
Porto Velho-RO, 21 de novembro de 2019.
FABRICIA RODRIGUE RAMOS DA SILVA
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais 
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Costa e Silva, CEP 76803-
490, Porto Velho. 
Fone: (69) 3217-1360, 3217-1238 - email: pvh1fiscais@tjro.jus.br, 
www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 7031184-33.2018.8.22.0001
EXEQUENTE: LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS 
DE ILUMINACAO LTDA. - ADVOGADO DO EXEQUENTE: BIANCA 
SOARES DE NOBREGA OAB nº SP329948
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA - ADVOGADO DO 
EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 
RONDÔNIA
DESPACHO
Vistos,
A RPV foi expedida nos moldes da petição de ID 27930400.
Intime-se a Fazenda Pública para comprovar o pagamento da 
requisição em cinco dias, sob pena de sequestro.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, intime-se a credora 
para requerer o que entender de direito em dez dias.
Cumpra-se.
Porto Velho-RO, 20 de novembro de 2019. 
Audarzean Santana da Silva
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais 
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Costa e Silva, CEP 76803-
490, Porto Velho. 
Fone: (69) 3217-1360, 3217-1238 - email: pvh1fiscais@tjro.jus.br, 
www.tjro.jus.br.Execução Fiscal: 7043611-28.2019.8.22.0001
ESTADO DE RONDÔNIA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
- PGE - ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S A, FRANCISCO DE JESUS 
PENHA
DESPACHO INICIAL
1. Cite-se no endereço da inicial para pagar a dívida com os juros 
e encargos, bem como as custas processuais inicias e finais e 
honorários advocatícios, ou indicar bens à penhora, no prazo de 
cinco dias, sob pena de utilização de medidas coercitivas para 
busca de patrimônio (Bacenjud, Renajud, Infojud, Serasajud, SREI 
e CNIB). 
2. A citação será feita pelo correio, com aviso de recebimento (art. 
8º, inciso I, da Lei n. 6.830/80). 

3. Caso o AR retorne negativo por “ausência”, renove o ato. 
4. Na hipótese do aviso de recebimento não retornar no prazo de 
15 dias da entrega da carta à agência postal ou retornar com a 
informação de endereço não procurado, a citação será feita por 
mandado ou carta precatória, em caso de endereço fora do Estado 
de Rondônia.
5. Em caso de pronto pagamento, que deverá ser comunicado nos 
autos, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do 
débito.
6. Não localizado o devedor, encaminhem-se à Fazenda, para em 
cinco dias, informar endereço atual/correto em dez dias.
7. Citado e inexistindo pagamento ou indicação de bens à penhora, 
dê-se vista à Exequente para se manifestar em termos de efetivo 
prosseguimento, no prazo de dez dias.
Cumpra-se. Sirva o presente como CARTA/MANDADO/CARTA 
PRECATÓRIA.
Prazo para cumprimento do mandado: 45 dias (art. 384, III das 
Diretrizes Gerais do TJRO).
Observações para pagamento: 
1. Para impressão da guia de pagamento (DARE), acessar o site 
da SEFIN-RO (link: https://www.sefin.ro.gov.br). Em “Serviços 
Públicos” escolher a opção “Impressão de DARE”. Em seguida, 
selecionar “Impressão pelo Nº do Complemento” e digitar o 
número da Certidão de Dívida Ativa (CDA). Tratando-se de débito 
cuja origem é auto de infração, com imposto e multa, serão 
demonstradas, na tela seguinte, as duas guias a recolher. Deve 
ser escolhida a guia e informada a data para pagamento. Caso a 
opção seja o parcelamento do débito, por meio de acesso à àrea 
restrita do portal do contribuinte (com senha), deverá ser escolhida 
a opção “Parcelamento de Dívida Ativa” e escolhida a quantidade 
de parcelas. 
2. O pagamento dos honorários, no percentual de 10%, 
deve ser feito via depósito na conta do conselho curador dos 
honorários da Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia (CNPJ: 
34.482.497/0001-43), Banco do Brasil, Agência n° 3796-6, Conta 
Bancária n° 33.814-4.
3. As custas processuais por meio de boleto bancário, obtido no 
site do TJRO, na aba “Boleto Bancário”, opção “Custas Judiciais”. 
Na página seguinte, selecionar “Emissão de guia de recolhimento 
VINCULADA AO PROCESSO” (link: http://webapp.tjro.jus.br/
custas/pages/custas/custasInicio.jsf). Após a inserção do número 
do processo judicial, deverão ser selecionadas as opções “Custa 
inicial 1%” (cod. 1001.1), “Custa inicial adiada +1%” (cod. 1001.2) e 
“Custa final - Satisfação da execução” (cod. 1004.2).
Porto Velho-RO, 20 de novembro de 2019.
Audarzean Santana da Silva
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais 
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Costa e Silva, CEP 76803-
490, Porto Velho. 
Fone: (69) 3217-1360, 3217-1238 - email: pvh1fiscais@tjro.jus.br, 
www.tjro.jus.br.Execução Fiscal: 7043611-28.2019.8.22.0001
ESTADO DE RONDÔNIA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
- PGE - ADVOGADOS DOS REPRESENTANTES PROCESSUAIS: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S A, FRANCISCO DE JESUS 
PENHA
DESPACHO INICIAL
1. Cite-se no endereço da inicial para pagar a dívida com os juros 
e encargos, bem como as custas processuais inicias e finais e 
honorários advocatícios, ou indicar bens à penhora, no prazo de 
cinco dias, sob pena de utilização de medidas coercitivas para 
busca de patrimônio (Bacenjud, Renajud, Infojud, Serasajud, SREI 
e CNIB). 
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2. A citação será feita pelo correio, com aviso de recebimento (art. 
8º, inciso I, da Lei n. 6.830/80). 
3. Caso o AR retorne negativo por “ausência”, renove o ato. 
4. Na hipótese do aviso de recebimento não retornar no prazo de 
15 dias da entrega da carta à agência postal ou retornar com a 
informação de endereço não procurado, a citação será feita por 
mandado ou carta precatória, em caso de endereço fora do Estado 
de Rondônia.
5. Em caso de pronto pagamento, que deverá ser comunicado nos 
autos, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do 
débito.
6. Não localizado o devedor, encaminhem-se à Fazenda, para em 
cinco dias, informar endereço atual/correto em dez dias.
7. Citado e inexistindo pagamento ou indicação de bens à penhora, 
dê-se vista à Exequente para se manifestar em termos de efetivo 
prosseguimento, no prazo de dez dias.
Cumpra-se. Sirva o presente como CARTA/MANDADO/CARTA 
PRECATÓRIA.
Prazo para cumprimento do mandado: 45 dias (art. 384, III das 
Diretrizes Gerais do TJRO).
Observações para pagamento: 
1. Para impressão da guia de pagamento (DARE), acessar o site 
da SEFIN-RO (link: https://www.sefin.ro.gov.br). Em “Serviços 
Públicos” escolher a opção “Impressão de DARE”. Em seguida, 
selecionar “Impressão pelo Nº do Complemento” e digitar o 
número da Certidão de Dívida Ativa (CDA). Tratando-se de débito 
cuja origem é auto de infração, com imposto e multa, serão 
demonstradas, na tela seguinte, as duas guias a recolher. Deve 
ser escolhida a guia e informada a data para pagamento. Caso a 
opção seja o parcelamento do débito, por meio de acesso à àrea 
restrita do portal do contribuinte (com senha), deverá ser escolhida 
a opção “Parcelamento de Dívida Ativa” e escolhida a quantidade 
de parcelas. 
2. O pagamento dos honorários, no percentual de 10%, 
deve ser feito via depósito na conta do conselho curador dos 
honorários da Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia (CNPJ: 
34.482.497/0001-43), Banco do Brasil, Agência n° 3796-6, Conta 
Bancária n° 33.814-4.
3. As custas processuais por meio de boleto bancário, obtido no 
site do TJRO, na aba “Boleto Bancário”, opção “Custas Judiciais”. 
Na página seguinte, selecionar “Emissão de guia de recolhimento 
VINCULADA AO PROCESSO” (link: http://webapp.tjro.jus.br/
custas/pages/custas/custasInicio.jsf). Após a inserção do número 
do processo judicial, deverão ser selecionadas as opções “Custa 
inicial 1%” (cod. 1001.1), “Custa inicial adiada +1%” (cod. 1001.2) e 
“Custa final - Satisfação da execução” (cod. 1004.2).
Porto Velho-RO, 20 de novembro de 2019.
Audarzean Santana da Silva
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais 
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Costa e Silva, CEP 76803-
490, Porto Velho. 
Fone: (69) 3217-1360, 3217-1238 - email: pvh1fiscais@tjro.jus.br, 
www.tjro.jus.br.
Carta Precatória Cível : 7035852-13.2019.8.22.0001
DEPRECANTE: Banco Bradesco S/A - ADVOGADO DO 
DEPRECANTE: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS 
OAB nº DF43124
DEPRECADO: FERNANDO MARCOS PANSERA - 
ME - ADVOGADO DO DEPRECADO: 
DESPACHO
Vistos, 
Intime-se o Requerente para que, em cinco dias, proceda o 
recolhimento das custas de acordo com a diligência requisitada, 
tabela abaixo.

O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.
jsf, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples CODIGO 
1008.3: Diligência Urbana Composta CODIGO 1008.4: Diligência 
Rural Comum/Simples CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta 
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples CODIGO 
1008.7: Diligência Liminar Composta. 
Após a juntada do comprovante de pagamento, retorne concluso 
para providência.
Silente, devolva-se.
Porto Velho-RO, 20 de novembro de 2019. 
Audarzean Santana da Silva
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais 
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Costa e Silva, CEP 76803-
490, Porto Velho. 
Fone: (69) 3217-1360, 3217-1238 - email: pvh1fiscais@tjro.jus.br, 
www.tjro.jus.br.
Carta Precatória Cível : 7036832-57.2019.8.22.0001
DEPRECANTE: Banco Bradesco S/A - ADVOGADO DO 
DEPRECANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB 
nº AC128341
DEPRECADO: MARIA APARECIDA DE SOUSA - ADVOGADO 
DO DEPRECADO: 
DESPACHO
Vistos, 
Intime-se o Requerente para que, em cinco dias, proceda o 
recolhimento das custas de acordo com a diligência requisitada, 
tabela abaixo.
O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.
jsf, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples CODIGO 
1008.3: Diligência Urbana Composta CODIGO 1008.4: Diligência 
Rural Comum/Simples CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta 
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples CODIGO 
1008.7: Diligência Liminar Composta. 
Após a juntada do comprovante de pagamento, retorne concluso.
Silente, devolva-se.
Porto Velho-RO, 20 de novembro de 2019. 
Audarzean Santana da Silva
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais 
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Costa e Silva, CEP 76803-
490, Porto Velho, Fone:(69)3217-1237 (Fax)3217-1239 email : 
pvh1fiscais@tjro.jus.br 
Fone: (69)3217-1360/1383 email: pvh1fiscais@tjro.jus.br, www.
tjro.jus.br. 
Execução Fiscal : 0217226-38.2006.8.22.0001
EXEQUENTE: E. D. R.
EXECUTADO: O. P. L.
DESPACHO
Vistos,
1. No prazo máximo de dez dias, transfira o valor da conta judicial 
vinculada a estes autos, referente ao ID 072013000004970410 e 
072013000004970429, para a conta do executado ONALDO PERES 
LARA (CPF 192.978.231-49), Ag 2167, Conta 000000000066516, 
Banco Bradesco ou Agência 0102, Conta 000000000616621, 
Banco do Brasil.
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2. Após, o Juízo deverá ser informado, com remessa dos respectivos 
comprovantes.
3. Decorrido o lapso temporal, solicite informações quanto à 
comprovação das transferências.
4. Intime-se o executado, por intermédio de seu patrono (Paulino 
Palmério Queiroz, OAB/RO 208-A), acerca da liberação dos bens 
penhorados (ID ).
5. Ultimadas as providências, arquivem-se.
Cumpra-se. A cópia servirá de OFÍCIO.
Porto Velho-RO, 31 de outubro de 2019. 
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: trinta dias
CITAÇÃO DE: COMAVES INDUSTRIA E COMERCIO, atualmente 
em local incerto e não sabido.
Processo: 1000490-62.2013.8.22.0001 
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Exequente: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA e 
outros 
Executado: COMAVES INDUSTRIA E COMERCIO D 
Corresponsáveis (art. 135, III, do CTN): _____ 
CDA: 20100200013713
Data da Inscrição: 15/03/2010.
Valor da Dívida: R$ 84.676,97 - atualizado em 28/01/2018
Natureza da Dívida: O VALOR INSCRITO REFERE-SE AO 
CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO ATRAVÉS DO AUTO DE 
INFRAÇÃO DE Nº 030401617 LAVRADO EM 15/02/2006 . 
INFRINGÊNCIA : ARTIGO 53-I-LETRA-A, DO RICMS APROVADO 
PELO DEC. N.º 8321/98. PENALIDADE : ARTIGO 78-III-O LEI N.º 
688/96.
Finalidade: De ordem da MM. Juíza de Direito, citar COMAVES 
INDUSTRIA E COMERCIO D, acima qualificado, para, no prazo de 
CINCO DIAS, efetuar o pagamento da dívida, acrescida de juros, 
correção monetária, custas processuais, honorários advocatícios 
e demais encargos, ou oferecer bens à penhora, sob pena de lhe 
ser(em) penhorado(s) ou arrestado(s) bem(ns) suficiente(s) para 
garantir a dívida, nos termos do artigo 256, II do CPC. Ficando 
advertido de que, em caso de revelia, será nomeado curador 
especial.
Despacho: “Vistos. As modalidades de citação previstas no art. 
8º da LEF restaram frustradas. Assim, defiro a citação por edital. 
[...] Fabíola Cristina Inocêncio, Juiz(a) de Direito”.
SEDE DO JUÍZO: 1ª Vara de Execuções Fiscais e Cartas 
Precatórias Cíveis – Av. Lauro Sodré, n. 2.800 – Costa e Silva CEP 
76.803-490, em Porto Velho/RO. Fone: (069) 3217-1237 Fax: (069) 
3217-1239. E-mail: pvh1fiscais@tjro.jus.br
Porto Velho-RO, 21 de novembro de 2019.
JESSICA ARIADNA SILVA RODRIGUES 
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais 
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Costa e Silva, CEP 76803-
490, Porto Velho. 
Fone: (69) 3217-1360, 3217-1238 - email: pvh1fiscais@tjro.jus.br, 
www.tjro.jus.br.
Carta Precatória Cível : 7044984-94.2019.8.22.0001
DEPRECANTE: BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES 
LTDA - ADVOGADO DO DEPRECANTE: GIANE ELLEN BORGIO 
BARBOSA OAB nº RO2027
DEPRECADO: EDCARLOS DA ROCHA DE 
OLIVEIRA - ADVOGADO DO DEPRECADO: 
DESPACHO
(Prazo de trinta dias para cumprimento da diligência)

Vistos, 
O endereço indicado pelo Requerente já foi diligenciado o que 
resultou infrutífera, conforme consta na certidão do Oficial de 
Justiça ID 31827030.
Caso o autor insista na realização de nova diligência, determino 
que, em cinco dias, proceda o recolhimento das custas de acordo 
com a diligência requisitada, tabela abaixo.
O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.
jsf, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples CODIGO 
1008.3: Diligência Urbana Composta CODIGO 1008.4: Diligência 
Rural Comum/Simples CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta 
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples CODIGO 
1008.7: Diligência Liminar Composta. 
Após a juntada do comprovante de pagamento, cumpra-se.
A cópia servirá de mandado. Silente, devolva-se.
Porto Velho-RO, 20 de novembro de 2019. 
Audarzean Santana da Silva
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais 
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Costa e Silva, CEP 76803-
490, Porto Velho. 
Fone: (69) 3217-1360, 3217-1238 - email: pvh1fiscais@tjro.jus.br, 
www.tjro.jus.br.
Carta Precatória Cível : 7032105-55.2019.8.22.0001
DEPRECANTE: INDUSTRIA & COMERCIO DE EXPLOSIVOS 
NITROSUL LTDA - ME - ADVOGADO DO DEPRECANTE: DIEGO 
BALBINO DE SOUZA SIMOES OAB nº MG128223
DEPRECADOS: ELISSAMA ELIFELETE LIMA ANSELMO, 
TALILA LARISSA DOS SANTOS ANSELMO, SAVASSI SERVICO 
TECNICO DA AMAZONIA LTDA - ME - ADVOGADOS DOS 
DEPRECADOS: 
DESPACHO
Vistos, 
Intime-se o Requerente para que, em cinco dias, proceda o 
recolhimento das custas de acordo com a diligência requisitada, 
tabela abaixo.
O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.
jsf, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples CODIGO 
1008.3: Diligência Urbana Composta CODIGO 1008.4: Diligência 
Rural Comum/Simples CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta 
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples CODIGO 
1008.7: Diligência Liminar Composta. 
Após a juntada do comprovante de pagamento, cumpra-se os atos 
deprecados (ID 29335864).
A cópia servirá de mandado. Silente, devolva-se.
Endereço da diligência: Rua Almirante Barroso, 2.455, sala 10, 
Nossa Senhora das Graças, Porto Velho/RO, CEP 76.804-151.
Porto Velho-RO, 20 de novembro de 2019. 
Audarzean Santana da Silva
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais 
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Costa e Silva, CEP 76803-
490, Porto Velho-RO. 
Fone: (69) 3217-1360, 3217-1238 - email: pvh1fiscais@tjro.jus.br, 
www.tjro.jus.br.Execução Fiscal: 7047233-52.2018.8.22.0001
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: WILSON CORREIA DA SILVA
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DECISÃO
Vistos, etc.,
Nos termos do art. 151, VI, do CTN, o parcelamento suspende 
a exigibilidade do crédito tributário e, por representar manifesto 
reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a contagem 
da prescrição (art. 174, parágrafo único, IV do CTN), que voltará a 
fluir no caso de inadimplência (Precedente: STJ - AgRg no AREsp 
237.016/RS, DJe 13/10/2014).
Processualmente, a consequência é a suspensão do processo 
executivo, conforme determina o art. 922 do CPC/2015.
Ocorre que, na prática, o deferimento de suspensões por períodos 
curtos nas hipóteses de parcelamentos firmados a longo prazo 
tem-se mostrado improdutivo, comprometendo a celeridade no 
trâmite dos demais processos.
Assim, determino o arquivamento do feito sem baixa na distribuição 
até julho de 2024, data prevista para pagamento da última parcela, 
conforme planilha apresentada. 
Nesse sentido:
EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. REMESSA OFICIAL. 
INTERPOSIÇÃO DE OFÍCIO. PARCELAMENTO. SUSPENSÃO. 
ARQUIVAMENTO SEM BAIXA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA 
RECÍPROCA. 1. A sentença está sujeita ao reexame necessário, 
porquanto o valor da dívida ativa executada excede o limite de 
sessenta salários mínimos. 2. A adesão da parte executada ao 
parcelamento do débito leva à suspensão da execução fiscal, 
mediante o arquivamento do processo sem baixa na distribuição, 
até o pagamento total das parcelas acordadas, quando só então 
caberá a extinção do processo. 3. […] (TRF-4, Apelação Cível 
Nº 0003073-50.2013.404.9999, 2ª Turma, Des. Federal Luciane 
Amaral Corrêa Münch, D.E. 02/05/2013)
Ressalta-se que a medida não impede o controle do pagamento 
das parcelas que, aliás, é de competência da credora. Além 
disso, a Fazenda Pública poderá requerer, a qualquer tempo, o 
desarquivamento do feito para prosseguimento ou extinção.
Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho - RO, 20 de novembro de 2019.
Audarzean Santana da Silva
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: trinta dias
CITAÇÃO DE: SONIA APARECIDA ALEXANDRE - CPF: 
611.505.502-44, atualmente em local incerto e não sabido.
Processo: 7047277-71.2018.8.22.0001 
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Exequente: Estado de Rondônia 
Executado: SONIA APARECIDA ALEXANDRE 
Corresponsáveis (art. 135, III, do CTN): _____ 
CDA: 20160200059342
Data da Inscrição: 10/10/2016.
Valor da Dívida: R$ 492.332,97 - atualizado 05/11/2019.
Natureza da Dívida: O VALOR INSCRITO REFERE-SE DIVIDA 
ATIVA NAO TRIBUTARIA - ? 2 DO ARTIGO 39 DA LEI 4.320/64. 
MULTA APLICADA POR MEIO DO ACORDAO APL-TC 119/16, 
ITEM IV DISPONIBILIZADO NO DOE TCERO N. 1161, DE 3/6/2016 
- PROC. N. 1361-13/TCE-RO TRANS. EM JULG. EM 21/6/2016 - 
CERTIDAO DE RESPONSABILIZACAO N. 492/2016/TCE-RO.
Finalidade: De ordem da MM. Juíza de Direito, citar SONIA 
APARECIDA ALEXANDRE, acima qualificado, para, no prazo de 
CINCO DIAS, efetuar o pagamento da dívida, acrescida de juros, 
correção monetária, custas processuais, honorários advocatícios 
e demais encargos, ou oferecer bens à penhora, sob pena de lhe 
ser(em) penhorado(s) ou arrestado(s) bem(ns) suficiente(s) para 
garantir a dívida, nos termos do artigo 256, II do CPC. Ficando 
advertido de que, em caso de revelia, será nomeado curador 
especial.
Despacho: “Vistos. As modalidades de citação previstas no art. 
8º da LEF restaram frustradas. Assim, defiro a citação por edital. 
[...] Fabíola Cristina Inocêncio, Juiz(a) de Direito”.

SEDE DO JUÍZO: 1ª Vara de Execuções Fiscais e Cartas 
Precatórias Cíveis – Av. Lauro Sodré, n. 2.800 – Costa e Silva CEP 
76.803-490, em Porto Velho/RO. Fone: (069) 3217-1237 Fax: (069) 
3217-1239. E-mail: pvh1fiscais@tjro.jus.br
Porto Velho-RO, 21 de novembro de 2019.
JESSICA ARIADNA SILVA RODRIGUES 
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais 
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Costa e Silva, CEP 76803-
490, Porto Velho, Fone:(69)3217-1237 (Fax)3217-1239 email : 
pvh1fiscais@tjro.jus.br 
Fone: (69) 3217-1360, 3217-1238 - email: pvh1fiscais@tjro.jus.br, 
www.tjro.jus.br.Execução Fiscal : 0044847-57.2007.8.22.0001
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA - ADVOGADO DO 
EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 
RONDÔNIA
EXECUTADO: OLYMPIO TAVORA DERZE 
CORREA - ADVOGADO DO EXECUTADO: VICENTE ANISIO DE 
SOUSA MAIA GONCALVES OAB nº RO943
SENTENÇA
Vistos, etc.,
Trata-se de execução fiscal que a Fazenda Pública do Estado de 
Rondônia propôs contra OLYMPIO TAVORA DERZE CORREA 
(CPF n. 001.756.256-20) para cobrança do crédito descrito na CDA 
n. 20070200000148.
Após mais de cinco anos no arquivo provisório, a Fazenda 
reconheceu o decurso do prazo prescricional e pugnou pela 
extinção do processo (Id 32503557).
É o breve relatório. Decido.
Em execução fiscal, a prescrição intercorrente está preconizada no 
art. 40 da Lei 6.830/80, nos seguintes termos:
Art. 40 – O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não 
for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais 
possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 
prescrição.
§1º – Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos 
ao representante judicial da Fazenda Pública.
§2º – Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja 
localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 
ordenará o arquivamento dos autos.
§3º – Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou 
os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da 
execução.
§4º – Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido 
o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, 
poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-
la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004).
Infere-se, assim, que decorrido o prazo de cinco anos, contados 
a partir do término da suspensão de um ano determinada pelo 
magistrado, sem que sejam localizados bens do devedor, extingue-
se o direito do credor pela ocorrência da prescrição intercorrente.
Frise-se que o STJ pacificou, em julgamento submetido ao rito dos 
recursos repetitivos, que o termo inicial da contagem do prazo da 
prescrição intercorrente inicia-se automaticamente no dia seguinte 
após o término da suspensão de 1 ano determinada pelo Juízo, 
independentemente de remessa ao arquivo provisório. A propósito, 
confira-se as teses aprovadas no referido julgado de 12/09/2018 
(REsp n. 1.340.553/RS). Confira-se:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES 
DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 
CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM 
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS 
A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 
PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma 
execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos 
escaninhos do PODER JUDICIÁRIO ou da Procuradoria Fazendária 
encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
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2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio 
válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa 
recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 
inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da 
Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito 
o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: “Em execução 
fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo 
por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal 
intercorrente”.
3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os 
senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão 
previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena 
o art. 40: “[...] o juiz suspenderá [...]”). Não cabe ao Juiz ou à 
Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No 
primeiro momento em que constatada a não localização do devedor 
e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 
Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na 
forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato 
de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do 
feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem 
pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não 
encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão 
a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar 
a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à 
suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei 
é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de 
bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização 
do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do 
CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do 
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei 
n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência 
da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da 
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, 
sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado 
declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de 
execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária 
(cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 
da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação 
válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera 
de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a 
execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de 
execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária 
(cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência 
da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de 
natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de 
citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz 
declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou 
não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) 
ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional 
aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante 
o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, 
na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 – LEF, findo o 
qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, 
reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda 
que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição 
intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 
juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros 
ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, 
dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão 
mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza 
do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para 
além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por 
edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – 

mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se 
interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data 
do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 
nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do 
CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação 
dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o 
prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o 
termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, 
deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou 
suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, 
deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos 
marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo 
prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou 
suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos 
arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).
(REsp n. 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell, PRIMEIRA 
SEÇÃO, Julgamento em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
Tratando-se de julgamento de recurso especial submetido ao rito 
dos recursos repetitivos, a tese firmada pelo Tribunal Superior 
deverá ser aplicada pelos Tribunais e juízes de primeiro grau, 
consoante determina o art. 1.040 do CPC/2015. Vejamos:
Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:
III – os processos suspensos em primeiro e segundo graus de 
jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese 
firmada pelo tribunal superior;
Desta feita, sendo certo que a tese firmada deve ser aplicada por 
este Juízo, passa-se a análise dos autos.
A suspensão do processo pelo art. 40 foi deferida no dia 29/05/2013, 
à pedido da Exequente (fls. 68-70).
Aplicando o entendimento do STJ retro citado, conclui-se que o 
prazo da prescrição intercorrente iniciou-se de forma automática 
a partir do dia seguinte ao término da suspensão de 1 ano, 
independentemente da data de remessa ao arquivo. Portanto, 
o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente ocorreu em 
30/05/2014, enquanto que o termo final se deu em 30/05/2019.
Imperioso destacar que inexiste, nos autos, causa de interrupção 
do prazo prescricional, mormente por que não se localizou bens 
penhoráveis do devedor nesse interstício temporal.
A prescrição intercorrente prevista no art. 40 da LEF se trata de 
modalidade de prescrição cujo reconhecimento deve ser declarado, 
não como sanção à Exequente por sua inércia, mas em razão do 
ordenamento jurídico vedar o prolongamento das relações jurídicas 
ad eternum, inclusive quanto aos créditos tributários dos Entes 
Públicos.
A intenção é proteger a segurança jurídica, evitando que as relações 
jurídicas da sociedade perdurem por tempo indeterminado.
Trata-se de interpretação consentânea com o princípio da duração 
razoável do processo, previsto tanto na Constituição Federal (art. 
5º, LXXVIII), como na atual legislação processual (art. 4º, NCPC). 
É certo que a norma prevista no CPC, inclusive, deixa claro que a 
razoável duração do processo se aplica, inclusive, em relação às 
atividades satisfativas.
Assim, conforme já reconhecido pela Fazenda, conclui-se que 
decorreu prazo superior a cinco anos contados a partir do dia 
seguinte ao término da suspensão de 1 ano (30/05/2014) sem a 
indicação de bens penhoráveis, motivo por que deve ser declarada 
a prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei 6.830/80 e, 
consequentemente, extinta a demanda executiva fiscal.
Ante o exposto, nos termos do art. 40, §4º da Lei 6.830/80, declaro 
a prescrição intercorrente e julgo extinta a execução fiscal, nos 
termos da fundamentação supra.
Sem remessa necessária, tendo em vista que o julgado se ampara 
em tese firmada em recurso especial submetido ao rito dos recursos 
repetitivos (art. 496, §4º, II do CPC/2015).
Após o trânsito em julgado, liberem-se as constrições eventualmente 
existentes e arquive-se o feito com as baixas de estilo.
P. R. I. C.
Porto Velho-RO, 20 de novembro de 2019.
Audarzean Santana da Silva
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais 
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Costa e Silva, CEP 76803-
490, Porto Velho. 
Fone: (69) 3217-1360, 3217-1238 - email: pvh1fiscais@tjro.jus.br, 
www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 7019565-72.2019.8.22.0001
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA - ADVOGADO DO 
EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 
RONDÔNIA
EXECUTADO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL 
DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ADVOGADO DO 
EXECUTADO: RUI ALVES PEREIRA OAB nº RO5354
DESPACHO
Vistos, 
Tendo em vista que a execução deve tramitar de forma menos 
onerosa para o executado, intime-se a devedora para que oferte 
novos bens à penhora em atenção ao art. 11 da LEF. PRAZO: dez 
dias. 
Após, retorne concluso para análise dos pedidos de ID: 32269042. 
Cumpra-se. 
Porto Velho-RO, 20 de novembro de 2019. 
Audarzean Santana da Silva
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais 
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Costa e Silva, CEP 76803-
490, Porto Velho. 
Fone: (69) 3217-1360, 3217-1238 - email: pvh1fiscais@tjro.jus.br, 
www.tjro.jus.br.
Carta Precatória Cível : 7019274-72.2019.8.22.0001
REQUERENTE: BRASIL TELEMEDICINA SERVICOS DE 
DIAGNOSTICOS LTDA - ADVOGADO DO REQUERENTE: 
JOAQUIM VAZ DE LIMA NETO OAB nº SP254914
REQUERIDO: ELPHA CLINICA ESPECIALIZADA EM MEDICINA 
OCUPACIONAL LTDA - ME - ADVOGADO DO REQUERIDO: 
DESPACHO
Vistos,
Intime-se o Requerente para se manifestar, em cinco dias, em 
relação a diligência infrutífera ID 27908232.
Silente, devolva-se.
Porto Velho-RO, 20 de novembro de 2019. 
Audarzean Santana da Silva
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais 
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Costa e Silva, CEP 76803-
490, Porto Velho. 
Fone: (69) 3217-1360, 3217-1238 - email: pvh1fiscais@tjro.jus.br, 
www.tjro.jus.br.
Execução Fiscal : 7036581-73.2018.8.22.0001
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA - ADVOGADO DO 
EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 
RONDÔNIA
EXECUTADO: WILSON LOPES CARDOSO - ADVOGADO DO 
EXECUTADO: 
DESPACHO
Vistos e etc., 
Vilson Lopes Cardoso promove exceção de pré-executividade na 
demanda ajuizada por Fazenda Pública Estadual para cobrança de 
débito oriundo de multa ambiental (CDA n. 20180200004572). 
Em síntese, alega sua ilegitimidade passiva. 

Afirma que não era proprietário do imóvel onde foi lavrado do Auto 
de Infração. 
Juntou documentos (boletim de ocorrência e certidão de inteiro 
teor). 
Em sede de impugnação a Excepta afirma que os atos 
administrativos possuem presunção de legitimidade e só podem 
ser ilididos por prova inequívoca.
É o breve relatório. Decido. 
A dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza 
e liquidez, conforme disposto no art. 3º da LEF.
No caso em comento, as alegações do Excipiente não foram 
suficientemente comprovadas. Além disso, na via processual 
escolhida a produção de provas é limitada, impossibilitando o juízo 
de solicitar os documentos pertinentes para deslinde da questão. 
Por fim, o Excipiente deixou de anexar cópia do processo 
administrativo para verificar as circunstâncias descritas no auto de 
infração. 
Deste modo, os argumentos do Excipiente, nesta ocasião, não 
foram suficientes para afastar as presunções do débito inscrito em 
dívida ativa. 
Pelo exposto, rejeito os argumentos de Vilson Lopes Cardoso 
em sede de exceção de pré-executividade e determino o 
prosseguimento do executivo fiscal. 
Intime-se a Fazenda para requerimentos pertinentes em dez dias. 
Cumpra-se. 
Porto Velho-RO, 20 de novembro de 2019. 
Audarzean Santana da Silva
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)

EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: trinta dias
CITAÇÃO DE: MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS E 
REPRESENTACOES LTDA - EPP - CNPJ: 63.790.539/0001-01 e 
José Martins Alves - CPF: 004.801.699-34 , atualmente em local 
incerto e não sabido.
Processo: 7052381-78.2017.8.22.0001 
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Exequente: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Executado: MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS E 
REPRESENTACOES LTDA - EPP e outros 
Corresponsáveis (art. 135, III, do CTN): _____ 
CDA: 20170200011409
Data da Inscrição: 08/08/2017.
Valor da Dívida: R$ 1.532.019,30 - atualizado em 30/10/2019
Natureza da Dívida: O VALOR INSCRITO REFERE-SE AO 
CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO ATRAVÉS DO AUTO DE 
INFRAÇÃO DE Nº 20162700100551 LAVRADO EM 27/10/2016 . 
INFRINGÊNCIA : ARTIGOS 30, § 1º, 320, § 1º DO RICMS/RO. 
PENALIDADE : ARTIGO 77, INCISO XII, ALÍNEA “B” DA LEI 
688/96.
Finalidade: De ordem da MM. Juíza de Direito, citar MARTINS 
COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP 
e outros, acima qualificado, para, no prazo de CINCO DIAS, efetuar 
o pagamento da dívida, acrescida de juros, correção monetária, 
custas processuais, honorários advocatícios e demais encargos, 
ou oferecer bens à penhora, sob pena de lhe ser(em) penhorado(s) 
ou arrestado(s) bem(ns) suficiente(s) para garantir a dívida, nos 
termos do artigo 256, II do CPC. Ficando advertido de que, em 
caso de revelia, será nomeado curador especial.
Despacho: “Vistos. As modalidades de citação previstas no art. 
8º da LEF restaram frustradas. Assim, defiro a citação por edital. 
[...] Fabíola Cristina Inocêncio, Juiz(a) de Direito”.
SEDE DO JUÍZO: 1ª Vara de Execuções Fiscais e Cartas 
Precatórias Cíveis – Av. Lauro Sodré, n. 2.800 – Costa e Silva CEP 
76.803-490, em Porto Velho/RO. Fone: (069) 3217-1237 Fax: (069) 
3217-1239. E-mail: pvh1fiscais@tjro.jus.br
Porto Velho-RO, 21 de novembro de 2019.
JESSICA ARIADNA SILVA RODRIGUES 
(assinatura digital)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais 
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Costa e Silva, CEP 76803-
490, Porto Velho. 
Fone: (69) 3217-1360, 3217-1238 - email: pvh1fiscais@tjro.jus.br, 
www.tjro.jus.br.
Embargos à Execução : 7037335-78.2019.8.22.0001
EMBARGANTE: REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO 
DE MINAS GERAIS LTDA - ADVOGADO DO EMBARGANTE: 
WARLEY PONTELLO BARBOSA OAB nº MG58273
EMBARGADO: G. D. E. D. R. - ADVOGADO DO EMBARGADO: 
DESPACHO
Vistos, 
Digam as partes quanto a produção de provas e apontem sua 
pertinência, em dez dias.
Após, retorne concluso. 
Cumpra-se. 
Porto Velho-RO, 20 de novembro de 2019. 
Audarzean Santana da Silva
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)
Processo: 7040124-50.2019.8.22.0001
Requerente: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A.
Advogado: Advogados do(a) DEPRECANTE: ROBERTO DE 
FARIA MIRANDA - SP249111, SILVIA HELENA GOMES PIVA - 
SP199695, MAURICIO BELLUCCI - SP161891, SUSY GOMES 
HOFFMANN - SP103145, SUSETE GOMES - SP163760
Requerido: MELISSA ANDREASI CASSETARI
Certidão
Certifico que, diante da certidão do Oficial de Justiça ID n. 
32790303 - DILIGÊNCIA, abro vistas dos autos à requerente para 
se manifestar em cinco dias.
Porto Velho-RO, 22 de novembro de 2019.
VFNS
GILSON JOSE DA SILVA
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Execuções Fiscais 
Avenida Lauro Sodré, nº 2800, Bairro Costa e Silva, CEP 76803-
490, Porto Velho. 
Fone: (69) 3217-1360, 3217-1238 - email: pvh1fiscais@tjro.jus.br, 
www.tjro.jus.br.
Procedimento Comum Cível : 7048291-90.2018.8.22.0001
AUTOR: THIAGO SANTOS TAVARES - ADVOGADO DO AUTOR: 
MARCIO ROBERTO DE SOUZA OAB nº RO4793
RÉU: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-
RO - ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA AUTÁRQUICA DO 
DETRAN/RO
DESPACHO
Vistos, 
Aguarde-se o decurso do prazo do autor. 
Após, retorne concluso. 
Cumpra-se. 
Porto Velho-RO, 14 de novembro de 2019. 
Fabíola Cristina Inocêncio
Juiz(a) de Direito
(assinatura digital)
Processo: 0036987-68.2008.8.22.0001
Exequente: Estado de Rondônia
Executado: MOACIR FUNADA
Certidão
Certifico que, consoante com a Portaria n. 007/2018/PVH1EFI, estes 
autos foram migrados do Sistema Projudi/SAP para o Sistema PJE, 
mantendo-se a mesma numeração. Ficam as partes, por intermédio 
de seus advogados, intimadas da distribuição no Processo Judicial 
Eletrônico – PJe, e que doravante tramitarão neste sistema.
Porto Velho-RO, 22 de novembro de 2019.
(Assinatura digital)

EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: trinta dias
CITAÇÃO DE: AMARILDA REGO LEITE - CPF: 953.967.052-72 
(EXECUTADO), atualmente em local incerto e não sabido.
Processo: 7042499-92.2017.8.22.0001 
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Exequente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - 
DETRAN/RO 
Executado: AMARILDA REGO LEITE 
CDA: 20150205839279
Data da Inscrição: 09/10/2015.
Valor da Dívida: R$ 574,61 - atualizado até 09/10/2015.
Natureza da Dívida: Dívida não tributária - § 2º do art. 39 da lei 
4.320/64. Multa de transito aplicada por meio da infração n. 10 
B0063491. Processo administrativo n. 30916/2015.
Finalidade: De ordem da MM. Juíza de Direito, citar AMARILDA 
REGO LEITE, acima qualificado, para, no prazo de CINCO DIAS, 
efetuar o pagamento da dívida, acrescida de juros, correção 
monetária, custas processuais, honorários advocatícios e demais 
encargos, ou oferecer bens à penhora, sob pena de lhe ser(em) 
penhorado(s) ou arrestado(s) bem(ns) suficiente(s) para garantir a 
dívida, nos termos do artigo 256, II do CPC. Ficando advertido de 
que, em caso de revelia, será nomeado curador especial.
Despacho: “Vistos. As modalidades de citação previstas no art. 
8º da LEF restaram frustradas. Assim, defiro a citação por edital. 
[...] Fabíola Cristina Inocêncio, Juiz(a) de Direito”.
SEDE DO JUÍZO: 1ª Vara de Execuções Fiscais e Cartas 
Precatórias Cíveis – Av. Lauro Sodré, n. 2.800 – Costa e Silva CEP 
76.803-490, em Porto Velho/RO. Fone: (069) 3217-1237 Fax: (069) 
3217-1239. E-mail: pvh1fiscais@tjro.jus.br
Porto Velho-RO, 22 de novembro de 2019.
FERNANDO ALVES DE LIMA 
(assinatura digital)

2º CARTóRIO DE ExECUçõEs FIsCAIs
 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Execuções Fiscais 
Avenida Sete de Setembro, nº 1044, Bairro Centro, CEP 76801-
096, Porto Velho, 2º Andar 7016981-66.2018.8.22.0001
Execução Fiscal
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
EXECUTADO: PORTO VELHO SHOPPING S.A
ADVOGADO DO EXECUTADO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA 
FILHO OAB nº RO635
SENTENÇA
Vistos e examinados.
Informou a exequente o pagamento do crédito tributário, requerendo 
o prosseguimento apenas no que tange às custas processuais e 
honorários advocatícios.
Entretanto, intimado ao pagamento, o executado comprovou o 
pagamento dos honorários, mas verificou-se no sistema que deixou 
de recolher as custas referentes ao presente feito.
Diante disso, determino seja o EXECUTADO: PORTO VELHO 
SHOPPING S.A CNPJ nº 08.781.731/0001-23, protestado/inscrito 
em dívida ativa, quanto às custas processuais pendentes.
No mais, EXTINGO o presente feito, nos termos do inciso II do artigo 
924, c.c o artigo 925, ambos do CPC, e determino o arquivamento 
dos autos.
Após a observação de todas as cautelas e movimentações de 
praxe e da providência determinada acima, arquivem-se. 
PRI.



140DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

SERVE O PRESENTE DE OFÍCIO/MANDADO/CARTA/
INTIMAÇÃO, instruindo-se com os documentos do processo 
necessários ao cumprimento da ordem.
Porto Velho, 20 de novembro de 2019
Audarzean Santana da Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Execuções Fiscais
Av. Sete de Setembro, 2º Andar, Centro, Porto Velho - RO - CEP: 
76801-096 - Fone/Fax: (69) 3901-3052/22 - e-mail: pvh2fiscais@
tjro.jus.br
Processo nº: 0001048-18.2008.8.22.0101 
Classe: [Dívida Ativa] 
EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 
EXECUTADO: Francisco Lopes da Rocha, Menezio Padilha F 
Lopes da Rocha
EDITAL DE VENDA JUDICIAL E INTIMAÇÃO – MODO 
ELETRÔNICO
De ordem do Juiz de Direito da 2ª Vara de Execuções Fiscais e 
Registros Públicos e Corregedoria Permanente das Serventias 
Extrajudiciais da Comarca de Porto Velho, Dr Audarzean Santana 
da Silva, pelo presente, faz saber a todos os interessados, 
que será(ão) levado(s) à LEILÃO os bens penhorados do(s) 
executado(s) FRANCISCO LOPES DA ROCHA (falecido) – CPF: 
005.723.062-53, MENÉZIO PADINHA F. LOPES DA ROCHA, na 
seguinte forma:
PRIMEIRO LEILÃO: dia 02 de março de 2020, com encerramento 
às 11:00 horas, por preço igual ou superior ao da avaliação.
SEGUNDO LEILÃO: dia 16 de março de 2020, com encerramento 
às 11:00 horas, pelo maior lanço oferecido, exceto o preço vil 
(inferior a 60% do valor da avaliação).
No caso de algum dia designado para a realização da Hasta Pública 
ser feriado, o mesmo realizar-se-á no próximo dia útil subsequente, 
independentemente de nova publicação do edital.
LOCAL: Através do site www.deonizialeiloes.com.br.
PROCESSO: Autos nº. 0001048-18.2008.8.22.0101 de EXECUÇÃO 
FISCAL em que é Exequente o MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – 
CNPJ: 05.903.125/0001-45
BEM(NS): Imóvel residencial localizado na Rua Herbert de Azevedo, 
2.887, B airro Liberdade, nesta cidade de Porto Velho/RO, com 
área de aproximadamente 10,00m de frente por 50,00m de fundo, 
contendo três quartos, uma sala, uma cozinha, um banheiro, e 
uma área externa coberta. Imóvel com Inscrição Cadastral nº 
03.02.077.0270.001. (RE)AVALIAÇÃO: R$ 200.000,00 (duzentos 
mil reais), em 13 de dezembro de 2017.
DEPOSITÁRIO: MALÚSIA NUNES DA ROCHA, Rua Herbert de 
Azevedo, 2.887, Bairro Liberdade, Porto Velho/RO.
ÔNUS: Eventuais ônus poderão ser informados até a data do 
leilão.
VALOR DA DÍVIDA: R$ 18.165,84 (dezoito mil, cento e cinquenta e 
quatro reais e oitenta e quatro centavos), em 25 de abril de 2019.
LEILOEIRA: Deonízia Kiratch, JUCER Nº. 21/2017.
COMISSÃO DA LEILOEIRA: Em caso de arrematação a comissão 
devida será de 5% (cinco por cento) a ser paga pelo arrematante. 
Em havendo extinção da dívida por pagamento ou acordo, a 
comissão será de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito a ser 
pago pelo executado e em caso de adjudicação a comissão devida 
será 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, a ser pago pelo 
adjudicante.
***Se não houver expediente forense nas datas designadas, o 
leilão realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente.
CONDIÇÕES DA ARREMATAÇÃO/FORMAS DE PAGAMENTO: 
Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado 
em primeiro leilão por valor não inferior ao da avaliação e, em 
segundo leilão, pelo maior lance, desde que não considerado vil, 
conforme art. 895, I e II, do CPC. O arrematante deverá pagar 
25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 

(trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, no 
valor mínimo de R$ 1.000,00 cada. Ao valor de cada parcela, 
será acrescido o índice de correção monetária da poupança, 
garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o 
próprio bem, no caso de imóveis, ou mediante apresentação de 
caução idônea no caso de veículos (exemplo de caução idônea: 
apresentação de cheque de titularidade do arrematante no valor 
total do parcelamento, seguro garantia, fiança bancária, imóvel em 
nome do arrematante ou de terceiro, com valor declarado igual ou 
superior a 03 (três) vezes o valor da arrematação), caução esta 
condicionada à aceitação pelo juízo. Não sendo aceita a caução 
idônea pelo juiz, ou no caso da sua não apresentação ao Leiloeiro 
no prazo de 48 horas, a forma de pagamento automaticamente será 
alterada para “À VISTA”, nesse caso, o arrematante declara desde 
já ciência da condição estabelecida, se comprometendo a efetuar 
o pagamento na forma acima determinada. No caso de atraso 
ou não pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 
10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as 
parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução 
da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução 
do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos 
autos do processo em que se deu a arrematação. Em qualquer 
caso, será imposta a perda dos valores já pagos em favor do 
exequente e Leiloeiro, voltando os bens a novo leilão, do qual não 
serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos. 
OBS.: Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-
se ao último lance ofertado, o que não interfere na continuidade da 
disputa.
Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação 
de determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de 
requisito necessário, será facultado ao licitante que ofertou o 
segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a 
confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou.
MODALIDADE ELETRÔNICA: Quem pretender arrematar ditos 
bens deverá fertar lances pela Internet, através do site www.
deonizialeiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente 
à publicação deste edital, devendo, para tanto, os interessados, 
efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo de até 24 
horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços ofertados 
e recolherem a quantia respectiva na data designada para a 
realização do leilão, para fins de lavratura do termo próprio, ficando 
ciente de que os arrematantes terão o prazo de até 24 (vinte e 
quatro) horas para efetuar os pagamentos, salvo disposição judicial 
diversa.
Ficam desde já cientes os interessados de que os lances 
oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante 
em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, tais 
como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, 
na incompatibilidade de software ou quaisquer outras ocorrências. 
Desse modo, o interessado assume os riscos oriundos de falhas ou 
impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação 
posterior.
VENDA DIRETA: Não ocorrendo a arrematação dos bens em 
hasta pública nas duas datas designadas acima, fica autorizado 
a Leiloeira Oficial Deonizia Kiratch, inscrita na JUCER nº. 21/2017 
a proceder à VENDA DIRETA a particular, por qualquer valor, 
desde que não seja vil, nas mesmas condições do presente Edital, 
devendo o interessado na aquisição apresentar sua proposta 
através do site: www.deonizialeiloes.com.br e www.leiloesjudiciais.
com.br, dirigida ao Juiz, no prazo de 60 (sessenta) dias depois da 2ª 
data designada. As partes que não foram intimadas pessoalmente, 
caso não concordem com essa providência, devem apresentar 
manifestação em 5 (cinco) dias, contados da publicação deste 
Edital.
INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados 
FRANCISCO LOPES DA ROCHA, na pessoa do Representante do 
Espólio, MENÉZIO PADINHA F. LOPES DA ROCHA, e seu cônjuge 
se casado for, bem como os eventuais: coproprietários; proprietário 
de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito 
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de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou 
concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, 
anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; 
promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no 
caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não forem 
encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos 
do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, 
antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) 
remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de 
Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para 
a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos 
expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias 
após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código 
de Processo Civil/2015). E, para que chegue ao conhecimento de 
todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o 
presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém 
possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será 
publicado e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Porto Velho, Estado de Rondônia.
Porto Velho/RO, 21 de Novembro de 2019
GILSON JOSÉ DA SILVA
Gestor de Equipe

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Execuções Fiscais
Av. Sete de Setembro, 2º Andar, Centro, Porto Velho - RO - CEP: 
76801-096 - Fone/Fax: (69) 3901-3052/22 - e-mail: pvh2fiscais@
tjro.jus.br
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PENHORA
Prazo 30 (trinta) dias
Intimação DE : MARIA DE LOURDES PINHEIRO DOS SANTOS 
(EXECUTADO), atualmente em lugar incerto e não sabido. 
Processo n.: 7047589-81.2017.8.22.0001 
Classe: [Cessão de créditos não-tributários] 
EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 
EXECUTADO: MARIA DE LOURDES PINHEIRO DOS SANTOS 
(EXECUTADO)
VALOR DA CAUSA: R$ 9.348,03 - Atualizado até 11/07/2019.
FINALIDADE: INTIMAR a parte Executada, acima descrita, da 
conversão de arresto em penhora (ID 32523181) do seguinte bem: 
“01 (um) lote de terras urbano, situado na Rua Treze de Maio, n. 
638, Bairro Mocambo, nesta capital, com inscrição fiscal municipal 
n. 020.30.055.0036.001, medindo 12,01 metros de testada e área 
total de 232,09m², aproximadamente. Lote de terras desocupado e 
sem edificações. Avaliado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 
E, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, oferecer embargos, 
conforme r. despacho abaixo transcrito:
OBSERVAÇÃO: Não tendo o executado condições de constituir 
advogado, este deverá procurar a Defensoria Pública Estadual, 
Localizada à Rua: Padre Chiquinho, 913, Bairro- Pedrinhas ou no 
“TUDO AQUI (antigo Shopping Cidadão)”.
DESPACHO: “Proceda-se a conversão do arresto em penhora 
do imóvel localizado na Rua Treze de Maio, 638, Mocambo, 
nesta cidade, inscrição n° 02030550036001, avaliando-se o 
bem, nomeando-se depositário e intimando-se o executado/
possuidor/responsável se pessoa jurídica, o cônjuge/convivente 
da parte executada se pessoa física, POR EDITAL, para que se 
evite eventuais pedidos de nulidade da penhora e demais atos 
executórios. Cumpra se. Porto Velho, 19 de setembro de 2019. 
Audarzean Santana da Silva, Juiz(a) de Direito”.
Porto Velho/RO, Sexta-feira, 22 de Novembro de 2019.
ELIVALDA RAMOS NOGUEIRA
Técnica Judiciária - Cad. 204902-3
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Execuções Fiscais
Av. Sete de Setembro, 2º Andar, Centro, Porto Velho - RO - CEP: 
76801-096 - Fone/Fax: (69) 3901-3052/22 - e-mail: pvh2fiscais@
tjro.jus.br
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO - 157
De ordem do Juiz de Direito da 2ª Vara de Execuções Fiscais e 
Registros Públicos e Corregedoria Permanente das Serventias 
Extrajudiciais da Comarca de Porto Velho, Dr Audarzean Santana 
da Silva, torna público que será realizada a venda do bem a seguir 
descrito:
PROCESSO: 0028313-58.2009.8.22.0101 157
EXECUTADO: JOSE HENRIQUE DA SILVA
ENDEREÇO: RUA: TREZE DE SETEMBRO, 732, BAIRRO: 
AREAL.
INSC. MUNICIPAL: 02.03.084.0264.001
Valor da Ação: R$ 1.312,56, que será atualizada na data do efetivo 
pagamento. Referente IPTU e TRSD.
DESCRIÇÃO DO BEM: Imóvel situado à RUA: TREZE DE 
SETEMBRO, 732, BAIRRO: AREAL.
INSC. MUNICIPAL: 02.03.084.0264.001. Lote de terras urbano n° 
0264, Quadra 084, setor 03. Área 368,00m², Informações extraídas 
do Bic - Boletim de Cadastro Imobiliário da Prefeitura Municipal de 
Porto Velho/RO. Aos licitantes que se assegurem existência de 
ônus, recurso ou processo pendente sobre o bem que será leiloado.
DEPOSITÁRIO: O bem encontra-se em poder e guarda de: 
HERDEIRA MILENA CASTRO LIMA.
VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 380.000,00(trezentos e oitenta mil 
reais), sendo 5% sobre o valor da arrematação, a título de comissão 
da leiloeira. 
PRIMEIRO LEILÃO: 04/12/2019, às 9h15min. 
SEGUNDO LEILÃO: 18/12/2019, às 9h15min.
Para o segundo leilão, com base no art. 891, NCPC que autoriza o 
juiz fixar o valor do preço vil, não serão admitidos lances inferiores 
a 60% do valor da avaliação do bem
LOCAL DA VENDA: Somente através do site: www.veraleiloes.
com.br
MODALIDADE ELETRÔNICA: Quem pretender arrematar ditos 
bens deverá ofertar lances pela Internet, através do site: www.
veraleiloes.com.br, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 
cadastramento prévio, no prazo máximo de 24 horas antes do 
leilão, confirmarem os lances e recolherem a quantia respectiva na 
data designada para a realização da praça, para fins de lavratura 
do termo próprio, ficando ciente de que os arrematantes deverão 
depositar à disposição do Juízo o valor da arrematação, via 
depósito Judicial, no prazo de 24 horas a partir do encerramento da 
hasta, seguindo as demais regras da forma de pagamento (à vista/
parcelado) escolhida para cada arrematação. 
OBSERVAÇÃO: Sobrevindo feriado nas datas designadas para 
venda judicial, esta realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente. 
COMUNICAÇÃO: Se o bem não alcançar lance igual ou superior à 
avaliação, prosseguir-se-á na segunda venda no mesmo dia, hora 
e local, a fim de que o mesmo seja arrematado por quem maior 
preço lançar, desde que a oferta não seja vil. 
CONDIÇÕES DA ARREMATAÇÃO/FORMAS DE PAGAMENTO: 
A arrematação será feita pela melhor oferta, mediante pagamento 
à vista (art. 892 do CPC/2015). Em caso de imóveis e veículos, 
o pagamento poderá ser parcelado, conforme art. 895 do CPC, 
sendo que o arrematante deverá pagar 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 
(trinta) meses, sendo as prestações iguais, mensais e sucessivas, 
no valor mínimo de R$ 500,00 cada. O valor de cada parcela, por 
ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa 
da poupança, garantido por restrição sobre o próprio bem. OBS: 
O lance à vista terá preferência sobre o lance a prazo, bastando o 
lance à vista igualar-se a prazo durante o leilão. 



142DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

LEILOEIRA: Vera Lúcia Aguiar de Sousa, JUCER n. 010/2006. 
Processo Judicial Eletrônico.
COMISSÃO DA LEILOEIRA: Em caso de arrematação a comissão 
devida será de 5% (cinco por cento) sobre o valor do lance vencedor, 
à título de comissão, a ser paga pelo arrematante. Em caso de 
adjudicação, remição ou acordo, a comissão será de 2% (dois por 
cento) sobre o valor da dívida, a ser pago pelo adjudicante ou pelo 
executado, conforme o caso. Também são de responsabilidade 
dos arrematantes as despesas de custas de cartório que oneram o 
processo, e eventuais débitos que recaíam sobre o bem, exceto os 
decorrentes de débitos fiscais e tributários, conforme o art. 130 § 
único do CTN. Cientes, também, que no ato da adjudicação, remição 
ou acordo entre as partes, serão cobrados os serviços da Leiloeira, 
as despesas de editoração e de editais, bem como as despesas 
de vistorias e certidões de imóveis, das despesas informadas na 
Comunicação de Leilão e o Decreto Federal n° 21.981/1932, no 
artigo 22, alínea “f”. 
INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados POR ESTE EDITAL: O 
EXECUTADO: JOSE HENRIQUE DA SILVA e HERDEIRA MILENA 
CASTRO LIMA. Para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de 
Processo Civil/2015 de que antes da arrematação e da adjudicação 
do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante ao 
disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) 
cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer 
medidas processuais contra os atos expropriatórios, contidas no § 
1º do art. 903 do CPC, será de dez dias após o aperfeiçoamento 
da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém 
possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será 
publicado e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Porto Velho, Estado de Rondônia.
Porto Velho-RO, 14 de Novembro de 2019.
GILSON JOSÉ DA SILVA
Gestor de Equipe

1º JUIZADO EsPECIAL CÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842
Processo nº : 7022679-19.2019.8.22.0001
Requerente: DANIEL MENDONCA LEITE DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: DANIEL MENDONCA LEITE DE SOUZA 
- RO6115
Requerido(a): GOL LINHAS AÉREAS
Advogados do(a) RÉU: BERNARDO AUGUSTO GALINDO 
COUTINHO - RO2991, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - 
RJ95502
Intimação À PARTE RECORRIDA
Finalidade: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada 
para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Porto Velho (RO), 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par Procedimento do 
Juizado Especial Cível
7017377-09.2019.8.22.0001

AUTOR: ANTONIO FABRICIO ARAUJO ARDENGUE CPF nº 
838.193.982-87, RUA JARDINS 905, RES. GARDENIA CASA 153 
BAIRRO NOVO - 76817-001 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: CARLOS FREDERICO MEIRA BORRE 
OAB nº RO3010, VINICIUS JACOME DOS SANTOS JUNIOR OAB 
nº RO3099
RÉU: COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DE RONDÔNIA 
- CAERD CNPJ nº 05.914.254/0001-39, AVENIDA PINHEIRO 
MACHADO 2.112-B, CAERD SÃO CRISTÓVÃO - 76804-046 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER OAB nº 
RO3861
VISTOS E ETC...,
I – A parte recorrente pleiteia a gratuidade judiciária (Assistência 
Judiciária Gratuita – AJG) sob a alegação de ser hipossuficiente 
financeira e necessitada, na forma da lei, deixando, contudo, de 
apresentar qualquer indício, ainda que mínimo, da referida condição 
que autorize o serviço judiciário sem onerosidade. A oportunidade 
de comprovar o alegado coincide com o momento da interposição 
do Recurso Inominado (RI), de sorte que, restando tão somente 
a alegação, não há como conceder-se o pleito formulado. A 
comprovação da condição representa exigência legal, nos moldes 
dos arts. 5º, LXXIV, CF/88 (Lex Maior – Constituição Federal), e 5º, 
da Lei de Assistência Judiciária (LF 1.060/50 - legislação ordinária 
federal), in verbis:
“LXXIV - O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 
aos que comprovarem insuficiência de recursos” (g.n. - art. 5º, 
LXXIV, CF/88); e 
“O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá 
julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo 
de setenta e duas horas” (g.n. - art. 5º, LF 1.060/1950).
A comprovação da condição de necessitado deve vir comprovada 
com o termo de recurso e respectivas razões, posto que a Lei de 
Regência dos Juizados (LF 9.099/95) determina que o preparo, 
independentemente de intimação, tem que ser feito nas quarenta 
e oito horas seguintes à interposição, o que significa dizer que, 
para não fazê-lo no tempo e forma determinados, a prova de 
hipossuficiência deve vir de imediato, não devendo o magistrado 
conceder prazo para comprovação do alegado. Veja-se o 
dispositivo:
“Art. 42, O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados 
da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão 
as razões e o pedido do recorrente. § 1º O preparo será feito, 
independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas 
seguintes à interposição, sob pena de deserção. § 2º Após o 
preparo, a Secretaria intimará o recorrido para oferecer resposta 
escrita no prazo de dez dias” (g.n. - art. 42, LF 9.099/95).
A presunção relativa da declaração de pobreza (art. 4º, LF 
1.060/1950) fora revogada expressamente pelo novo Código de 
Processo Civil (LF 13.105/2015 – art. 1.072), o que promoveu novo 
entendimento jurisprudencial. Nesse sentido da necessidade de 
comprovação da “condição de necessitado” caminha atualmente a 
Colenda Corte de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EXTINÇÃO DA 
EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FALTA DE 
RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 
DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/
STJ. AUSÊNCIA DA CADEIA COMPLETA DE PROCURAÇÕES. 
IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO NÃO SANADA NO 
PRAZO FRANQUEADO. I - Na origem, trata-se de embargos à 
execução opostos contra sentença homologatória de cálculos, nos 
autos do cumprimento de título executivo no qual foi determinada 
a revisão de seu benefício previdenciário. Na sentença, julgaram-
se improcedentes os embargos à execução, afastando-se a 
condenação da autarquia em honorários sucumbenciais. No 
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a sentença foi mantida. 
II - A mera alegação, na petição recursal, de que é beneficiária 
da assistência judiciária não é suficiente para o afastamento da 
deserção, ou seja, deve haver a comprovação dessa condição. 
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Nesse sentido, o AgInt no AREsp n. 1.160.301/SP, Rel. Ministro 
Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 30/5/2018. Incidência na 
hipótese o disposto na Súmula n. 187 do STJ. III - É firme o 
entendimento do STJ de que a ausência da cadeia completa de 
procurações impossibilita o conhecimento do recurso (Súmula n. 
115/STJ). IV - Agravo interno improvido” (g.n. - STJ – sítio oficial 
– www.stj.jus.br –Segunda Turma - AgInt no AREsp 1322006 / RJ 
- AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – 
2018/0166431-9 – Relator Ministro Francisco Falcão - Julgado em 
09/04/2019 – publicado em 15/04/2019); e
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS 
E MORAIS. FALTA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. 
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 
DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ. INTEMPESTIVIDADE. I- Na 
origem, trata-se de agravo de instrumento interposto, nos autos de 
ação condenatória por danos materiais e morais, em desfavor de 
decisão que declarou absolutamente incompetente para processar e 
julgar a demanda ordinária e determinou o declínio de competência. 
No Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a decisão objeto 
do agravo foi mantida. II - Mediante análise dos autos, verifica-se 
que o recurso especial não foi instruído com as guias de preparo e 
os respectivos comprovantes de pagamento. III - Assim, incide na 
espécie o disposto na Súmula n. 187 deste Tribunal, o que leva à 
deserção do recurso. IV - Veja-se que, apesar de a parte recorrente 
asseverar que litiga sob o pálio da gratuidade, a mera alegação 
de que é beneficiária da assistência judiciária gratuita, na petição 
recursal, não é suficiente para o afastamento da deserção, ou seja, 
deve haver a comprovação dessa condição. Nesse sentido: EDcl 
no Ag n. 1.222.674/DF, 4.ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 
DJe de 11/5/2010. V - Agravo interno improvido” (g.n. - STJ – sítio 
oficial – www.stj.jus.br – Terceira Turma - REsp 1756557 / MG - 
RECURSO ESPECIAL - 2018/0188264-8– Relator Ministra Nancy 
Andrigui - Julgado em 19/03/2019 – publicado em 22/03/2019);
III – Desta feita, sendo a presunção apenas relativa da condição 
de necessitado, carecendo de provas imediatas e carreadas com 
o respectivo pleito, INDEFIRO a gratuidade judiciária reclamada, 
posto que não comprovada a condição de pobreza ou necessitado 
(recorrente sequer menciona a profissão que exerce, deixando 
de apresentar qualquer documentação efetiva que demonstre 
hipossuficiência financeira. A documentação apresentada com a 
inicial depõe contra a alegada impossibilidade de arcar com as 
custas, posto que estas, in casu, resultariam em valor inferior à conta 
de energia elétrica apresentada). CONCEDO à parte recorrente, 
por outro lado e excepcionalmente, o prazo improrrogável de 48h 
(quarenta e oito horas) para que efetive e comprove o preparo 
(custas processuais - ENUNCIADO 115 – FONAJE), sob pena de 
DESERÇÃO;
IV – Expirado o prazo e não havendo a diligência financeira, 
retornem conclusos para decreto de DESERÇÃO. Caso contrário, 
intime-se o(a) recorrido(a) para contrarrazões dentro do decêndio 
legal, sob pena de preclusão, retornando os autos ao final para 
efetivo juízo de admissibilidade; 
V – Intime-se, servindo-se a presente de MANDADO/CARTA DE 
INTIMAÇÃO via sistema PJe (LF 11.419/2006), diligência de Oficial 
de Justiça ou DJe, conforme o caso e meio mais rápido.
VI – CUMPRA-SE.
Porto Velho, RO, 21 de novembro de 2019
João Luiz Rolim Sampaio
JUIZ DE DIREITO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par Cumprimento de 
sentença
7050323-34.2019.8.22.0001

EXEQUENTE: JOAO JOSE FERREIRA DE MELO CPF nº 
106.448.492-15, AVENIDA CALAMA 6512, - DE 6170 A 6610 - LADO 
PAR IGARAPÉ - 76824-262 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JONAS GARCIA DE SOUZA OAB 
nº AC2319
EXECUTADO: BANCO ITAUCARD S.A. CNPJ nº 17.192.451/0001-
70, ALAMEDA PEDRO CALIL 43 VILA DAS ACÁCIAS - 08557-105 
- POÁ - SÃO PAULO
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Vistos e etc...,
Trata-se de prosseguimento de cumprimento de sentença prolatada 
nos autos originários nº 7036238-77.2018.8.22.0001 – PJE, tendo 
a parte credora postulado a penhora preferencial de dinheiro.
Entretanto e por ora, INDEFIRO o pedido, determinando a intimação 
da parte para, em 10 (dez) dias, comprovar o recolhimento das custas 
processuais nas quais restara condenada por este juízo (Processo: 
7036238-77.2018.8.22.0001), sob pena de arquivamento do feito.
Sirva-se a presente de MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO, via 
sistema PJe (LF 11.419/2006), via diligência de Oficial de Justiça 
ou DJe.
CUMPRA-SE.
Porto Velho, RO, 21 de novembro de 2019
João Luiz Rolim Sampaio
JUIZ DE DIREITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo n°: 7003346-81.2019.8.22.0001
REQUERENTE: ALECSANDER DE SOUZA CRUZ
Advogados do(a) REQUERENTE: RAISSA OLIVEIRA ANDRADE 
- RO9712, HIANARA DE MARILAC BRAGA OCAMPO - RO4783
REQUERIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A 
Advogado do(a) REQUERIDO: FABIO RIVELLI - RO6640
Intimação À PARTE REQUERENTE/REQUERIDA
Finalidade: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido 
documento à agência da Caixa Econômica Federal, agência 
Nações Unidas, nesta capital, sob pena de encaminhamento para 
conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia 
(Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Porto Velho (RO), 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par Procedimento do 
Juizado Especial Cível
7027451-25.2019.8.22.0001
REQUERENTE: ADRIANA GOMES DE ARAUJO CPF nº 
895.317.952-15, RUA JARDINS CASA 152, BAIRRO NOVO 
CONDOMÍNIO AZALEIA - 76817-001 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: GILMARINHO LOBATO MUNIZ 
OAB nº RO3823, MOISES NONATO DE SOUZA OAB nº RO4337
REQUERIDO: COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DE 
RONDÔNIA - CAERD CNPJ nº 05.914.254/0001-39, AVENIDA 
PINHEIRO MACHADO 2112, - DE 1964 A 2360 - LADO PAR SÃO 
CRISTÓVÃO - 76804-046 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: CLAYTON CONRAT KUSSLER 
OAB nº RO3861
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VISTOS E ETC...,
I – A parte recorrente pleiteia a gratuidade judiciária (Assistência 
Judiciária Gratuita – AJG) sob a alegação de ser hipossuficiente 
financeira e necessitada, na forma da lei, deixando, contudo, de 
apresentar qualquer indício, ainda que mínimo, da referida condição 
que autorize o serviço judiciário sem onerosidade. A oportunidade 
de comprovar o alegado coincide com o momento da interposição 
do Recurso Inominado (RI), de sorte que, restando tão somente 
a alegação, não há como conceder-se o pleito formulado. A 
comprovação da condição representa exigência legal, nos moldes 
dos arts. 5º, LXXIV, CF/88 (Lex Maior – Constituição Federal), e 5º, 
da Lei de Assistência Judiciária (LF 1.060/50 - legislação ordinária 
federal), in verbis:
“LXXIV - O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 
aos que comprovarem insuficiência de recursos” (g.n. - art. 5º, 
LXXIV, CF/88); e 
“O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá 
julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo 
de setenta e duas horas” (g.n. - art. 5º, LF 1.060/1950).
A comprovação da condição de necessitado deve vir comprovada 
com o termo de recurso e respectivas razões, posto que a Lei de 
Regência dos Juizados (LF 9.099/95) determina que o preparo, 
independentemente de intimação, tem que ser feito nas quarenta 
e oito horas seguintes à interposição, o que significa dizer que, 
para não fazê-lo no tempo e forma determinados, a prova de 
hipossuficiência deve vir de imediato, não devendo o magistrado 
conceder prazo para comprovação do alegado. Veja-se o 
dispositivo:
“Art. 42, O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados 
da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão 
as razões e o pedido do recorrente. § 1º O preparo será feito, 
independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas 
seguintes à interposição, sob pena de deserção. § 2º Após o 
preparo, a Secretaria intimará o recorrido para oferecer resposta 
escrita no prazo de dez dias” (g.n. - art. 42, LF 9.099/95).
A presunção relativa da declaração de pobreza (art. 4º, LF 
1.060/1950) fora revogada expressamente pelo novo Código de 
Processo Civil (LF 13.105/2015 – art. 1.072), o que promoveu novo 
entendimento jurisprudencial. Nesse sentido da necessidade de 
comprovação da “condição de necessitado” caminha atualmente a 
Colenda Corte de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EXTINÇÃO DA 
EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FALTA DE 
RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 
DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/
STJ. AUSÊNCIA DA CADEIA COMPLETA DE PROCURAÇÕES. 
IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO NÃO SANADA NO 
PRAZO FRANQUEADO. I - Na origem, trata-se de embargos à 
execução opostos contra sentença homologatória de cálculos, nos 
autos do cumprimento de título executivo no qual foi determinada 
a revisão de seu benefício previdenciário. Na sentença, julgaram-
se improcedentes os embargos à execução, afastando-se a 
condenação da autarquia em honorários sucumbenciais. No 
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a sentença foi mantida. 
II - A mera alegação, na petição recursal, de que é beneficiária 
da assistência judiciária não é suficiente para o afastamento da 
deserção, ou seja, deve haver a comprovação dessa condição. 
Nesse sentido, o AgInt no AREsp n. 1.160.301/SP, Rel. Ministro 
Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 30/5/2018. Incidência na 
hipótese o disposto na Súmula n. 187 do STJ. III - É firme o 
entendimento do STJ de que a ausência da cadeia completa de 
procurações impossibilita o conhecimento do recurso (Súmula n. 
115/STJ). IV - Agravo interno improvido” (g.n. - STJ – sítio oficial 
– www.stj.jus.br –Segunda Turma - AgInt no AREsp 1322006 / RJ 
- AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – 
2018/0166431-9 – Relator Ministro Francisco Falcão - Julgado em 
09/04/2019 – publicado em 15/04/2019); e
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS 

E MORAIS. FALTA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. 
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 
DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ. INTEMPESTIVIDADE. I- Na 
origem, trata-se de agravo de instrumento interposto, nos autos de 
ação condenatória por danos materiais e morais, em desfavor de 
decisão que declarou absolutamente incompetente para processar e 
julgar a demanda ordinária e determinou o declínio de competência. 
No Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a decisão objeto 
do agravo foi mantida. II - Mediante análise dos autos, verifica-se 
que o recurso especial não foi instruído com as guias de preparo e 
os respectivos comprovantes de pagamento. III - Assim, incide na 
espécie o disposto na Súmula n. 187 deste Tribunal, o que leva à 
deserção do recurso. IV - Veja-se que, apesar de a parte recorrente 
asseverar que litiga sob o pálio da gratuidade, a mera alegação 
de que é beneficiária da assistência judiciária gratuita, na petição 
recursal, não é suficiente para o afastamento da deserção, ou seja, 
deve haver a comprovação dessa condição. Nesse sentido: EDcl 
no Ag n. 1.222.674/DF, 4.ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 
DJe de 11/5/2010. V - Agravo interno improvido” (g.n. - STJ – sítio 
oficial – www.stj.jus.br – Terceira Turma - REsp 1756557 / MG - 
RECURSO ESPECIAL - 2018/0188264-8– Relator Ministra Nancy 
Andrigui - Julgado em 19/03/2019 – publicado em 22/03/2019);
III – Desta feita, sendo a presunção apenas relativa da condição 
de necessitado, carecendo de provas imediatas e carreadas com 
o respectivo pleito, INDEFIRO a gratuidade judiciária reclamada, 
posto que não comprovada a condição de pobreza ou necessitado 
(recorrente sequer menciona a atividade que realiza e não 
apresenta nenhuma comprovante de renda ou atividade que 
evidencie condição de hipossuficiência financeira). CONCEDO 
à parte recorrente, por outro lado e excepcionalmente, o prazo 
improrrogável de 48h (quarenta e oito horas) para que efetive e 
comprove o preparo (custas processuais - ENUNCIADO 115 – 
FONAJE), sob pena de DESERÇÃO;
IV – Expirado o prazo e não havendo a diligência financeira, 
retornem conclusos para decreto de DESERÇÃO. Caso contrário, 
intime-se o(a) recorrido(a) para contrarrazões dentro do decêndio 
legal, sob pena de preclusão, retornando os autos ao final para 
efetivo juízo de admissibilidade; 
V – Intime-se, servindo-se a presente de MANDADO/CARTA DE 
INTIMAÇÃO via sistema PJe (LF 11.419/2006), diligência de Oficial 
de Justiça ou DJe, conforme o caso e meio mais rápido.
VI – CUMPRA-SE.
Porto Velho, RO, 21 de novembro de 2019
João Luiz Rolim Sampaio
JUIZ DE DIREITO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par Procedimento do 
Juizado Especial Cível
7027452-10.2019.8.22.0001
REQUERENTE: POLLIANA DA SILVA GOMES CPF nº 
724.131.662-20, RUA JARDINS CASA 112, ALFAZEMA - CASA 
112 BAIRRO NOVO - 76817-001 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: MOISES NONATO DE SOUZA 
OAB nº RO4337, GILMARINHO LOBATO MUNIZ OAB nº RO3823
REQUERIDO: COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DE 
RONDÔNIA - CAERD CNPJ nº 05.914.254/0001-39, AVENIDA 
PINHEIRO MACHADO 2112, - DE 1964 A 2360 - LADO PAR SÃO 
CRISTÓVÃO - 76804-046 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: CLAYTON CONRAT KUSSLER 
OAB nº RO3861
VISTOS E ETC...,
I – A parte recorrente pleiteia a gratuidade judiciária (Assistência 
Judiciária Gratuita – AJG) sob a alegação de ser hipossuficiente 
financeira e necessitada, na forma da lei, deixando, contudo, de 
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apresentar qualquer indício, ainda que mínimo, da referida condição 
que autorize o serviço judiciário sem onerosidade. A oportunidade 
de comprovar o alegado coincide com o momento da interposição 
do Recurso Inominado (RI), de sorte que, restando tão somente 
a alegação, não há como conceder-se o pleito formulado. A 
comprovação da condição representa exigência legal, nos moldes 
dos arts. 5º, LXXIV, CF/88 (Lex Maior – Constituição Federal), e 5º, 
da Lei de Assistência Judiciária (LF 1.060/50 - legislação ordinária 
federal), in verbis:
“LXXIV - O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 
aos que comprovarem insuficiência de recursos” (g.n. - art. 5º, 
LXXIV, CF/88); e 
“O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá 
julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo 
de setenta e duas horas” (g.n. - art. 5º, LF 1.060/1950).
A comprovação da condição de necessitado deve vir comprovada 
com o termo de recurso e respectivas razões, posto que a Lei de 
Regência dos Juizados (LF 9.099/95) determina que o preparo, 
independentemente de intimação, tem que ser feito nas quarenta 
e oito horas seguintes à interposição, o que significa dizer que, 
para não fazê-lo no tempo e forma determinados, a prova de 
hipossuficiência deve vir de imediato, não devendo o magistrado 
conceder prazo para comprovação do alegado. Veja-se o 
dispositivo:
“Art. 42, O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados 
da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão 
as razões e o pedido do recorrente. § 1º O preparo será feito, 
independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas 
seguintes à interposição, sob pena de deserção. § 2º Após o 
preparo, a Secretaria intimará o recorrido para oferecer resposta 
escrita no prazo de dez dias” (g.n. - art. 42, LF 9.099/95).
A presunção relativa da declaração de pobreza (art. 4º, LF 
1.060/1950) fora revogada expressamente pelo novo Código de 
Processo Civil (LF 13.105/2015 – art. 1.072), o que promoveu novo 
entendimento jurisprudencial. Nesse sentido da necessidade de 
comprovação da “condição de necessitado” caminha atualmente a 
Colenda Corte de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EXTINÇÃO DA 
EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FALTA DE 
RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 
DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/
STJ. AUSÊNCIA DA CADEIA COMPLETA DE PROCURAÇÕES. 
IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO NÃO SANADA NO 
PRAZO FRANQUEADO. I - Na origem, trata-se de embargos à 
execução opostos contra sentença homologatória de cálculos, nos 
autos do cumprimento de título executivo no qual foi determinada 
a revisão de seu benefício previdenciário. Na sentença, julgaram-
se improcedentes os embargos à execução, afastando-se a 
condenação da autarquia em honorários sucumbenciais. No 
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a sentença foi mantida. 
II - A mera alegação, na petição recursal, de que é beneficiária 
da assistência judiciária não é suficiente para o afastamento da 
deserção, ou seja, deve haver a comprovação dessa condição. 
Nesse sentido, o AgInt no AREsp n. 1.160.301/SP, Rel. Ministro 
Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 30/5/2018. Incidência na 
hipótese o disposto na Súmula n. 187 do STJ. III - É firme o 
entendimento do STJ de que a ausência da cadeia completa de 
procurações impossibilita o conhecimento do recurso (Súmula n. 
115/STJ). IV - Agravo interno improvido” (g.n. - STJ – sítio oficial 
– www.stj.jus.br –Segunda Turma - AgInt no AREsp 1322006 / RJ 
- AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – 
2018/0166431-9 – Relator Ministro Francisco Falcão - Julgado em 
09/04/2019 – publicado em 15/04/2019); e
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS 
E MORAIS. FALTA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. 
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 
DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ. INTEMPESTIVIDADE. I- Na 
origem, trata-se de agravo de instrumento interposto, nos autos de 

ação condenatória por danos materiais e morais, em desfavor de 
decisão que declarou absolutamente incompetente para processar e 
julgar a demanda ordinária e determinou o declínio de competência. 
No Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a decisão objeto 
do agravo foi mantida. II - Mediante análise dos autos, verifica-se 
que o recurso especial não foi instruído com as guias de preparo e 
os respectivos comprovantes de pagamento. III - Assim, incide na 
espécie o disposto na Súmula n. 187 deste Tribunal, o que leva à 
deserção do recurso. IV - Veja-se que, apesar de a parte recorrente 
asseverar que litiga sob o pálio da gratuidade, a mera alegação 
de que é beneficiária da assistência judiciária gratuita, na petição 
recursal, não é suficiente para o afastamento da deserção, ou seja, 
deve haver a comprovação dessa condição. Nesse sentido: EDcl 
no Ag n. 1.222.674/DF, 4.ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 
DJe de 11/5/2010. V - Agravo interno improvido” (g.n. - STJ – sítio 
oficial – www.stj.jus.br – Terceira Turma - REsp 1756557 / MG - 
RECURSO ESPECIAL - 2018/0188264-8– Relator Ministra Nancy 
Andrigui - Julgado em 19/03/2019 – publicado em 22/03/2019);
III – Desta feita, sendo a presunção apenas relativa da condição 
de necessitado, carecendo de provas imediatas e carreadas com 
o respectivo pleito, INDEFIRO a gratuidade judiciária reclamada, 
posto que não comprovada a condição de pobreza ou necessitado 
(recorrente sequer menciona a profissão que exerce). CONCEDO 
à parte recorrente, por outro lado e excepcionalmente, o prazo 
improrrogável de 48h (quarenta e oito horas) para que efetive e 
comprove o preparo (custas processuais - ENUNCIADO 115 – 
FONAJE), sob pena de DESERÇÃO;
IV – Expirado o prazo e não havendo a diligência financeira, 
retornem conclusos para decreto de DESERÇÃO. Caso contrário, 
intime-se o(a) recorrido(a) para contrarrazões dentro do decêndio 
legal, sob pena de preclusão, retornando os autos ao final para 
efetivo juízo de admissibilidade; 
V – Intime-se, servindo-se a presente de MANDADO/CARTA DE 
INTIMAÇÃO via sistema PJe (LF 11.419/2006), diligência de Oficial 
de Justiça ou DJe, conforme o caso e meio mais rápido.
VI – CUMPRA-SE.
Porto Velho, RO, 21 de novembro de 2019
João Luiz Rolim Sampaio
JUIZ DE DIREITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo nº 7031024-71.2019.8.22.0001
REQUERENTE: AKI RASTREADORES SOLUCOES LOGISTICAS 
LTDA - ME
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA LUIZA DE JESUS 
FEITOSA - RO8990
Intimação DA PARTE REQUERENTE - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, fica VOSSA 
SENHORIA intimada, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a 
comparecer à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na sala 
de audiências da CEJUSC Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível, 
sito à Av. Pinheiro Machado, 777, Bairro Olaria, Porto Velho/RO, 
CEP: 76801-235, conforme informações abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: Sala A - 1º Juizado Especial Cível Data: 
22/04/2020 Hora: 11:20
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a 
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser 
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo 
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da 
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade 
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar 
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atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de 
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca; 
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as 
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4) 
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) 
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu 
não comparecimento a qualquer das audiências designadas, 
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados 
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria 
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo 
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação, 
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo 
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da 
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, 
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de 
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive 
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às 
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas 
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar 
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de 
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada 
ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa 
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a 
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º, 
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas 
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e que 
procuradores e preposto deverão comparecer munidos de poderes 
específicos para transacionar.
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo n°: 7040743-14.2018.8.22.0001
EXEQUENTE: ROBSON ARAUJO LEITE, CAMILA AGATA ZAGO
Advogado do(a) EXEQUENTE: ROBSON ARAUJO LEITE - 
RO5196
Advogado do(a) EXEQUENTE: ROBSON ARAUJO LEITE - 
RO5196
Intimação À PARTE REQUERENTE
Finalidade: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido 
documento à agência da Caixa Econômica Federal, agência 
Nações Unidas, nesta capital, sob pena de encaminhamento para 
conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia 
(Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842
Processo nº : 7019647-06.2019.8.22.0001
Requerente: RADINA SALIM RODRIGUES
Advogados do(a) AUTOR: DIEGO ALEXIS DOS SANTOS ARENAS 
- RO5188, MIGUEL ANGEL ARENAS RUBIO FILHO - RO5380
Requerido(a): AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

Intimação À PARTE RECORRIDA
Finalidade: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada 
para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842
Processo nº : 7030477-31.2019.8.22.0001
Requerente: FABIANA DOS SANTOS FREIRE
Requerido(a): COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DE 
RONDÔNIA - CAERD
Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER - RO3861
Intimação À PARTE RECORRIDA
Finalidade: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada 
para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino 
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-
892 Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 
(436)
Processo nº: 7051490-91.2016.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: JOAO DE SOUZA CIRIACO
Endereço: Av. Mamoré, 128, OU RUA JOSIANE FERREIRA, 328, 
CASCALHEIRA, PVH, aPARECIDA, Porto Velho - RO - CEP: 
76847-000
Advogados do(a) REQUERENTE: EVERTON MELO DA ROSA - 
RO6544, LUIS OTAVIO DE ARAUJO SILVA - RO6972, CARLOS 
ERIQUE DA SILVA BONAZZA - RO8176
REQUERIDA(O): Nome: GERALDO CANDIDO
Endereço: Rua Vitória Regia, 5477, Jardim Eldorado I, Porto Velho 
- RO - CEP: 76847-000
Nome: OZANIAS MACEDO ALENCAR JUNIOR
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 3414, - de 3112 a 3528 - lado 
par, Liberdade, Porto Velho - RO - CEP: 76803-850
Advogados do(a) REQUERIDO: LUZINETE XAVIER DE SOUZA - 
RO3525, ALDECIR RAZINI JUNIOR - SE8313
Advogado do(a) REQUERIDO: MARIA LUIZA DE JESUS FEITOSA 
- RO8990
S E N T E N Ç A
Vistos e etc...,
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38 da LF 9.099/95).
FUNDAMENTAÇÃO.
Trata-se de ação de reparação de danos materiais (R$ 5.536,00 – 
conserto veículo – R$ 1.773,83 – gastos com supermercado – e R$ 
195,00 – despesas com farmácia), cumulada com perdas e danos 
por lucros cessantes (R$ 6.650,00) e indenização por danos morais 
(R$ 7.000,00), conforme fatos relatados na inicial (ID 6342395) e 
documentação apresentada (ID 6342407, 6342413, 6342422, 
6342434, 6342439, 6342446, 6342484, 6342505, 6342522, 
6342532, 6342626, 6342639, 6382409, 6382395 e 6382368). 
Aduz o requerente que:
“No dia 29 de julho, às 08h:40min, aproximadamente, o Autor, 
trafegava com sua motocicleta marca Honda, modelo XLX 250, 
placa BVV4923, pela rua Geraldo Siqueira sentido a Avenida 
Jatuarana, e ao atravessar a Rua Angico houve a colisão transversal 
pelo veículo conduzido por Geraldo Candido, de placa NBW2679, 
de propriedade de Ozanias Macedo Alencar Junior. Conduzindo 
em alta velocidade e manifesta imprudência pelo Réu que, não 
obedecendo à sinalização, que indicava a via preferencial, cruzou 
a referida confluência, ocasionando, desta forma, danos físicos e 
materiais ao Autor. Chegou a envolver o veículo conduzido por 
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Manoel Raimundo Aguiar, placa NCR5660, que estava parado 
aguardando para cruzar a Rua Geraldo conforme o boletim de 
ocorrência nº 16E1018003413, documento em anexo. Ocorre, 
Excelência, que a Autor teve prejuízos com sua motocicleta, seu 
único veículo de locomoção, como consta em documentos em 
anexo, bem como prejuízos em seu trabalho e sua família, além 
de despesas como remédios e fisioterapia, resultando, ainda, 
em sequelas que o impossibilita de retornar as atividades. Além 
dos danos materiais sofridos, o Autor vem sofrendo forte abalo 
psicológico, vez que o seu sustento e de sua família se dá através 
de trabalhos informais de ganho diário, como eletricista, marceneiro 
dentre outros. E desde a data do acidente se encontra inabilitado 
para o trabalho, devido à grave lesão que sofreu em seu braço 
esquerdo, conforme consta no laudo pericial em anexo, com isso o 
Autor vem se deparando com uma série de aborrecimentos, sendo 
que por decorrência do acidente provocado pelo Réu, o Autor não 
consegue pagar suas contas, que se encontram todas atrasadas, 
por falta de pagamento, como conta de luz, supermercado, dentre 
outras despesas decorrentes do acidente. Insta constar, que após 
o acidente o Autor não conseguiu dar entrada no seguro DPVAT 
e qualquer benefício previdenciário, uma vez que não é segurado 
do INSS, trabalha de carteira assinada a muito tempo, tendo que 
suportar todo o prejuízo com a pouca ajuda que conseguiu de 
amigos e familiares. Desta forma recorre à tutela jurisdicional, para 
que possa ter os prejuízos e danos reparados pelo Réu, bem como 
a reparação pelo abalo moral, vez que se encontra inabilitado de 
exercer qualquer trabalho que lhe gere renda e prover o mínimo 
para si e sua família, devido ao ato ilícito e imprudente causado 
pelo Réu” (SIC).
O processo está em ordem e comporta efetivo julgamento, valendo 
consignar que, deferida a dilação probatória, todos os envolvidos 
compareceram em Audiência de Instrução e Julgamento (AIJ – ID 
25029111), não havendo dúvidas quanto à regularidade da relação 
processual.
O réu OZANIAS arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, posto 
que, à data do acidente, 29/06/2016, não seria mais o proprietário 
e possuidor do veículo Celta envolvido no acidente e que colidiu 
com a motocicleta do autor, apresentando contrato de compra 
e venda (ID 22574672), bem como cópia dos documentos do 
referido automóvel (Certificado de Propriedade de Documento de 
Transferência – ID 22574684).
Contudo, em razão da desconformidade de datas apostas na 
Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV 
(após o acidente) – e no contrato apresentado (03 meses antes do 
acidente), não foi possível o pronto reconhecimento ou acolhimento 
da preliminar, havendo necessidade de instrução probatória.
Deste modo, estando a inicial em ordem e os documentos do 
veículo colidente em nome do réu em análise, aplica-se a teoria da 
asserção para se afirmar a regularidade processual com satisfatória 
comprovação das condições da ação – legitimidades e interesse 
processual.
Preliminar rejeitada, passo à questão do valor dado à causa, 
preocupação preambular da defesa do requerido Geraldo.
Contudo e atento aos arts. 292, VI e §3º, CPC/2015, aplicado 
subsidiariamente à Lei dos Juizados Especiais, não assiste razão 
ao réu, posto que os pedidos autorais são cumulativos e, uma vez 
somados, atingem a cifra de R$ 21.154,83 (vinte e um mil, cento e 
cinquenta e quatro reais e oitenta e três centavos).
Esta é a pretensão econômica do demandante, sendo certo que 
a questão da prova correlata já extrapola a seara da preliminar e 
passa para o campo de mérito.
Assim sendo, rejeito todas as preliminares de passo ao efetivo 
julgamento.
E, uma vez ultimada a instrução processual, verifico que parcial 
razão assiste ao autor, devendo ser considerados comprovados 
apenas parte dos danos materiais e o dano moral. 
Senão, vejamos:
O acidente ocorrera em 29 de junho de 2016, quando o requerente 
vinha trafegando com sua motocicleta HONDA XLX 250 pela 

rua Geraldo Siqueira quando teve sua preferencial e trajetória 
interceptada pelo veículo CELTA, conduzido pelo requerido 
GERALDO e em nome registral de OZANIAS.
Nesse particular, em que pese a rejeição inicial da ilegitimidade 
passiva, foi possível colher em audiência a certeza de que OZANIAS 
não era mais proprietário do veículo CELTA, restando confirmado 
os termos do contrato de compra e venda com a pessoa de Tiago 
Natalino Pereira dos Santos (ID 22574672), em março/2016.
Ainda quer o contrato particular exibido pelo réu OZANIAS 
não possua data de reconhecimento das assinaturas, o corréu 
GERALDO confirmou que conduzia o veículo CELTA de seu patrão 
Tiago. Não bastasse isso, a única testemunha ouvida em juízo 
– Franciele Pereira dos Santos Lima (vide mídia DRS), irmã do 
comprador Tiago – confirmou que o CELTA fora comprado por seu 
irmão e depois revendido para terceiro.
E, para arrematar, confirmou o réu OZANIAS toda a transação, 
findando por esclarecer que o ATPV do veículo fora assinado 
somente em setembro/2016 porque o comprador Tiago teria 
repassado o bem para terceiro – Douglas. Como não houve a 
transferência de propriedade para Tiago, passou-se diretamente 
para o novo comprador.
Esclarecido o ponto, tenho que a responsabilidade civil não pode 
efetivamente alcançar o requerido OZANIAS, de sorte que somente 
GERALDO deve ter a conduta efetivamente analisada quanto 
ao acidente e à reparação/indenização dos danos apurados e 
comprovados.
E, como dito anteriormente, o autor não conseguiu comprovar 
todos os danos alegados na inicial, sendo forçoso relembrar que 
o processo civil rege-se pelo princípio da verdade processual, 
aplicando-se muito raramente o princípio da verdade real, mas, de 
qualquer sorte, levando em consideração somente o que existe nos 
autos.
Deste modo, verifico que a responsabilidade civil pela ocorrência do 
acidente de trânsito é do requerido, posto que este não conseguiu 
comprovar que o autor estaria em alta velocidade, concorrendo 
para a episódio.
Resta inegável e conforme informações prestadas pelo próprio réu, 
em depoimento pessoal, que a rua pela qual transitava a motocicleta 
conduzida pelo autor (rua Geraldo Siqueira) era preferencial em 
relação à perpendicular pela qual transitava o demandado (rua 
Angico), que, não atentando para as condições de trafegabilidade 
– ao tentar fazer a passagem no cruzamento das vias – interceptou 
a trajetória da moto. Segundo o réu, não teria visualizado o veículo 
menor, vendo apenas “bicicletas”.
Neste norte, infringiu o requerido o dever de cuidado necessário – 
arts. 28 e 34, Código de Trânsito (LF 9.503/1997 – de modo que 
deve arcar com todos os prejuízos e danos que der causa e que 
restem comprovados nos autos.
O autor narra que fez orçamentos do conserto de sua motocicleta, 
apurando o total de R$ 5.536,00 (cinco mil, quinhentos e trinta e 
seis reais) e que, segundo o demandante, corresponde ao menor 
orçamento. Contudo, a julgar pelos dois únicos orçamentos 
apresentados (ID 6382368 – NEY MOTOS e KIKO MOTOS), tem-
se somente os totais de R$ 3.736,00 (NEY MOTOS – incluída a 
mão de obra de R$ 450,00) e R$ 3.815,00 (KIKO MOTOS), cuja 
documentação é impugnada pelo demandado, posto que não 
corresponderia à motocicleta danificada.
Quanto a esta última alegação, tem-se que não procede, posto que 
evidente o erro material dos estabelecimentos orçantes ao anotarem 
o modelo NX350, ao invés de XLX250. Entretanto, ganha relevo a 
tese de rejeição dos ditos orçamentos quando observado o valor 
efetivamente pago pela motocicleta (R$ 1.000,00), conforme importe 
consignado na Autorização para Transferência de Propriedade de 
Veículo – ATPV – datado e reconhecido em cartório (por presença 
do vendedor Sandro Rossi Miranda – ID 6342484, pags. 01/02). 
Ademais, em consulta ao site da Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas – FIPE (https://veiculos.fipe.org.br/) - colhe-se que, 
em junho/2016, época do acidente, uma motocicleta XLX 250 tinha 
preço estimado de R$ 2.967,00 (dois mil, novecentos e sessenta 
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e sete reais), e no mês e ano corrente, referida avaliação “caiu” 
para R$ 2.704,00, valores estes considerados para motos em ideal 
estado de uso e conservação e bem distante do menor orçamento 
reparatório apresentado (e, principalmente, do total pedido na 
inicial).
Por conseguinte, não havendo alegação de perda total do veículo 
menor (sequer fotografias e avaliações venais existem) e sendo 
imperativo legal que a responsabilidade patrimonial do ofensor/
devedor e a respectiva execução devam ocorrer de forma menos 
gravosa a ele, tenho que a reparação material e referente aos 
prejuízos causados à motocicleta do autor, cujo estado de 
conservação à época dos fatos (e da própria compra) presume-
se questionável (dada a disparidade entre o valor de mercado e 
o preço negociado), deve estacionar em R$ 1.000,00 (mil reais), 
correspondente ao total dispensado pelo demandante ao tempo da 
aquisição, no ano de 2016, próximo à época do acidente.
Não se justifica, por óbvio, decretar-se uma responsabilidade civil 
superior ao preço pago pelo bem, mormente quando não se trata 
de objeto de herança ou de coleção estimável, em que há cuidados 
especiais e custo específico de colecionadores, visando não perder 
a originalidade e o próprio objeto de “adoração”.
Quanto aos gastos com supermercado e farmácia, idêntica cautela 
deve ser empregada. Despesas com supermercado – além de 
inexistir qualquer nota fiscal no valor reclamado de R$ 1.773,83 – 
não guardam qualquer conexão com o acidente de trânsito e com 
o nexo causal impositivo da reparabilidade, pelo que, sem maiores 
consideração, devem ser rejeitadas.
Diversa é a questão da despesa com medicamentos, pois existe 
nota fiscal de duas compras próximas à data do acidente – 
24/08/2016 e 02/09/2016 – e que totalizam R$ 195,00 (cento e 
noventa e cinco reais), o que deve efetivamente ser reembolsado 
ao requerente, acrescido de correção monetária (tabela oficial 
TJRO), bem como juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde 
o mês de setembro/2016 (data da última compra e em razão do 
demandante haver somado os valores), nos moldes das Súmulas 
STJ 43 e 54, visto tratar-se de responsabilidade extracontratual 
(aquiliana).
Quanto aos lucros cessantes, prova alguma emerge nos autos, em 
nada influenciando na prova os recibos de pagamento a autônomo 
(RPA) apresentados pelo requerente em audiência, posto que 
datam do ano de 2014, bem antes do acidente (ocorrido em 2016).
O demandante não conseguiu comprovar, sequer minimamente, 
que ainda fazia trabalhos de assistente de veterinário na época dos 
fatos ou que efetivamente tinha uma renda mensal mediana de R$ 
4.000,00 (quatro mil reais), o que impede a procedência do pleito.
A pretensão externada fora de compensação do que o autor deixou 
de ganhar por informados 50 (cinquenta) dias, mas não se carreou 
prova da atividade laboral desenvolvida e qual a renda mensal, 
bem como não se comprovou que o acidente tenha impedido o 
autor de trabalhar por 30 (trinta)_ dias ou mais. 
O laudo de exame de corpo de delito – lesão corporal (ID 6342439) 
– elaborado em 06/07/2016, 07 (sete) dias depois da colisão, 
bem como 06 (seis) dias após o procedimento cirúrgico realizado 
no Hospital João Paulo II (em 30/06/2016 – ID 6342505, pags. 
03/05) – informa que não se constatou incapacidade permanente 
para o trabalho, enfermidade incurável ou perda de membro, 
recomendando a realização de exame complementar dentro do 
prazo de 60 (sessenta) dias.
Ora, o requerente não apresentou referido laudo complementar, o 
que poderia, em tese, melhor instruir a afirmação de 50 (cinquenta) 
dias de convalescença e recuperação plena de saúde. Ademais 
disto, o atestado médico, para fins de afastamento das atividades 
laborais (ID 6342422), concedeu apenas 15 (quinze) dias de 
repouso, a contar de 30/06/2016, dia da operação.
Nem mesmo prova testemunhal fora carreada para dar o mínimo 
suporte às alegações de perda real de atividades laborais rentáveis, 
afastamento prolongado por força da necessidade de recuperação 
e consequente demonstração inequívoca dos lucros cessantes 
reclamados!

Por referidas razões e não comprovada a efetiva perda de renda 
e em período longo, como afirmado, não emerge solo firma para 
os lucros cessantes, não podendo estes serem presumidos, salvo 
raríssimas exceções (v.g. perda de possibilidade de locação de 
imóvel com entrega atrasada), não ocorrentes no caso em apreço. 
Nesse sentido:
“TJAL - DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM 
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR 
DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA PELA PARCIAL 
PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. APELAÇÃO CÍVEL 
INTERPOSTA POR JOSÉ CARLOS LEITE. TESES DE 
MÉRITO: I) DA NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR 
ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 
- AFASTADA - VALOR JUSTO E RAZOÁVEL DIANTE DAS 
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECONHECIMENTO 
DA CULPA CONCORRENTE; II) DA CONDENAÇÃO EM LUCROS 
CESSANTES - AFASTADA - NECESSIDADE DE PROVAS E 
NÃO APENAS MERA PRESUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO 
E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. APELAÇÃO CÍVEL 
INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE MACEIÓ. TESES DE MÉRITO: 
I) EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA 
DA VÍTIMA - AFASTADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 
CULPA CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO 
ENTE PÚBLICO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
CULPA SUBJETIVA. NEGLIGÊNCIA COM AS VIAS PÚBLICAS; 
II) IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS 
- AFASTADA; III) SUBSIDIARIAMENTE: DA NECESSIDADE 
DE REDUÇÃO DO QUANTUM DA INDENIZAÇÃO FIXADO A 
TÍTULO DE DANOS EMERGENTES E MORAIS - AFASTADA 
- APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 
DA PROPORCIONALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO 
RAZOÁVEL TENDO EM VISTA O RESULTADO MORTE. 
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME” 
(g.n. - Apelação nº 0010758-68.2004.8.02.0001, 2ª Câmara Cível 
do TJAL, Rel. Pedro Augusto Mendonça de Araújo. j. 22.05.2019, 
Publ. 24.05.2019); e 
“TJES - APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - 
ACIDENTE DE TRÂNSITO - ENGAVETAMENTO - VALORAÇÃO 
DA PROVA - LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO 
JULGADOR - AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA EXCLUSIVA - 
PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ILIDIDA - LUCROS CESSANTES 
- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - 
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA - 
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Consoante art. 371 do 
CPC, tratando-se da valoração do conjunto probatório, o magistrado 
está vinculado ao livre convencimento motivado, de modo que cabe 
a ele, enquanto destinatário das provas, a incumbência de sopesá-
las em atenção as particularidades observadas no processo, 
sendo razoável a fixação de mesmo peso às provas testemunhais 
e aos depoimentos pessoais colhidos quando todos os indivíduos 
ouvidos estão diretamente envolvidos no evento danoso e, 
portanto, possuem interesse na resolução da controvérsia. II - Na 
seara da responsabilidade civil por acidentes automobilísticos, 
presume-se culpado pelos danos causados o veículo que colidiu 
com a traseira do outro automóvel, presunção essa de natureza 
relativa, sendo indispensável a produção de prova em sentido 
contrário para afastá-la. III - Restando impossibilitada a aferição 
do ganho que não foi percebido em decorrência do evento danoso 
por ausência de comprovação, não há de se falar em indenização 
por lucros cessantes, haja vista ser essencial a demonstração de 
prejuízo real e concreto. IV - A fixação dos ônus sucumbenciais 
é pautada tanto pelo princípio da sucumbência, segundo o qual 
aquele que restou vencido arcará com tais encargos, quanto 
pelo princípio da causalidade, que estabelece que a parte que 
der causa à propositura da demanda deverá suportar os ônus 
de sucumbência, inclusive na hipótese onde parte da pretensão 
veiculada pelo autor é insubsistente e, portanto, o ajuizamento da 
ação, nessa extensão, revela-se indevido. V - Recurso conhecido 
e improvido” (g.n. - Apelação nº 0037575-83.2014.8.08.0024, 4ª 
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Câmara Cível do TJES, Rel. Robson Luiz Albanez. j. 13.05.2019, 
Publ. 04.06.2019).
Por fim e com relação aos danos morais tidos como suportados, 
dúvida alguma resta da efetiva ocorrência.
O réu deu causa ao acidente ao ser negligente com o dever de 
cuidado e atenção à trafegabilidade, impondo ao autor o abalo 
psicológico de ver-se submetido a lesão corporal grave – fratura 
exposta – e imediata sujeição a cirurgia de urgência (ID 6342505, 
pag. 02). 
Inegável a dor suportada e o abalo psicológico com cirurgia 
invasiva e imposição de quadro de convalescença por pelo menos, 
15 (quinze) dias.
As consequências extrapolaram os meros danos materiais 
nos veículos colidentes, devendo ser aplicado o remansoso 
entendimento jurisprudencial, mutatis mutandis:
“TJMG - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - ACIDENTE 
DE TRÂNSITO - CULPA DA PARTE RÉ - LESÃO GRAVE - 
DANOS MATERIAIS - NEXO CAUSAL - COMPROVAÇÃO 
- DANOS MORAIS E ESTÉTICOS EXISTENTES - VALOR - 
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1 - É devido o 
pagamento de indenização por danos morais e danos estéticos 
nos casos em que vítima de acidente automobilístico sofre graves 
lesões, causando-lhe deformidade não passível de correção. 2 - O 
valor da indenização por dano moral deve ser fixado considerando 
o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos 
sofrido pela vítima, bem como a condição social e econômica do 
ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, também, para os 
princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. 
3 - Para a fixação do montante devido a título de danos estéticos 
deve-se levar em consideração o grau de deformidade corporal 
permanente. 4 - Os danos materiais comprovam-se por meio de 
notas fiscais, recibos, orçamentos ou outros documentos similares 
idôneos, sendo imprescindível que a parte interessada demonstre 
que os danos apontadas tenham nexo de causalidade com o 
acidente” (Apelação Cível nº 0177728-84.2012.8.13.0223 (1), 1ª 
Câmara Cível do TJMG, Rel. Claret de Moraes. j. 30.07.2019, Publ. 
09.08.2019); e
“TJMT - INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVASÃO DA 
VIA PREFERENCIAL - LESÃO DO MEMBRO INFERIOR - QUADRIL 
- DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - FIXAÇÃO COM 
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - INCAPACIDADE 
LABORATIVA NÃO COMPROVADA - PENSIONAMENTO 
MENSAL - IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 
MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. O arbitramento do valor 
da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo 
com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e 
razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao 
grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 
econômica das partes, o que ocorreu na espécie. Em que pese 
a parcial debilidade corporal causada pelo acidente, não restou 
configurada a incapacidade para o trabalho, de modo que não há 
como reconhecer o direito a percepção de pensão mensal a ser 
paga pela empresa causadora do sinistro. Os honorários serão 
fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre 
o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo 
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa” (Apelação 
nº 0002056-63.2013.8.11.0003, 3ª Câmara de Direito Privado do 
TJMT, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha. j. 25.04.2018, DJe 
03.05.2018).
Vale relembrar o seguinte entendimento: 
“Neste ponto, a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que 
o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade 
do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só 
justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao 
lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva 
inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada 
a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma 
presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre 

das regras da experiência comum. Assim, por exemplo, provada 
a perda de um filho, do cônjuge ou de outro ente querido, não há 
que se exigir a prova do sofrimento, porque isso decorre do próprio 
fato de acordo com as regras de experiência comum; Provado 
que a vítima teve seu nome aviltado ou sua imagem vilipendiada, 
nada mais ser-lhe-á exigido provar, por isso que o dano moral está 
in re ipsa; decorre inexoravelmente da gravidade do próprio fato 
ofensivo, de sorte que, provado o fato, provado está o dano moral” 
(Elias, Helena - O Dano Moral na Jurisprudência do STJ - pag. 
99/100 - Rio de Janeiro - Editora Lumen Juris – 200). 
E, na mensuração do quantum indenizatório, acompanho o seguinte 
entendimento da jurista e Magistrada Helena Elias (op.cit.): 
“O princípio da exemplaridade foi recentemente adotado na 
jurisprudência do STJ. Luiz Roldão de Freitas Gomes defende, 
em sede doutrinária, a aplicação de tal princípio. Após afirmar 
que, ‘sob a égide da atual Carta Magna, a reparação dos danos 
morais é ampla e desprovida de limitações, que não sejam as 
decorrentes de sua causalidade’, anota que, com a expressa 
previsão constitucional, aquela reparação ganhou autonomia, 
‘deixando de ter por fundamento exclusivamente a culpa, que 
inspirava uma de suas finalidades: servir de exemplaridade ao 
infrator. Em consulta ao dicionário Aurélio, encontra-se, para o 
verbete exemplaridade, o significado de ‘qualidade ou caráter de 
exemplar’. Exemplar, por seu turno, é aquilo ‘que serve ou pode 
servir de exemplo, de modelo’. O critério de exemplaridade parece 
estar apto a substituir o dano punição do ofensor na avaliação do 
dano moral, por oferecer a vantagem se amoldar, com maior grau de 
adequação e aceitabilidade, ao ordenamento jurídico pátrio, sem o 
inconveniente, apontado por Humberto Theodoro Júnior, de ensejar 
uma pena sem prévia cominação legal. Em recente acórdão, da 
relatoria do Min. Luiz Fux, o STJ adotou expressamente o princípio 
da exemplaridade, ao assentar que a fixação dos danos morais 
deve obedecer aos critérios da solidariedade e da exemplaridade, 
que implica na vaporação da proporcionalidade do quantum e na 
capacidade econômica do sucumbente”. 
O dano moral repercute e atinge bens da personalidade, como 
honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando 
dor, sofrimento, tristeza, constrangimento, vexame e humilhação 
à vítima, havendo previsão constitucional da respectiva reparação. 
Diante de referidas considerações e do conjunto probatório 
produzido, bem como levando em consideração as informações 
econômicas das partes (autor: sem profissão específica e 
remuneração não comprovada / réu: vendedor, sem maiores 
informações), tenho como justo, razoável e proporcional a fixação 
do quantum indenizatório no valor sugerido de R$ 7.000,00 (sete 
mil reais), mantendo entendimento adotado por este juízo em casos 
similares e tendo em mente que a E. Turma Recursal, em meros 
casos de atraso de atendimento em “fila de banco”, tem fixado 
importe indenizatório entre R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00. 
O autor sofreu, sentiu dor, fora submetido a cirurgia invasiva e de 
urgência, o que justifica plenamente o importe fixado. 
A cifra disciplinará o demandado e dará a satisfação pecuniária 
ao requerente, de sorte que há que se entender observados os 
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assegurando-se 
o caráter punitivo-pedagógico da reprimenda financeira, evitando-
se o enriquecimento ilícito do(a) ofendido(a) e um sacrifício maior 
do requerido.
No processo civil vigoram os princípios da verdade real, da 
persuasão racional e da livre apreciação da prova pelo magistrado, 
de modo que o veredito acima representa a melhor solução para 
o caso concreto, podendo a parte contrária, contudo e em não se 
resignando, exercitar o direito ao duplo grau de jurisdição.
POSTO ISSO, e por tudo mais que dos autos constem, com fulcro 
nas disposições legais já mencionadas e nos arts. 5º, 6º e 38, da 
Lei Federal nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 
o pedido inicial formulado pelo autor JOÃO DE SOUZA CIRIACO, já 
qualificado, para o fim de CONDENAR unicamente o réu GERALDO 
CANDIDO, igualmente qualificado nos autos:
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A) A REPARAR O DANO MATERIAL CORRESPONDENTE 
AO VALOR PAGO PELA MOTOCICLETA ENVOLVIDA NO 
ACIDENTE E CONDUZIDA PELO REQUERENTE, NO VALOR 
COMPROVADO DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), acrescidos de juros 
legais, simples e moratórios, de 1% (um por cento) ao mês, bem 
como correção monetária (Tabela Oficial TJ/RO) desde a data do 
evento (29/06/2016) – responsabilidade civil aquiliana – nos moldes 
das súmulas STJ 43 e 54; 
B) A REPARAR O DANO MATERIAL CORRESPONDENTE 
AOS VALORES DESPENDIDOS COM AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS, NO VALOR TOTAL COMPROVADO DE R$ 
195,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS), acrescidos de 
juros legais, simples e moratórios, de 1% (um por cento) ao mês, 
bem como correção monetária (Tabela Oficial TJ/RO) desde a data 
da aquisição (02/09/2016) – responsabilidade civil aquiliana – nos 
moldes das súmulas STJ 43 e 54; e
C) A ARCAR COM A INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA DE R$ 
7.000,00 (SETE MIL REAIS), REFERENTE AOS RECONHECIDOS 
DANOS MORAIS SUPORTADOS E DECORRENTES DO 
ACIDENTE DE TRÂNSITO NOTICIADO NOS AUTOS, acrescidos 
de juros legais, simples e moratórios, de 1% (um por cento) ao mês, 
bem como correção monetária (Tabela Oficial TJ/RO) a partir da 
presente data, nos termos da súmula STJ 362.
Por conseguinte, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO 
DO MÉRITO, nos termos dos arts. 51, caput, da LF 9.099/95, e 
487, I, CPC/2015, ficando a parte ré ciente da obrigação de pagar 
o valor determinado no prazo de 15 (quinze) dias, imediatamente 
após o trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, 
nos moldes do artigo 52, incisos III e IV, LF 9.099/95, e Enunciado 
Cível FOJUR nº 05 (Somente deverá ser intimada a parte para 
o pagamento voluntário da condenação, caso não tenha sido 
determinado na sentença ou no acórdão que o início do prazo para 
pagamento era automático e a contar do trânsito em julgado), sob 
pena de incidência da multa legal de inadimplência de 10% (dez 
por cento) ad valorem (arts. 52, caput, LF 9.099/95, e 523, §1º, 
CPC/2015).
O valor da condenação obrigatoriamente deverá ser depositado 
junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Provimento 001/2008 PR 
TJ/RO), com a devida e tempestiva comprovação no processo, 
sob pena de ser considerando inexistente o pagamento realizado 
através de outra instituição bancária, nos termos do artigo 4º do 
Provimento Conjunto n.º 006/2015-PR-CG, incidindo a referida pena 
de inadimplência, prevista no artigo 523, §1º, CPC/2015. Ocorrida a 
satisfação voluntária do quantum, expeça-se imediatamente alvará 
de levantamento em prol da parte credora, independentemente de 
prévia conclusão, devendo os autos serem arquivados ao final, 
observadas as cautelas, movimentações e registros de praxe. 
Não ocorrendo o pagamento e havendo requerimento de execução 
sincrética pela parte credora, devidamente acompanhada de 
memória de cálculo (elaborada por advogado ou pelo cartório, 
conforme a parte possua ou não advogado), venham conclusos 
para possível penhora on line de ofício (sistema BACENJUD - 
Enunciado Cível FONAJE nº 147).
Caso contrário, arquive-se e aguarde-se eventual pedido de 
cumprimento de sentença.
INTIME-SE AS PARTES DA PRESENTE, POSTO QUE NÃO 
FORA POSSÍVEL A PROLAÇÃO, PUBLICAÇÃO E LEITURA EM 
AUDIÊNCIA PRÓPRIA, COMO PREVISTO INICIALMENTE, DE 
MODO QUE O PRAZO RECURSAL PASSARÁ A FLUIR A PARTIR 
DO PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE À VALIDA INTIMAÇÃO (PJE, 
DJE ou MANDADO JUDICIAL)
CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, 21 de fevereiro de 2019.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo nº 7025228-36.2018.8.22.0001

EXEQUENTE: JOSE ERMANO GIGLI DA SILVA
Advogados do(a) EXEQUENTE: CASIMIRO ANCILON DE 
ALENCAR NETO - RO4569, DIEGO JOSE NASCIMENTO 
BARBOSA - RO5184, BRENDA RODRIGUES DOS SANTOS 
MAZULLO - RO8648
EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S/A
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE) 
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria.
INTIMADA a, querendo, apresentar manifestação NO PRAZO DE 
15 (QUINZE) DIAS, quanto à impugnação/embargos a execução/
cumprimento de sentença.
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE
Processo nº: 7042124-91.2017.8.22.0001 (Processo Judicial 
eletrônico - PJe)
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
REQUERIDO: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A
Advogado do(a) REQUERIDO: CARLOS ALBERTO CANTANHEDE 
DE LIMA JUNIOR - RO8100
Com base em acórdão proferido pela Turma Recursal, fica vossa 
senhoria notificada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
pagamento das custas processuais, sob pena de inscrição em 
dívida ativa e protesto extrajudicial. O Valor das custas é de 1% 
um por cento, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896 
de 2016 (Regimento de Custas). Assim, para gerar o boleto de 
pagamento, utilize o link abaixo. 
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=Tx7niP9iEw7gdde9QtEM
Nn_CnNejhosUMo1nxE8.wildfly01:custas1.1
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842
Processo nº : 7017544-26.2019.8.22.0001
Requerido(a): ADIDAS DO BRASIL LTDA
Advogado do(a) REQUERIDO: RICARDO MARFORI SAMPAIO - 
SP222988
Intimação À PARTE RECORRIDA
Finalidade: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada 
para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo nº 7050634-59.2018.8.22.0001
REQUERENTE: JOSE CAMPOS BRAGA
Advogado do(a) REQUERENTE: FRANCISCA ROSILENE GARCIA 
CELESTINO - RO2769
Intimação DA PARTE REQUERENTE - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, fica VOSSA 
SENHORIA intimada, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a 
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comparecer à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na sala 
de audiências da CEJUSC Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível, 
sito à Av. Pinheiro Machado, 777, Bairro Olaria, Porto Velho/RO, 
CEP: 76801-235, conforme informações abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: Sala A - 1º Juizado Especial Cível Data: 
22/04/2020 Hora: 16:40 
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a 
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser 
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo 
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da 
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade 
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar 
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de 
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca; 
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as 
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4) 
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) 
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu 
não comparecimento a qualquer das audiências designadas, 
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados 
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria 
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo 
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação, 
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo 
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da 
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, 
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de 
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive 
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às 
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas 
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar 
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de 
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada 
ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa 
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a 
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º, 
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas 
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e que 
procuradores e preposto deverão comparecer munidos de poderes 
específicos para transacionar.
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo n°: 7008620-11.2015.8.22.0601
REQUERENTE: JOSE SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: HELEN SIME MARQUES 
MOREIRA - RO6705
REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: NELSON WILIANS FRATONI 
RODRIGUES - RO4875
Intimação À PARTE REQUERENTE
Finalidade: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido 
documento à agência da Caixa Econômica Federal, agência 
Nações Unidas, nesta capital, sob pena de encaminhamento para 
conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia 
(Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par Procedimento do 
Juizado Especial Cível
7012564-36.2019.8.22.0001
AUTOR: ALEXANDRE LUIS ZAFALAN DA SILVA CPF nº 
963.383.182-20, RUA JARDINS 905, CASA 112, CONDOMÍNIO 
GARDENIA BAIRRO NOVO - 76817-001 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: CARLOS FREDERICO MEIRA BORRE 
OAB nº RO3010, VINICIUS JACOME DOS SANTOS JUNIOR OAB 
nº RO3099
RÉU: COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DE RONDÔNIA 
- CAERD CNPJ nº 05.914.254/0001-39, AVENIDA PINHEIRO 
MACHADO 2.112-B, CAERD SÃO CRISTÓVÃO - 76804-046 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER OAB nº 
RO3861
Vistos e etc..., 
I – A parte recorrente pleiteia a gratuidade judiciária (Assistência 
Judiciária Gratuita – AJG - ID ) sob a alegação de ser hipossuficiente 
financeira e necessitada, na forma da lei, deixando, contudo, de 
apresentar qualquer indício, ainda que mínimo, da referida condição 
que autorize o serviço judiciário sem onerosidade. A oportunidade 
de comprovar o alegado coincide com o momento da interposição 
do Recurso Inominado (RI), de sorte que, restando tão somente 
a alegação, não há como conceder-se o pleito formulado. A 
comprovação da condição representa exigência legal, nos moldes 
dos arts. 5º, LXXIV, CF/88 (Lex Maior – Constituição Federal), e 5º, 
da Lei de Assistência Judiciária (LF 1.060/50 - legislação ordinária 
federal), in verbis:
“LXXIV - O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 
aos que comprovarem insuficiência de recursos” (g.n. - art. 5º, 
LXXIV, CF/88); e 
“O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá 
julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo 
de setenta e duas horas” (g.n. - art. 5º, LF 1.060/1950).
A comprovação da condição de necessitado deve vir comprovada 
com o termo de recurso e respectivas razões, posto que a Lei de 
Regência dos Juizados (LF 9.099/95) determina que o preparo, 
independentemente de intimação, tem que ser feito nas quarenta 
e oito horas seguintes à interposição, o que significa dizer que, 
para não fazê-lo no tempo e forma determinados, a prova de 
hipossuficiência deve vir de imediato, não devendo o magistrado 
conceder prazo para comprovação do alegado. Veja-se o 
dispositivo:
“Art. 42, O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados 
da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão 
as razões e o pedido do recorrente. § 1º O preparo será feito, 
independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas 
seguintes à interposição, sob pena de deserção. § 2º Após o 
preparo, a Secretaria intimará o recorrido para oferecer resposta 
escrita no prazo de dez dias” (g.n. - art. 42, LF 9.099/95).
A presunção relativa da declaração de pobreza (art. 4º, LF 
1.060/1950) fora revogada expressamente pelo novo Código de 
Processo Civil (LF 13.105/2015 – art. 1.072), o que promoveu novo 
entendimento jurisprudencial. Nesse sentido da necessidade de 
comprovação da “condição de necessitado” caminha atualmente a 
Colenda Corte de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EXTINÇÃO DA 
EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FALTA DE 
RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 
DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/
STJ. AUSÊNCIA DA CADEIA COMPLETA DE PROCURAÇÕES. 
IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO NÃO SANADA NO 
PRAZO FRANQUEADO. I - Na origem, trata-se de embargos à 
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execução opostos contra sentença homologatória de cálculos, nos 
autos do cumprimento de título executivo no qual foi determinada 
a revisão de seu benefício previdenciário. Na sentença, julgaram-
se improcedentes os embargos à execução, afastando-se a 
condenação da autarquia em honorários sucumbenciais. No 
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a sentença foi mantida. 
II - A mera alegação, na petição recursal, de que é beneficiária 
da assistência judiciária não é suficiente para o afastamento da 
deserção, ou seja, deve haver a comprovação dessa condição. 
Nesse sentido, o AgInt no AREsp n. 1.160.301/SP, Rel. Ministro 
Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 30/5/2018. Incidência na 
hipótese o disposto na Súmula n. 187 do STJ. III - É firme o 
entendimento do STJ de que a ausência da cadeia completa de 
procurações impossibilita o conhecimento do recurso (Súmula n. 
115/STJ). IV - Agravo interno improvido” (g.n. - STJ – sítio oficial 
– www.stj.jus.br –Segunda Turma - AgInt no AREsp 1322006 / RJ 
- AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – 
2018/0166431-9 – Relator Ministro Francisco Falcão - Julgado em 
09/04/2019 – publicado em 15/04/2019); e
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS 
E MORAIS. FALTA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. 
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 
DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ. INTEMPESTIVIDADE. I- Na 
origem, trata-se de agravo de instrumento interposto, nos autos de 
ação condenatória por danos materiais e morais, em desfavor de 
decisão que declarou absolutamente incompetente para processar e 
julgar a demanda ordinária e determinou o declínio de competência. 
No Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a decisão objeto 
do agravo foi mantida. II - Mediante análise dos autos, verifica-se 
que o recurso especial não foi instruído com as guias de preparo e 
os respectivos comprovantes de pagamento. III - Assim, incide na 
espécie o disposto na Súmula n. 187 deste Tribunal, o que leva à 
deserção do recurso. IV - Veja-se que, apesar de a parte recorrente 
asseverar que litiga sob o pálio da gratuidade, a mera alegação 
de que é beneficiária da assistência judiciária gratuita, na petição 
recursal, não é suficiente para o afastamento da deserção, ou seja, 
deve haver a comprovação dessa condição. Nesse sentido: EDcl 
no Ag n. 1.222.674/DF, 4.ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 
DJe de 11/5/2010. V - Agravo interno improvido” (g.n. - STJ – sítio 
oficial – www.stj.jus.br – Terceira Turma - REsp 1756557 / MG - 
RECURSO ESPECIAL - 2018/0188264-8– Relator Ministra Nancy 
Andrigui - Julgado em 19/03/2019 – publicado em 22/03/2019);
III – Desta feita, sendo a presunção apenas relativa da condição 
de necessitado, carecendo de provas imediatas e carreadas com 
o respectivo pleito, INDEFIRO a gratuidade judiciária reclamada, 
posto que não comprovada a condição de pobreza ou necessitado 
(recorrente possui a profissão de soldado da PM_- diversamente 
do que se declarara na inicial (desempregado) - cuja condição 
econômica é satisfatória e suficiente - soldo e vencimentos líquidos 
acima de 02 salários mínimos - para arcar com o encargo das custas 
processuais, que equivalem a apenas 5% - cinco por cento – do 
valor dado à causa - R$ 5.000,00 x 5% = R$ 250,00, acrescido de 
consectários legais). CONCEDO à parte recorrente, por outro lado 
e excepcionalmente, o prazo improrrogável de 48h (quarenta e oito 
horas) para que efetive e comprove o preparo (custas processuais 
- ENUNCIADO 115 – FONAJE), sob pena de DESERÇÃO;
IV – Expirado o prazo e não havendo a diligência financeira, 
retornem conclusos para decreto de DESERÇÃO. Caso contrário, 
intime-se o(a) recorrido(a) para contrarrazões dentro do decêndio 
legal, sob pena de preclusão, retornando os autos ao final para 
efetivo juízo de admissibilidade; 
V – Intime-se, servindo-se a presente de MANDADO/CARTA DE 
INTIMAÇÃO via sistema PJe (LF 11.419/2006), diligência de Oficial 
de Justiça ou DJe, conforme o caso e meio mais rápido.
VI – CUMPRA-SE.
Porto Velho, RO, 21 de novembro de 2019
João Luiz Rolim Sampaio
JUIZ DE DIREITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842
Processo nº : 7023640-57.2019.8.22.0001
Requerente: MARIA LAILA TEIXEIRA NOGUEIRA
Requerido(a): COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DE 
RONDÔNIA - CAERD
Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER - RO3861
Intimação À PARTE RECORRIDA
Finalidade: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada 
para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões Recursais.
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo n°: 7003184-86.2019.8.22.0001
REQUERENTE: JEFERSON DA SILVA SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: GUSTAVO ADOLFO ANEZ 
MENACHO - RO4296
REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
Intimação À PARTE REQUERENTE
Finalidade: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, 
FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a requerer o que entender 
de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par Procedimento do 
Juizado Especial Cível 
7017007-30.2019.8.22.0001 
REQUERENTE: DAMILE CRISTINA NEVES DA SILVA CPF nº 
002.446.572-03, RUA DO ESTANDARTE 7360 CUNIÃ - 76824-
448 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: MARLUCIO LIMA PAES OAB 
nº RO9904, ALECSANDRO DE OLIVEIRA FREITAS OAB nº 
RJ190137, MARIA DA CONCEICAO AGUIAR LEITE DE LIMA OAB 
nº RO5932, LUIZ GUILHERME DE CASTRO OAB nº RO8025 
REQUERIDO: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE 
RONDONIA CNPJ nº 34.476.101/0001-55, RUA MARECHAL 
DEODORO 2661, - DE 2350/2351 A 2620/2621 CENTRO - 76801-
106 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERIDO: GABRIEL BONGIOLO TERRA 
OAB nº RO6173 
Vistos e etc...,
DAMILE CRISTINA NEVES DA SILVA, já devidamente qualificada, 
ingressa com “ação declaratória de negativa de débito com 
indenizatória por danos morais” em desfavor de CONSELHO 
REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA, autarquia, 
vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social (Lei 
5.905/73), igualmente qualificada na inicial, nos moldes do pedido 
inicial e de acordo com os documentos apresentados.
Contudo, em que pese a inicial recepção da demanda, falece total 
competência a este juízo para conhecer e julgar o caso, posto que 
a envolvida é autarquia federal, hipótese em que a competência 
emergente é da Justiça Federal, devendo ser aplicado o art. 8º, 
caput, da LF 9.099/95:
“Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta 
Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as 
empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil”. 
(Destacou-se).
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POSTO ISSO, com fulcro no art. 8º, da LF 9099/95, INDEFIRO A 
PETIÇÃO INICIAL, e, por conseguinte, nos moldes dos arts. 51, 
II, da LJE, e 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 
SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, devendo o cartório promover as 
seguintes diligências:
Sem custas. 
Intime-se e CUMPRA-SE. 
Sirva-se a presente de MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO, 
via sistema PJe (LF 11.419/2006) ou via diligência de Oficial de 
Justiça.
Porto Velho, RO, 22 de novembro de 2019 
João Luiz Rolim Sampaio 
JUIZ DE DIREITO

2º JUIZADO EsPECIAL CÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino 
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, 
CEP 76820-892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 7038652-
14.2019.8.22.0001 - Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: EIDER DE MEDEIROS BRASIL, AVENIDA RIO 
MADEIRA 5045, CASA 18 INDUSTRIAL - 76821-191 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ISRAEL AUGUSTO ALVES 
FREITAS DA CUNHA OAB nº RO2913
REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A., AC AEROPORTO 
INTERNACIONAL DE PORTO VELHO, AVENIDA GOVERNADOR 
JORGE TEIXEIRA 6490 AEROPORTO - 76803-970 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: BERNARDO AUGUSTO GALINDO 
COUTINHO OAB nº RO2991, ALINE SUMECK BOMBONATO 
OAB nº RO3728
Sentença
Vistos etc. 
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
O autor ajuizou a presente ação com o objetivo de receber 
indenização no valor de R$ 1.462,68 (um mil, quatrocentos e 
sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos) a título de 
danos materiais e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de 
danos morais experimentados em razão das consequências e 
dissabores decorrentes de cancelamento de voo da ré. Alega que é 
contratado como médico anestesista pela empresa Centro Médico 
Anestesiológico de Rondônia – CMA que presta serviços para o 
Governo do Estado de Rondônia e, no dia seguinte, estaria escalado 
para o plantão médico do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, 
portanto, não poderia faltar a sua escala de plantão sob pena de 
rescisão contratual entre a empresa e o Governo do Estado, bem 
como ensejar multa contratual, em virtude da ausência do médico 
plantonista anestesista, e que, implorou ao atendente para que a 
companhia aérea o embarcasse em qualquer voo que tivesse como 
destino final a cidade de Porto Velho na mesma data, contudo, a 
ré lhe deu a única alternativa de embarcar no dia seguinte. Relata 
que, por não haver outra alternativa, comprou passagem aérea pela 
empresa LATAM pelo valor de R$ 1.462,68 (um mil, quatrocentos 
e sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos) para conseguir 
chegar ao seu destino antes do meio dia e a ré, após muita briga, 
resolveu envia-lo para o hotel até a hora do voo da LATAM no 
dia seguinte. Salienta que faltou ao plantão médico em que estava 
previamente escalado, acarretando o não atendimento de muitos 
pacientes da rede pública que estava aguardando procedimentos 
cirúrgicos e de outras naturezas, quais não podem ser realizados 
sem a presença do médico anestesista.

Citada, a ré, em contestação, em resumo, sustentou que o voo foi 
cancelado devido a impedimentos operacionais. Salientou que, a 
fim de minimizar os transtornos percebidos pelos passageiros e, 
diante da indisponibilidade de novos voos na mesma data, endividou 
esforços para então reacomodar os passageiros, pelo que solicitou 
que os mesmos aguardassem, em razão da dificuldade de alocação 
em voos congêneres, o que não fora aceito pelo autor, que optou 
por adquirir novas passagens e seguir viagem por conta própria.
A relação estabelecida entre as partes é, a toda evidência, de 
consumo, consoante se extrai dos artigos 2º e 3º da Lei n. 8.078/90, 
inferindo-se do contrato entabulado entre as partes que a parte ré é 
prestadora de serviços, sendo o autor, seu destinatário final.
Cumpre destacar que cabe à companhia aérea ré demonstrar as 
causas excludentes de sua responsabilidade, quais sejam, que 
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva 
do consumidor ou de terceiros (conforme art. 14, § 3º, incisos I e 
II do CDC).
Diferente do comando contido no art. 6º, inciso VIII, que prevê a 
inversão do ônus da prova a critério do juiz, quando for verossímil a 
alegação ou hipossuficiente a parte, o § 3º, do art. 14, preestabelece 
– de forma objetiva e independentemente da manifestação do 
magistrado -, a distribuição da carga probatória do fornecedor de 
serviço, que só não será responsabilizado se provar: 
I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 
II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
O artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor é 
efetivamente claro em consignar que o fornecedor de serviços 
só não será responsabilizado quando provar, e ali elenca duas 
hipóteses e, ao que se depreende, caso fortuito e força maior não 
estão entre elas.
Em que pese a tentativa de exclusão da responsabilidade, o que 
se verifica é que tal desiderato não se afigurou, portanto, há de se 
entender que o cancelamento decorreu de falha de serviço da ré.
Ademais, não pode a ré tentar se eximir do dever de indenizar 
sob o argumento de que o cancelamento do voo foi decorrente 
de impedimentos operacionais. É que tal infortúnio insere-se no 
risco assumido pela companhia aérea em razão da exploração de 
sua atividade econômica e não pode ser conceituado como caso 
fortuito ou força maior, afinal, se trata de fato esperado e rotineiro 
assumido pelas empresas operadoras de transporte aéreo.
Consigne que é comum cancelamento e alteração de voos de 
forma reiterada pelas empresas aéreas, sempre sob os mesmos 
argumentos, entretanto, tais alegações quase nunca restam 
comprovadas, inferindo-se que há, via de regra, remanejamento 
dos passageiros ao bel-prazer da empresa aérea. 
De qualquer sorte, vale ressaltar que os fatos articulados na 
inicial estão alicerçados não só no injustificável cancelamento do 
voo, mas também em todo o sofrimento vivenciado pelo autor, 
decorrente da angústia, estresse, preocupação e frustração, 
vendo-se impossibilitado de chegar no destino final no dia e horário 
contratados.
Nessa trilha, inexorável a conclusão de que a hipótese vertente se 
amolda ao conceito amplo do dano moral, pois os constrangimentos 
e transtornos impingidos ao autor não são daqueles que configuram 
“mero dissabor”, conforme dito. 
Presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva – 
prestação inadequada de serviço, dano e nexo de causalidade, 
com fundamento nos artigos 20 e 22 do Código de Defesa do 
Consumidor deve ser afirmada a obrigação de indenizar do agente 
causador do dano, no caso a ré.
Em se tratando da valoração da indenização, adotam-se os critérios 
informados pela doutrina e jurisprudência, atento ao grau de culpa, 
extensão do dano e efetiva compensação pelo injusto sofrido, 
além do fator desestímulo, evitando-se, contudo, o enriquecimento 
ilícito.
A fixação do dano moral, segundo a doutrina e jurisprudência 
dominantes, deve, entre outras circunstâncias, se ater às 
consequências do fato, servir como desestímulo para a prática 
de novas condutas lesivas, observando-se sempre a capacidade 
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financeira do obrigado a indenizar, de forma que o quantum que 
não implique em enriquecimento indevido do ofendido. Referido 
valor passa, invariavelmente, pelo arbítrio do juiz.
Diante das circunstâncias do caso já expostas, em razão do 
cancelamento injustificado do voo e dos problemas gerados pela 
má prestação de serviço e desorganização da empresa aérea, 
fixo a indenização pelos danos morais em R$ 15.000,00 (quinze 
mil reais). A quantia é justa e razoável para servir de lenitivo ao 
transtorno sofrido pelo consumidor, bem como tem o caráter de 
prevenir condutas semelhantes por parte da companhia aérea.
Igualmente, assiste razão ao autor no que tange a condenação da 
ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 
1.462,68 (um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta 
e oito centavos) referente à compra de nova passagem, pois, não 
fosse o cancelamento injustificado do voo, tal gasto não teria sido 
necessário, o que dá azo à condenação da ré ao pagamento da 
aludida indenização.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO 
INICIAL e, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 
Processo Civil, dou por EXTINTO o feito, com resolução de mérito, 
para o fim de CONDENAR a RÉ a pagar ao AUTOR, a título de 
indenização por DANOS MATERIAIS, a quantia de R$ 1.462,68 (um 
mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos), 
corrigida monetariamente a partir do desembolso (04/08/2019) e 
acrescida de juros legais, estes devidos a partir da citação, além 
de pagar, a título de indenização por DANOS MORAIS, o valor total 
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atualizado monetariamente e 
acrescido de juros legais a partir da publicação desta decisão.
Sem custas e sem honorários nesta instância, haja vista tratar-se 
de decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, no âmbito dos 
Juizados Especiais, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
Nos moldes do artigo 52, incisos III e IV, da Lei 9.099/95, a parte ré 
fica ciente de pagar o valor determinado, após o trânsito em julgado, 
no prazo de 15 (quinze) dias, independente de nova intimação, sob 
pena de multa de 10% (dez por cento).
O valor da condenação obrigatoriamente deverá ser depositado 
junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Provimento 001/2008 PR 
TJ/RO), com a devida e tempestiva comprovação no processo, 
sob pena de ser considerando inexistente o pagamento realizado 
através de outra instituição bancária, nos termos do artigo 4º do 
Provimento Conjunto n.º 006/2015-PR-CG, incidindo a pena 
prevista no artigo 523, § 1º, do CPC, além de juros e correção 
monetária previstas em Lei.
Havendo pagamento voluntário, desde logo fica autorizado o 
levantamento, independente de nova conclusão.
Decorrido o prazo para pagamento espontâneo, não havendo 
manifestação do autor, arquive-se.
Intimem-se. 
Serve a presente sentença como intimação no DJE/carta/mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE 
JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-
SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM 
A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE 
OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 2) AS PARTES DEVERÃO 
COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS 
ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA 
E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) 
NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 
9.099/95).

PROCESSO: 7023463-93.2019.8.22.0001
AUTOR: RAQUEL FERREIRA CHAVES CPF nº 904.379.422-87, 
RUA JARDINS casa 131, BAIRRO NOVO COND BROMELIA CS 
131 BAIRRO NOVO - 76817-001 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: GUSTAVO MARCEL SARMENTO 
DUARTE OAB nº RO6165
RÉU: BANCO DO BRASIL S.A. CNPJ nº 00.000.000/0001-91, RUA 
DOM PEDRO II 607, BANCO DO BRASIL CAIARI - 76801-151 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA

ADVOGADO DO RÉU: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES 
OAB nº AC128341
Despacho
Em busca da verdade real e dos elementos suficientes para 
formação da convicção deste Juízo, CONVERTO O JULGAMENTO 
EM DILIGÊNCIA e determino a intimação do banco réu para que 
apresente, no prazo de 05 (cinco) dias, a fatura do cartão de crédito 
OUROCARD FACIL VISA vencida em 13/04/2019 e a do cartão 
ELO que foi paga (conforme comprovante de pagamento anexo ao 
ID 29212074), contendo o código de barras.
Após, intime-se a autora para se manifestar quanto as faturas, em 
05 (cinco) dias.
Decorridos os prazos, com ou sem manifestação, volte-me concluso 
para sentença.
Cumpra-se. 
Serve o presente despacho como intimação no DJE/carta/
mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE 
JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-
SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM 
A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE 
OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 2) AS PARTES DEVERÃO 
COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS 
ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA 
E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) 
NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 
9.099/95).

PROCESSO: 7026956-78.2019.8.22.0001
AUTOR: PAULO CEZAR DE SOUZA CPF nº 567.065.532-04, 
LINHA C95, GLEBA BOM FUTURO, DISTRITO DE RIO PARDO 
S/N, SÍTIO ALEGRIA-A ÁREA RURAL DE PORTO VELHO - 76834-
899 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: GISLENE TREVIZAN OAB nº RO7032, 
SERGIO MARCELO FREITAS OAB nº RO9667
RÉUS: ENERGISA S/A CNPJ nº 00.864.214/0001-06, AVENIDA 
DOS IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR 
INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON CNPJ nº 
05.914.650/0001-66, AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137, - DE 
3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS RÉUS: MARCIO MELO NOGUEIRA OAB nº 
RO2827
DESPACHO
PAULO CEZAR DE SOUZA interpôs recurso da sentença que 
julgou procedente em parte o pedido da autora.
O recurso foi interposto tempestivamente, contudo, o comprovante 
das custas de preparo veio ao feito intempestivamente, conforme 
comprovante anexo ao ID: 31936916. Portanto, é clarividente a 
deserção. Nos termos da Lei 9099/95, Art. 42, § 1°, transcrevo: 
“Art. 42. (…) § 1º O preparo será feito, independentemente de 
intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob 
pena de deserção.”
Ante o exposto, em razão da ausência do preparo, julgo DESERTO 
O RECURSO interposto.
Certifique-se o trânsito em julgado.
Intimem-se, após arquive-se. 
Serve o presente despacho como intimação no DJE/carta/
mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE 
JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-
SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM 
A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE 
OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 2) AS PARTES DEVERÃO 
COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS 
ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA 
E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) 
NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 
9.099/95).



155DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino 
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, 
CEP 76820-892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 7010314-
30.2019.8.22.0001 - Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: TEREZINHA DE ARAUJO CABRAL, RUA NUNES 
MACHADO S/N COSTA E SILVA - 76803-642 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: WEVERTON KELVIN SILVA 
DAMACENA OAB nº RO9830, ALINE MOREIRA DELFIOL OAB 
nº RO9306
REQUERIDOS: ENERGISA S/A, PC RUI BARBOSA 80, PRAÇA 
SANTA RITA 462 CENTRO - 36770-900 - CATAGUASES - MINAS 
GERAIS, CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON 
, AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137 INDUSTRIAL - 76821-063 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: MARCIO MELO NOGUEIRA 
OAB nº RO2827
Sentença
Vistos etc.
Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95.
A autora ajuizou a presente ação visando, em sede de tutela de 
urgência, a determinação de que a ré não mais efetue a cobrança 
de consumo de energia pela média, e, no mérito, a condenação 
ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais) pelos danos morais suportados. Alega que os valores 
de suas faturas de energia elétrica oscilam bruscamente mês a 
mês, sendo certo que nos meses de janeiro, fevereiro, agosto e 
novembro, foram calculadas com base em faturamento médio pois 
segundo a ré o endereço é de difícil acesso, o que não procede. 
Relata que procurou a ré por diversas vezes, se dirigindo a sede 
da concessionária de serviço público, mesmo quando os valores 
vinham muito abaixo da média, a fim de que fosse efetuada vistoria 
no medidor e constatada eventual irregularidade, contudo, em 
resposta às solicitações, a ré se comprometeu a realizar a vistoria 
até o dia 30/04/2018, e em outra solicitação, até o dia 14/01/2019, 
porém, o serviço não foi executado. Afirma que jamais deixou de 
efetuar o pagamento das faturas, tendo, inclusive, firmado termo de 
parcelamento de débito com a ré para a quitação de débitos acima 
do que estava habituada a pagar, contudo, recebeu a fatura no mês 
de dezembro de 2018 no valor de R$ 380,89 (trezentos e oitenta 
reais e oitenta e nove centavos) que destoa e muito dos outros 
valores pagos que já eram altos. Diante desta situação, dirigiu-se 
ao Procon para tentar resolver o problema de forma consensual, 
contudo, na audiência de conciliação realizada no dia 13/03/2019, 
o preposto da ré informou que não havia possibilidade de acordo e 
as medições estavam corretas, e, na impossibilidade de solução de 
forma pacífica, ajuizou a presente ação. 
O pedido de tutela de urgência foi deferido (ID 27325723).
Convém destacar que o feito deve ser analisado à luz do Código 
de Defesa do Consumidor e aos princípios a ele inerentes, posto 
que a relação contratual que se estabeleceu entre os litigantes é 
de inegável consumo, competindo à empresa concessionária de 
energia elétrica o ônus operacional e administrativo, bem como o 
conhecimento técnico necessário e as ações de fiscalização para 
garantir serviço satisfatório e regularidade dos “relógios medidores” 
da energia fornecida.
Com efeito, incumbe à ré proceder regularmente a vistoria no 
medidor dos consumidores de forma a garantir a correta medição 
pelo equipamento.
O dever de fiscalização dos equipamentos de consumo não pode 
nem deve ser atribuído ao consumidor. 
Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal que 
hierarquicamente prevalece sobre a portaria editada pela agência 
reguladora, é ônus do fornecedor a medição do consumo de energia 
elétrica, bem como a manutenção do sistema de leitura.
Portanto, é dever da ré, enquanto concessionária de serviço 

público, a disponibilização, manutenção e fiscalização da rede de 
energia elétrica. Assim como a medição de energia elétrica deve 
ser periódica, a manutenção e fiscalização também devem ser.
Dessa forma, ainda que a ré lograsse êxito em provar que o 
medidor estava embaçado ou com qualquer outro tipo de vício em 
sua leitura, competia a ela a manutenção do equipamento.
Incabível repassar a consumidora os prejuízos inerentes à medição 
incorreta em virtude de falha na prestação do serviço, seja por ser 
responsabilidade da ré a manutenção do medidor, seja por ser 
responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço responder por 
vícios inerentes a sua atividade (art. 14, do CDC). 
Não se olvide, ainda, que uma vez constatada a impossibilidade 
de se fazer a medição por se encontrar embaçado o equipamento, 
nada justifica o fato de o tal “embaçamento” ter perdurado por tantos 
meses, ou seja, a ré constatou que não havia possibilidade de fazer 
a medição, nada fez, como lhe cabia, para resolver o problema.
Dentro desse contexto, conclui-se que a ré prestou seus serviços 
de forma inadequada. 
Comprovado o dano e o nexo causal, cabível a indenização por 
danos morais, pelo menos em parte em razão do valor atribuído 
ao pedido, mesmo porque a presente responsabilização que se 
pretende, independe da análise de dolo ou culpa, visto se tratar, nos 
termos do Código de Defesa do Consumidor, de responsabilidade 
objetiva do fornecedor a reparação de danos referentes a sua 
prestação de serviços. 
A ré, por força de sua atividade, deve ter plena consciência de 
suas obrigações e poderia facilmente e, sem qualquer prejuízo 
considerável, atender o pedido da autora, evitando maiores prejuízos 
e desgastes a consumidora, contudo, permaneceu inerte.
Destaca-se que foi necessário ingressar com demanda judicial para 
solucionar o problema, após tentar solução junto ao PROCON, 
restando assim configurado o dano moral.
A omissão da ré em não solucionar o caso, revela descaso no trato 
com a consumidora, ora autora, que merece ser reparada pela 
situação experimentada.
O dano moral é latente e decorre da própria natureza do fato 
apresentado, dispensando-se a instrução probatória. 
O fato descrito na inicial já demonstra satisfatoriamente a existência 
do abalo indenizável.
Presente o dano moral, devem ser observados os parâmetros 
norteadores do valor da indenização, quais sejam, a capacidade 
econômica dos agentes, as condições sociais do ofendido, o grau 
de reprovabilidade da conduta, bem como a proporcionalidade.
Saliento que o valor a ser recebido a título de indenização não 
pode ser tão alto a ponto de levar a um enriquecimento sem causa 
por parte da autora, mas também não pode ser tão baixo a ponto 
de não cumprir o seu papel punitivo e pedagógico em relação ao 
causador da lesão, ora ré, razão pela qual fixo a indenização para 
a hipótese vertente, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO 
INICIAL e, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 
Processo Civil, dou por EXTINTO o feito, com resolução de mérito, 
para o fim de condenar a ré a pagar para a autora, a título de 
indenização por danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais), atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a 
partir da publicação desta decisão.
Torno definitiva a tutela de urgência antecipada concedida.
Sem custas e sem honorários nesta instância, na forma do artigo 
55 da Lei 9.099/95.
Nos moldes do artigo 52, incisos III e IV, da Lei 9.099/95, a parte ré 
fica ciente de pagar o valor determinado, após o trânsito em julgado, 
no prazo de 15 (quinze) dias, independente de nova intimação, sob 
pena de multa de 10% (dez por cento).
O valor da condenação obrigatoriamente deverá ser depositado 
junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Provimento 001/2008 PR 
TJ/RO), com a devida e tempestiva comprovação no processo, 
sob pena de ser considerando inexistente o pagamento realizado 
através de outra instituição bancária, nos termos do artigo 4º do 
Provimento Conjunto n.º 006/2015-PR-CG, incidindo a pena 
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prevista no artigo 523, § 1º, do CPC, além de juros e correção 
monetária previstas em Lei.
Havendo pagamento voluntário, desde logo fica autorizado o 
levantamento, independente de nova conclusão.
Decorrido o prazo para pagamento espontâneo, não havendo 
manifestação da autora, arquive-se.
Intimem-se. 
Serve a presente sentença como intimação no DJE/carta/
mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE 
JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-
SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM 
A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE 
OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 2) AS PARTES DEVERÃO 
COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS 
ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA 
E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) 
NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 
9.099/95).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino 
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, 
CEP 76820-892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 7025277-
43.2019.8.22.0001 - Procedimento do Juizado Especial Cível
AUTOR: GLAUMER AZEVEDO ROMANO, RUA MANICORÉ 383 
NACIONAL - 76802-060 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: GUILHERME DA COSTA FERREIRA 
PIGNANELI OAB nº RO5546
RÉU: AUTOVEMA VEICULOS LTDA, AVENIDA GOVERNADOR 
JORGE TEIXEIRA, - DE 700 A 1228 - LADO PAR NOVA PORTO 
VELHO - 76820-116 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: JOSE CRISTIANO PINHEIRO OAB nº 
RO1529
Sentença
Vistos etc.
Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95.
O autor ajuizou a presente ação visando o cumprimento da 
obrigação de entregar coisa certa, equivalente as três peças 
descritas na petição inicial (duas molduras, sendo uma (USE 
735412997) e dois esguichos), cujo valor é R$ 305,86 (trezentos 
e cinco reais e oitenta e seis centavos), subsidiariamente, requer o 
ressarcimento do valor já pago de entrada, devidamente corrigido 
e com juros no total de R$ 146,68 (cento e quarenta e seis reais e 
sessenta e oito centavos), além da condenação ao pagamento de 
indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos 
morais suportados decorrentes dos transtornos ocasionados pelo 
descumprimento contratual, ao argumento, em síntese, de ter 
adquirido as peças supracitadas em 19/01/2019 que nunca foram 
entregues.
Citada, a ré apresentou contestação, suscitando preliminar de 
denunciação da lide para que a fabricante FCA FIAT CHRYSLER 
AUTOMOVEIS BRASIL LTDA responda e solucione a questão do 
envio da peça moldura (59116058), ao argumento de que solicita as 
peças da fabricante, que repassa para a concessionária, atribuindo 
a responsabilidade à fabricante que, até o dia 12/08/2019, não 
entregou as peças solicitadas pelo autor, e, no mérito, esclareceu 
que fez o pedido das peças junto ao fabricante, informando ao 
requerente o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para a entrega, 
sendo este o prazo informado pelos representantes da fábrica. 
Alegou que, no dia 30/03/2019, o autor esteve na concessionária 
e foi informado da incompatibilidade das peças, ocasião em que o 
consultor de vendas propôs duas soluções: venda imediata apenas 
das peças que vieram corretamente ou aguardar a solução que 
seria dada pelo fabricante em relação a moldura 59116058 para a 
aquisição das três peças conforme o orçamento realizado, contudo, 
por motivos pessoais, o requerente se ausentou da ré, antes que a 

situação fosse devidamente solucionada. Salientou que, até a data 
da contestação (12/08/2019), a fabricante não possui a moldura 
supracitada e não apresentou prazo para fornecimento, razão pela 
qual não pode fazer nada em relação a possibilidade de entrega da 
peça, tendo em vista que cabe a ela a fabricação e a distribuição 
de peças e a ré apenas a venda de veículos e peças quando há 
em estoque na loja. Frisou que, diante da demora na entrega da 
peça pela fabricante, ofereceu a devolução dos valores pagos mas 
o autor não aceitou.
Da preliminar de denunciação da lide
Rechaço, de plano, a intervenção de terceiro pleiteada nos termos 
do art. 10 da Lei dos Juizados.
Do mérito
Inicialmente, observa-se que o presente litígio versa sobre relação 
de consumo envolvendo, de um lado, o autor, na qualidade de 
consumidor e, de outro, a ré, na qualidade de prestadoras de 
serviços, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do 
Consumidor.
Tratando-se de evidente relação de consumo e diante da 
verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do autor com 
relação à ré, inverto o ônus da prova, conforme permite o artigo 6º, 
inciso VIII, da Lei 8.078/90.
Os fatos alegados pelo autor são verossímeis e possuem 
credibilidade, sendo suficientes para formar o convencimento 
desse julgador no sentido da procedência em parte das pretensões 
formuladas na inicial.
Com efeito, o orçamento anexo ao ID 28083370 – Página 2 e o 
comprovante de pagamento e o recibo anexos ao ID 28083370 
– Pág. 3 demonstram que o autor adquiriu duas molduras, sendo 
uma (USE 735412997) e dois esguichos no dia 19/01/2019, com 
previsão de entrega de 20 a 25 dias úteis, efetuando o pagamento 
parcial no valor de R$ 137,00 (cento e trinta e sete reais), porém, 
diante do inadimplemento da ré, ajuizaram a presente ação.
Estabelece o art. 475 do Código Civil que “a parte lesada pelo 
inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir 
exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, 
indenização por perdas e danos”.
Verifica-se, portanto, que procede o pedido do autor em razão do 
inadimplemento da obrigação assumida pela ré (entrega de duas 
molduras, sendo uma (USE 735412997) e dois esguichos), sendo 
certo que a prestação da demandada não é mais capaz de realizar 
seus interesses objetivos.
Neste contexto, considerando que o autor não concretizou na 
inicial qual das providências lhe convém, a fim de se evitar o risco 
de indisponibilidade das peças, desde logo aplico a obrigação 
de restituição do valor pago, atualizado monetariamente do 
desembolso e acrescido de juros de mora.
Mesma via de sucesso segue o pleito de indenização por dano 
moral, pelo menos em parte, em razão do valor atribuído ao 
pedido.
No caso em tela, é inegável a ocorrência de danos morais 
sofridos pelo autor pois a ré não entregou os produtos adquiridos, 
descumprindo o prazo informado.
Consigne-se, ainda, que a ré, embora tenha recebido o valor de 
R$ 137,00 (cento e trinta e sete reais), ao ser questionada, atribuiu 
a responsabilidade à fabricante, o que revela total descaso com o 
consumidor, que, aliado à não entrega dos produtos e aos percalços 
impostos ao consumidor, é capaz de gerar no homem médio abalo 
psíquico passível de reparação.
Veja-se que o autor adquiriu as peças em 19/01/2019 e até o 
presente momento, apesar de ter proposto soluções para o caso, a 
ré não solucionou a problemática.
A ré sabe de suas obrigações no mercado de consumo, mesmo 
assim busca furtar-se de suas obrigações legais, inclusive na via 
judicial.
Está evidente o “pouco caso” da empresa em resolver a questão, 
que era simples: entregar as peças ou devolver o dinheiro.
Os danos morais estão consubstanciados no sentimento de 
frustração e indignação que o fato causa àquele que não recebe 
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o produto que comprou e nem o valor pago por ele, vendo seus 
direitos serem desprezados, passando por constrangimentos e 
aborrecimentos, numa infinita espera sem ver solucionado seu 
problema. São mais que patentes o desgaste emocional e o 
estresse suportado pelo autor na busca de seus direitos.
O comportamento da ré em todo o episódio foi a toda evidência 
inteiramente injustificável e provocaria, não só no autor como em 
qualquer pessoa mediana, evidente sofrimento moral, por ferir seus 
sentimentos íntimos de dignidade e de consideração, valores que 
devem presidir as relações jurídicas consumeristas. 
Presente o dano moral, devem ser observados os parâmetros 
norteadores do valor da indenização, quais sejam, a capacidade 
econômica do agente, as condições sociais do ofendido, o grau de 
reprovabilidade da conduta, bem como a proporcionalidade.
O valor a ser recebido a título de indenização não pode ser tão 
alto a ponto de levar a um enriquecimento sem causa por parte do 
autor, mas também não pode ser tão baixo a ponto de não cumprir 
o seu papel punitivo e pedagógico em relação ao causador da 
lesão, razão pela qual fixo a indenização em R$ 3.000,00 (três mil 
reais), pois referida quantia é suficiente para atender os objetivos 
reparatórios e punitivos.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO 
INICIAL e, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 
Processo Civil, dou por extinto o feito, com resolução de mérito, 
para o fim de:
a) Condenar a ré a pagar ao autor, pelos danos materiais causados, 
a quantia de R$ 137,00 (cento e trinta e sete reais), corrigida 
monetariamente a partir da data do desembolso (19/01/2019), e 
acrescida de juros legais, estes devidos a partir da citação;
b) Condenar a ré a pagar ao autor, pelos danos morais causados, 
o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizado monetariamente 
e acrescido de juros legais a partir da publicação desta decisão.
Sem custas ou honorários advocatícios na forma da Lei dos 
Juizados Especiais.
Nos moldes do artigo 52, incisos III e IV, da Lei 9.099/95, a devedor 
fica ciente de pagar, independente de nova intimação, após o 
trânsito em julgado, o valor da condenação, no prazo de 15 (quinze) 
dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento).
O valor da condenação obrigatoriamente deverá ser depositado 
junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Provimento 001/2008 PR 
TJ/RO), com a devida e tempestiva comprovação no processo, 
sob pena de ser considerando inexistente o pagamento realizado 
através de outra instituição bancária, nos termos do artigo 4º do 
Provimento Conjunto n.º 006/2015-PR-CG, incidindo a pena 
prevista no artigo 523, § 1º, do CPC, além de juros e correção 
monetária previstas em Lei.
Havendo pagamento voluntário, desde logo fica autorizado o 
levantamento, independente de nova conclusão.
Decorrido o prazo para pagamento espontâneo, não havendo 
manifestação do autor, arquive-se.
Intimem-se. 
Serve a presente sentença como intimação no DJE/carta/mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE 
JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-
SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM 
A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE 
OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 2) AS PARTES DEVERÃO 
COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS 
ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA 
E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) 
NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 
9.099/95).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino 
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, 
CEP 76820-892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 7021878-
06.2019.8.22.0001 - Procedimento do Juizado Especial Cível
AUTOR: VITORIA JOVANA DA SILVA UCHOA, MIGUEL ANGELO 
7463 CUNIA - 76824-446 - PORTO VELHO - RONDÔNIA

ADVOGADO DO AUTOR: VITORIA JOVANA DA SILVA UCHOA 
OAB nº RO9233
RÉU: ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA., RUA 
PASSADENA 104, SALA 109, PARQUE INDUSTRIAL SAN JOSE 
PARQUE INDUSTRIAL SAN JOSÉ - 06715-864 - COTIA - SÃO 
PAULO
ADVOGADO DO RÉU: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA 
CASTRO OAB nº AC3802
Sentença
Vistos etc.
Relatório dispensado na forma da lei.
A autora ajuizou a presente ação visando a condenação da ré à 
restituição do valor do notebook no importe de R$ 2.999,00 (dois 
mil, novecentos e noventa e nove reais), além da condenação ao 
pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 
pelos danos morais suportados. Alega que realizou a compra do 
notebook da marca ASUS da Sra. Fabricia Piltz, no dia 13/11/2018, 
contudo, após uns dias de uso, o produto começou a apresentar 
defeitos (desligava sozinho e ficava com a tela cheia de traços), 
conforme vídeo em anexo. Reclama que após manter diversos 
contatos com a ré, sequer teve assistência técnica, em razão da 
desculpa de que faltavam dados/documentos para a realização 
do conserto, dados estes que foram devidamente passados pela 
requerente, portanto, não conseguiu a solução de seu problema, 
não podendo usufruir do bem adquirido.
O contexto do feito demonstra que a pretensão autoral é desprovida 
de razão. 
A ordem jurídica não ampara a pretensão da demandante de 
devolução do valor pago pelo produto defeituoso sem, antes, dar 
oportunidade a fornecedora de consertar o produto, saneando 
eventuais defeitos de fabricação apresentados.
Não se sabe ao certo se esses defeitos são de fabricação ou 
foram provocados pela usuária, por mal uso ou uso inadequado do 
produto ou outra causa, de modo que, prudentemente, é necessário 
submeter os defeitos ao exame preliminar da fornecedora para que 
esta saneie o defeito ou indique as razões que o impedem.
Conforme se extrai da inicial, a autora sequer enviou o produto 
para assistência técnica.
Ora, ainda que se permita a facilitação da defesa da consumidora 
em Juízo, fruto da sua condição de vulnerabilidade frente a 
fornecedora (artigos 4º, I c/c 6º, VIII, do CDC), reconhece o art. 
18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, o direito subjetivo 
da fornecedora ao saneamento do vício do produto, sendo crucial 
que primeiro deve a consumidora procurar a assistência técnica da 
fabricante, para depois lançar mão das alternativas a ele elencadas 
pelo legislador. Pode a consumidora exigir a substituição do 
produto por outro da mesma espécie, a restituição da quantia paga 
ou o abatimento proporcional do preço, desde que o vício não seja 
sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
Como se vê, para que a devolução do valor pago seja cabível, é 
necessário que o vício não seja sanado no prazo de 30 (trinta) dias.
Evidente também que a prova de tal encaminhamento é da 
consumidora (CPC, art. 373, I).
Seria necessário demonstrar que a autora, ao menos, tentou 
solucionar o defeito junto à assistência técnica autorizada por meio 
do envio do produto, o que, contudo, não se verificou na hipótese, 
o que inviabiliza uma análise justa dos termos pretendidos na 
exordial. 
Com efeito, não tendo sido dada a oportunidade para que a ré 
sanasse o vício, não há como exigir a devolução do valor pago.
Ademais, não restou comprovada qualquer circunstância a autorizar 
a incidência do art. 18, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.
Portanto, carece de respaldo legal a pretensão da consumidora de 
restituir a quantia paga sem que tenha a ré exercido o direito de 
sanar o vício alegado, o que, por sua vez, somente seria possível 
se a autora encaminhasse regularmente o produto à assistência 
técnica, o que não ocorreu.
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Do mesmo modo, não há dano moral a ser indenizado. 
A autora não demonstrou ofensa a direitos de personalidade.
Cuidando-se de mera infração contratual sem maiores 
consequências ou afrontas a direito da personalidade, não há que 
se falar em dano moral, que é reservado às hipóteses de mácula 
ao nome, imagem, boa fama, honra, o que não se divisa tenha 
ocorrido na espécie.
A sequência de eventos narrados na peça inaugural dá conta 
de aborrecimentos, mas que não podem ser interpretados como 
anormais e violadores da dignidade da requerente.
Nessa senda, ante a ausência de demonstração de prejuízo a 
repercutir na honra ou dignidade da autora, não há motivos para 
indenização.
Nesse sentido, já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo:
Restitutória e indenizatória Defeito no produto Autor que não 
encaminhou o produto para assistência técnica - Impossibilidade 
de exigência de troca ou restituição do valor pago antes que seja 
oportunizado o conserto do produto - Restituição indevida - Danos 
morais inocorrentes – Ação improcedente Recurso desprovido. 
(Apelação 1002661-90.2016.8.26.0157, 29ª Câmara de Direito 
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Relator Fortes 
Barbosa, data do julgamento 22/02/2017) (destaquei). 
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados 
na inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos 
termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Sem custas e honorários advocatícios nos termos do art. 55 da Lei 
9.099/95. 
Após o trânsito em julgado desta decisão, arquive-se.
Intimem-se.
Serve a presente sentença como intimação no DJE/carta/
mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE 
JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-
SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM 
A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE 
OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 2) AS PARTES DEVERÃO 
COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS 
ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA 
E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) 
NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 
9.099/95).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo nº 7038791-63.2019.8.22.0001
AUTOR: EDILENE MARIA PEREIRA
Advogados do(a) AUTOR: KATIA AGUIAR MOITA - RO6317, 
ANTONIA MARIA DA CONCEICAO ALVES BIANCHI - RO8150
RÉU: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 
ELETRODOMESTICOS LTDA, MONDIAL
Advogado do(a) RÉU: ARMANDO SILVA BRETAS - PR31997
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam 
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a 
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na 
sala de audiências do CEJUSC Porto Velho - 2º Juizado Especial 
Cível, sito à Av. Pinheiro Machado, 777, Bairro Olaria, Porto Velho/
RO - CEP 76801-235, conforme informações abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: Sala A - 2º Juizado Especial Cível Data: 
07/04/2020 Hora: 08:00 
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a 
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 

completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser 
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo 
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da 
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade 
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar 
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de 
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca; 
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as 
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4) 
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) 
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu 
não comparecimento a qualquer das audiências designadas, 
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados 
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria 
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo 
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação, 
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo 
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da 
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, 
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de 
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive 
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às 
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas 
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar 
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de 
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada 
ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa 
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a 
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º, 
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas 
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e 
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de 
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE 
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão 
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente 
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para 
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino 
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, 
CEP 76820-892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 7003348-
51.2019.8.22.0001 - Procedimento do Juizado Especial Cível
AUTOR: ASAFE MELOCRA DE OLIVEIRA, RUA CIPRIANO 
GURGEL 3512, APT. 201-B, CONDOMÍNIO LE PARC RESIDENCE 
INDUSTRIAL - 76821-020 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: OTAVIO AUGUSTO LANDIM OAB nº 
RO9548
RÉU: CENECT - CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO, CIENCIA 
E TECNOLOGIA LTDA, RUA DO ROSÁRIO 147 CENTRO - 80020-
110 - CURITIBA - PARANÁ
ADVOGADO DO RÉU: SHEKYING RAMOS LING OAB nº PR47349, 
ARTUR LOPES DE SOUZA OAB nº RO6231
Vistos etc.
Relatório dispensado em virtude do disposto no artigo 38, da Lei 
9.099/95.
Em resumo, o autor requereu a condenação da ré ao pagamento 
de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (Oito mil 
reais), bem como a antecipação de tutela com a finalidade ordenar 
a requerida a emitir os boletos para o adimplemento da dívida, a 
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liberação do acesso ao portal e da rematrícula do autor. Afirmou 
o autor que contratou serviço de ensino EAD prestado pela Ré, 
porém teve acesso bloqueado ao sistema de ensino em razão de 
débitos referente as mensalidades. Assim, firmou acordo para o 
pagamento do débito, de forma parcelada. Segundo o autor a ré 
descumpriu o acordo firmado, eis que apesar de ter realizado o 
pagamento da primeira parcela do acordo o seu acesso ao portal 
educacional não foi liberado pela ré, impedindo-o a retomar os 
estudos.
Em resposta, a pessoa jurídica ré sustentou que a indisponibilidade 
do acesso ao portal do aluno ocorreu em virtude da inadimplência 
do autor que acarretou no abandono da matrícula. Alegou que 
o transtorno poderia ser evitado caso o autor tivesse realizado 
o pedido de cancelamento/trancamento da matrícula, assim as 
cobranças seriam interrompidas e o Aluno poderia retomar os 
estudos, com a matrícula original, assim que estivesse normalizada 
sua situação financeira. A Ré alegou que não houve falha na 
prestação do serviço, tendo em vista que agiu de acordo com as 
regras estabelecidas no contrato de prestação de serviço.
Inicialmente, deve-se ressaltar que a indisponibilidade do acesso 
pelo autor ao sistema de aulas decorreu da falta de pagamento das 
mensalidades do curso em que o autor estava matriculado.
Dessa maneira, não há que se falar em prática de conduta ilícita ou 
abusiva pela ré, tendo em vista que a falta de acesso ao portal de 
aulas ocorreu em decorrência do inadimplemento do autor. 
No mais, não há danos morais a reparar, porque não se provou 
qualquer afronta aos direitos da personalidade do autor. Por certo, 
é frustrante e desgastante a demora na solução de um problema. 
Contudo, o autor contribuiu para a ocorrência do transtorno. 
Além disso, o autor não demonstrou prejuízo sofrido em razão da 
indisponibilidade da plataforma de ensino durante o período da 
inadimplência ou após o pagamento da primeira parcela, e ainda, 
não teve seu nome negativado indevidamente em razão de dívida 
com a entidade educacional, ora ré, motivos que demonstram mero 
dessabor, inaptos a ensejar lesão a direito de personalidade do 
consumidor, sobretudo quanto a sua dignidade.
Por fim, não merece procedência o pedido de condenação do autor 
nas sanções decorrentes da litigância de má-fé, porquanto não se 
observa a configuração de nenhuma das hipóteses elencadas no 
artigo 80, do CPC, eis que, igualmente, a ré exerceu seu legítimo 
direito de resposta na presente ação, diante de um fato que gerou 
conflito de interesses entre as partes litigantes.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e, 
com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 
dou por EXTINTO o feito, com resolução de mérito.
Sem custas e sem honorários nesta instância, na forma da lei.
Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.
Intimem-se.
Serve a presente sentença como intimação no DJE/carta/mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE 
JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-
SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM 
A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE 
OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 2) AS PARTES DEVERÃO 
COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS 
ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA 
E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) 
NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 
9.099/95).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino 
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, 
CEP 76820-892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 7011976-
29.2019.8.22.0001 - Procedimento do Juizado Especial Cível

REQUERENTE: ANGELA AERCILENE MOREIRA DE SOUZA, RUA 
PRUDENTE DE MORAES 2053, - DE 1879 A 2267 - LADO ÍMPAR 
BAIXA UNIÃO - 76805-865 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: GILMARINHO LOBATO MUNIZ 
OAB nº RO3823
REQUERIDO: AMERICEL S/A, AVENIDA CARLOS GOMES 2262, 
- DE 1900 A 2350 - LADO PAR SÃO CRISTÓVÃO - 76804-038 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: RAFAEL GONCALVES ROCHA 
OAB nº PA16538L
Sentença
Vistos etc.
Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95.
A autora ajuizou a presente ação visando, em sede de tutela de 
urgência, que a ré se abstivesse de interromper os serviços de 
internet, ou caso já tivesse ocorrido, que efetuasse o restabelecimento 
imediatamente, bem como de promover lançamentos indevidos 
relativos aos serviços cancelados de NET TV, bem como aos 
serviços não contratados de NET FONE, e, no mérito, o imediato 
cancelamento da cobrança referente aos serviços de NET TV e 
NET FONE, a devolução em dobro dos valores de R$ 1.648,60 (um 
mil, seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos) e R$ 
840,66 (oitocentos e quarenta reais e sessenta e seis centavos) 
cobrados indevidamente, além da condenação da ré ao pagamento 
de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos 
morais suportados. Narra que tinha um plano com NET TV, internet 
NET e Serviços Móveis, e, insatisfeita com a qualidade do serviço 
de NET TV, no dia 04/09/2018, cancelou o serviço (protocolo nº 
220182095984308), contudo, com a continuidade da cobrança 
nas faturas de outubro/2018 a março/2019, ligou novamente na 
central de atendimento nos dias 10/10/2018 e 18/10/2018, sendo 
gerados os protocolos nºs 220182124220484 e 220182127429124, 
e, nesse mesmo atendimento, solicitou também o cancelamento 
do serviço de NET FONE no valor mensal de R$ 44,30 (quarenta 
e quatro reais e trinta centavos) que nunca foi contratado. Relata 
que, no dia 16/11/2018, ligou novamente para que fossem retiradas 
as cobranças dos referidos serviços, bem como fossem estornadas 
as cobranças indevidas (protocolo nº 220182171524739), e, 
assim, toda vez que chega uma nova fatura, é obrigada a ligar 
no Call Center da ré para emitirem nova fatura retirando o valor 
dos serviços cancelados (protocolos nºs 220182181085747 – 
24/11/2018 e 220182189326150 – 03/12/2018), e, não bastasse 
isso, no dia 19/12/2018, a ré interrompeu os serviços de internet, 
obrigando a requerente a ficar horas ligando no Call Center para 
explicar o erro cometido pela empresa de telefonia (protocolos 
nºs 220182207081050 – 19/12/2018 e 220182207110271 – 
19/12/2018), vindo a restabelece-los apenas no outro dia. Por 
último, alega que, no dia 01/02/2019, ligou novamente pedindo 
a correção da fatura com vencimento em 15/01/2019 (conforme 
protocolo nº 220192250906731) e, com medo de ter os serviços 
de internet novamente interrompidos, pagou a fatura com os 
lançamentos dos serviços cobrados indevidamente.
O pedido de tutela de urgência foi deferido (ID 28159638).
Citada, a ré limitou-se a alegar na contestação, de forma genérica, 
que não foi localizada nenhuma irregularidade nas cobranças.
A relação entre as partes é de consumo (artigos 2º e 3º do Código 
de Defesa do Consumidor), sendo, portanto, aplicáveis todos os 
dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, notadamente 
os princípios da vulnerabilidade, hipossuficiência do consumidor, 
inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva por danos 
relativos a bens ou serviços fornecidos. 
A presunção de estarem corretas as cobranças efetuadas pela 
ré cessou no momento em que a consumidora, vulnerável e 
hipossuficiente insurgiu reclamando, pois isto transferiu a ré a 
obrigação de proceder a um minucioso levantamento de modo a 
comprovar a regularidade das cobranças. 
Observa-se, contudo, que a ré não produziu nenhuma prova 
que embasasse sua alegação, como por exemplo a prova da 
contratação do serviço de NET FONE e a gravação dos protocolos 
de atendimentos mencionados na inicial, a fim de demonstrar a 
regularidade das cobranças, ônus que lhe incumbia.
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Dentro desse contexto, conclui-se que a ré prestou seus serviços 
de forma inadequada ao incluir nas faturas serviços de NET TV 
cancelado e NET FONE não contratados pela autora. 
Comprovado o dano e o nexo causal, cabível a indenização por danos 
materiais e morais, mesmo porque a presente responsabilização 
que se pretende, independe da análise de dolo ou culpa, visto 
se tratar, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, de 
responsabilidade objetiva do fornecedor a reparação de danos 
referentes a sua prestação de serviços. 
O pedido de repetição do indébito com a consequente devolução 
dos valores pagos, em dobro, não prospera, pois em que pese a 
autora ter pago as faturas, não restou comprovada a má-fé da ré, o 
que leva a improcedência do pedido.
Por outro lado, como a inversão da prova milita em favor da 
autora, caberia a ré demonstrar a legalidade das cobranças, 
entretanto, limitou-se a apresentar defesa genérica desprovida de 
bojo probatório, portanto, diante dos pedidos de cancelamentos 
realizados, de rigor a devolução do valor de R$ 1.244,63 (um mil, 
duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos) de 
forma simples.
No tocante aos danos morais, a pretensão da autora merece acolhida 
em parte em razão do valor atribuído ao pedido indenizatório.
É inegável que a conduta ilícita praticada pela ré gerou danos 
morais a autora. 
Os protocolos não atendidos mencionados na petição inicial 
demonstram as tentativas administrativas, em vão, da parte 
demandante, de cancelar os serviços de NET TV e NET FONE, 
sem conseguir uma resposta adequada para os problemas cuja 
solução se exigia em respeito a consumidora.
A atitude da ré certamente provocou na autora imensa indignação, 
posto que não apresentou qualquer solução às inúmeras ligações 
solicitando o cancelamentos dos serviços supracitados, e ainda, 
suspendeu os serviços de internet sem prévio aviso.
Qualquer consumidor, no lugar da autora, também ficaria 
angustiado, revoltado e com sensação de impotência diante de 
tanta indiferença e descaso da ré, o que caracteriza dano moral, 
que a ré se obriga a indenizar, por força do art. 14 do Código de 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).
Por isso, se presume que a autora sofreu injusto constrangimento 
decorrente da falha em sua prestação de serviços, bem como da 
emissão de faturamento indevido a ela atribuído, cobranças que 
perturbariam a paz e a tranquilidade de qualquer pessoa, o que 
obriga a ré a indenizar o dano moral correspondente.
A ré, por força de sua atividade, deve ter plena consciência de 
suas obrigações e poderia facilmente e, sem qualquer prejuízo 
considerável, atender o pedido da autora, evitando maiores 
prejuízos e desgastes, contudo, permaneceu inerte.
Destaca-se que foi necessário ingressar com demanda judicial 
para solucionar o problema, mesmo com a tentativa de solução 
administrativa, configurando, assim, dano passível de indenização.
A omissão da ré em não solucionar o caso, revela descaso no trato 
com a consumidora, ora autora, que merece ser reparada pela 
situação experimentada.
O dano moral é latente e decorre da natureza do fato apresentado, 
dispensando-se a instrução probatória. 
O fato descrito na inicial já demonstra satisfatoriamente a existência 
do abalo indenizável.
Presente o dano moral, devem ser observados os parâmetros 
norteadores do valor da indenização, quais sejam, a capacidade 
econômica do agente, as condições sociais do ofendido, o grau de 
reprovabilidade da conduta, bem como a proporcionalidade.
Saliento que o valor a ser recebido a título de indenização não 
pode ser tão alto a ponto de levar a um enriquecimento sem causa 
por parte da autora, mas também não pode ser tão baixo a ponto 
de não cumprir o seu papel punitivo e pedagógico em relação ao 
causador da lesão, ora ré, razão pela qual fixo a indenização para 
a hipótese vertente, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO 
INICIAL e, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 
Processo Civil, dou por EXTINTO o feito, com resolução de mérito, 
para o fim de:
a) condenar a ré a pagar para a autora, a título de indenização 
por danos materiais, o valor de R$ 1.244,63 (um mil, duzentos 
e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos), corrigido 
monetariamente a partir da data do ajuizamento da presente ação 
e acrescida de juros legais, estes incidentes desde a citação, além 
dos valores que foram cobrados e pagos no decorrer do presente 
feito;
b) condenar a ré a pagar para a autora, a título de indenização por 
danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado 
monetariamente e acrescido de juros legais a partir da publicação 
desta decisão.
Torno definitiva a tutela de urgência antecipada concedida.
Sem custas e sem honorários na forma da lei.
Nos moldes do artigo 52, incisos III e IV, da Lei 9.099/95, a devedora 
fica intimada a pagar, após o trânsito em julgado, independente de 
nova intimação, o valor da condenação, no prazo de 15 (quinze) 
dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento).
O valor da condenação obrigatoriamente deverá ser depositado 
junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Provimento 001/2008 PR 
TJ/RO), com a devida e tempestiva comprovação no processo, 
sob pena de ser considerando inexistente o pagamento realizado 
através de outra instituição bancária, nos termos do artigo 4º do 
Provimento Conjunto n.º 006/2015-PR-CG, incidindo a pena 
prevista no artigo 523, §1º, do CPC, além de juros e correção 
monetária previstas em Lei.
Havendo pagamento voluntário, desde logo fica autorizado o 
levantamento, independente de nova conclusão.
Decorrido o prazo para pagamento espontâneo, não havendo 
manifestação da autora, arquive-se.
Intimem-se.
Serve a presente sentença como intimação no DJE/carta/
mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE 
JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-
SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM 
A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE 
OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 2) AS PARTES DEVERÃO 
COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS 
ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA 
E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) 
NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 
9.099/95).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino 
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, 
CEP 76820-892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 7021329-
93.2019.8.22.0001 - Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: TEREZA MARIA LEITE ANACLETO, CALAMA 
3312, - DE 3240 A 3516 - LADO PAR EMBRATEL - 76820-864 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: MAURICIO M FILHO OAB nº 
RO8826
REQUERIDO: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A., AVENIDA 
DAS NAÇÕES UNIDAS 14261, 30 ANDAR VILA GERTRUDES - 
04794-000 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADO DO REQUERIDO: MAURICIO MARQUES 
DOMINGUES OAB nº RJ181618
Sentença
Vistos etc.
Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95.
A autora ajuizou a presente ação visando a condenação da ré ao 
pagamento do valor de R$ 3.808,99 (três mil, oitocentos e oito reais 
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e noventa e nove centavos), ao argumento de que celebrou contrato 
de seguro residencial com a ré envolvendo o imóvel situado na 
Avenida Calama, 3312, Bairro Embratel, e que, em 28/09/2018, foi 
vítima de furto em sua residência, ocasião em que foram subtraídos 
vários bens móveis, inclusive sua TV de 42 polegadas no valor 
de R$ 1.709,00 (um mil, setecentos e nove reais) adquirida em 
30/06/2012 (conforme nota fiscal anexa ao ID 27447437). Ressaltou 
que fez diversas pesquisas para adquirir uma TV nova, sendo que 
o valor de R$ 2.099,99 (dois mil e noventa e nove reais e noventa 
e nove centavos) corresponde ao menor orçamento. Aduziu que 
procurou a ré para buscar o ressarcimento do prejuízo, mas lhe foi 
negada a cobertura securitária por parte da ré. 
Em sua defesa, a ré justificou o não pagamento da indenização, 
sob a alegação de ausência de caracterização de furto mediante 
arrombamento, pois de acordo com a vistoria realizada em sua 
residência, não foram constatados sinais de arrombamento que 
pudessem comprovar a ação de criminosos.
Nesse passo, a temática central do feito envolve a perquirição a 
respeito da previsão de cobertura para o sinistro vivenciado pela 
autora.
A existência do contrato de seguro é incontroversa.
A ocorrência do sinistro (furto) também é certa.
Nos ID’s 27447432 e 28749999 – Páginas 13 e 14 constam boletins 
de ocorrências lavrados dando conta do ocorrido.
A nota fiscal da TV furtada consta anexa ao ID 27447437 - Pág. 1.
Nos termos do artigo 757, do Código Civil: “o segurador se 
obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse 
legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos 
predeterminados”. 
É cediço que o contrato de seguro não admite interpretação 
extensiva ou analógica, devendo prevalecer as cláusulas da 
apólice, com os riscos assumidos. 
No caso concreto, pela leitura atenta da apólice do seguro (ID 
28749998), infere-se que constou expressamente a cobertura 
incidente sobre a hipótese de “roubo e/ou furto qualificado”, de forma 
genérica, sem nenhuma ressalva, na referida apólice, a respeito da 
restrição acerca da especificação do tipo de furto qualificado, com a 
restrição de que se tratava apenas da hipótese de furto qualificado 
por destruição ou rompimento de obstáculo, excluindo-se as outras 
modalidades de furto qualificado. Também não há informação de 
que a autora tenha recebido, no momento da análise da proposta 
ou da própria contratação, esclarecimentos suficientes a respeito da 
interpretação adotada em relação ao conceito de furto qualificado.
Inegável que se trata de relação de consumo, com incidência do 
Código de Defesa do Consumidor, na qual a autora figura como 
consumidora, tendo adquirido o serviço prestado pela ré, como 
destinatária final, sendo ela qualificada como fornecedora, por 
força do disposto no artigo 3º, parágrafo 2º da Lei nº 8.078/90. A 
autora é consumidora final. Presente, portanto, a vulnerabilidade. 
Como decorrência, está presente sua hipossuficiência, já que na 
presente lide, a prova de suas alegações seria consideravelmente 
custosa. Deste modo, nos termos do art. 6º VIII, do CDC, inverto o 
ônus probatório. 
De acordo com o artigo 54, § 4º, do Código de Defesa do 
Consumidor: “as cláusulas que implicarem limitação de direito do 
consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua 
imediata e fácil compreensão”. 
Evidente, portanto, que a informação genérica contida na apólice 
a respeito de furto qualificado não contemplava a restrição a 
respeito da hipótese exclusiva de furto qualificado pela destruição 
ou rompimento de obstáculo, previsto no artigo 155, § 4º, inciso I, 
do Diploma Penal. 
Assim, tratando-se de relação de consumo e diante da interpretação 
de que o risco estava coberto, nos termos do artigo 47, do Código 
de Defesa do Consumidor, deve ser adotada a interpretação mais 
favorável a autora. 
Não se pode olvidar que, conforme artigo 6º, inciso III, do Código de 
Defesa do Consumidor, é dever do fornecedor de serviços prestar 
informações claras e adequadas ao consumidor, notadamente, na 
hipótese de restrição de direitos, o que não foi observado no caso 
concreto. 

O mínimo que se espera da seguradora é que prestasse 
informações claras a respeito das coberturas e exclusões, visando 
evitar surpresas a consumidora. 
Nesse contexto, em relação à interpretação da cobertura relativa ao 
furto qualificado, caracterizando-se ofensa ao dever de informação, 
reconheço que, comprovada, eventualmente, a hipótese de 
furto qualificado por outro motivo, em princípio, imperativa a 
cobertura securitária. 
A autora declarou que a perícia foi até o local e constatou que os 
elementos subiram no muro lateral da casa e tiveram acesso a 
sacada, adentraram pela janela do banheiro, pegaram as chaves 
que estavam no balcão na sala para abrir o portão e fugir com 
o veículo e os objetos roubados, configurando-se, em tese, a 
hipótese de furto qualificado, conforme artigo 155, § 4º, inciso II, 
do Código Penal. 
Faz-se desarrazoado exigir da consumidora, em razão da 
hipossuficiência que lhe é característica, conhecimento jurídico 
específico, no sentido da diferenciação das diversas espécies de 
crime contra o patrimônio. 
Ora, é sabido que quem contrata seguro para cobertura de roubo 
ou furto o faz com a intenção de garantir o bem contra as mais 
variadas subtrações passíveis de ocorrerem no cotidiano, e não 
apenas contra aquelas previstas no certificado de seguro. 
Ao se excluir determinadas hipóteses, ainda mais em se tratando 
de contrato de adesão, destinado a contratações em massa, o 
consumidor é colocado em situação de maior vulnerabilidade, 
sendo restringidos direitos e obrigações da seguradora que são 
inerentes à natureza das relações de consumo. 
Ademais, a “explicação” do contrato acerca da abrangência da 
cobertura securitária que reproduz, em essência, a letra da lei, 
não satisfaz o comando normativo segundo o qual as cláusulas 
limitadoras devem ser claras aos olhos dos destinatários 
consumidores. 
Destarte, a cláusula limitadora é de ser considerada abusiva. 
Uma vez comprovada pela autora a ocorrência do sinistro, de rigor 
a procedência, pelo menos em parte, do pedido de indenização 
pelos danos materiais por ela suportados.
Relativamente ao valor da indenização securitária, deve prevalecer 
o limite máximo previsto no contrato para a hipótese de furto 
qualificado (R$ 5.000,00), com o desconto da franquia de 10% 
(dez por cento), expressamente prevista na Tabela constante da 
proposta de seguro (28749998 - Pág. 3).
Quanto à TV, a autora apresentou a nota fiscal da TV anexa ao ID 
27447437 - Pág. 1, datada de 30/06/2012, e fez diversas pesquisas 
para adquirir uma TV nova, sendo que o valor de R$ 2.099,99 (dois 
mil e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) corresponde 
ao menor orçamento. Desta feita, esse é o montante do prejuízo. 
Logo, esse é o valor a ser indenizado pela seguradora ré à autora. 
Sobre esse valor deve incidir a franquia de 10% (dez por cento) 
prevista no contrato, de modo que a indenização fica reduzida a 
R$ 1.890,00 (um mil, oitocentos e noventa reais), valor, inclusive, 
próximo ao valor de R$ 1.889,10 (um mil, oitocentos e oitenta e nove 
reais e dez centavos) que a ré se comprometeu a pagar (conforme 
e-mail datado de 10/06/2019 apresentado no dia da audiência de 
conciliação).
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO 
INICIAL e, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 
Processo Civil, dou por extinto o feito, com resolução de mérito, 
para o fim de CONDENAR a RÉ a PAGAR à AUTORA, a quantia 
de R$ 1.890,00 (um mil, oitocentos e noventa reais), corrigida 
monetariamente a partir da data do ajuizamento da ação, e 
acrescida de juros legais, estes devidos a partir da citação.
Sem custas e sem honorários nesta instância, haja vista tratar-se 
de decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, no âmbito dos 
Juizados Especiais, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
Nos moldes do artigo 52, incisos III e IV, da Lei 9.099/95, a parte ré 
fica ciente de pagar o valor determinado, após o trânsito em julgado, 
no prazo de 15 (quinze) dias, independente de nova intimação, sob 
pena de multa de 10% (dez por cento).
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O valor da condenação obrigatoriamente deverá ser depositado 
junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Provimento 001/2008 PR 
TJ/RO), com a devida e tempestiva comprovação no processo, 
sob pena de ser considerando inexistente o pagamento realizado 
através de outra instituição bancária, nos termos do artigo 4º do 
Provimento Conjunto n.º 006/2015-PR-CG, incidindo a pena 
prevista no artigo 523, § 1º, do CPC, além de juros e correção 
monetária previstas em Lei.
Havendo pagamento voluntário, desde logo fica autorizado o 
levantamento, independente de nova conclusão.
Decorrido o prazo para pagamento espontâneo, não havendo 
manifestação da autora, arquive-se.
Deverá o advogado da autora regularizar sua situação processual, 
com a juntada da procuração. 
Intimem-se.
Serve a presente sentença como intimação no DJE/carta/mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE 
JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-
SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM 
A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE 
OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 2) AS PARTES DEVERÃO 
COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS 
ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA 
E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) 
NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 
9.099/95).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino 
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, 
CEP 76820-892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 7038394-
04.2019.8.22.0001 - Procedimento do Juizado Especial Cível
AUTOR: RODRIGO FINCK, RUA SURUBIM 4714, APTO 801, 
BLOCO GENOVA LAGOA - 76812-020 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: EMANUEL AMON MARINS OAB nº 
SC34153
RÉU: GOL LINHAS AÉREAS, AC AEROPORTO INTERNACIONAL 
DE PORTO VELHO s/n, AVENIDA GOVERNADOR JORGE 
TEIXEIRA 6490 AEROPORTO - 76803-970 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: BERNARDO AUGUSTO GALINDO 
COUTINHO OAB nº RO2991, ALINE SUMECK BOMBONATO 
OAB nº RO3728
Sentença
Vistos etc. 
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
O autor ajuizou a presente ação com o objetivo de receber 
indenização no valor de R$ 60,00 (sessenta reais) a título de 
danos materiais e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos 
morais experimentados em razão das consequências e dissabores 
decorrentes da perda da conexão por atraso injustificado de voo 
da ré.
Citada, a ré, em contestação, em resumo, sustentou que o voo 
referente ao trecho São Paulo/Brasília partiu com ínfimo atraso 
no horário marcado, dados os procedimentos necessários, que 
resultou na perda da conexão. Ressaltou que não mediu esforços 
e deu todo suporte necessário, hotel, transporte, bem como 
reacomodação em voo posterior, no dia seguinte.
A relação estabelecida entre as partes é, a toda evidência, de 
consumo, consoante se extrai dos artigos 2º e 3º da Lei n. 8.078/90, 
inferindo-se do contrato entabulado entre as partes que a parte ré é 
prestadora de serviços, sendo o autor, seu destinatário final.
Cumpre destacar que cabe à companhia aérea ré demonstrar as 
causas excludentes de sua responsabilidade, quais sejam, que 
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva 
do consumidor ou de terceiros (conforme art. 14, § 3º, incisos I e 
II do CDC).

Diferente do comando contido no art. 6º, inciso VIII, que prevê a 
inversão do ônus da prova a critério do juiz, quando for verossímil a 
alegação ou hipossuficiente a parte, o § 3º, do art. 14, preestabelece 
– de forma objetiva e independentemente da manifestação do 
magistrado -, a distribuição da carga probatória do fornecedor de 
serviço, que só não será responsabilizado se provar: 
I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 
II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Analisando detidamente as provas do feito, infere-se que a ré não 
logrou êxito em demonstrar que o atraso do voo que resultou na 
perda da conexão decorreu dos procedimentos necessários ao 
embarque. Mais ainda, não impugnou a declaração anexa ao ID 
30494157, em que consta expressamente que o atraso se deu em 
razão de impedimentos meteorológicos.
O artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor é 
efetivamente claro em consignar que o fornecedor de serviços 
só não será responsabilizado quando provar, e ali elenca duas 
hipóteses e, ao que se depreende, caso fortuito e força maior não 
estão entre elas.
Em que pese a tentativa de exclusão da responsabilidade, o que 
se verifica é que tal desiderato não se afigurou, portanto, há de se 
entender que o atraso decorreu de falha de serviço da ré.
Consigne que é comum cancelamento, atraso e alteração de voos 
de forma reiterada pelas empresas aéreas, sempre sob os mesmos 
argumentos, entretanto, tais alegações quase nunca restam 
comprovadas, inferindo-se que há, via de regra, remanejamento 
dos passageiros ao bel-prazer da empresa aérea. 
De qualquer sorte, vale ressaltar que os fatos articulados na inicial 
estão alicerçados não só no injustificável atraso do voo, mas também 
em todo o sofrimento vivenciado pelo autor, decorrente da angústia, 
estresse, preocupação e frustração, vendo-se impossibilitado de 
chegar no destino final no horário contratado.
Nessa trilha, inexorável a conclusão de que a hipótese vertente se 
amolda ao conceito amplo do dano moral, pois os constrangimentos 
e transtornos impingidos ao autor não são daqueles que configuram 
“mero dissabor”, conforme dito. 
Presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva – 
prestação inadequada de serviço, dano e nexo de causalidade, 
com fundamento nos artigos 20 e 22 do Código de Defesa do 
Consumidor deve ser afirmada a obrigação de indenizar do agente 
causador do dano, no caso a ré.
Em se tratando da valoração da indenização, adotam-se os critérios 
informados pela doutrina e jurisprudência, atento ao grau de culpa, 
extensão do dano e efetiva compensação pelo injusto sofrido, 
além do fator desestímulo, evitando-se, contudo, o enriquecimento 
ilícito.
A fixação do dano moral, segundo a doutrina e jurisprudência 
dominantes, deve, entre outras circunstâncias, se ater às 
consequências do fato, servir como desestímulo para a prática 
de novas condutas lesivas, observando-se sempre a capacidade 
financeira do obrigado a indenizar, de forma que o quantum que 
não implique em enriquecimento indevido do ofendido. Referido 
valor passa, invariavelmente, pelo arbítrio do juiz.
Diante das circunstâncias do caso já expostas, em razão do atraso 
injustificado do voo e dos problemas gerados pela má prestação 
de serviço e desorganização da empresa aérea, fixo a indenização 
pelos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais). A quantia 
é justa e razoável para servir de lenitivo ao transtorno sofrido 
pelo consumidor, bem como tem o caráter de prevenir condutas 
semelhantes por parte da companhia aérea.
No que pertine aos danos materiais, pelos fatos acima narrados, 
resta incontroversa a responsabilidade da companhia aérea de 
restituir os gastos que o autor suportou no valor total de R$ 60,00 
(sessenta reais), pois, não fosse o descumprimento do contrato 
de transporte aéreo firmado pelas partes, tais gastos não teriam 
sido necessários, o que dá azo à condenação ao pagamento da 
indenização pretendida pelo autor. 
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO 
INICIAL e, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 
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Processo Civil, dou por EXTINTO o feito, com resolução de 
mérito, para o fim de CONDENAR a RÉ a pagar ao AUTOR, a 
título de indenização por DANOS MATERIAIS, a quantia de R$ 
60,00 (sessenta reais), corrigida monetariamente a partir dos 
desembolsos (02/09/2019) e acrescida de juros legais, estes 
devidos a partir da citação, além de pagar, a título de indenização 
por DANOS MORAIS, o valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 
atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a partir da 
publicação desta decisão.
Sem custas e sem honorários nesta instância, haja vista tratar-se 
de decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, no âmbito dos 
Juizados Especiais, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
Nos moldes do artigo 52, incisos III e IV, da Lei 9.099/95, a parte ré 
fica ciente de pagar o valor determinado, após o trânsito em julgado, 
no prazo de 15 (quinze) dias, independente de nova intimação, sob 
pena de multa de 10% (dez por cento).
O valor da condenação obrigatoriamente deverá ser depositado 
junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Provimento 001/2008 PR 
TJ/RO), com a devida e tempestiva comprovação no processo, 
sob pena de ser considerando inexistente o pagamento realizado 
através de outra instituição bancária, nos termos do artigo 4º do 
Provimento Conjunto n.º 006/2015-PR-CG, incidindo a pena 
prevista no artigo 523, § 1º, do CPC, além de juros e correção 
monetária previstas em Lei.
Havendo pagamento voluntário, desde logo fica autorizado o 
levantamento, independente de nova conclusão.
Decorrido o prazo para pagamento espontâneo, não havendo 
manifestação do autor, arquive-se.
Intimem-se. 
Serve a presente sentença como intimação no DJE/carta/
mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE 
JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-
SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM 
A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE 
OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 2) AS PARTES DEVERÃO 
COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS 
ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA 
E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) 
NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 
9.099/95).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino 
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, 
CEP 76820-892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 7030521-
50.2019.8.22.0001 - Procedimento do Juizado Especial Cível
AUTOR: JUCILENE CORDEIRO DA SILVA, CAETANO 3486, - 
DE 3356/3357 A 3755/3756 CALADINHO - 76808-122 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA
RÉU: Oi S/A, AVENIDA LAURO SODRÉ 3290, - DE 3290 A 3462 
- LADO PAR COSTA E SILVA - 76803-460 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO 
OAB nº RO635, MARCIO MELO NOGUEIRA OAB nº RO2827
Sentença 
Vistos etc.
Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95.
A autora ajuizou a presente ação visando a condenação da ré 
ao pagamento de indenização no valor de R$ 15.000,00 (quinze 
mil reais) pelos danos morais suportados em razão da falha na 
prestação de serviços. Alega que contratou o serviço de telefone 
e internet de 10GB com a ré no valor de R$ 130,00 (cento e trinta 
reais) e, no mês de novembro/2018, recebeu uma ligação na qual 
foi ofertado um plano de 15GB mais custos extras pelo valor de R$ 

152,88 (cento e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos), 
valor este que seria cobrado a partir de janeiro de 2019, contudo, 
iniciaram-se constantes quedas de sinal e falhas no serviço, 
tendo em vista que não era entregue a velocidade esperada, e, 
durante dois meses, o problema afetou, inclusive, as vídeoaulas 
de sua filha que estuda no IFRO. Alega ainda que não recebeu 
as faturas de janeiro e fevereiro e realizou constantes ligações, 
obtendo a resposta de que as cobranças foram encaminhadas para 
o município de Guajará-Mirim, ficando consignado a entrega das 
faturas vencidas a 10 (dez) dias, além da de março. Relata que 
fez inúmeras reclamações por telefone, foram realizadas visitas 
técnicas na residência e em uma delas um funcionário, ao analisar o 
equipamento, informou que não comportava a velocidade, devendo 
retornar para o atendimento porque não teria aparelho para troca, 
logo estava pagando um valor maior e não utilizava a internet 
contratada por falta de condições técnicas de utilização de 15GB. 
Aduz que, como a ré não providenciou a alteração, provocada pela 
inércia e pela falha na prestação dos serviços, acionou o Procon 
no dia 15/04/2019 e requereu que a ré fizesse a portabilidade dos 
serviços, passando a pagar o valor de R$ 57,87 (cinquenta e sete 
reais e oitenta e sete centavos), sendo R$ 15,90 (quinze reais e 
noventa centavos) de telefonia fixa e R$ 41,97 (quarenta e um reais 
e noventa e sete centavos) por 15GB de internet. Requer que a 
ré seja responsabilizada civilmente pelos prejuízos sofridos por ter 
sido privada de utilizar os serviços contratados, por longos períodos 
e de maneira reiterada e frequente, em razão da péssima qualidade 
do serviço de internet, prejudicando o regular desempenho de suas 
atividades diárias pessoais e profissionais. 
Citada, a ré suscitou preliminares de inépcia da petição inicial em 
razão do valor incorreto da causa e de incompetência absoluta do 
Juízo em razão da necessidade de perícia técnica, e, no mérito, 
limitou-se a apresentar defesa genérica desprovida de bojo 
probatório. 
Na audiência de conciliação, a autora requereu a assistência da 
Defensoria Pública principalmente para a apresentação da réplica 
à contestação, contudo, considerando o Provimento Conjunto 
n. 01/2017 do TJ/RO, que tornou a audiência de conciliação 
concentrada, a peça deveria ter sido apresentada na referida 
solenidade, ainda que de forma oral, reduzida a termo pelo 
conciliador, e a autora foi advertida, por ocasião do ajuizamento 
da presente ação, de que, havendo necessidade de assistência 
por Defensor Público, deveria solicitar atendimento, no prazo de 
até 15 (quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da 
Defensoria Pública da respectiva Comarca (conforme item 13 – 
ADVERTÊNCIAS). 
A autora optou por ajuizar a ação nos Juizados Especiais, de 
modo que deve se submeter ao rito processual e aos princípios 
inerentes ao Sistema Especialíssimo regido pela Lei 9.099/95 e, 
no Estado de Rondônia, pelo provimento 001/2017. Ao decidir 
pelo rito célere assumiu os “riscos” da adoção do procedimento, 
dentre eles o tempo reduzido e imediato para apresentação das 
peças processuais, motivo pelo qual deixo de conceder prazo para 
a apresentação da réplica à contestação. A observância rígida dos 
prazos peremptórios é essencial para o tratamento isonômico das 
partes.
Da preliminar de inépcia da petição inicial
Houve, de fato, imputação equivocada do valor atribuído à causa - 
que, ao que parece, não foi propriamente uma impropriedade técnica 
(art. 292, inc. V, do CPC 2015), mas mero erro material (constou 
R$ 144,41, em vez de R$ 15.000,00), que, inclusive, já foi corrigido 
no sistema PJE. 
Da preliminar de incompetência absoluta do Juízo em razão da 
necessidade de perícia técnica
Rejeito a preliminar porque a própria natureza do negócio e a 
singeleza na percepção dos fatos e das provas confere a este Juízo 
a necessária competência para conhecer e julgar do pedido.
Do mérito
O pedido é procedente em parte. 
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A relação havida entre as partes é notoriamente de consumo, 
sendo, portanto, plenamente aplicável o disposto no art. 6°, inciso 
VIII, do Código de Defesa do Consumidor, invertendo-se o ônus da 
prova em favor da autora, já que verossímeis as alegações. 
Nestes termos, é indiscutivelmente da ré o ônus de demonstrar que 
os serviços foram prestados adequadamente, entretanto, quedou-
se inerte. 
A empresa apresentou uma fatura apenas e as telas do seu 
sistema operacional que não servem como meio de prova, pois 
unilateralmente produzidas.
Em contrapartida, não se alvitra de qualquer indício de má-fé da 
autora. 
Ora, não se mostra razoável a consumidora contatar a empresa 
de fornecimento de serviços através do órgão Procon e CEJUSC, 
buscar solução junto ao Judiciário, se não houvesse qualquer 
problema no fornecimento dos serviços. 
Ressalto, inicialmente, que a responsabilidade no caso em tela é 
objetiva, independentemente de prova de culpa, nos termos do 
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da 
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem 
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua 
fruição e riscos”.
No caso concreto, a autora demonstrou os fatos constitutivos do 
seu direito, razão pela qual caberia à empresa provar que o serviço 
de internet era prestado da forma contratada. 
Com relação ao dano moral, a falha na prestação do serviço de 
internet a consumidora, por si só, não enseja a reparação por dano 
moral, porém, a autora conseguiu comprovar que a situação a que 
foi submetida ultrapassou o mero dissabor, visto que o serviço não 
era prestado da forma contratada. 
Restou demonstrado que a autora passou por uma verdadeira 
peregrinação apenas tentando fazer com que houvesse a 
contraprestação do serviço contratado.
Vale ressaltar que a falha na prestação do serviço não se encontra 
apenas na interrupção e velocidade no serviço de internet prestado, 
mas principalmente em decorrência da recalcitrância da empresa 
em cumprir com o contratado, qual seja, a internet na velocidade 
contratada sem interrupções ou oscilações, não sendo feito nada 
para solucionar a questão.
Desse modo, entendo que, se a empresa verificasse a 
impossibilidade de prestar o serviço na forma contratada, deveria 
ter oferecido a consumidora uma internet com a velocidade menor, 
readequando o valor pago, o que não foi feito, visto que as cobranças 
continuavam, mesmo o serviço sendo prestado deficitariamente, 
implicando prática abusiva.
Assim, o dano moral decorre das reiteradas reclamações prestadas 
pela consumidora sem a solução da controvérsia.
O dano moral está caracterizado pela frustração causada a 
consumidora ao se ver privada de usufruir plenamente de um 
serviço contratado, o que interfere em seu psiquismo.
Além disso, há a necessidade de coibir comportamentos 
semelhantes, cabendo atuação jurisdicional pedagógica nesse 
sentido, uma vez que a conduta da ré é reprovável.
Dado o desgaste, sentimento de impotência imposto a autora 
pela ré, que não foi capaz de diligenciar a prestação adequada do 
serviço, há de se ter como caracterizado o abalo moral indenizável 
em decorrência da deficiência do serviço prestado.
Presente o dano moral, devem ser observados os parâmetros 
norteadores do valor da indenização, quais sejam, a capacidade 
econômica do agente, as condições sociais do ofendido, o grau de 
reprovabilidade da conduta, bem como a proporcionalidade. 
Saliento que o valor a ser recebido a título de indenização não pode 
ser tão alto a ponto de levar a um enriquecimento sem causa por 
parte da autora, mas também não pode ser tão baixo a ponto de não 
cumprir o seu papel punitivo e pedagógico em relação ao causador 
da lesão, razão pela qual fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO 
INICIAL e, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 
Processo Civil, dou por EXTINTO o feito, com resolução de mérito, 
para o fim de CONDENAR a RÉ a PAGAR à AUTORA, a título de 
indenização por DANOS MORAIS, o valor de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais), atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a 
partir da publicação desta decisão.
Sem custas e sem honorários nesta instância, na forma do artigo 
55 da Lei 9.099/95.
Nos moldes do artigo 52, incisos III e IV, da Lei 9.099/95, a parte ré 
fica intimada a cumprir a obrigação de fazer determinada, após o 
trânsito em julgado, independente de nova intimação, sob pena de 
imposição imediata da multa, bem como a pagar, após o trânsito 
em julgado, o valor da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, 
sob pena de multa de 10% (dez por cento).
O valor da condenação obrigatoriamente deverá ser depositado 
junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Provimento 001/2008 PR 
TJ/RO), com a devida e tempestiva comprovação no processo, 
sob pena de ser considerando inexistente o pagamento realizado 
através de outra instituição bancária, nos termos do artigo 4º do 
Provimento Conjunto n.º 006/2015-PR-CG, incidindo a pena 
prevista no artigo 523, § 1º, do CPC, além de juros e correção 
monetária previstas em Lei.
Havendo pagamento voluntário, desde logo fica autorizado o 
levantamento, independente de nova conclusão.
Decorrido o prazo para pagamento espontâneo, não havendo 
manifestação da autora, arquive-se.
Intimem-se. 
Serve a presente sentença como intimação no DJE/carta/
mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE 
JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-
SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM 
A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE 
OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 2) AS PARTES DEVERÃO 
COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS 
ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA 
E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) 
NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 
9.099/95).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 
PROCESSO: 7030121-36.2019.8.22.0001
AUTORES: SHARON CARDOSO CANDIDO DE OLIVEIRA CPF 
nº 725.732.792-00, RUA PAULO LEAL 1399, APTO 1002 NOSSA 
SENHORA DAS GRAÇAS - 76804-128 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
IVANI CARDOSO CANDIDO DE OLIVEIRA CPF nº 015.210.668-
50, RUA PAULO LEAL 1399, - DE 821/822 A 1398/1399 NOSSA 
SENHORA DAS GRAÇAS - 76804-128 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA CPF nº 349.451.998-68, RUA 
PAULO LEAL 1399, APTO 1002 NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 
- 76804-128 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: CAMILA BEZERRA BATISTA 
OAB nº RO7212, IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO 
OAB nº RO796
RÉU: GOL LINHAS AEREAS S.A. CNPJ nº 07.575.651/0001-
59, AC AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO VELHO, 
AVENIDA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 6490 AEROPORTO 
- 76803-970 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: BERNARDO AUGUSTO GALINDO 
COUTINHO OAB nº RO2991, GUSTAVO ANTONIO FERES 
PAIXAO OAB nº RJ95502
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DECISÃO:
Vistos etc.
GOL LINHAS AEREAS S.A interpôs recurso da sentença – ID 
31831889/PJE - que julgou parcialmente procedente o pedido 
inicial, contudo, o recurso foi interposto intempestivamente, pois, o 
prazo final decorreu na data de 17/10/2019 e o recurso somente foi 
apresentado na data de 18/10/2019.
Ante o exposto, JULGO INTEMPESTIVO o recurso.
Intimem-se. 
Após, certifique-se o trânsito em julgado da sentença e o prazo de 
pagamento espontâneo.
Deverá a parte autora, em 05 (cinco) dias, apresentar planilha de 
cálculos do débito, com a multa de 10% (dez por cento), posto que 
já decorrido o prazo de pagamento espontâneo.
Apresentada a planilha, volte o feito concluso para penhora online.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE 
JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-
SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM 
A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE 
OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 2) AS PARTES DEVERÃO 
COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS 
ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA 
E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) 
NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 
9.099/95).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE 
Processo nº: 7014491-08.2017.8.22.0001 (Processo Judicial 
eletrônico - PJe)
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
REQUERENTE: MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE
Advogado do(a) REQUERENTE: ALBENISIA FERREIRA 
PINHEIRO - RO3422
REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: JOAO THOMAZ PRAZERES 
GONDIM - RJ62192
Com base em acórdão proferido pela Turma Recursal, fica vossa 
senhoria notificada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
pagamento das custas processuais, sob pena de inscrição em 
dívida ativa e protesto extrajudicial. O Valor das custas é de 1% 
um por cento, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896 
de 2016 (Regimento de Custas). Assim, para gerar o boleto de 
pagamento, utilize o link abaixo. 
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=Tx7niP9iEw7gdde9QtEM
Nn_CnNejhosUMo1nxE8.wildfly01:custas1.1
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE 
Processo nº: 7044263-79.2018.8.22.0001 (Processo Judicial 
eletrônico - PJe)
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
REQUERENTE: FRANCISCO MARTINS SANTOS NETO
REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: WILKER BAUHER VIEIRA LOPES 
- GO29320

Com base em acórdão proferido pela Turma Recursal, fica vossa 
senhoria notificada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
pagamento das custas processuais, sob pena de inscrição em 
dívida ativa e protesto extrajudicial. O Valor das custas é de 1% 
um por cento, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896 
de 2016 (Regimento de Custas). Assim, para gerar o boleto de 
pagamento, utilize o link abaixo. 
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=Tx7niP9iEw7gdde9QtEM
Nn_CnNejhosUMo1nxE8.wildfly01:custas1.1
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo nº 7011503-43.2019.8.22.0001
REQUERENTE: ZEILA MARTINS GOMES DE SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: JOAO GOMES DE SOUZA NETO 
- RO512
REQUERIDO: JAIRE BEZERRA DE MENEZES JUNIOR, ANTONIO 
NICARETTA
Advogado do(a) REQUERIDO: JOSE CARLOS LINO COSTA - 
RO1163
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam 
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a 
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na 
sala de audiências do CEJUSC Porto Velho - 2º Juizado Especial 
Cível, sito à Av. Pinheiro Machado, 777, Bairro Olaria, Porto Velho/
RO - CEP 76801-235, conforme informações abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: Sala B - 2º Juizado Especial Cível Data: 
07/04/2020 Hora: 09:20 
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a 
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser 
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo 
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da 
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade 
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar 
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de 
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca; 
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as 
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4) 
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) 
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu 
não comparecimento a qualquer das audiências designadas, 
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados 
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria 
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo 
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação, 
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo 
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da 
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, 
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de 
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive 
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às 
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas 
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar 
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de 
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se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada 
ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa 
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a 
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º, 
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas 
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e 
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de 
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE 
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão 
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente 
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para 
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo nº 7035533-45.2019.8.22.0001
REQUERENTE: BRUNA BALBI GONCALVES
Advogado do(a) REQUERENTE: MOEMA ALENCAR MOREIRA - 
RO6824
REQUERIDO: TAM - LINHAS AÉREAS S/A
Advogado do(a) REQUERIDO: FABIO RIVELLI - RO6640
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam 
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a 
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na 
sala de audiências do CEJUSC Porto Velho - 2º Juizado Especial 
Cível, sito à Av. Pinheiro Machado, 777, Bairro Olaria, Porto Velho/
RO - CEP 76801-235, conforme informações abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: Sala B - 2º Juizado Especial Cível Data: 
07/04/2020 Hora: 08:40 
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a 
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser 
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo 
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da 
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade 
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar 
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de 
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca; 
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as 
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4) 
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) 
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu 
não comparecimento a qualquer das audiências designadas, 
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados 
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria 
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo 
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação, 
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo 
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da 
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, 
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de 
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive 
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às 
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas 
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar 

eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de 
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada 
ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa 
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a 
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º, 
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas 
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e 
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de 
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE 
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão 
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente 
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para 
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

PROCESSO: 7037023-05.2019.8.22.0001
AUTOR: GECILENE ANTUNES FAUSTINO CPF nº 386.683.942-
15, RUA PIRAPITINGA 7716, - DE 1935/1936 A 1943/1944 LAGOA 
- 76812-146 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: GECILENE ANTUNES FAUSTINO OAB 
nº RO2474
REQUERIDOS: JADSON CARVALHO DE AZEVEDO CPF nº 
925.016.802-00, RUA RIO GUAPORÉ 5455 NOVA ESPERANÇA - 
76822-592 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
AMALIA BARROS SILVA CPF nº 917.649.712-72, RUA RIO 
GUAPORÉ 5455 NOVA ESPERANÇA - 76822-592 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: 
DESPACHO
Considerando o pedido genérico de oitiva de testemunhas e 
depoimento pessoal formulado na audiência de conciliação (ID 
32462942/PJE), determino a intimação das partes para, no prazo 
de 05 (cinco) dias, esclarecerem acerca da necessidade da 
audiência de instrução e julgamento, pois, em tese, trata-se de 
matéria documental, sob pena de renúncia tácita da prova.
Caso insistam na necessidade da solenidade, deverão apresentar o 
rol de testemunhas, esclarecer se virão independentes de intimação 
ou se esta se fará necessária, apresentando o endereço no prazo 
legal, bem como os dados detalhados (CPF, Identidade, profissão, 
estado civil e endereço). Além disso, deverá detalhar o papel de 
cada testemunha no feito, demonstrando do que se trata a oitiva. 
Caso decorra o prazo sem qualquer manifestação, volte o feito 
concluso para julgamento.
Intimem-se.
Serve o presente despacho como intimação no DJE/carta/
mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE 
JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-
SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM 
A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE 
OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 2) AS PARTES DEVERÃO 
COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS 
ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA 
E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) 
NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 
9.099/95).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo nº 7037783-51.2019.8.22.0001
REQUERENTE: ANTONIO DE SOUSA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: GABRIEL ELIAS BICHARA - 
RO6905, ANTONIO CARLOS PEREIRA NEVES - RO9716
REQUERIDO: ENERGISA S/A
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Advogado do(a) REQUERIDO: MARCIO MELO NOGUEIRA - 
RO2827
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam 
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a 
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na 
sala de audiências do CEJUSC Porto Velho - 2º Juizado Especial 
Cível, sito à Av. Pinheiro Machado, 777, Bairro Olaria, Porto Velho/
RO - CEP 76801-235, conforme informações abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: Sala B - 2º Juizado Especial Cível Data: 
07/04/2020 Hora: 10:00 
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a 
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser 
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo 
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da 
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade 
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar 
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de 
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca; 
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as 
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4) 
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) 
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu 
não comparecimento a qualquer das audiências designadas, 
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados 
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria 
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo 
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação, 
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo 
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da 
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, 
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de 
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive 
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às 
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas 
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar 
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de 
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada 
ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa 
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a 
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º, 
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas 
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e 
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de 
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE 
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão 
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente 
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para 
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842
Processo nº : 7024309-13.2019.8.22.0001
Requerente: FRANCISCA PEREIRA DE SOUZA
Advogados do(a) AUTOR: AGNALDO ARAUJO NEPOMUCENO - 
RO1605, THALES CEDRIK CATAFESTA - RO8136

Requerido(a): BANCO BMG CONSIGNADO S/A
Advogado do(a) RÉU: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - 
MG109730
Intimação À PARTE RECORRIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões 
Recursais.
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo n°: 7035838-29.2019.8.22.0001
REQUERENTE: SERGIO EVANGELISTA PINHEIRO
Advogados do(a) REQUERENTE: MARIA DA CONCEICAO 
AGUIAR LEITE DE LIMA - RO5932, ALECSANDRO DE OLIVEIRA 
FREITAS - RO9353, LUIZ GUILHERME DE CASTRO - RO8025
REQUERIDO: VILMAGSON VAZ REIS
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, 
FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a se manifestar do expediente 
ID 30851962 (citação negativa) ou requerer o que entender de 
direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo nº 7037938-54.2019.8.22.0001
REQUERENTE: FRANCISCO CHAGAS DA SILVA GOMES
Advogado do(a) REQUERENTE: PAULA ALEXANDRE PRESTES 
CANOÊ - RO8461
REQUERIDO: CLEONE JUNIOR KORILO
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam 
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a 
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na 
sala de audiências do CEJUSC Porto Velho - 2º Juizado Especial 
Cível, sito à Av. Pinheiro Machado, 777, Bairro Olaria, Porto Velho/
RO - CEP 76801-235, conforme informações abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: Sala B - 2º Juizado Especial Cível Data: 
07/04/2020 Hora: 10:40 
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a 
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser 
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo 
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da 
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade 
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar 
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de 
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca; 
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as 
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4) 
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) 
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu 
não comparecimento a qualquer das audiências designadas, 
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados 
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria 
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo 
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação, 
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instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo 
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da 
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, 
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de 
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive 
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às 
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas 
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar 
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de 
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada 
ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa 
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a 
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º, 
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas 
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e 
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de 
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE 
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão 
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente 
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para 
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo n°: 7023038-66.2019.8.22.0001
AUTOR: ROSENILDO MORAES DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: ESTEVAO NOBRE QUIRINO - RO9658
RÉU: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 
MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA - NAO PADRONIZADO
Intimação À PARTE REQUERENTE/REQUERIDA (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido 
documento à agência da Caixa Econômica Federal, agência 
Nações Unidas, nesta capital, sob pena de encaminhamento para 
conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia 
(Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE 
Processo nº: 7030588-49.2018.8.22.0001 (Processo Judicial 
eletrônico - PJe)
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
REQUERENTE: FRANCISCO BARBOSA DA SILVA
REQUERIDO: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS 
PINHEIRO SARMENTO - RO5462
Com base em acórdão proferido pela Turma Recursal, fica vossa 
senhoria notificada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
pagamento das custas processuais, sob pena de inscrição em 
dívida ativa e protesto extrajudicial. O Valor das custas é de 1% 

um por cento, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896 
de 2016 (Regimento de Custas). Assim, para gerar o boleto de 
pagamento, utilize o link abaixo. 
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=Tx7niP9iEw7gdde9QtEM
Nn_CnNejhosUMo1nxE8.wildfly01:custas1.1
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842
Processo nº : 7035748-21.2019.8.22.0001
Requerente: DEMIS MAIA DA SILVA
Advogados do(a) AUTOR: STHEFANO RODRIGUES MOTA - 
RO8123, NILSON DA SILVA MENDANHA JUNIOR - RO8296
Requerido(a): GOL LINHAS AEREAS S.A.
Intimação À PARTE RECORRIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões 
Recursais.
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo n°: 7035005-45.2018.8.22.0001
REQUERENTE: LARISSA LOUISE VIEIRA DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: LARISSA LOUISE VIEIRA DOS 
SANTOS - AM41620
REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) REQUERIDO: TASSIA MARIA ARAUJO 
RODRIGUES - RO7821
Intimação À PARTE REQUERENTE/REQUERIDA (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido 
documento à agência da Caixa Econômica Federal, agência 
Nações Unidas, nesta capital, sob pena de encaminhamento para 
conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia 
(Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par PROCESSO: 7043554-
44.2018.8.22.0001
EXEQUENTE: CENTRO EDUCACIONAL CORA CORALINA LTDA 
- ME CNPJ nº 22.823.041/0001-10, RUA MÉXICO 1056, - ATÉ 
1317/1318 NOVA PORTO VELHO - 76820-190 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: GISLENE SOUZA SANTOS 
OLIVEIRA OAB nº RO9774, GABRIELA TEIXEIRA SANTOS OAB 
nº RO9076
EXECUTADO: GILCELI CORREIA DE OLIVEIRA CPF nº 
658.486.322-00, RUA ANA SOBRAL 6724, - DE 6403/6404 
A 6759/6760 LAGOINHA - 76829-670 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
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Decisão
Requisitei bloqueio on line do valor de R$ 5.123,42 (cinco mil, 
cento e vinte e três reais e quarenta e dois centavos).
Determinei a transferência do valor de R$ 160,93 (cento e sessenta 
reais e noventa e três centavos) bloqueado na conta bancária da 
parte devedora.
A parte credora deverá, no prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar 
o feito, indicando bens ou créditos da parte devedora passíveis 
de penhora, sob pena de extinção da execução/cumprimento de 
sentença e condenação em custas processuais.
Intime-se. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842
Processo nº : 7026491-69.2019.8.22.0001
Requerente: INES SILVA DA COSTA COELHO
Advogados do(a) AUTOR: SILMARA DANTAS BENTES DA SILVA 
- AC4038, SANDRA STEPHANOVICHI BRESOLIN - RO4627
Requerido(a): ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A
Advogado do(a) RÉU: MARCIO MELO NOGUEIRA - RO2827
Intimação À PARTE RECORRIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões 
Recursais.
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par PROCESSO: 7029143-
59.2019.8.22.0001
EXEQUENTE: CWC INGLÊS ACELERADO EIRELI CNPJ nº 
25.331.928/0001-80, RUA DUQUE DE CAXIAS 1301, - DE 
1280/1281 A 1522/1523 CENTRO - 76801-110 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ADRIANO MICHAEL VIDEIRA 
DOS SANTOS OAB nº RO4788
EXECUTADO: SELMA QUINEBA CARDOSO CPF nº 002.027.662-
17, RUA ANTÔNIO MARIA VALENÇA 7510, - DE 7420/7421 AO 
FIM PLANALTO - 76825-506 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Decisão
Requisitei bloqueio on line do valor de R$ 2.588,66 (dois 
mil, quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos).
Determinei a transferência do valor de R$ 441,71 (quatrocentos e 
quarenta e um reais e setenta e um centavos) bloqueado na conta 
bancária da executada.
A parte exequente deverá, no prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar 
o feito, indicando bens ou créditos da parte executada passíveis 
de penhora, sob pena de extinção da execução e condenação em 
custas processuais.
Intime-se. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par PROCESSO: 7004954-
17.2019.8.22.0001
EXEQUENTE: LUAN ICAOM DE ALMEIDA AMARAL CPF nº 
953.433.342-53, RUA BRASÍLIA 2757, 1 ANDAR SALA D3 SÃO 
CRISTÓVÃO - 76804-070 - PORTO VELHO - RONDÔNIA

ADVOGADO DO EXEQUENTE: LUAN ICAOM DE ALMEIDA 
AMARAL OAB nº RO7651
EXECUTADOS: HALLEF DA SILVA DUARTE CPF nº 011.380.292-
70, AVENIDA SETE DE SETEMBRO 6188, - DE 6470 A 7022 - 
LADO PAR CUNIÃ - 76824-436 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, 
CLEILTON CARNEIRO DUARTE CPF nº 573.423.932-15, 
AVENIDA SETE DE SETEMBRO 6188, - DE 6470 A 7022 - LADO 
PAR CUNIÃ - 76824-436 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: 
Decisão
Requisitei bloqueio on line do valor de R$ 663,73 (seiscentos 
e sessenta e três reais e setenta e três centavos), contudo, 
a penhora não foi concretizada em razão de insuficiência de valores 
na conta bancária do executado.
A parte exequente deverá, no prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar 
o feito, indicando bens ou créditos da parte executada passíveis 
de penhora, sob pena de extinção da execução e condenação em 
custas processuais.
Intime-se. 

PROCESSO: 7036157-94.2019.8.22.0001
REQUERENTE: CLEONICE MARIA RIBEIRO DA SILVA CPF 
nº 272.377.292-68, RUA ITAMARATY 2295 JUSCELINO 
KUBITSCHEK - 76829-370 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ALEXANDRE PAIVA CALIL 
OAB nº RO2894
REQUERIDO: BANCO DO BRASIL CNPJ nº DESCONHECIDO, 
AVENIDA AMAZONAS 2623, - DE 2375 A 3035 - LADO ÍMPAR 
NOVA PORTO VELHO - 76820-163 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: JOSE ARNALDO JANSSEN 
NOGUEIRA OAB nº AC4270
DESPACHO
Considerando o pedido genérico de oitiva de testemunhas e 
depoimento pessoal formulado na audiência de conciliação (ID 
32320096/PJE), determino a intimação das partes para, no prazo 
de 05 (cinco) dias, esclarecerem acerca da necessidade da 
audiência de instrução e julgamento, pois, em tese, trata-se de 
matéria documental, sob pena de renúncia tácita da prova.
Caso insistam na necessidade da solenidade, deverão apresentar 
o rol de testemunhas, esclarecer se virão independentes de 
intimação ou se esta se fará necessária, apresentando o endereço 
no prazo legal, bem como os dados detalhados (CPF, Identidade, 
profissão, estado civil e endereço). Além disso, deverá detalhar o 
papel de cada testemunha no feito, demonstrando do que se trata 
a oitiva. 
Caso decorra o prazo sem qualquer manifestação, volte o feito 
concluso para julgamento.
Intimem-se.
Serve o presente despacho como intimação no DJE/carta/mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE 
JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-
SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM 
A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE 
OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 2) AS PARTES DEVERÃO 
COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS 
ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA 
E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) 
NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 
9.099/95).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par PROCESSO: 7010756-
30.2018.8.22.0001
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EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL GARDENIA CNPJ nº 
18.280.218/0001-02, RUA JARDINS 905 BAIRRO NOVO - 76817-
001 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: EFSON FERREIRA DOS SANTOS 
RODRIGUES OAB nº RO4952
EXECUTADO: WELITON SILVA MUNIZ CPF nº 654.029.442-53, 
RUA JARDINS 905, CASA 051 BAIRRO NOVO - 76817-001 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Decisão
Requisitei bloqueio on line do valor de R$ 4.554,26 (quatro 
mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos), 
contudo, a penhora não foi concretizada em razão de insuficiência 
de valores na contas bancária da parte devedora.
Efetivei a restrição no sistema RENAJUD (circulação) 
do veículo existente em nome do devedor (tela anexa). 
Expeça-se mandado de penhora do veículo descrito na tela 
anexa.
Proceda-se, ato contínuo, a imediata remoção do veículo, 
entregando-o em mãos do exequente, através de seu representante 
legal, que permanecerá como fiel depositário.
Se a penhora for positiva, volte-me concluso para registro da 
penhora no sistema RENAJUD, bem como diga a parte credora, 
em 05 (cinco) dias, o que pretende em relação ao veículo.
Cumpra-se, servindo o presente como mandado.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par PROCESSO: 7006608-
73.2018.8.22.0001
EXEQUENTE: RONILSON BEZERRA DE ALMEIDA CPF nº 
307.854.482-68, RUA BEM-TE-VI 26, DISTRITO DE JACI PARANA 
TABOCAS - 76804-120 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: GRACILIANO ORTEGA SANCHEZ 
OAB nº RO5194
EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA CNPJ nº 00.000.000/3820-
27, AVENIDA NACOES UNIDAS 628 NOSSA SENHORA DAS 
GRAÇAS - 76847-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS 
OAB nº AC6673, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB nº 
AC4270
Decisão 
Requisitei bloqueio on line do valor de R$ 7.584,12 (sete mil, 
quinhentos e oitenta e quatro reais e doze centavos).
Determinei transferência do valor supracitado referente a penhora 
on line comandada, bem como a liberação do saldo remanescente 
bloqueado.
Intime-se a parte executada para, querendo, apresentar embargos, 
no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 52, IX, da Lei 
9.099/95.
Ocorrendo manifestação, intime-se a parte exequente para 
contraminuta, no prazo de 10 (dez) dias.
Transcorrido o prazo e, não havendo apresentação de embargos, 
volte-me concluso para determinação de expedição de levantamento 
do valor bloqueado em favor da parte exequente.

PROCESSO: 7025517-32.2019.8.22.0001
REQUERENTE: ELIESER RIBEIRO DE SOUZA CPF nº 
211.320.209-30, RUA TUTOIA 2799, - DE 2770/2771 AO FIM 
ELETRONORTE - 76808-668 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: AGNALDO ARAUJO 
NEPOMUCENO OAB nº RO1605
REQUERIDO: DELSIMAR BARROS AQUINO CPF nº 518.184.932-
68, AVENIDA CAMPOS SALES 4477, - DE 4327 A 4697 - LADO 
ÍMPAR NOVA FLORESTA - 76807-081 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA

ADVOGADO DO REQUERIDO: 
DESPACHO
A parte autora deverá, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o 
atestado médico relativo ao seu problema de saúde, CONFORME 
o alegado na petição anexa ao ID: 32061370.
Intime-se. 
Serve o presente despacho como intimação no DJE/carta/mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE 
JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-
SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM 
A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE 
OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 2) AS PARTES DEVERÃO 
COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS 
ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA 
E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) 
NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 
9.099/95).

PROCESSO: 7036989-30.2019.8.22.0001
REQUERENTE: MARIA LUIZA DIAS DOS SANTOS CPF nº 
348.532.272-53, RUA LIRIO 4154 RIO MADEIRA - 76821-385 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ANGELA MARIA MENDES DOS 
SANTOS OAB nº AC2651
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA 
S/A - CERON CNPJ nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL 
- 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: MARCIO MELO NOGUEIRA OAB 
nº RO2827, DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS OAB nº RO2013, 
ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO OAB nº RO635
DESPACHO
Considerando o pedido genérico de oitiva de testemunhas e 
depoimento pessoal formulado na audiência de conciliação (ID 
32449799/PJE), determino a intimação das partes para, no prazo 
de 05 (cinco) dias, esclarecerem acerca da necessidade da 
audiência de instrução e julgamento, pois, em tese, trata-se de 
matéria documental, sob pena de renúncia tácita da prova.
Caso insistam na necessidade da solenidade, deverão apresentar 
o rol de testemunhas, esclarecer se virão independentes de 
intimação ou se esta se fará necessária, apresentando o endereço 
no prazo legal, bem como os dados detalhados (CPF, Identidade, 
profissão, estado civil e endereço). Além disso, deverá detalhar o 
papel de cada testemunha no feito, demonstrando do que se trata 
a oitiva. 
Caso decorra o prazo sem qualquer manifestação, volte o feito 
concluso para julgamento.
Intimem-se.
Serve o presente despacho como intimação no DJE/carta/mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE 
JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-
SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM 
A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE 
OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 2) AS PARTES DEVERÃO 
COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS 
ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA 
E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) 
NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 
9.099/95).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par PROCESSO: 7004523-
80.2019.8.22.0001
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EXEQUENTES: NEOMAX SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. - 
EPP CNPJ nº 12.005.865/0001-20, RUA TENREIRO ARANHA 
2642 CENTRO - 76801-114 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, 
LUIZ GUSTAVO TOME MOLINA CPF nº 039.074.719-03, RUA 
TENREIRO ARANHA 2642 CENTRO - 76801-114 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: REYNALDO DINIZ PEREIRA 
NETO OAB nº RO4180
EXECUTADO: PROJETO PACU - AQUICULTURA LTDA CNPJ nº 
02.224.651/0001-90, RODOVIA MS 352, TERENOS/PONTE DO 
GREGO KM 13 - LADO ESQUERDO 4.7 K ZONA RURAL - 79190-
000 - TERENOS - MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADO DO EXECUTADO: MARCIA BERENICE SIMAS 
ANTONETTI OAB nº RO1028
Decisão 
Requisitei bloqueio on line do valor de R$ 14.361,60 (quatorze mil, 
trezentos e sessenta e um reais e sessenta centavos).
Determinei transferência do valor supracitado referente a penhora 
on line comandada, bem como a liberação do saldo remanescente 
bloqueado.
Intime-se a parte executada para, querendo, apresentar embargos, 
no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 52, IX, da Lei 
9.099/95.
Ocorrendo manifestação, intime-se a parte exequente para 
contraminuta, no prazo de 10 (dez) dias.
Transcorrido o prazo e, não havendo apresentação de embargos, 
volte-me concluso para determinação de expedição de levantamento 
do valor bloqueado em favor da parte exequente.

PROCESSO: 7015309-86.2019.8.22.0001
REQUERENTE: ITAMAR FERNANDO CORREA CPF nº 
797.277.431-53, RUA DA JUVENTUDE 4427, APTO 101 
FLORESTA - 76806-380 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: LESTER PONTES DE MENEZES 
JUNIOR OAB nº RO2657
REQUERIDO: AVELINO BERTOLO JUNIOR EIRELI CNPJ 
nº 05.859.403/0001-04, RUA DA BEIRA 7400, - DE 7400 AO 
FIM - LADO PAR ELDORADO - 76811-738 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
DESPACHO
Indefiro o pedido de citação editalícia (petição ID 32254056/PJE), 
pois, vedada pelo artigo 18, § 2º da Lei 9.9099/1995.
Assim, o autor deverá, em 05 (cinco) dias, apresentar o endereço 
atualizado da parte ré.
Apresentado o endereço, designe-se nova audiência de conciliação 
e proceda-se a citação e intimação das partes.
Decorrido o prazo determinado sem qualquer manifestação do autor, 
volte o feito concluso para extinção por ausência de endereço.
Intime-se e Cumpra-se.
Serve o presente despacho como intimação no DJE/carta/
mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE 
JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-
SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM 
A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE 
OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 2) AS PARTES DEVERÃO 
COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS 
ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA 
E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) 
NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 
9.099/95).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par PROCESSO: 7045432-
38.2017.8.22.0001

REQUERENTE: ROSILEILIA GOMES DE OLIVEIRA CPF nº 
361.648.362-04, PORTO ALEGRE 251 EMBRATEL - 76820-727 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: PABLO DIEGO MARTINS 
COSTA OAB nº RO8139
REQUERIDOS: BANCO ITAUCARD S.A. CNPJ nº 17.192.451/0001-
70, ALAMEDA PEDRO CALIL 43 VILA DAS ACÁCIAS - 08557-
105 - POÁ - SÃO PAULO, GOL LINHAS AEREAS S.A. CNPJ nº 
07.575.651/0001-59, AVENIDA VINTE DE JANEIRO s/n, AERO 
INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO - SALA 2011-A GALEÃO 
- 21941-570 - RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: GUSTAVO ANTONIO FERES 
PAIXAO OAB nº RJ95502, JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES 
JUNIOR OAB nº PI1235, MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA 
OAB nº RJ84367, BERNARDO AUGUSTO GALINDO COUTINHO 
OAB nº RO2991
Decisão 
Requisitei bloqueio on line do valor de R$ 3.975,49 (três mil, 
novecentos e setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos).
Determinei transferência do valor supracitado referente a penhora 
on line comandada, bem como a liberação do saldo remanescente 
bloqueado.
Intimem-se os executados para, querendo, apresentar embargos, 
no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 52, IX, da Lei 
9.099/95.
Ocorrendo manifestação, intime-se a parte exequente para 
contraminuta, no prazo de 10 (dez) dias.
Transcorrido o prazo e, não havendo apresentação de embargos, 
volte-me concluso para determinação de expedição de levantamento 
do valor bloqueado em favor da parte exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842
Processo nº : 7021391-36.2019.8.22.0001
Requerido(a): ENERGISA S/A
Advogado do(a) REQUERIDO: MARCIO MELO NOGUEIRA - 
RO2827
Intimação À PARTE RECORRIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões 
Recursais.
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par PROCESSO: 7042408-
65.2018.8.22.0001
EXEQUENTE: CONDOMINIO LIRIO CNPJ nº 20.835.064/0001-10, 
RUA JARDINS BAIRRO NOVO - 76817-001 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ELVIS DIAS PINTO OAB nº 
RO3447
EXECUTADO: FABIANO DA FONSECA LOURENCO CPF nº 
990.113.952-04, RUA JARDINS 1641, COND. LIRIO TORRE 
22 APTO. 204 BAIRRO NOVO - 76817-001 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Decisão
Requisitei bloqueio on line do valor de R$ 2.943,57 (dois mil, 
novecentos e quarenta e três reais e cinquenta e sete centavos).
Determinei a transferência do valor de R$ 130,37 (cento e trinta 
reais e trinta e sete centavos) bloqueado na conta bancária do 
executado.
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A parte exequente deverá, no prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar 
o feito, indicando bens ou créditos da parte executada passíveis 
de penhora, sob pena de extinção da execução e condenação em 
custas processuais.
Intime-se. 

PROCESSO: 7043146-19.2019.8.22.0001
AUTOR: ALESSANDRA MACIEL PEREIRA CPF nº 
DESCONHECIDO, AVENIDA RIO MADEIRA 1952, - DE 1652 
A 2286 - LADO PAR AGENOR DE CARVALHO - 76820-370 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: 
RÉU: ROGER ORLANDI FOLKIS EDUCACAO INFANTIL EIRELI 
- ME CNPJ nº 18.210.968/0001-08, AVENIDA PRESIDENTE 
DUTRA 2263, - DE 3366 A 3678 - LADO PAR OLARIA - 76801-222 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: GABRIELLE VIANA DE MEDEIROS OAB 
nº RO10434, PATRICK DE SOUZA CORREA OAB nº RO9121
DESPACHO
Considerando o pedido genérico de oitiva de testemunhas e 
depoimento pessoal formulado na audiência de conciliação (ID 
32291104/PJE), determino a intimação das partes para, no prazo 
de 05 (cinco) dias, esclarecerem acerca da necessidade da 
audiência de instrução e julgamento, pois, em tese, trata-se de 
matéria documental, sob pena de renúncia tácita da prova.
Caso insistam na necessidade da solenidade, deverão apresentar 
o rol de testemunhas, esclarecer se virão independentes de 
intimação ou se esta se fará necessária, apresentando o endereço 
no prazo legal, bem como os dados detalhados (CPF, Identidade, 
profissão, estado civil e endereço). Além disso, deverá detalhar o 
papel de cada testemunha no feito, demonstrando do que se trata 
a oitiva. 
Caso decorra o prazo sem qualquer manifestação, volte o feito 
concluso para julgamento.
Intimem-se.
Serve o presente despacho como intimação no DJE/carta/mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE 
JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-
SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM 
A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE 
OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 2) AS PARTES DEVERÃO 
COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS 
ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA 
E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) 
NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 
9.099/95).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par PROCESSO: 7033211-
86.2018.8.22.0001
EXEQUENTE: MARIA SANTOS CPF nº 681.575.257-72, RUA 
CRISTINA 5944, - ATÉ 6093/6094 IGARAPÉ - 76824-384 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: HUDSON DELGADO CAMURCA 
LIMA OAB nº MS6792, CARLOS EDUARDO ROCHA ALMEIDA 
OAB nº RO3593, JOSE DE ALMEIDA JUNIOR OAB nº RO1370
EXECUTADO: LACERDA ALIMENTOS LTDA - ME CNPJ 
nº 05.467.742/0001-45, ESTRADA AREIA BRANCA 1541, 
FRIGORÍFICO AREIA BRANCA NOVO HORIZONTE - 76810-101 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
SENTENÇA
Vistos etc.
Relatório dispensado na forma da lei.

Em razão da inexistência de bens, a extinção da execução é 
medida que se impõe nos moldes do art. 53, §4º, da Lei 9.099 e 
Enunciado de número 75 do FONAJE, em razão da ausência de 
bens penhoráveis.
Ante o exposto, com fulcro no parágrafo 4º do art. 53 da Lei 
9.099/1995, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO. 
Advirto que o processo não será desarquivado para fins de 
prosseguimento. Expeça-se certidão de crédito em favor da parte 
credora. Caso queira, deverá promover novo cumprimento de 
sentença o qual deverá indicar possíveis bens e/ou direitos do 
devedor. 
Revogo a penhora realizada anexa ao auto de penhora de ID: 
24633962.
Intime-se e Arquive-se
Serve a presente sentença como intimação no DJE/carta/mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE 
JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-
SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM 
A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE 
OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 2) AS PARTES DEVERÃO 
COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS 
ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA 
E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) 
NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 
9.099/95).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par PROCESSO: 7027308-
70.2018.8.22.0001
REQUERENTE: ADRIANA ALVES NEVES CPF nº 634.554.472-
87, RUA MADALENA OTERO 7285 CUNIÃ - 76824-444 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ARMANDO DIAS SIMOES 
NETO OAB nº RO8288, VANESSA CESARIO SOUSA OAB nº 
RO8058
REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A. CNPJ nº 00.000.000/0001-
91, SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRE I s/n, ANDAR 1 A 16, SALA 
101 A 1601 ASA NORTE - 70040-912 - BRASÍLIA - DISTRITO 
FEDERAL
ADVOGADO DO REQUERIDO: JOSE ARNALDO JANSSEN 
NOGUEIRA OAB nº AC4270
Decisão 
Requisitei bloqueio on line do valor de R$ 13.294,64 (treze mil, 
duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos).
Determinei transferência do valor supracitado referente a penhora 
on line comandada, bem como a liberação do saldo remanescente 
bloqueado.
Intime-se a parte executada para, querendo, apresentar embargos, 
no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 52, IX, da Lei 
9.099/95.
Ocorrendo manifestação, intime-se a parte exequente para 
contraminuta, no prazo de 10 (dez) dias.
Transcorrido o prazo e, não havendo apresentação de embargos, 
volte-me concluso para determinação de expedição de levantamento 
do valor bloqueado em favor da parte exequente.

PROCESSO: 7023760-08.2016.8.22.0001
EXEQUENTE: VIVIANE RODRIGUES OLIVEIRA CPF nº 
656.558.422-20, PAULO FORTE 6074 NOVA CAIARI - 76824-046 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: CARLOS HENRIQUE GAZZONI 
OAB nº RO6722, VIVIANE RODRIGUES OLIVEIRA OAB nº 
RO7901
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EXECUTADO: METALURGICA AMAZONIA COMERCIO DE 
ESQUADRIAS LOCACAO E SERVICOS LTDA - ME CNPJ 
nº 10.752.375/0001-61, RUA PADRE ÂNGELO CERRI 2853 
LIBERDADE - 76803-865 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DESPACHO
Ao autor para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da 
certidão do oficial do justiça anexa ao ID: 32696463, sob pena de 
revogação da penhora e extinção. 
Intime-se. 
Serve o presente despacho como intimação no DJE/carta/
mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE 
JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-
SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM 
A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE 
OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 2) AS PARTES DEVERÃO 
COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS 
ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA 
E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) 
NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 
9.099/95).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par PROCESSO: 7043182-
32.2017.8.22.0001
REQUERENTE: CARLOS ALBERTO DA FONSECA LEITE 
JUNIOR CPF nº 770.956.422-49, RODOVIA BR-364, CASA 144 - 
COND. MARGARIDA - BAIRRO NOVO. ELETRONORTE - 76808-
695 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: KAMILA ARAUJO PRADO OAB 
nº RO7371, ALEXANDRE LEANDRO DA SILVA OAB nº RO4260
REQUERIDOS: BAIRRO NOVO PORTO VELHO 
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S/A CNPJ nº 10.923.929/0001-
46, RODOVIA BR-364 KM 12, BAIRRO NOVO ELETRONORTE 
- 76808-695 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, ODEBRECHT 
REALIZACOES IMOBILIARIAS S.A CNPJ nº 06.206.132/0001-50, 
RUA LEMOS MONTEIRO 120, 18 ANDAR BUTANTÃ - 05501-050 
- SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: ANDREY CAVALCANTE DE 
CARVALHO OAB nº RO303, PAULO BARROSO SERPA OAB nº 
RO4923, GUSTAVO CLEMENTE VILELA OAB nº SP220907
Decisão 
Requisitei bloqueio on line do valor de R$ 
12.471,26 (doze mil, quatrocentos e setenta e um reais e vinte e 
seis centavos).
Determinei transferência do valor supracitado referente a penhora 
on line comandada nas contas bancárias das devedoras, bem 
como a liberação do saldo remanescente bloqueado.
Intimem-se as executadas para, querendo, apresentar embargos, 
no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 52, IX, da Lei 
9.099/95.
Ocorrendo manifestação, intime-se a parte exequente para 
contraminuta, no prazo de 10 (dez) dias.
Transcorrido o prazo e, não havendo apresentação de embargos, 
volte-me concluso para determinação de expedição de levantamento 
do valor bloqueado em favor da parte exequente.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par PROCESSO: 7029357-
50.2019.8.22.0001

EXEQUENTE: CWC INGLÊS ACELERADO EIRELI CNPJ nº 
25.331.928/0001-80, RUA DUQUE DE CAXIAS 1301, - DE 
1280/1281 A 1522/1523 CENTRO - 76801-110 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ADRIANO MICHAEL VIDEIRA 
DOS SANTOS OAB nº RO4788
EXECUTADO: MARCOS HENRIQUE LEOPOLDINO MATIAS CPF 
nº 622.229.962-87, RUA VINTE E DOIS DE NOVEMBRO 7051 
NACIONAL - 76802-220 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Decisão
Requisitei bloqueio on line do valor de R$ 5.048,55 (cinco mil e 
quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), contudo, a 
penhora foi parcialmente cumprida, tendo sido penhorado apenas 
valor ínfimo (R$ 29,09), cujo desbloqueio já foi determinado.
A parte exequente deverá, no prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar 
o feito, indicando bens ou créditos da parte executada passíveis 
de penhora, sob pena de extinção da execução e condenação em 
custas processuais.
Intime-se. 

PROCESSO: 7028272-63.2018.8.22.0001
REQUERENTE: ANDRE LUIZ PEDROSA FURTADO LINS DA 
SILVA CPF nº 090.396.914-95, RUA JATUARANA 1100, CASA 25 
LAGOA - 76812-100 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: NILTON MENEZES SOUZA 
CORTES OAB nº RO8172, MARCELO BOMFIM DE ALMEIDA 
OAB nº RO8169
REQUERIDOS: PATRICIA HELENA DOS SANTOS CARNEIRO 
CPF nº 408.276.662-68, ST. 08 6656, (69) 3541-2078 RODOVIA 
BR-425 - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA
MARIA DO SOCORRO BELTRAO MACIEIRA CPF nº 299.697.944-
34, RUA DESEMBARGADOR BOTO DE MENEZES 312, AP 103, 
BOCO A TAMBIÁ - 58020-670 - JOÃO PESSOA - PARAÍBA
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: MARIA DE LOURDES DE 
LIMA CARDOSO OAB nº RO4114
DESPACHO
Considerando o pedido genérico de oitiva de testemunhas e 
depoimento pessoal formulado na audiência de conciliação (ID 
32399266/PJE), determino a intimação das partes para, no prazo 
de 05 (cinco) dias, esclarecerem acerca da necessidade da 
audiência de instrução e julgamento, pois, em tese, trata-se de 
matéria documental, sob pena de renúncia tácita da prova.
Caso insistam na necessidade da solenidade, deverão apresentar o 
rol de testemunhas, esclarecer se virão independentes de intimação 
ou se esta se fará necessária, apresentando o endereço no prazo 
legal, bem como os dados detalhados (CPF, Identidade, profissão, 
estado civil e endereço). Além disso, deverá detalhar o papel de 
cada testemunha no feito, demonstrando do que se trata a oitiva. 
Caso decorra o prazo sem qualquer manifestação, volte o feito 
concluso para julgamento.
Intimem-se.
Serve o presente despacho como intimação no DJE/carta/
mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE 
JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-
SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM 
A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE 
OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 2) AS PARTES DEVERÃO 
COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS 
ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA 
E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) 
NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 
9.099/95).

PROCESSO: 7013268-88.2015.8.22.0001
EXEQUENTE: NEIR MARTINS BORGES CPF nº 456.950.162-15, 
VASCO DA GAMA 1376 3 MARIAS - 76806-474 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
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ADVOGADO DO EXEQUENTE: WILSON VEDANA JUNIOR OAB 
nº RO6665
EXECUTADO: ORTHUS CLINICAS E PLANOS ODONTOLOGICOS 
LTDA - ME CNPJ nº 10.914.020/0001-21, PRUDENTE DE 
MORAES 2187, NA PESSOA DE SEU PROPRIETÁRIO 
ANDRIW D’ANDRADE CENTRO - 76801-039 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DESPACHO
Defiro a adjudicação do bem penhorado descrito no auto de 
penhora – anexo ao ID:24165556/PJE, tendo em vista pedido do 
requerido, pelo valor da dívida.
Expeça-se o auto de adjudicação e mandado de remoção.
Anexe cópia da Petição de ID 32299867/PJE.
Concretizada a remoção, volte concluso para extinção.
Intime-se o autor para acompanhar a diligência. 
Cumpra-se.
Serve o presente despacho como intimação no DJE/carta/
mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE 
JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-
SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM 
A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE 
OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 2) AS PARTES DEVERÃO 
COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS 
ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA 
E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) 
NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 
9.099/95).

PROCESSO: 7033625-50.2019.8.22.0001
REQUERENTE: ERICA CRISTINA SOARES CPF nº 457.097.692-
15, RUA ESTÂNCIA VELHA 3090 NOVA FLORESTA - 76807-040 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: MATEUS NOGUEIRA DE 
CARVALHO OAB nº RO9078
RÉU: CAROLINE FALCAO ALVES MONTEIRO CPF nº 
017.875.242-80, RUA TAPAJÓS 6037, (SÃO SEBASTIÃO I) SÃO 
SEBASTIÃO - 76801-638 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO
Indefiro pesquisa via Infojud/TRE-RO/JUCER, pois é dever da 
credora da demanda fornecer o endereço da parte devedora e não 
do magistrado diligenciar neste sentido, nos termos do artigo 14, § 
1º, I, da Lei nº 9.099/95.
Desse modo, indique a parte credora, em 10 (dez) dias, o endereço 
atualizado da parte devedora, bem como requerer o que entender 
de direito, sob pena de extinção da execução, arquivamento e 
condenação em custas 
Intime-se.
Serve o presente despacho como intimação no DJE/carta/
mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE 
JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-
SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM 
A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE 
OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 2) AS PARTES DEVERÃO 
COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS 
ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA 
E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) 
NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 
9.099/95).

PROCESSO: 7048316-06.2018.8.22.0001
EXEQUENTE: ANA PAULA MATIAS MARQUES CPF nº 
012.828.982-13, RUA PORTO VELHO 422 SANTA LETÍCIA - 
76860-000 - CANDEIAS DO JAMARI - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: VANESSA BARROS SILVA 
PIMENTEL OAB nº RO8217

EXECUTADO: AILTON DE ARAUJO VIEIRA CPF nº 366.743.698-
02, RUA RECIFE 156 SANTA LETÍCIA - 76860-000 - CANDEIAS 
DO JAMARI - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DESPACHO
Concedo dilação de prazo de 15 dias para autora. 
Decorrido o prazo, volte o feito concluso. 
Serve o presente despacho como intimação no DJE/carta/
mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE 
JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-
SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM 
A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE 
OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 2) AS PARTES DEVERÃO 
COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS 
ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA 
E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) 
NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 
9.099/95).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par PROCESSO: 7031409-
19.2019.8.22.0001
EXEQUENTE: OLIVEIRA E AMARAL LTDA - EPP CNPJ nº 
08.237.153/0001-69, RUA DOM PEDRO II 960 SALA F, - DE 864 
A 1126 - LADO PAR CENTRO - 76801-116 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ENDRIO DE MELO BOGOEVICH 
OAB nº RO9337
EXECUTADO: MARIA GORETH BRITO NUNES CPF nº 
272.114.102-30, RUA SANTA MARIA 4880, (SETOR INDUSTRIAL) 
INDUSTRIAL - 76821-254 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Decisão
Requisitei bloqueio on line do valor de R$ 11.565,02 (onze mil, 
quinhentos e sessenta e cinco reais e dois centavos), contudo, a 
penhora não foi concretizada em razão de insuficiência de valores 
nas contas bancárias da executada.
Procedi à consulta de dados através do sistema RENAJUD, mas o 
resultado foi negativo (tela anexa).
Expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação, que 
deverá ser cumprido nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, para 
penhora de bens de propriedade da executada.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par PROCESSO: 7021222-
49.2019.8.22.0001
EXEQUENTE: ELIANE MARA DE MIRANDA CPF nº 958.177.199-
91, RUA RAFAEL VAZ E SILVA 1040, - DE 980/981 A 1309/1310 
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 76804-162 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ELIANE MARA DE MIRANDA 
OAB nº RO7904
EXECUTADO: ELIAS HERRERA BARRIENTOS CPF nº 
009.730.182-59, RUA CASTELO BRANCO 4526 NOVA 
ESPERANÇA - 76822-138 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Decisão
Requisitei bloqueio on line do valor de R$ 863,95 (oitocentos 
e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos), contudo, 
a penhora não foi concretizada em razão de insuficiência de valores 
nas contas bancárias do executado.
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A parte exequente deverá, no prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar 
o feito, indicando bens ou créditos da parte executada passíveis 
de penhora, sob pena de extinção da execução e condenação em 
custas processuais.
Intime-se. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par PROCESSO: 7025917-
17.2017.8.22.0001
EXEQUENTE: GILMARIO OLIVEIRA DE AZEVEDO CPF nº 
523.800.174-68, RUA DO TAMBORIM 1712 CASTANHEIRA - 
76811-482 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DAVID MOURAO LOPES OAB nº 
RO8366
EXECUTADO: CLEUSA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA CPF 
nº 103.177.688-59, CLAUDIO SANTORO 5155, CASA 65 4 DE 
JANEIRO - 76900-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
SENTENÇA:
Vistos etc.
Relatório dispensado na forma da lei.
A parte autora não promove o regular andamento do processo há 
mais de 30 dias, apesar de devidamente intimado, demonstrando 
desinteresse no prosseguimento do feito. 
A extinção do processo nos Juizados Especiais não depende de 
intimação pessoal da parte (§1º do artigo 51 da Lei 9.099/1995). 
A parte é quem deve mostrar interesse, impulsionando o feito ao 
formular requerimentos pertinentes a cada ato processual.
Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso III c/c parágrafo 
único do 771 ambos do CPC do Código de Processo Civil e artigo 
51 da Lei Federal 9.099/1995, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO.
Por derradeiro, condeno o(a) exequente nas custas processuais 
(Enunciado Cível FOJUR nº 09 e Lei Estadual nº 3.896/2016), 
advertindo que o processo não será desarquivado para fins de 
prosseguimento, devendo a parte, caso queira requerer a expedição 
de certidão de crédito, que desde já fica deferida, e promover nova 
demanda. Saliento que o ajuizamento da nova demanta somente 
será aceita após a parte promover o recolhimento fiel do encargo 
ora imposto.
Arquive-se imediatamente o feito, independente de intimação.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par PROCESSO: 7020663-
29.2018.8.22.0001
EXEQUENTE: AKI RASTREADORES SOLUCOES LOGISTICAS 
LTDA - ME CNPJ nº 21.627.354/0001-30, AVENIDA AMAZONAS 
3355, SALA A AGENOR DE CARVALHO - 76820-365 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MARIA LUIZA DE JESUS 
FEITOSA OAB nº RO8990
EXECUTADO: ERALCI SOARES DOS SANTOS CPF nº 
183.329.352-53, RUA BRASÍLIA 2703 SÃO CRISTÓVÃO - 76804-
070 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Decisão
Requisitei bloqueio on line do valor de R$ 480,12 (quatrocentos 
e oitenta reais e doze centavos), contudo, a penhora não 
foi concretizada em razão de insuficiência de valores 
na conta bancária da parte devedora.
A parte credora deverá, no prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar 
o feito, indicando bens ou créditos da parte devedora passíveis 
de penhora, sob pena de extinção da execução/cumprimento de 
sentença e condenação em custas processuais.
Intime-se. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par PROCESSO: 7029588-
77.2019.8.22.0001
EXEQUENTE: ENI ALVES ROCHA CPF nº 281.750.002-44, 
RUA MIGUEL CHAKIAN 1028, - DE 728/729 A 1299/1300 NOVA 
PORTO VELHO - 76820-124 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: EDELSON NATALINO ALVES DE 
JESUS OAB nº RO9875
EXECUTADOS: TATIANE MIRANDA FELIX DA SILVA CPF nº 
019.351.182-77, RUA JANAÍNA 7105, CASA D ESPERANÇA 
DA COMUNIDADE - 76825-072 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, 
KAROLINE CONCEICAO DE SOUZA CPF nº 042.246.702-24, 
RUA JANAÍNA 7105, CASA D ESPERANÇA DA COMUNIDADE 
- 76825-072 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, KAROLAINE 
BERNADO DE SOUZA CPF nº 043.079.392-80, RUA JANAÍNA 
7105, CASA D ESPERANÇA DA COMUNIDADE - 76825-072 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: 
Decisão
Requisitei bloqueio on line do valor de R$ 1.472,32 (um mil, 
quatrocentos e setenta e dois reais e trinta e dois centavos).
Determinei a transferência do valor de R$ 445,03 (quatrocentos 
e quarenta e cinco reais e três centavos) bloqueado na conta 
bancária da executada.
A parte exequente deverá, no prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar 
o feito, indicando bens ou créditos da parte executada passíveis 
de penhora, sob pena de extinção da execução e condenação em 
custas processuais.
Intime-se. 

PROCESSO: 7036949-48.2019.8.22.0001
REQUERENTES: LORENA KEMPER CARNEIRO CPF nº 
906.580.602-44, AVENIDA AMAZONAS 6120, - DE 6030 A 6440 
- LADO PAR TIRADENTES - 76824-536 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
RAILINSON BAUMANN LOPES CPF nº 954.654.052-87, AVENIDA 
AMAZONAS 6120, - DE 6030 A 6440 - LADO PAR TIRADENTES 
- 76824-536 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: LORENA KEMPER 
CARNEIRO OAB nº RO6497
REQUERIDOS: ZOGHBI ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS 
E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA. CNPJ nº 10.657.520/0001-
25, RUA DUQUE DE CAXIAS 1210, - DE 965/966 A 1222/1223 
CENTRO - 76801-126 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
VANESSA VILARINO LOUZADA CPF nº 624.914.232-00, RUA 
DOUTOR RUBENS GOMES BUENO 395, AP. 13 JACARANDÁ 
VÁRZEA DE BAIXO - 04730-000 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: VANESSA VILARINO 
LOUZADA OAB nº SP215089
DESPACHO
Considerando o pedido genérico de oitiva de testemunhas e 
depoimento pessoal formulado na audiência de conciliação (ID 
32448916/PJE), determino a intimação das partes para, no prazo 
de 05 (cinco) dias, esclarecerem acerca da necessidade da 
audiência de instrução e julgamento, pois, em tese, trata-se de 
matéria documental, sob pena de renúncia tácita da prova.
Caso insistam na necessidade da solenidade, deverão apresentar o 
rol de testemunhas, esclarecer se virão independentes de intimação 
ou se esta se fará necessária, apresentando o endereço no prazo 
legal, bem como os dados detalhados (CPF, Identidade, profissão, 
estado civil e endereço). Além disso, deverá detalhar o papel de 
cada testemunha no feito, demonstrando do que se trata a oitiva. 
Caso decorra o prazo sem qualquer manifestação, volte o feito 
concluso para julgamento.
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Intimem-se.
Serve o presente despacho como intimação no DJE/carta/
mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE 
JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-
SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM 
A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE 
OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 2) AS PARTES DEVERÃO 
COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS 
ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA 
E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) 
NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 
9.099/95).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par PROCESSO: 7052524-
96.2019.8.22.0001
AUTOR: GLENDA RAYLLINI CARDOSO SILVA CPF nº 
014.717.352-30, RUA ASSIS CHATEAUBRIAND 7737, - DE 
7474/7475 A 7925/7926 ESPERANÇA DA COMUNIDADE - 76825-
012 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: EVERTON ALEXANDRE DA SILVA 
OLIVEIRA REIS OAB nº RO7649, LUCAS BRANDALISE 
MACHADO OAB nº RO931, MARCIA YUMI MITSUTAKE OAB nº 
RO7835
REQUERIDO: UNIRON - UNIAO DAS ESCOLAS SUPERIORES 
DE RONDONIA LTDA. CNPJ nº 03.327.149/0002-59, AVENIDA 
MAMORÉ 1520, - DE 1402 A 1520 - LADO PAR TRES MARIAS - 
76813-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
Decisão
A parte autora deverá emendar a petição inicial, no prazo de 15 
(quinze) dias, sob pena de indeferimento, para o fim de apresentar 
a certidão de inscrição no SERASA, emitida diretamente pelo 
SERASA, e certidão de inscrição no SCPC (Serviço Central 
de Proteção ao Crédito), emitida diretamente pela Associação 
Comercial de Rondônia - ACR, por se tratarem de órgãos distintos 
de proteção ao crédito e de abrangência nacional, que não se 
comunicam entre si, para melhor análise do abalo creditício 
alegado, conforme Enunciado FOJUR n. 29.
Intime-se.
Serve a presente decisão como intimação no DJE/carta/mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO 
ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA 
SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE 
INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA 
PRÓPRIA. 2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS 
ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA 
DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/
MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO 
CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95).
Porto Velho, data inserida na movimentação.

PROCESSO: 7026125-30.2019.8.22.0001
REQUERENTE: LORRAN RODRIGUES DO NASCIMENTO CPF 
nº 800.877.102-00, RUA TAQUARA 3342 FLORESTA - 76806-084 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: JOAO DI ARRUDA JUNIOR 
OAB nº RO5788
REQUERIDOS: IGNICAO DIGITAL TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO LTDA CNPJ nº 10.332.345/0001-04, QUADRA 
SEPN 516 516 E ASA NORTE - 70770-520 - BRASÍLIA - DISTRITO 
FEDERAL
RJR MARKETING DIGITAL - EIRELI CNPJ nº 28.265.755/0001-
37, RUA PRINCIPE HUMBERTO 112 VILA CAMPESTRE - 09725-
200 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SÃO PAULO

ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: KIM WILLIAM PINTO 
MENDONCA OAB nº RS87855, JULIANA ESPINDOLA 
GUIMARAES OAB nº RS107744
DESPACHO
Concedo o prazo de 10 (dez) dias, para a parte autora apresentar 
réplica, bem como deverá a CPE retirar o sigilo da contestação.
Intime-se. 
Serve o presente despacho como intimação no DJE/carta/
mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE 
JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-
SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM 
A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE 
OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 2) AS PARTES DEVERÃO 
COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS 
ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA 
E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) 
NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 
9.099/95).

PROCESSO: 7039980-76.2019.8.22.0001
EXEQUENTE: CONDOMINIO AQUARIUS CNPJ nº 
07.478.725/0001-39, AVENIDA CALAMA 7773, - DE 7443 A 
8083 - LADO ÍMPAR PLANALTO - 76825-481 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DANIEL CAMILO ARARIPE OAB 
nº RO2806
EXECUTADO: ROBERTO BANHON DACA CPF nº 420.468.072-
00, AVENIDA CALAMA 7773, CASA 43 QUADRA A CONDOMÍNIO 
AQUARIUS PLANALTO - 76825-481 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DESPACHO
Indefiro o pedido do exequente de arresto do imóvel, por ser 
incabível nos Juizados Especiais.
Traga o credor, em 05 (cinco) dias, o endereço atualizado do 
devedor, sob pena de extinção da execução nos termos do artigo 
53, §4º, da Lei 9.099/1995.
Intime-se.
Serve o presente despacho como intimação no DJE/carta/
mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE 
JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-
SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM 
A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE 
OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 2) AS PARTES DEVERÃO 
COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS 
ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA 
E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) 
NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 
9.099/95).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino 
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, 
CEP 76820-892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 7006162-
07.2017.8.22.0001 - Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: VIVIANE DINIS DO NASCIMENTO, RUA 21 DE 
ABRIL 355 BAIRRO UNIÃO - 76860-000 - CANDEIAS DO JAMARI 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: SERGIO HOLANDA DA COSTA 
MORAIS OAB nº RO5966
REQUERIDO: CAIXA SEGURADORA S/A, AVENIDA JOSÉ 
VIEIRA CAÚLA 4772, - DE 4592 A 4950 - LADO PAR AGENOR 
DE CARVALHO - 76820-290 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: MARIA ANGÉLICA PAZDZIORNY 
OAB n. 777 e LEANDRA MAIA MELO OAB n. 1737
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Vistos etc.
Relatório dispensado em virtude do disposto no artigo 38, da Lei 
9.099/95.
Em resumo, a parte autora requereu a condenação da ré à 
devolução da quantia de R$ 2.982,57 (dois mil novecentos e 
oitenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), bem como ao 
pagamento de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de dano moral. 
A autora afirmou que contratou serviço de seguro prestado pela 
ré visando resguardar veículo automotor. Contudo, após o veículo 
objeto do seguro sofrer avarias em razão de um abalroamento, 
acionou a seguradora ré, porém a cobertura securitária foi negada 
sob a alegação de que o veículo cadastrado no contrato é diverso 
daquele que a autora pretendia utilizar o seguro. A autora afirmou 
que o cadastro de veículo diverso no contrato de seguro firmado 
entre as partes ocorreu por culpa exclusiva da ré.
Em resposta, a ré sustentou preliminar de prescrição com 
fundamento no artigo 206, § 1°, II, “b” , do Código Civil. No 
mérito, alegou que o chassi do veículo informado no momento da 
contratação foi o de número 9BGKR48GOFG323165 , já aquele o 
veículo que passou pela vistoria, após a comunicação da ocorrência 
de sinistro, apresentava o chassi n. 9BGK848B0FG294752. 
Afirmou que a recusa na prestação do seguro configurou exercício 
regular de direito, portanto, descabida a afirmação de ocorrência 
de conduta ilícita.
Inicialmente, não cabe se falar em prescrição trianual prevista 
no art. 206, § 1°, II, “b” , do Código Civil, visto que a pretensão 
autoral funda-se na responsabilidade pelo fato do serviço, ou seja, 
indenização por danos que foram gerados pela falha no serviço, 
pela ocorrência de acidente de consumo. Deste modo, aplica-se o 
disposto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, segundo 
o qual o prazo prescricional para tal pretensão é de cinco anos.
No caso, tendo em vista que as partes enquadram-se no conceito 
de fornecedor e consumidor estampados no Código de Defesa 
do Consumidor, as regras do mencionado diploma legal deverão 
ser aplicadas, inclusive aquelas pertinentes à responsabilidade 
objetiva da prestação de serviço.
Cuidando-se de relação de consumo, a responsabilidade da parte 
Requerida por eventual dano causado ao consumidor é objetiva, 
ou seja, independe da comprovação de dolo ou culpa, conforme 
dispõe o artigo 14 , caput, do CDC.
O Código de Defesa do Consumidor, visando minorar a 
vulnerabilidade dos consumidores, sobretudo quando da produção 
de provas que fundamentam a defesa de seus direitos, possibilita 
a inversão do ônus da prova, a seu favor, logo que constatado 
a hipossuficiência e verossimilhança do alegado, conforme 
estabelece o Art. 6, VII, do CDC.
Com efeito, o fato de o consumidor ter assinado contrato não 
significa inequívoca ciência e concordância com seus termos, 
sobretudo quando se trata de contrato por adesão, como o da 
espécie. Assim, não há que se falar em impossibilidade de posterior 
questionamento acerca de eventuais erros de dados essenciais 
referentes ao objeto do contrato.
Deve-se ressaltar que as partes celebraram contrato, mediante 
assinatura de instrumento contratual por adesão, redigido 
previamente pela seguradora Ré. Dessa forma, infere-se que os 
dados inseridos no contrato são de responsabilidade da Ré, uma 
vez que cabe a autora fornecê-los conforme requisitados.
Assim, considerando que o veículo da autora possuí o chassi n. 
9BGK848B0FG294752, correspondendo ao número do chassi do 
veículo sinistrado, que foi submetido à vistoria realizado pela ré, 
não é crível que a autora, deliberadamente tenha fornecido número 
de chassi diverso daquele que lhe pertence.
Em análise ao instrumento contratual e ao cartão com os dados 
resumidos do plano de seguro (ID 8559388), pode-se observar, 
nitidamente, que os dados referentes ao veículo, tais como marca, 
fabricante, ano, são condizentes com o veículo de propriedade da 
autora, conforme Certificado de Registro de Licenciamento e Veículo 
( ID 8559388). Igualmente, constata-se que o preenchimento dos 
dados foi feito de modo eletrônico, sem a possibilidade de alteração 
manual.

Assim, infere-se que a regularidade dos dados e termos constantes 
no contrato de adesão é de exclusiva responsabilidade da 
seguradora ré, eis que a autora não existentes teve possibilidade 
de inserir ou retificar informações do instrumento contratual.
Desse modo, merece procedência o pedido de restituição do valor 
pago pela autora, tendo em vista que o erro em elemento essencial 
do contrato, decorrente de conduta praticada pela ré, que deu azo 
à negativa do cumprimento do contrato.
Em se tratando da valoração da indenização, adotam-se os critérios 
informados pela doutrina e jurisprudência, atento ao grau de culpa, 
extensão do dano e efetiva compensação pelo injusto sofrido, além 
do fator desestímulo, evitando-se, contudo, o enriquecimento ilícito.
A indenização por dano moral é esteio para oferta de conforto 
ao ofendido, que não tem a honra paga nem o tempo gasto para 
resolução do problema restituído, mas sim uma resposta ao seu 
desalento a fim de amenizar o transtorno causado pela conduta 
irregular. E de tal ordem será, de modo a conseguir efeitos de 
natureza pedagógica, dirigidos estes aos ofensores, no sentido de 
obrigá-los à reflexão e tornar suas condutas compatíveis com o 
sentido de responsabilidade social, mais policiada e civilizada. 
Com efeito, o arbitramento do valor da indenização por danos 
morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, 
as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 
finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar 
o dano ocorrido, bem como inibir conduta abusiva. Desta feita, 
razoável fixar o montante indenizatório em R$ 3.000,00 (Três 
mil reais), quantia capaz de reparar os danos sofridos pela parte 
requerente sem proporcionar-lhe enriquecimento sem causa. O 
valor atende ao disposto no art. 944, do CC, e aos princípios da 
razoabilidade e proporcionalidade.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO 
INICIAL e, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 
Processo Civil, dou por extinto o feito com resolução de mérito, 
para o fim de CONDENAR a Ré a pagar à Autora, a título de 
indenização por DANOS MORAIS, a quantia de R$ 3.000,00 (Três 
mil reais), atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a 
partir da publicação desta decisão. Igualmente, CONDENAR a Ré 
a restituir à Autora, de forma simples, eis que não demonstrada a 
má-fé da requerida, as quantias descontadas indevidamente, no 
valor total de R$ 2.982,57 (dois mil novecentos e oitenta e dois 
reais e cinquenta e sete centavos), referente aos pagamentos 
realizados a título de prêmio do seguro no período de 23/01/2015 
a 23/04/2015, corrigida monetariamente a partir do desembolso e 
acrescida de juros legais, estes incidentes desde a citação.
Sem custas e sem honorários nesta instância, haja vista tratar-se 
de decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, no âmbito dos 
Juizados Especiais, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995.
Nos moldes do artigo 52, incisos III e IV, da Lei 9.099/1995, a parte 
devedora fica ciente de pagar, independente de nova intimação, 
após o trânsito em julgado, o valor da condenação, no prazo de 15 
(quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento).
O valor da condenação obrigatoriamente deverá ser depositado 
junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Provimento 001/2008 PR 
TJ/RO), com a devida e tempestiva comprovação no processo, 
sob pena de ser considerando inexistente o pagamento realizado 
através de outra instituição bancária, nos termos do artigo 4º do 
Provimento Conjunto n.º 006/2015-PR-CG, incidindo a pena 
prevista no artigo 523, §1º, do CPC, além de juros e correção 
monetária prevista em Lei.
Havendo pagamento voluntário, desde logo fica autorizado o 
levantamento, independente de nova conclusão.
Decorrido o prazo para pagamento espontâneo, não havendo 
manifestação da parte autora, arquive-se.
Intimem-se.
Serve a presente sentença como intimação no DJE/carta/
mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE 
JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-
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SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM 
A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE 
OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 2) AS PARTES DEVERÃO 
COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS 
ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA 
E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) 
NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 
9.099/95).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino 
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, 
CEP 76820-892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 7026965-
40.2019.8.22.0001 - Procedimento do Juizado Especial Cível
AUTOR: DOUGLAS DA SILVA FIGUEIREDO, RUA PROTÁSIO 
ALVES 2165, - DE 1894/1895 A 2224/2225 MARIANA - 76813-590 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: 
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON , AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 
- LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA 
FILHO OAB nº RO635
Sentença
Vistos etc.
Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95.
O autor ajuizou a presente ação visando a declaração de 
inexistência do débito no valor de R$ 270,20 (duzentos e setenta 
reais e vinte centavos) relativo a fatura vencida em 13/07/2019, 
além da condenação da ré ao pagamento de indenização no valor 
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais suportados. 
Alega que as faturas estavam chegando com consumo maior que o 
apontado no relógio, motivo pelo qual realizou reclamação junto ao 
Procon, demonstrou o erro e as partes fizeram um acordo, contudo, 
esta prática permanece, pois foi gerada a fatura ora reclamada na 
qual o consumo apontado é de 7539 kWh, sendo que o consumo 
marcado na data de 18/06/2019 é 7460 kWh, ou seja, ainda nem 
chegou na quantidade de consumo faturada pela ré, e, na data de 
25/06/2019, o consumo é 7522 kWh. Reclama que vem tentando 
uma composição amigável diante dessa prática, porém, a ré 
insiste em permanecer com esse procedimento, o que motivou o 
ajuizamento da presente ação.
Convém destacar que o feito deve ser analisado à luz do Código 
de Defesa do Consumidor e aos princípios a ele inerentes, posto 
que a relação contratual que se estabeleceu entre os litigantes é 
de inegável consumo, competindo à empresa concessionária de 
energia elétrica o ônus operacional e administrativo, bem como o 
conhecimento técnico necessário e as ações de fiscalização para 
garantir serviço satisfatório e regularidade dos “relógios medidores” 
da energia fornecida.
A ré limitou-se a apresentar defesa genérica desprovida de bojo 
probatório, restando incontroverso que reconheceu o erro em 
resposta ao Procon, ocasião em que informou que foi conversado 
com o gerente do leiturista e o mesmo se comprometeu a tomar 
providências para que as faturas não sejam mais faturadas 
por média, visto que não tem impedimento de acesso à leitura. 
Não anexou nenhuma foto ou documento que comprove a 
impossibilidade de efetuar a leitura e não cumpriu a regularização 
da forma de faturamento, embora tenha firmado compromisso junto 
ao Procon, pois no mês de junho foi faturado o consumo mensal 
médio de 319 kWh.
Havendo eventual problema de acesso ao medidor, competia à ré 
notificar por escrito o consumidor, o que não restou demonstrado 
ter ocorrido.
Incumbe à ré proceder regularmente à vistoria no relógio/medidor 
do consumidor de forma a garantir a correta medição pelo 

equipamento, bem como notificá-lo para regularizar, não pode, a 
seu bel prazer, deixar de proceder a aferição e depois efetuar a 
cobrança de forma brusca, a atitude onera excessivamente o autor, 
em confronto total aos ditames do CDC.
Portanto, diante da ausência de prova da impossibilidade de efetuar 
a leitura, além de não haver prova de que o autor foi notificado 
sobre a dificuldade de leitura, não deve a fatura ser considerada 
inexistente, tendo em vista que houve utilização de energia elétrica 
naquele mês pelo consumidor, o que deve ocorrer é a revisão do 
débito, com base nos anteriores, por ser medida de justiça.
No tocante aos danos morais, a pretensão do autor merece acolhida 
em parte em razão do valor atribuído ao pedido indenizatório.
A ré, por força de sua atividade, deve ter plena consciência de 
suas obrigações e poderia facilmente e, sem qualquer prejuízo 
considerável, atender o pedido do autor, evitando maiores prejuízos 
e desgastes ao consumidor, contudo, permaneceu inerte.
Destaca-se que foi necessário ingressar com demanda judicial para 
solucionar o problema, após acordo firmado junto ao PROCON, 
restando assim configurado o dano moral.
A omissão da ré em não solucionar o caso, revela descaso no 
trato com o consumidor, ora autor, que merece ser reparado pela 
situação experimentada.
O dano moral é latente e decorre da própria natureza do fato 
apresentado, dispensando-se a instrução probatória. 
O fato descrito na inicial já demonstra satisfatoriamente a existência 
do abalo indenizável.
Presente o dano moral, devem ser observados os parâmetros 
norteadores do valor da indenização, quais sejam, a capacidade 
econômica dos agentes, as condições sociais do ofendido, o grau 
de reprovabilidade da conduta, bem como a proporcionalidade.
Saliento que o valor a ser recebido a título de indenização não pode 
ser tão alto a ponto de levar a um enriquecimento sem causa por 
parte do autor, mas também não pode ser tão baixo a ponto de não 
cumprir o seu papel punitivo e pedagógico em relação ao causador 
da lesão, ora ré, razão pela qual fixo a indenização para a hipótese 
vertente, em R$ 3.000,00 (três mil reais). 
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO 
INICIAL e, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 
Processo Civil, dou por EXTINTO o feito, com resolução de mérito, 
para o fim de:
a) DETERMINAR que a RÉ REVISIONE a fatura do mês de 
junho/2019 no valor de R$ 270,20 (duzentos e setenta reais e vinte 
centavos), utilizando-se a média dos três últimos meses anteriores 
àquela, devendo ser disponibilizada para pagamento, no prazo de 
72 (setenta e duas) horas, sob pena de imposição de multa diária;
b) CONDENAR a RÉ a PAGAR ao AUTOR, a título de indenização 
por danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizado 
monetariamente e acrescido de juros legais a partir da publicação 
desta decisão.
Sem custas e sem honorários nesta instância, na forma do artigo 
55 da Lei 9.099/95.
Nos moldes do artigo 52, incisos III e IV, da Lei 9.099/95, a parte ré 
fica intimada a cumprir a obrigação de fazer determinada, após o 
trânsito em julgado, independente de nova intimação, sob pena de 
imposição imediata da multa, bem como a pagar, após o trânsito 
em julgado, o valor da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, 
sob pena de multa de 10% (dez por cento).
O valor da condenação obrigatoriamente deverá ser depositado 
junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Provimento 001/2008 PR 
TJ/RO), com a devida e tempestiva comprovação no processo, 
sob pena de ser considerando inexistente o pagamento realizado 
através de outra instituição bancária, nos termos do artigo 4º do 
Provimento Conjunto n.º 006/2015-PR-CG, incidindo a pena 
prevista no artigo 523, § 1º, do CPC, além de juros e correção 
monetária previstas em Lei.
Havendo pagamento voluntário, desde logo fica autorizado o 
levantamento, independente de nova conclusão.
Decorrido o prazo para pagamento espontâneo, não havendo 
manifestação do autor, arquive-se.
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Intimem-se. 
Serve a presente sentença como intimação no DJE/carta/
mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE 
JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-
SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM 
A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE 
OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 2) AS PARTES DEVERÃO 
COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS 
ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA 
E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) 
NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 
9.099/95).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino 
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, 
CEP 76820-892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 7038371-
58.2019.8.22.0001 - Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: CRISTIANE DIAS RODRIGUES, RUA JARDINS 
1228, CONDOMINIO GIRASSOL - CASA 79 BAIRRO NOVO - 
76817-001 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: WANUSA CAZELOTTO DIAS 
DOS SANTOS OAB nº RO4284, TALITA BATISTA FERREIRA 
CONSTANTINO OAB nº RO7061
REQUERIDO: COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DE 
RONDÔNIA - CAERD, AVENIDA PINHEIRO MACHADO 2112 
SÃO CRISTÓVÃO - 76804-046 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: CLAYTON CONRAT KUSSLER 
OAB nº RO3861
Sentença 
Vistos etc.
Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95.
A autora ajuizou a presente ação com o objetivo de receber da 
ré indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis 
mil reais), em razão de suspensão indevida do fornecimento de 
água encanada em sua residência. Afirma que constantemente 
sua residência fica sem o abastecimento de água, porém, no dia 
27/8/2018 a ré suspendeu o fornecimento total, restabelecendo 
somente na noite do dia 30/08/2018, ou seja, 4 (quatro) dias sem o 
respectivo serviço de abastecimento de água. 
Em contestação, a ré afirmou que no período citado, o abastecimento 
na localidade da autora ficou reduzido devido à problema nos 
poços de abastecimentos, mas para que os usuários não ficassem 
sem abastecimento, foi fornecido caminhão-pipa para encher os 
reservatórios e abastecer os imóveis.
Cumpre esclarecer que o feito deve ser analisado à luz do Código 
de Defesa do Consumidor e aos princípios a ele inerentes, posto 
que a relação contratual que se estabeleceu entre os litigantes é 
inegavelmente de consumo, competindo à empresa concessionária 
de água encanada o ônus operacional e administrativo, bem como 
o conhecimento técnico necessário e as ações de fiscalização para 
garantir a prestação do serviço.
Trata-se, no caso em apreço, de responsabilidade objetiva na 
forma prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 
cabendo apenas a análise do dano e do nexo de causalidade entre 
o fornecimento do serviço e o evento danoso descrito na exordial.
A tese de defesa, em que justifica a falha no fornecimento de 
água devido à problema nos poços de abastecimentos, não deve 
ser acolhida, pois a consumidora não deve arcar com o ônus de 
falhas operacionais e administrativas de responsabilidade da 
concessionária de serviço público. Logo, a existência de problemas 
técnicos operacionais não exime a ré de responder civilmente 
pelos danos morais decorrentes desse fato, que se trata de fortuito 
interno compreendido no risco da atividade, e que não é apto a 
afastar sua responsabilidade objetiva.

É incontroverso que houve falha na prestação de serviços de 
responsabilidade da ré, a qual se enquadra na qualidade de 
fornecedora, nos termos do artigo 3º, caput, do Código de Defesa 
do Consumidor. Ela própria confirma em sua contestação, a 
ocorrência do desabastecimento de água no período alegado pela 
autora.
Todos os fatos e argumentos trazidos ao processo demonstram 
claramente a ofensa ao direito de personalidade da autora, de 
modo que possui direito à percepção de indenização moral, pois 
a interrupção do serviço por quatro dias foi injustificada e abusiva, 
sem contar as interrupções anteriores e esporádicas, como é 
sabido.
É incontroverso que a falta de água em uma residência, por 
quatro dias, não se trata de mero aborrecimento comum, mas de 
significativo transtorno a afetar demasiadamente a tranquilidade de 
seus moradores e que merece reparação, mormente em vista da 
essencialidade do serviço prestado, como o da ré, o qual interfere 
na própria manutenção da dignidade da pessoa humana.
Desse modo, a suspensão do fornecimento do serviço contratado 
e pago, ocorreu de forma abusiva e por tempo desarrazoado, em 
razão da atitude negligente da ré, merecendo a autora a reparação 
pelo dano moral em razão dos prejuízos experimentados. 
Presente o dano moral, devem ser observados os parâmetros 
norteadores do valor da indenização, quais sejam, a capacidade 
econômica do agente, as condições sociais do ofendido, o grau de 
reprovabilidade da conduta, bem como a proporcionalidade.
O valor a ser recebido a título de indenização não pode ser tão 
alto a ponto de levar a um enriquecimento sem causa por parte 
da autora, mas também não pode ser tão baixo a ponto de não 
cumprir o seu papel punitivo e pedagógico em relação ao causador 
da lesão.
Sua fixação, segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, deve, 
entre outras circunstâncias, se ater às consequências do fato, 
servir como desestímulo para a prática de novas condutas lesivas 
semelhantes, observando-se sempre a capacidade financeira do 
obrigado a indenizar, de forma que o quantum não implique em 
enriquecimento da outra parte. Fixo para o caso, por entender justo 
e razoável, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial 
e, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 
dou por extinto o feito, com resolução de mérito, para condenar a ré 
a pagar para a autora, a título de indenização por danos morais, o 
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizado monetariamente e 
acrescido de juros legais, a partir da publicação desta decisão.
Sem custas e sem honorários nesta instância, por se tratar de 
decisão proferida em primeiro grau de jurisdição no âmbito dos 
Juizados Especiais, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
Após o trânsito em julgado desta decisão, a ré deverá cumprir 
com o pagamento determinado, no prazo de 15 (quinze) dias, 
independente de nova intimação, sob pena da incidência de multa 
de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado, na forma 
do artigo 52, incisos III e IV, da Lei 9.099/95.
O valor da condenação obrigatoriamente deverá ser depositado 
junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Provimento 001/2008 PR 
TJ/RO), com a devida e tempestiva comprovação no processo, 
sob pena de ser considerando inexistente o pagamento realizado 
através de outra instituição bancária, nos termos do artigo 4º do 
Provimento Conjunto n.º 006/2015-PR-CG, incidindo a pena 
prevista no artigo 523, § 1º, do CPC, além de juros e correção 
monetária previstas em Lei.
Havendo pagamento voluntário, desde logo fica autorizado o 
levantamento, independente de nova conclusão.
Decorrido o prazo para pagamento espontâneo, não havendo 
manifestação da autora, arquive-se.
Intimem-se.
Serve a presente sentença como intimação no DJE/carta/
mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE 
JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-
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SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM 
A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE 
OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 2) AS PARTES DEVERÃO 
COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS 
ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA 
E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) 
NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 
9.099/95).

PROCESSO: 7050001-82.2017.8.22.0001
EXEQUENTE: IVAIR ALBERTO MANTOANI CPF nº 528.052.201-
53, RUA DÉCIMA AVENIDA 4082 RIO MADEIRA - 76821-456 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: SANDRA STEPHANOVICHI 
BRESOLIN OAB nº RO4627, SILMARA DANTAS BENTES DA 
SILVA OAB nº AC4038
EXECUTADOS: ALVES COMERCIO DE CARTUCHOS NOVOS E 
REMANUFATURADOS EIRELI - ME CNPJ nº 14.601.855/0001-82, 
AVENIDA JOSÉ VIEIRA CAÚLA 3671, - DE 3451 A 3891 - LADO 
ÍMPAR EMBRATEL - 76820-773 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
OSCAR ALVES DA SILVA CPF nº 880.502.892-49, RUA MANOEL 
LAURENTINO DE SOUZA 2233, - DE 2031/2032 A 2283/2284 
EMBRATEL - 76820-774 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: ELIANA SOLETO ALVES 
MASSARO OAB nº RO1847
DESPACHO
Deixo, por ora, de homologar o acordo apresentado.
As partes para, no prazo de 48 h (quarenta e oito horas), 
esclarecerem acerca do dinheiro penhorado no feito anexo ao 
ID: 16422756, sob pena de transferência dos valores para conta 
centralizadora.
Intimem-se. 
Serve o presente despacho como intimação no DJE/carta/mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE 
JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-
SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM 
A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE 
OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 2) AS PARTES DEVERÃO 
COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS 
ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA 
E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) 
NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 
9.099/95).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par PROCESSO: 7012543-
60.2019.8.22.0001
EXEQUENTE: RAFAELA DINIZ SOUSA CPF nº 790.130.232-
15, RUA JARDINS 905, CASA 103, CONDOMÍNIO GARDÊNIA 
BAIRRO NOVO - 76817-001 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: CARLOS FREDERICO MEIRA 
BORRE OAB nº RO3010, VINICIUS JACOME DOS SANTOS 
JUNIOR OAB nº RO3099
EXECUTADO: COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DE 
RONDÔNIA - CAERD CNPJ nº 05.914.254/0001-39, AVENIDA 
PINHEIRO MACHADO 2.112-B, CAERD SÃO CRISTÓVÃO - 
76804-046 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: CLAYTON CONRAT KUSSLER 
OAB nº RO3861
SENTENÇA
Vistos etc.
Tratam-se de Embargos à Execução de COMPANHIA DE AGUAS 
E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD em face de bloqueio judicial 
(ID 30771146/PJE) promovido por provocação de RAFAELA DINIZ 
SOUSA.

Sustenta a parte embargante que é empresa com capital majoritário 
público, que presta um serviço público, e que seus bens são 
impenhoráveis.
Decido.
A executada é Sociedade de Economia Mista (SEM), de acordo 
com o Decreto nº 4334/89. Assim, sua atuação no polo passivo nos 
Juizados Especiais é legal. As SEM possuem parte de seu capital 
público e outro privado, não havendo restrição legal alguma para a 
penhora de seus ativos financeiros em caso de dívida judicial.
Sobre o tema, compartilho interessantes julgados:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. 
EXECUÇÃO JUROS SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUROS 
DE MORA APLICABILIDADE. 1. Hipótese em que o Tribunal 
regional consignou que -A ré, sociedade de economia mista 
controlada pelo Estado integra a Administração Pública Indireta, 
não sendo, portanto, Fazenda Pública para efeito de aplicação do 
art. 1º-F da Lei 9.494/97. A prestação de serviços exclusivos da 
União não serve, por si só, para transmudar sua natureza jurídica-. 
2. Nesse contexto, não se configura a alegada violação do art. 5º, 
caput, da Lei Maior, porquanto tal dispositivo não versa sobre a 
matéria em debate, relativa à aplicação do art. 1º-F da Lei 9494/97 
às sociedades de economia mista. 3. Não socorre à reclamada a 
indigitada afronta aos arts. 5º, LIV e LV, e 37, da Carta Magna, 
trazida na minuta de agravo de instrumento, porquanto inovatória 
em relação ao recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido 
e não provido.
(TST - AIRR: 1432008119995010023, Relator: Hugo Carlos 
Scheuermann, Data de Julgamento: 08/10/2014, 1ª Turma, Data 
de Publicação: DEJT 17/10/2014).
Recurso inominado. Ação indenizatória. Consumidor. Interrupção 
longa de fornecimento de água. Falha na prestação do serviço. 
Dano moral. Ocorrência. Incontroversa nos autos a falha na 
prestação do serviço público essencial estará evidenciado o abalo 
moral ao consumidor, que merece ser indenizado. RECURSO 
INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7019423-39.2017.822.0001, 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - 
Porto Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz Amauri Lemes, Data de 
julgamento: 29/07/2019.
Agravo de instrumento. Prerrogativa da Fazenda Púbica. 
Inaplicabilidade. Sociedade de economia mista. Pessoa jurídica 
direito privado. Realização de penhora em cumprimento de 
sentença. Possibilidade. Recurso desprovido. Os privilégios da 
Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia 
mista que executam atividades em regime de concorrência ou 
que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. A 
Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD tem 
personalidade de direito privado e está sujeita à cobrança de seus 
débitos comuns às sociedades em geral. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0802055-
72.2018.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª 
Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Isaias Fonseca Moraes, 
Data de julgamento: 22/02/2019.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À 
EXECUÇÃO, mantenho a penhora on-line havida nas contas da 
embargante (comprovante bacenjud – ID 30771049/PJE) e JULGO 
EXTINTA A EXECUÇÃO, com fulcro nos arts. 52, caput, da LF 
9.099/95, e 924, II, CPC (LF 13.105/2015).
Após, decorridos 10 (dez) dias e nada sendo requerido, expeça-
se alvará judicial em favor da parte embargada – autora – e 
seu advogado (procuração anexa ao ID 26031888/PJE) para 
levantamento do valor penhorado (ID 30771049/PJE).
Cumprida a determinação supracitada, arquive-se o 
feito, independentemente de nova conclusão e observadas as 
cautelas e movimentações de praxe.
Intimem-se.
Serve a presente sentença como intimação no DJE/carta/
mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE 
JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-
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SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM 
A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE 
OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 2) AS PARTES DEVERÃO 
COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS 
ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA 
E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) 
NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 
9.099/95).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino 
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, 
CEP 76820-892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 7025722-
61.2019.8.22.0001 - Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: ELEONOR CORREA, RUA ATAULFO ALVES 
8342, - DE 8291/8292 A 8410/8411 JUSCELINO KUBITSCHEK - 
76829-332 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: SILVANA DEVACIL SANTOS 
OAB nº RO8679, ANA PAULA COSTA SENA OAB nº RO8949
REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A, ALAMEDA RIO 
NEGRO 585, 15 ANDAR ALPHAVILLE INDUSTRIAL - 06454-000 
- BARUERI - SÃO PAULO
ADVOGADO DO REQUERIDO: PAULO EDUARDO PRADO OAB 
nº AL11819
Sentença
Vistos etc.
A autora ajuizou a presente ação visando, em sede de tutela de 
urgência, a imediata exclusão do seu nome do órgão de proteção 
ao crédito – SERASA, e, no mérito, que o banco réu seja obrigado 
a realizar as devidas correções nos boletos bancários das parcelas 
vencidas e vincendas, sem juros e correções monetárias, além da 
indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos 
morais suportados, ao argumento de que contratou empréstimo 
bancário junto ao Banco IBI, hoje denominado Banco Bradescard 
(Contrato nº 510141480), em 16/09/2015, no valor de R$ 8.219,75 
(oito mil, duzentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos), 
a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas no valor de R$ 236,40 
(duzentos e trinta e seis reais e quarenta centavos), descontadas 
mensalmente de sua conta vinculada ao recebimento de 
aposentadoria, efetuou o pagamento de 33 (trinta e três) parcelas, 
contudo, em 16/08/2018, teve sua aposentadoria suspensa, entrou 
em contato com o réu informando o ocorrido e solicitou que fossem 
gerados boletos para pagamento do empréstimo consignado. 
Alega que a parcela referente ao mês de setembro/2018 foi quitada, 
contudo, ao solicitar o boleto da parcela do mês seguinte, o réu lhe 
enviou o boleto com os dados incorretos. Aduz que o banco pagador 
informou-lhe que os dados do boleto constavam inconsistentes, 
sendo orientada a solicitar um novo. Reclama que desde 
outubro/2018 entra em contato com o réu e busca incansavelmente 
efetuar o pagamento pedindo que atualizem o boleto, entretanto, 
os dados são incompatíveis e não aceitos pelo banco ou lotérica, 
e, não bastasse tamanho desconforto e tentativas de pagamento 
por ser uma pessoa inválida, foi indevidamente inscrita nos órgãos 
de proteção ao crédito, o que motivou o ajuizamento da presente 
ação. 
Citado, o banco réu limitou-se a apresentar defesa genérica 
desprovida de bojo probatório.
Quanto ao mérito, o contexto do feito indica que a pretensão da 
autora merece acolhida.
A relação jurídica travada entre as partes se subsume a legislação 
específica aplicável à espécie, qual seja, à Lei nº 8.078/90, ante a 
evidente relação de consumo. 
Nesta linha de raciocínio, havendo verossimilhança do alegado pela 
requerente e demonstração de hipossuficiência, urge estabelecer, 
nos termos do CDC, a inversão do ônus da prova, para o julgamento 
desta demanda. 

Esta regra de proteção ao consumidor, por estar expressamente 
contida na lei (CDC), já basta como alerta ao réu, de que deverá 
produzir a prova para afastar as alegações da autora. 
Partindo desta premissa e dos elementos trazidos aos feito, 
confirma-se a versão inicial. 
Tem-se por incontroversa a celebração de contrato de empréstimo 
consignado em benefício previdenciário. 
Os fatos narrados são corroborados pelos documentos que 
instruem a petição inicial, inferindo-se que o réu, responsável pela 
emissão dos boletos mensais, incorreu em erro no processamento, 
de modo que impossibilitou o pagamento das parcelas do contrato 
em questão. 
Restou incontroverso que os boletos foram gerados com dados 
inconsistentes, obstando o pagamento das parcelas pela autora, 
fato não impugnado, tampouco justificado pelo réu, o qual não 
demonstrou ter disponibilizado outro meio de adimplemento 
acessível ao consumidor.
Ante as circunstâncias apresentadas, depreende-se que em 
momento algum a requerente se nega a efetuar o pagamento das 
parcelas vencidas e vincendas; apenas pretende a manutenção do 
avençado, sem incidência de juros, ante a ausência de culpa no 
ocorrido. 
Destarte, cabe então reconhecer a legítima a expectativa da autora 
de receber os boletos, em conformidade com o estipulado e com 
as informações corretas, e, portanto, a ilegitimidade da inscrição do 
seu nome no órgão de proteção ao crédito, o que merece reparação 
civil (artigos 186 e 927 do Código Civil).
A existência do dano é indiscutível, pois a inscrição em cadastro de 
inadimplentes, como sabido, pelas próprias regras de experiências, 
causa dano moral, independente da demonstração da maior 
repercussão desse fato na esfera de terceiros, trata de dano in re 
ipsa. 
Presente o dano moral, devem ser observados os parâmetros 
norteadores do valor da indenização, quais sejam, a capacidade 
econômica do agente, as condições sociais do ofendido, o grau de 
reprovabilidade da conduta, bem como a proporcionalidade. 
Saliento que o valor a ser recebido a título de indenização não 
pode ser tão alto a ponto de levar a um enriquecimento sem causa 
por parte da autora, mas também não pode ser tão baixo a ponto 
de não cumprir o seu papel punitivo e pedagógico em relação 
ao causador da lesão, razão pela qual fixo a indenização para a 
hipótese vertente, em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e, com 
fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, dou 
por extinto o feito, com resolução de mérito, para o fim de:
a) determinar que o réu realize as devidas correções nos boletos 
bancários das parcelas vencidas a partir de outubro/2018 para 
o pagamento do empréstimo descrito no pedido inicial, com 
vencimento da primeira prestação em prazo não inferior a 30 (trinta) 
dias da publicação desta sentença, sem a incidência de juros e 
demais encargos de mora, devendo enviá-los para a residência da 
autora, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação desta 
sentença, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por 
cada boleto enviado com dados inconsistentes ou simplesmente 
não enviado após a intimação da sentença, limitada a R$ 3.000,00 
(três mil reais), no caso de descumprimento da determinação, 
passível de conversão em perdas e danos;
b) condenar o réu a pagar para a autora, a título de indenização por 
danos morais, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizada 
monetariamente e acrescido de juros legais a partir da publicação 
desta decisão.
Torno definitiva a tutela de urgência antecipada concedida.
Sem custas e sem honorários nesta instância, haja vista tratar-se 
de decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, no âmbito dos 
Juizados Especiais, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
Nos moldes do artigo 52, incisos III e IV, da Lei 9.099/95, o banco 
réu fica intimado a cumprir a obrigação de fazer determinada, após 
o trânsito em julgado, independente de nova intimação, sob pena 
de imposição imediata da multa, bem como a pagar, após o trânsito 
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em julgado, o valor da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, 
sob pena de multa de 10% (dez por cento).
O valor da condenação obrigatoriamente deverá ser depositado 
junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Provimento 001/2008 PR 
TJ/RO), com a devida e tempestiva comprovação no processo, 
sob pena de ser considerando inexistente o pagamento realizado 
através de outra instituição bancária, nos termos do artigo 4º do 
Provimento Conjunto n.º 006/2015-PR-CG, incidindo a pena 
prevista no artigo 523, § 1º, do CPC, além de juros e correção 
monetária previstas em Lei.
Havendo pagamento voluntário, desde logo fica autorizado o 
levantamento, independente de nova conclusão.
Decorrido o prazo para pagamento espontâneo, não havendo 
manifestação da autora, arquive-se.
Intimem-se.
Serve a presente sentença como intimação no DJE/carta/
mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE 
JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-
SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM 
A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE 
OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 2) AS PARTES DEVERÃO 
COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS 
ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA 
E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) 
NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 
9.099/95).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino 
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, 
CEP 76820-892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 7022071-
21.2019.8.22.0001 - Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: SILVIA IRENE ZABALA MELGAR FELIX, 
AVENIDA RIO DE JANEIRO 8308, - DE 8249 A 8731 - LADO 
ÍMPAR TANCREDO NEVES - 76829-535 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: 
REQUERIDO: Tim Celular, AVENIDA CARLOS GOMES 1439, - 
DE 2389 A 2837 - LADO ÍMPAR SÃO CRISTÓVÃO - 76804-021 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: ANA CLAUDIA RITTER OAB nº 
RO8954, ALEXANDRA SILVA SEGASPINI OAB nº RO2739, LUIS 
CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB nº AM16780
Sentença 
Vistos etc.
Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95.
A autora ajuizou a presente ação visando, em sede de tutela de 
urgência, o restabelecimento do fornecimento de serviço de internet 
em sua residência, e, no mérito, a declaração de inexistência do 
débito no valor de R$ 77,35 (setenta e sete reais e trinta e cinco 
centavos) e a condenação da ré ao pagamento de indenização 
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais 
suportados, ao argumento, em síntese, de que possui contrato de 
fornecimento de serviço de internet banda larga vinculado ao número 
(69) 98157-6347 no valor mensal de aproximadamente R$ 99,00 
(noventa e nove reais), deixou de pagar as faturas vencidas em 
dezembro/2018, janeiro e fevereiro/2019 e o serviço foi suspenso, 
contudo, realizou o pagamento das faturas de dezembro/2018 
e janeiro/2019, ficando em aberto somente a fatura vencida em 
fevereiro/2019 e os serviços ainda não foram liberados para acesso. 
Reclama que a ré está lhe cobrando o valor de R$ 77,35 (setenta 
e sete reais e trinta e cinco centavos) correspondente ao mês de 
março de 2019 sem a devida prestação do serviço, uma vez que os 
serviços estão suspensos desde o mês de janeiro/2019.
Citada, a ré suscitou preliminares de retificação do polo passivo e 
ausência de interesse de agir, e, no mérito, limitou-se a apresentar 
defesa genérica desprovida de bojo probatório.

Acolho o pedido de retificação do polo passivo visando constar 
TIM S/A em lugar de TIM CELULAR S/A em razão da incorporação 
havida.
Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que 
nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída do 
PODER JUDICIÁRIO e o teor da contestação revela pretensão 
resistida. 
Do mérito
A hipótese é de nítida prestação de serviço sujeita às regras de 
incidência do Código de Defesa do Consumidor.
O artigo 14 do CDC trata da responsabilidade objetiva do fornecedor 
de serviço. Funda-se esta na teoria do risco do empreendimento, 
segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma 
atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever 
de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento 
independentemente de culpa.
Vejamos o que diz o art. 14, do CDC:
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente 
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem 
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua 
fruição e riscos”.
No caso em análise, verifica-se que as alegações da parte autora 
são verossímeis. 
Pode-se constatar, por oportuno, sua clara situação de 
hipossuficiência em relação à ré, tanto no que diz respeito aos 
meios probatórios quanto aos econômicos, incidindo, portanto, a 
regra de julgamento da inversão do ônus prova, prevista no artigo 
6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
A inversão do ônus probatório, nesses casos, diz respeito a 
dificuldade a que está submetida a consumidora em demonstrar 
aquilo que alega, especialmente pela sua notória hipossuficiência 
técnica frente a hipótese, cuja comprovação mostra-se mais fácil 
de ser apontada pela empresa, que é quem detém os instrumentos 
técnicos necessários ao esclarecimento da controvérsia. Como 
a prova que se mostra imprescindível ao deslinde da questão se 
encontra em poder da ré, obviamente se impõe a inversão do ônus 
da prova.
A autora comprovou no ID 27579517 que efetuou o pagamento 
das faturas no valor de R$ 99,90 (noventa e nove reais e noventa 
centavos), vencidas em 07/12/2018 e 07/01/2019.
Neste contexto, considerando que a ré não produziu qualquer prova 
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 
direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, tenho 
como verdadeiros os fatos narrados na petição inicial.
Com efeito, merece procedência o pedido de declaração de inexistência 
de débito, devendo ser restabelecido o serviço contratado pela 
autora.
No tocante ao pedido indenizatório, o dano moral decorrente da 
falha na prestação dos serviços existiu e restou configurado.
Frise-se que em casos tais o dano é in re ipsa, ou seja, ínsito na 
própria configuração da falha na prestação do serviço.
Na hipótese, ainda, a autora alegou que tentou solucionar o problema 
administrativamente junto ao Procon, não logrando êxito.
Pelos fundamentos já expostos, merece a empresa ré ser 
responsabilizada pelos transtornos e dissabores sofridos pela parte 
autora, que deve ser indenizada pelo dano moral experimentado.
A conduta da ré caracteriza um defeito na prestação do serviço, 
demonstrando ainda descaso e desrespeito com a cliente. Tal 
atitude merece ser coibida, principalmente no que tange ao aspecto 
pedagógico do dano moral, evitando-se assim, sua reiteração.
Sabe-se que a parte autora não pode ser prejudicada, por descaso, 
descontrole e desorganização administrativa da ré, como ocorreu 
na hipótese.
O dano ao sossego, bem estar e paz de espírito foi afetado pela 
injusta conduta da ré, fato que dispensa maiores provas, pois se 
insere dentro daquelas hipóteses que se justificam por si só e 
são reconhecidas pelo senso comum como significativamente 
causadoras de grave aborrecimento. 
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É manifesto o abalo do equilíbrio psíquico decorrente da privação 
da adequada utilização de serviços públicos essenciais, tais como a 
internet nos dias de hoje, por vários meses, o que, a toda evidência, 
extrapola mero aborrecimento cotidiano.
Assim, estando caracterizada a responsabilidade civil da ré 
pelo dano moral experimentado pela parte autora, devem ser 
observados os parâmetros norteadores do valor da indenização, 
quais sejam, a capacidade econômica do agente, as condições 
sociais do ofendido, o grau de reprovabilidade da conduta, bem 
como a proporcionalidade.
Saliento que o valor a ser recebido a título de indenização não 
pode ser tão alto a ponto de levar a um enriquecimento sem causa 
por parte da autora, mas também não pode ser tão baixo a ponto 
de não cumprir o seu papel punitivo e pedagógico em relação ao 
causador da lesão.
A fixação por danos morais, segundo nossa legislação civil, passa 
invariavelmente pelo arbítrio judicial. 
Portanto, diante das circunstâncias do caso, considerando que a ré, 
desmotivadamente, manteve suspenso o serviço de internet banda 
larga contratado pela autora, mesmo após os pagamentos das 
faturas de dezembro/2018 e janeiro/2019, fixo a indenização pelos 
danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de modo, inclusive, 
a compelir a ré a rever seus procedimentos administrativos.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e com 
fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, dou 
por EXTINTO o feito, com resolução do mérito, para o fim de:
a) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 77,35 (setenta e 
sete reais e trinta e cinco centavos) referente a fatura vencida em 
07/03/2019;
b) condenar a ré a pagar para a autora, a título de indenização por 
danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado 
monetariamente e acrescido de juros legais a partir da publicação 
desta decisão.
Determino o restabelecimento do serviço de internet banda larga 
vinculado ao número (69) 98157-6347, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, contado da publicação da presente sentença, sob pena 
de pagamento de multa cominatória diária de R$ 300,00 (trezentos 
reais) até o limite indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais). 
Alcançada a multa integral indenizatória, deverá o feito prosseguir 
como sendo de execução por quantia certa.
Nos moldes do artigo 52, incisos III e IV, da Lei 9.099/95, a parte ré 
fica intimada a cumprir a obrigação de fazer determinada, após o 
trânsito em julgado, independente de nova intimação, sob pena de 
imposição imediata da multa, bem como a pagar, após o trânsito 
em julgado, o valor da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, 
sob pena de multa de 10% (dez por cento).
O valor da condenação obrigatoriamente deverá ser depositado 
junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Provimento 001/2008 PR 
TJ/RO), com a devida e tempestiva comprovação no processo, 
sob pena de ser considerando inexistente o pagamento realizado 
através de outra instituição bancária, nos termos do artigo 4º do 
Provimento Conjunto n.º 006/2015-PR-CG, incidindo a pena 
prevista no artigo 523, § 1º, do CPC, além de juros e correção 
monetária previstas em Lei.
Havendo pagamento voluntário, desde logo fica autorizado o 
levantamento, independente de nova conclusão.
Decorrido o prazo para pagamento espontâneo, não havendo 
manifestação da autor, arquive-se.
Determino à Central de Processos Eletrônicos - CPE que retifique 
o polo passivo, excluindo a TIM CELULAR S/A e incluindo a TIM 
S/A.
Intimem-se. 
Serve a presente sentença como intimação no DJE/carta/
mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE 
JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-
SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM 
A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE 
OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 2) AS PARTES DEVERÃO 

COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS 
ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA 
E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) 
NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 
9.099/95).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo nº 7039000-32.2019.8.22.0001
AUTOR: DANIELLE PARADA DANTAS DE MELO
Advogado do(a) AUTOR: FLAVIANA LETICIA RAMOS MOREIRA 
- AC4688
RÉU: ELISA ROBERTA ALVES DE OLIVEIRA NOBRE
Intimação DA PARTE REQUERENTE - AUDIÊNCIA DE 
CONCILIAÇÃO
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam 
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a 
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na 
sala de audiências do CEJUSC Porto Velho - 2º Juizado Especial 
Cível, sito à Av. Pinheiro Machado, 777, Bairro Olaria, Porto Velho/
RO - CEP 76801-235, conforme informações abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: Sala B - 2º Juizado Especial Cível Data: 
06/04/2020 Hora: 10:00 
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a 
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser 
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo 
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da 
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade 
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar 
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de 
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca; 
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as 
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4) 
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) 
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu 
não comparecimento a qualquer das audiências designadas, 
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados 
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria 
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo 
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação, 
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo 
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da 
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, 
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de 
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive 
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às 
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas 
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar 
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de 
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada 
ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa 
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a 
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º, 
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas 
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e 
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de 
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poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE 
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão 
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente 
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para 
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo n°: 7004236-20.2019.8.22.0001
AUTOR: ROSEMILDA SALIM DE BRITO
Advogados do(a) AUTOR: DIEGO ALEXIS DOS SANTOS ARENAS 
- RO5188, MIGUEL ANGEL ARENAS RUBIO FILHO - RO5380
RÉU: GOL LINHAS AEREAS S.A.
Advogados do(a) RÉU: BERNARDO AUGUSTO GALINDO 
COUTINHO - RO2991, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - 
RJ95502, ALINE SUMECK BOMBONATO - RO3728
Intimação À PARTE REQUERENTE/REQUERIDA (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido 
documento à agência da Caixa Econômica Federal, agência 
Nações Unidas, nesta capital, sob pena de encaminhamento para 
conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia 
(Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Porto Velho (RO), 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo n°: 7006709-76.2019.8.22.0001
AUTOR: CLAUDIO VICENTE OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: ROZINEI TEIXEIRA LOPES - RO5195
REQUERIDO: TAM - LINHAS AÉREAS S/A
Advogado do(a) REQUERIDO: FABIO RIVELLI - RO6640
Intimação À PARTE REQUERENTE(VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido 
documento à agência da Caixa Econômica Federal, agência 
Nações Unidas, nesta capital, sob pena de encaminhamento para 
conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia 
(Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo n°: 7026669-18.2019.8.22.0001
REQUERENTE: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: ELIEL SOEIRO SOARES - 
RO8442
REQUERIDO: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
Advogado do(a) REQUERIDO: LUCIANA GOULART PENTEADO 
- SP167884
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido 

documento à agência da Caixa Econômica Federal, agência 
Nações Unidas, nesta capital, sob pena de encaminhamento para 
conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia 
(Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo n°: 7009179-80.2019.8.22.0001
REQUERENTE: SOLAN COMERCIO DO VESTUARIO LTDA - 
EPP
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELLINO VICTOR 
RAQUEBAQUE LEAO DE OLIVEIRA - RO8492
REQUERIDO: EMERSON FRANCA
Intimação À PARTE REQUERENTE(VIA SISTEMA PJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, RETIRAR 
CERTIDÃO DE DÍVIDA JUDICIAL, expedida em seu favor.
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo n°: 7023877-28.2018.8.22.0001
REQUERENTE: MARIA DE NAZARE CASTRO E COSTA
Advogados do(a) REQUERENTE: EDMAR DA SILVA SANTOS 
- RO1069, EDNEIDE MARIA DA SILVA SANTOS - RO7601, 
ALEXANDER NUNES DE FARIAS - RO9364
REQUERIDO: ELIANA BARROS DE ALMEIDA, ELIANE BARROS 
DE ALMEIDA
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
intimada a se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça 
NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS sob pena de arquivamento.
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo n°: 7013057-81.2017.8.22.0001
EXEQUENTE: DANIEL GOMES DO NASCIMENTO
Advogado do(a) EXEQUENTE: OMAR VICENTE - RO6608
EXECUTADO: RAIMUNDO MEDEIROS DE MELO
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
intimada a se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça 
NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS sob pena de arquivamento.
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo n°: 7023947-45.2018.8.22.0001
EXEQUENTE: PAULO RENATO VIEIRA SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARIA NAZARETE PEREIRA DA 
SILVA - RO1073
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EXECUTADO: MARIA ADRIANA BIRKHANN
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
intimada a se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça 
NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS sob pena de arquivamento.
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo n°: 7016717-83.2017.8.22.0001
EXEQUENTE: AUGUSTO DE SOUZA LEITE
Advogado do(a) EXEQUENTE: LEOMAGNO GONCALVES - 
RO9388
EXECUTADO: OPORTO IMÓVEIS LTDA-ME, JOSE MARIA 
GONCALVES DA COSTA, MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS 
BARBOSA
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
intimada a se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça 
NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS sob pena de arquivamento.
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par PROCESSO: 7049367-
18.2019.8.22.0001
RECLAMANTE: MARCOS MAIA DE SOUSA CPF nº 780.352.522-
91, AVENIDA SETE DE SETEMBRO 5108, - DE 4650/4651 A 
5178/5179 AGENOR DE CARVALHO - 76820-280 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RECLAMANTE: FRANCISCO CARLOS DA 
SILVA NASCIMENTO OAB nº RO7336
RECLAMADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA 
S/A - CERON CNPJ nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL 
- 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RECLAMADO: ENERGISA RONDÔNIA
Decisão
Em pesquisa à Unidade Consumidora - UC 0012085-5, pelo link http://
crnw1.ceron.com.br/segundavia/CodigoDeBarrasParaPagamento/
ListarFaturas , verifiquei que a UC está em nome de terceira pessoa 
(PATRICIA SABAINHI GALTER), e com débitos em aberto (meses 
outubro e novembro/2019).
Desse modo, a parte autora deverá emendar a petição inicial, no 
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, para o fim 
de esclarecer acerca do pedido de tutela de urgência relativo ao 
restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, pois, está 
requerendo o restabelecimento do serviço sem ser o atual titular da 
unidade consumidora, devendo, se for o caso, adequar o pedido de 
tutela de urgência.
Intime-se.
Serve a presente decisão como intimação no DJE/carta/mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO 
ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA 
SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE 
INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA 
PRÓPRIA. 2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS 
ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA 
DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/
MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO 
CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95).
Porto Velho, data inserida na movimentação.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par PROCESSO: 7052283-
25.2019.8.22.0001
REQUERENTE: JERFTE PEREIRA CHAGAS CPF nº 749.494.382-
04, RUA JARDINS 906, COND. BROMÉLIA - CASA 108 BAIRRO 
NOVO - 76817-001 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: MARCO ANTONIO RIBEIRO 
DE MENEZES LAGOS OAB nº PR6140, ANA GABRIELA ROVER 
OAB nº RO5210
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA 
S/A - CERON CNPJ nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL 
- 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA
Decisão
O autor requer, em sede de tutela de urgência, que a requerida se 
abstenha de suspender o fornecimento de energia até a resolução 
da lide. Porém, dito requerimento se trata de pedido genérico.
Desse modo, a parte autora deverá emendar a petição inicial, no 
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, para o fim de 
esclarecer o pedido de tutela de urgência, devendo, se for o caso, 
especificá-lo.
Intime-se.
Serve a presente decisão como intimação no DJE/carta/mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO 
ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA 
SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE 
INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA 
PRÓPRIA. 2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS 
ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA 
DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/
MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO 
CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95).
Porto Velho, data inserida na movimentação.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par PROCESSO: 7013546-
84.2018.8.22.0001
REQUERENTE: EMANUELLE FERREIRA LIMA CPF nº 
485.927.062-20, RUA QUINTINO BOCAIÚVA, - DE 1958/1959 
A 2403/2404 SÃO CRISTÓVÃO - 76804-052 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: JHONATAS EMMANUEL PINI 
OAB nº RO4265
REQUERIDO: BRISAS ALUGUEIS LTDA - ME CNPJ nº 
24.297.065/0001-09, BAÍA DOS GOLNHOS 2110 CENTRO - 
59178-000 - TIBAU DO SUL - RIO GRANDE DO NORTE
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
Decisão
Requisitei bloqueio on line do valor de R$ 
10.920,54 (dez mil, novecentos e vinte reais e cinquenta e 
quatro centavos).
Determinei a transferência do valor de R$ 1.368,59 (um mil, trezentos 
e sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) bloqueado na 
conta bancária da parte devedora.
A parte credora deverá, no prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar 
o feito, indicando bens ou créditos da parte devedora passíveis 
de penhora, sob pena de extinção da execução/cumprimento de 
sentença e condenação em custas processuais.
Intime-se. 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par PROCESSO: 7046621-
80.2019.8.22.0001
REQUERENTE: VALDOCIR CAZUNI CPF nº 296.132.059-34, 
RUA HEBERT DE AZEVEDO 1218, - DE 1178 A 1510 - LADO PAR 
OLARIA - 76801-258 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ANGELA MARIA MENDES DOS 
SANTOS OAB nº AC2651
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA 
S/A - CERON CNPJ nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL 
- 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO
Vistos etc
Recebo a emenda à petição inicial (ID 32171033/PJE).
Requer a autora, em sede de tutela de urgência antecipada 
incidental, a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao 
crédito, sob a alegação de que o débito contestado é indevido.
Não obstante os argumentos apresentados pela parte autora, em 
sua peça vestibular, e em análise aos documentos apresentados, 
não restou demonstrado de imediato à presença dos requisitos 
constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil, em especial 
o perigo de dano, porquanto, existe outras inscrições em nome 
da parte autora no sistema SERASA (certidão ID 32171040/PJE), 
que tem como credoras empresas diversas da requerida. Diante 
do narrado concluo que, mesmo que este juízo conceda a tutela 
almejada pela parte autora, seu acesso ao crédito, ainda assim, 
estará restrito, fato que afasta a alegação de abalo creditício.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de 
natureza antecipada incidental, por ausência dos requisitos legais 
constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil.
Cumpra-se, Cite(m)-se e intime(m)-se desta decisão e da audiência 
designada, conforme dados abaixo:
Audiência: Conciliação - Data: 21/02/2020 - Hora: 08:00, a ser 
realizada na sala de audiências da CEJUSC, sito à Av. Pinheiro 
Machado, 777, entre ruas José Bonifácio e Gonçalves Dias, Bairro 
Olaria, CEP: 76.801-235, na cidade de Porto Velho/RO.
Advertências:
I – os prazos processuais no juizado especial, inclusive na execução, 
contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo;
II – as partes deverão comunicar eventuais alterações dos 
respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e 
eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação 
cumprido no endereço constante dos autos;
III – deverão comparecer na data, horário e endereço em que se 
realizará a audiência, e que procuradores e prepostos deverão 
comparecer munidos de poderes específicos para transacionar;
IV – a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda 
deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e 
julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos 
moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que, 
os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de 
comprovação servem para efetiva constatação da personalidade 
jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e 
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia;
V – em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, 
fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de 
inversão do ônus da prova;
VI – nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as 
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;
VII – o não comparecimento injustificado do autor implicará na 
extinção e arquivamento do processo, que somente poderá 
ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas 
processuais;

VIII – o não comparecimento do requerido a quaisquer das audiências 
designadas implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos 
narrados no pedido inicial;
IX – deverão comparecer à audiência designada munidos de 
documentos de identificação válidos e cientes de seus dados 
bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e 
efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial;
X – a contestação e demais provas, inclusive a indicação de 
testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF 
e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas até o 
ato da audiência de conciliação;
XI – na mesma oportunidade, o autor deverá se manifestar, 
em até 10 (dez) minutos, sobre os documentos e preliminares 
eventualmente apresentados;
XII – não havendo acordo, poderá ser designada uma data para a 
realização da audiência de instrução e julgamento;
XIII – havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a 
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias 
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da 
respectiva Comarca.
Serve a presente decisão como comunicação/carta/mandado.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par PROCESSO: 7049560-
33.2019.8.22.0001
AUTOR: PAULO DE SOUZA COSTA CPF nº 187.382.652-49, 
AVENIDA CAMPOS SALES 1772, - DE 1102 A 1262 - LADO PAR 
AREAL - 76804-356 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: FABIO HENRIQUE FURTADO COELHO 
DE OLIVEIRA OAB nº RO5105
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON 
CNPJ nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137 
INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO
Vistos etc
Recebo a emenda à petição inicial (ID 32801402/PJE).
Presentes os requisitos legais exigidos à concessão da tutela 
de urgência de natureza antecipada, especialmente porque há 
evidencias quanto à probabilidade do direito e perigo de dano 
consubstanciado no perigo de suspensão do fornecimento de 
energia elétrica, com fulcro no art. 300, do Código de Processo Civil, 
DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada 
incidental, e desta forma, determino À RÉ que: A) ABSTENHA de 
INTERROMPER o fornecimento de energia elétrica na unidade 
consumidora (UC 6191-3) da parte autora, sob alegação de 
pendência do débito ora questionado (fatura mês 09/2019 - no 
valor de R$ 1.117,55 (mil e cento e dezessete reais e cinquenta 
e cinco centavos)); B) Caso tenha interrompido o fornecimento, 
que promova o IMEDIATO RESTABELECIMENTO DE ENERGIA 
na unidade consumidora da parte autora, referente ao débito ora 
questionado; C) SUSPENDA a cobrança da fatura ora questionada 
(fatura mês 09/2019 - no valor de R$ 1.117,55 (mil e cento e 
dezessete reais e cinquenta e cinco centavos)); D) ABSTENHA 
de inscrever o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao 
crédito (SERASA/SPC/SCPC/PROTESTO), referente ao débito ora 
questionado; e E) Caso tenha realizado a inscrição, que proceda a 
imediata exclusão dos órgãos de proteção ao crédito.
Todas as determinações supracitadas devem ser cumpridas até 
segunda ordem ou julgamento final da lide, bem como devidamente 
comprovadas no feito, no prazo de 03 (três) dias.
Fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 
10.000,00 (dez mil reais), no caso de descumprimento de qualquer 
das determinações supra, sem prejuízo de outras medidas 
tendentes ao efetivo cumprimento desta decisão.
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Cumpra-se, Cite(m)-se e intime(m)-se desta decisão e da audiência 
designada, conforme dados abaixo:
Audiência: Conciliação - Data: 18/03/2020 - Hora: 08:40, a ser 
realizada na sala de audiências da CEJUSC, sito à Av. Pinheiro 
Machado, 777, entre ruas José Bonifácio e Gonçalves Dias, Bairro 
Olaria, CEP: 76.801-235, na cidade de Porto Velho/RO.
Advertências:
I – os prazos processuais no juizado especial, inclusive na execução, 
contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo;
II – as partes deverão comunicar eventuais alterações dos 
respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e 
eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação 
cumprido no endereço constante dos autos;
III – deverão comparecer na data, horário e endereço em que se 
realizará a audiência, e que procuradores e prepostos deverão 
comparecer munidos de poderes específicos para transacionar;
IV – a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda 
deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e 
julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos 
moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que, 
os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de 
comprovação servem para efetiva constatação da personalidade 
jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e 
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia;
V – em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, 
fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de 
inversão do ônus da prova;
VI – nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as 
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;
VII – o não comparecimento injustificado do autor implicará na 
extinção e arquivamento do processo, que somente poderá 
ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas 
processuais;
VIII – o não comparecimento do requerido a quaisquer das audiências 
designadas implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos 
narrados no pedido inicial;
IX – deverão comparecer à audiência designada munidos de 
documentos de identificação válidos e cientes de seus dados 
bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e 
efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial;
X – a contestação e demais provas, inclusive a indicação de 
testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF 
e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas até o 
ato da audiência de conciliação;
XI – na mesma oportunidade, o autor deverá se manifestar, 
em até 10 (dez) minutos, sobre os documentos e preliminares 
eventualmente apresentados;
XII – não havendo acordo, poderá ser designada uma data para a 
realização da audiência de instrução e julgamento;
XIII – havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a 
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias 
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da 
respectiva Comarca.
Serve a presente decisão como comunicação/carta/mandado.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par PROCESSO: 7017977-
30.2019.8.22.0001
EXEQUENTE: E. A. ROCHA - ME CNPJ nº 10.695.061/0001-74, 
RUA NEUZIRA GUEDES 3917, - DE 3633/3634 A 4067/4068 
TANCREDO NEVES - 76829-606 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: EDELSON NATALINO ALVES DE 
JESUS OAB nº RO9875
EXECUTADO: FRANCISCO JOSE GOMES CPF nº 638.798.162-
04, RUA ANTÔNIO FRAGA MOREIRA 2282 JARDIM SANTANA 
- 76900-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA

ADVOGADO DO EXECUTADO: 
SENTENÇA
Vistos etc.
A fim de esgotar todas as medidas que se considera menos onerosa 
ao devedor foram realizadas consultas Bacenjud, Renajud, bem 
como mandado de execução o que não foi encontrado bens.
Além disso, a parte devedora propôs um acordo para quitação do 
débito o que não foi analisado pelo credor. 
Para situações como essa, o atual Código de Processo Civil, no 
capítulo que trata dos poderes, deveres e responsabilidade do juiz, 
o poder geral de efetivação, inserido no art. 139, IV, que assim 
dispõe:
Art. 139: O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste 
Código, incumbindo-lhe:
(…)
IV – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, 
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o 
cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham 
por objeto prestação pecuniária.
A novidade busca dar efetividade à execução pecuniária, garantindo 
o resultado buscado pelo credor. Estabelece que compete ao juiz, 
na qualidade de presidente do processo, determinar todas as 
medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias 
necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, 
inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
O emprego das medidas coercitivas/indutivas mostra-se prudente 
quando esgotados os meios tradicionais de satisfação do débito, 
especialmente nas ações que visam obrigações de pagar. Assim, 
tais medidas devem ser utilizadas dentro dos limites da sua 
excepcionalidade e proporcionalidade, à luz da regra da menor 
onerosidade ao devedor e respeitando, em especial, os direitos e 
garantias assegurados na Constituição Federal.
Cumpre ressaltar que o objetivo do novel dispositivo não é impor 
penas ou restringir direitos, não sendo intenção do Judiciário 
suspender indefinidamente o direito de dirigir do devedor ou seu 
direito ao crédito. Em verdade, as medidas de coerção buscam 
persuadir o inadimplente, impondo-lhe situações tão onerosas e 
inconvenientes que em dado momento lhe seja mais vantajoso 
adimplir o débito cobrado.
Deve-se partir da premissa de que, se o credor não tem como 
pagar o débito, também não possui recursos para manter cartões 
de crédito ou manter um veículo. Todavia, se possui condições de 
manter tais atividades também conseguiria quitar ou negociar sua 
dívida.
A manutenção de um padrão de vida incompatível com o 
patrimônio inexistente do credor, já que frustradas todas tentativas 
de localização de bens na presente execução, implica também 
em desrespeito ao princípio da boa-fé, previsto no art. 5º do CPC. 
Ademais, não se mostra razoável que o devedor mantenha padrão 
de vida elevado às custas de seus credores, esquivando-se de 
suas obrigações pendentes.
Nesse contexto, a utilização das medidas tem o condão de dar 
mais eficiência a execução, em respeito ao princípio constitucional 
da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da CRFB), 
sob pena de descrédito da justiça.
Há julgados nesse sentido: TJ-SP – AI: 2051652-32.2017.8.26.0000, 
Relator Des. Souza Lopes, Julgamento em 04/07/2017; TJ-RS – 
HC: 0431358-49.2016.8.21.7000, Des. Ricardo Moreira Lins Pastl.
Diante do exposto, como medida coercitiva objetivando a efetivação 
da presente execução, defiro em parte o pedido formulado pelo 
credor para suspender a Carteira Nacional de Habilitação em nome 
do devedor FRANCISCO JOSÉ GOMES (CPF n. 638.798.162-04) 
pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos ou até o pagamento da 
presente dívida.
Oficie-se ao Departamento Estadual de Trânsito para cumprimento 
desta decisão no prazo máximo de quinze dias úteis, a contar da 
data do recebimento. A resposta com os respectivos comprovantes 
deverá ser encaminhada no prazo de 30 (trinta) dias.
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Por fim, considerando a inexistência de bens penhoráveis, Ante o 
exposto, com fulcro no parágrafo 4º do art. 53 da Lei 9.099/1995, 
JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, salientando que este feito não 
será desarquivado para fins de prosseguimento, devendo a credora, 
caso queira, ajuizar novo cumprimento de sentença.
Cumpridas todas as determinações, arquive-se o feito.
Intimem-se.
Serve a presenta sentença como OFÍCIO e intimação no DJE/
carta/mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE 
JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-
SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM 
A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE 
OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 2) AS PARTES DEVERÃO 
COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS 
ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA 
E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) 
NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 
9.099/95).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par PROCESSO: 7028585-
24.2018.8.22.0001
EXEQUENTE: MARIA DAS GRACAS GALVAO CPF nº 
162.931.002-63, RUA GOIATUBA 4141, CASA JARDIM SANTANA 
- 76828-648 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ANTONIO JUAREZ BEZERRA 
MAIA OAB nº RO8309, ORLANDO MENDES PIMENTA OAB nº 
RO9111
EXECUTADO: BANCO BMG CONSIGNADO S/A CNPJ nº 
61.186.680/0001-74, AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 3477, - 
DE 3253 AO FIM - LADO ÍMPAR, BLOCO B, ANDAR 9 ITAIM BIBI 
- 04538-133 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADO DO EXECUTADO: ANTONIO DE MORAES 
DOURADO NETO OAB nº AL23255
Decisão 
Requisitei bloqueio on line do valor de R$ 11.175,88 (onze mil, 
cento e setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos).
Determinei transferência do valor supracitado referente a penhora 
on line comandada, bem como a liberação do saldo remanescente 
bloqueado.
Intime-se a parte executada para, querendo, apresentar embargos, 
no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 52, IX, da Lei 
9.099/95.
Ocorrendo manifestação, intime-se a parte exequente para 
contraminuta, no prazo de 10 (dez) dias.
Transcorrido o prazo e, não havendo apresentação de embargos, 
volte-me concluso para determinação de expedição de levantamento 
do valor bloqueado em favor da parte exequente.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino 
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, 
CEP 76820-892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado 
par Processo: 70074530820188220001
EXEQUENTE: JORGE LUIS AZEVEDO RODRIGUES CPF nº 
022.196.002-38, RUA RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS 
91 NOVO HORIZONTE - 76860-000 - CANDEIAS DO JAMARI - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MIRIAM PEREIRA MATEUS OAB 
nº RO5550, FERNANDA DE LIMA CIPRIANO NASCIMENTO OAB 
nº RO5791

EXECUTADO: JOHNI SILVA RIBEIRO CPF nº 805.014.352-04, RUA 
JARDINS 1641, APT. 202, TORRE 05, COND. RESIDENCIAL LIRIO 
BAIRRO NOVO - 76817-001 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: PAMELA GLACIELE VIEIRA DA 
ROCHA OAB nº RO5353
SENTENÇA
Vistos etc.
Relatório dispensado na forma da lei. 
Tratando-se de direito disponível e sendo as partes capazes, 
HOMOLOGO o acordo de vontades, o qual será regido pelas 
cláusulas definidas na petição anexa ao ID 32671858, para que 
surta seus jurídicos e legais efeitos de direito.
Determinei o desbloqueio do valor de R$ 2.263,96 (dois mil, 
duzentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos) na conta 
bancária do executado, via BacenJud (conforme tela anexa).
Procedi a baixa da restrição RENAJUD (conforme tela anexa).
Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fundamento 
nos artigos 487, III, “b”, 354, 771, parágrafo único e 925, ambos do 
Código de Processo Civil.
Sem custas e sem honorários, na forma da lei. 
Arquive-se.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par PROCESSO: 7052197-
54.2019.8.22.0001
AUTOR: GEOVANE BENTES DE SOUZA CPF nº 676.441.392-49, 
AVENIDA RIO DE JANEIRO 2574, - DE 2544 A 2894 - LADO PAR 
MATO GROSSO - 76804-392 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: JONAS PINHEIRO DE OLIVEIRA FILHO 
OAB nº RO9309
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON CNPJ 
nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137, - DE 
3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO
Vistos etc
Em análise sumária aos documentos apresentados e aos fatos 
alegados, verifiquei a presença dos requisitos legais exigidos 
para a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada 
incidental.
A probabilidade do direito está comprovada pela relação de consumo 
entre as partes e pela cobrança de recuperação de consumo - 
fatura mês 09/2019 (ID 32772652/PJE), no valor de R$ 1.750,17 
(mil e setecentos e cinquenta reais e dezessete centavos).
O perigo de dano está evidenciado pelo perigo de suspensão do 
fornecimento de energia elétrica no imóvel do autor (UC 37165-3) e 
inscrição do nome do autor nos órgãos de restrição de crédito, em 
razão do inadimplemento da fatura contestada.
Assim, presentes os requisitos legais exigidos à concessão da 
tutela de urgência de natureza antecipada, com fulcro no art. 
300, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de 
urgência de natureza antecipada incidental, desta forma, determino 
À RÉ que: A) ABSTENHA de INTERROMPER o fornecimento de 
energia elétrica na residência/unidade consumidora da parte autora 
(UC 37165-3), sob alegação de pendência do débito e fatura ora 
questionados no feito, fatura mês 09/2019, no valor de R$ 1.750,17 
(mil e setecentos e cinquenta reais e dezessete centavos), 
referente à recuperação de consumo; B) Caso tenha interrompido 
o fornecimento, que promova o IMEDIATO RESTABELECIMENTO 
DE ENERGIA na unidade consumidora da parte autora; C) 
SUSPENDA a cobrança da fatura ora questionada (fatura mês 
09/2019, no valor de R$ 1.750,17 (mil e setecentos e cinquenta 
reais e dezessete centavos); D) ABSTENHA de inscrever o nome 
da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SPC/
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SCPC/PROTESTO), referente ao débito ora questionado; e E) 
Caso tenha realizado a inscrição, que proceda a imediata exclusão 
dos órgãos de proteção ao crédito.
Fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 
R$ 10.000,00 (dez mil reais), no caso de descumprimento das 
determinações supra, sem prejuízo de outras medidas tendentes 
ao efetivo cumprimento desta decisão.
Cumpra-se, Cite(m)-se e intime(m)-se desta decisão e da audiência 
designada, conforme dados abaixo:
Audiência: Conciliação - Data: 03/04/2020 - Hora: 10:00, a ser 
realizada na sala de audiências da CEJUSC, sito à Av. Pinheiro 
Machado, 777, entre ruas José Bonifácio e Gonçalves Dias, Bairro 
Olaria, CEP: 76.801-235, na cidade de Porto Velho/RO.
Advertências:
I – os prazos processuais no juizado especial, inclusive na execução, 
contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo;
II – as partes deverão comunicar eventuais alterações dos 
respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e 
eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação 
cumprido no endereço constante dos autos;
III – deverão comparecer na data, horário e endereço em que se 
realizará a audiência, e que procuradores e prepostos deverão 
comparecer munidos de poderes específicos para transacionar;
IV – a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda 
deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e 
julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos 
moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que, 
os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de 
comprovação servem para efetiva constatação da personalidade 
jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e 
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia;
V – em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, 
fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de 
inversão do ônus da prova;
VI – nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as 
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;
VII – o não comparecimento injustificado do autor implicará na 
extinção e arquivamento do processo, que somente poderá 
ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas 
processuais;
VIII – o não comparecimento do requerido a quaisquer das audiências 
designadas implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos 
narrados no pedido inicial;
IX – deverão comparecer à audiência designada munidos de 
documentos de identificação válidos e cientes de seus dados 
bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e 
efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial;
X – a contestação e demais provas, inclusive a indicação de 
testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF 
e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas até o 
ato da audiência de conciliação;
XI – na mesma oportunidade, o autor deverá se manifestar, 
em até 10 (dez) minutos, sobre os documentos e preliminares 
eventualmente apresentados;
XII – não havendo acordo, poderá ser designada uma data para a 
realização da audiência de instrução e julgamento;
XIII – havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a 
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias 
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da 
respectiva Comarca.
Serve a presente decisão como comunicação/carta/mandado.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par PROCESSO: 7031280-
82.2017.8.22.0001

EXEQUENTE: K & M JOIAS LTDA - ME CNPJ nº 06.137.272/0001-
14, AVENIDA SETE DE SETEMBRO 1083, - DE 945 A 1355 - LADO 
ÍMPAR CENTRO - 76801-097 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: LARISSA TEIXEIRA RODRIGUES 
FERNANDES OAB nº RO7095, RALENSON BASTOS RODRIGUES 
OAB nº RO8283, MICHEL MESQUITA DA COSTA OAB nº RO6656, 
GESSICA DANDARA DE SOUZA OAB nº RO7192, ROGERIO 
LUIS FURTADO OAB nº RO7570
EXECUTADO: RAQUEL DA COSTA DEODATO CPF nº 
579.186.352-72, RUA IMBITUBA 3074 CALADINHO - 76808-124 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
SENTENÇA
Vistos etc.
Relatório dispensado na forma da lei.
Indefiro pedido do autor anexo ao ID: 31940904, posto que incabível 
tal diligência.
No mais, verifico que já foram realizadas diversas pesquisas 
BACENJUD, RENAJUD restando todas negativas, o que torna 
patente a inexistência de bens em nome do devedor. Assim, a 
extinção deste cumprimento de sentença é medida que se impõe 
nos moldes do art. 53, §4º, da Lei 9.099 e Enunciado de número 75 
do FONAJE, em razão da ausência de bens penhoráveis.
Ante o exposto, com fulcro no parágrafo 4º do art. 53 da Lei 
9.099/1995, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO. 
Advirto que o processo não será desarquivado para fins de 
prosseguimento, devendo a parte credora, caso queira, promover 
novo cumprimento de sentença, deverá indicar possíveis bens e/ou 
direitos do devedor. 
Intime-se e Cumpra-se.
Cumpridas todas as determinações, arquive-se o feito.
Serve a presente sentença como intimação no DJE/carta/mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE 
JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-
SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM 
A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE 
OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 2) AS PARTES DEVERÃO 
COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS 
ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA 
E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) 
NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 
9.099/95).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par PROCESSO: 7046717-
95.2019.8.22.0001
AUTOR: LOUIS TCHARLES JACKSON DE LIMA VIDAL CPF nº 
521.923.262-20, RUA DA BEIRA sem numero ZONA RURAL - 
76840-000 - JACI PARANÁ (PORTO VELHO) - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: PAULO FERNANDO LERIAS OAB nº 
RO3747
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON CNPJ nº 05.914.650/0001-66, AV. SETE DE SETEMBRO 
116, CENTRO CENTRO - 78900-000 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO
Vistos etc
Recebo a emenda à petição inicial (ID 32747017/PJE).
Requer a autora, em sede de tutela de urgência antecipada 
incidental, a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao 
crédito, sob a alegação de que o débito contestado é indevido.
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Pois bem.
Em análise à certidão do SERASA anexa ao ID 32747024/PJE, 
verifiquei a existência de mais 03 (três) inscrições efetuadas pela 
requerida.
Acerca dessas inscrições, alega o autor que também são indevidos, 
afirmando que o fornecimento de energia está suspenso e que ditos 
débitos se referem a esse período, porém, não apresentou qualquer 
comprovação dessa alegação, como a notificação de corte. Sequer 
informou quando ocorreu a suspensão.
Causa estranheza, pois, os demais débitos inscritos referem-se 
às faturas de julho, agosto e setembro/2019, e o presente feito foi 
ajuizado em 21/10/2019, nada sendo informado acerca da alegada 
suspensão do serviço por motivo de inadimplência.
Desse modo, não obstante os argumentos apresentados pela parte 
autora, em sua peça vestibular, e em análise aos documentos 
apresentados, não restou demonstrado de imediato à presença 
dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo 
Civil, em especial o perigo de dano, porquanto, existem outras 
inscrições em nome da parte autora, fato que afasta a alegação de 
abalo creditício.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de 
natureza antecipada incidental, por ausência dos requisitos legais 
constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil.
Cumpra-se, Cite(m)-se e intime(m)-se desta decisão e da audiência 
designada, conforme dados abaixo:
Audiência: Conciliação - Data: 21/02/2020 - Hora: 16:40, a ser 
realizada na sala de audiências da CEJUSC, sito à Av. Pinheiro 
Machado, 777, entre ruas José Bonifácio e Gonçalves Dias, Bairro 
Olaria, CEP: 76.801-235, na cidade de Porto Velho/RO.
Advertências:
I – os prazos processuais no juizado especial, inclusive na execução, 
contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo;
II – as partes deverão comunicar eventuais alterações dos 
respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e 
eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação 
cumprido no endereço constante dos autos;
III – deverão comparecer na data, horário e endereço em que se 
realizará a audiência, e que procuradores e prepostos deverão 
comparecer munidos de poderes específicos para transacionar;
IV – a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda 
deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e 
julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos 
moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que, 
os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de 
comprovação servem para efetiva constatação da personalidade 
jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e 
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia;
V – em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, 
fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de 
inversão do ônus da prova;
VI – nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as 
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;
VII – o não comparecimento injustificado do autor implicará na 
extinção e arquivamento do processo, que somente poderá 
ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas 
processuais;
VIII – o não comparecimento do requerido a quaisquer das audiências 
designadas implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos 
narrados no pedido inicial;
IX – deverão comparecer à audiência designada munidos de 
documentos de identificação válidos e cientes de seus dados 
bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e 
efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial;
X – a contestação e demais provas, inclusive a indicação de 
testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF 
e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas até o 
ato da audiência de conciliação;
XI – na mesma oportunidade, o autor deverá se manifestar, 
em até 10 (dez) minutos, sobre os documentos e preliminares 
eventualmente apresentados;

XII – não havendo acordo, poderá ser designada uma data para a 
realização da audiência de instrução e julgamento;
XIII – havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a 
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias 
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da 
respectiva Comarca.
Serve a presente decisão como comunicação/carta/mandado.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par PROCESSO: 7048026-
54.2019.8.22.0001
AUTORES: MARCIO ALEXANDRE DOS SANTOS MOREIRA 
CPF nº 409.818.432-04, RUA ANGICO 4120, - DE 3892/3893 
A 4250/4251 CONCEIÇÃO - 76808-272 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA, CHRISTIANNE GARCIA GIMENES CHIARELLI 
CPF nº 457.447.422-04, RUA ANGICO 4120, - DE 3892/3893 
A 4250/4251 CONCEIÇÃO - 76808-272 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: SANDRO LUIZ CARDOSO OAB 
nº SC11937
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA 
S/A - CERON CNPJ nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL 
- 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO
Vistos etc
Recebo a emenda à petição inicial (ID 32296944/PJE).
Em análise sumária aos documentos apresentados e aos fatos 
alegados, verifiquei a presença dos requisitos legais exigidos 
para a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada 
incidental.
A probabilidade do direito está comprovada pela cobrança de 
recuperação de consumo - faturas meses 02/2019 e 05/2019 
- através do termo de confissão de dívida e parcelamento (ID 
32069770 e 32069769/PJE), no montante de R$ 2.730,48 (dois mil 
e setecentos e trinta reais e quarenta e oito centavos).
O perigo de dano está evidenciado pelo perigo de suspensão do 
fornecimento de energia elétrica no imóvel da autora (UC 64111-1), 
em razão do inadimplemento da fatura do mês de outubro/2019 e 
das faturas futuras, onde está sendo e serão cobrados o consumo 
mensal e as cotas do parcelamento alegado indevido.
Assim, presentes os requisitos legais exigidos à concessão da tutela 
de urgência de natureza antecipada, com fulcro no art. 300, do 
Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência 
de natureza antecipada incidental, e desta forma, determino À RÉ 
que: A) ABSTENHA de INTERROMPER o fornecimento de energia 
elétrica na residência/unidade consumidora (UC 64111-1) da parte 
autora, sob alegação de pendência do débito ora questionado, 
referente à recuperação de consumo/parcelamento de débito (ID 
32069770 e 32069769/PJE, no valor de R$ 2.730,48 (dois mil e 
setecentos e trinta reais e quarenta e oito centavos)); B) Caso 
tenha interrompido o fornecimento, que promova o IMEDIATO 
RESTABELECIMENTO DE ENERGIA na unidade consumidora da 
parte autora, referente ao débito/parcelamento ora questionado; 
C) SUSPENDA IMEDIATAMENTE a cobrança do parcelamento 
de débito (ID 32069770 e 32069769/PJE), embutida nas faturas 
mensais em aberto (fatura de outubro/2019) e vincendas; D) 
REEMITA a fatura de outubro/2019 sem a cota do parcelamento 
de débito, com prazo de vencimento de, no mínimo, 20 (vinte) dias.
Todas as determinações supracitadas devem ser cumpridas até 
segunda ordem ou julgamento final da lide, bem como devidamente 
comprovadas no feito, no prazo de 03 (três) dias.
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Fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 
10.000,00 (dez mil reais), no caso de descumprimento de qualquer 
das determinações supra, sem prejuízo de outras medidas 
tendentes ao efetivo cumprimento desta decisão.
Cumpra-se, Cite(m)-se e intime(m)-se desta decisão e da audiência 
designada, conforme dados abaixo:
Audiência: Conciliação - Data: 06/03/2020 - Hora: 08:00, a ser 
realizada na sala de audiências da CEJUSC, sito à Av. Pinheiro 
Machado, 777, entre ruas José Bonifácio e Gonçalves Dias, Bairro 
Olaria, CEP: 76.801-235, na cidade de Porto Velho/RO.
Advertências:
I – os prazos processuais no juizado especial, inclusive na execução, 
contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo;
II – as partes deverão comunicar eventuais alterações dos 
respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e 
eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação 
cumprido no endereço constante dos autos;
III – deverão comparecer na data, horário e endereço em que se 
realizará a audiência, e que procuradores e prepostos deverão 
comparecer munidos de poderes específicos para transacionar;
IV – a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda 
deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e 
julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos 
moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que, 
os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de 
comprovação servem para efetiva constatação da personalidade 
jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e 
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia;
V – em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, 
fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de 
inversão do ônus da prova;
VI – nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as 
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;
VII – o não comparecimento injustificado do autor implicará na 
extinção e arquivamento do processo, que somente poderá 
ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas 
processuais;
VIII – o não comparecimento do requerido a quaisquer das 
audiências designadas implicará na revelia, reputando-se 
verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial;
IX – deverão comparecer à audiência designada munidos de 
documentos de identificação válidos e cientes de seus dados 
bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e 
efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial;
X – a contestação e demais provas, inclusive a indicação de 
testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF 
e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas até o 
ato da audiência de conciliação;
XI – na mesma oportunidade, o autor deverá se manifestar, 
em até 10 (dez) minutos, sobre os documentos e preliminares 
eventualmente apresentados;
XII – não havendo acordo, poderá ser designada uma data para a 
realização da audiência de instrução e julgamento;
XIII – havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a 
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias 
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da 
respectiva Comarca.
Serve a presente decisão como comunicação/carta/mandado.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par PROCESSO: 7049073-
63.2019.8.22.0001
REQUERENTE: CHARLES DOUGLAS DA SILVA DIAS CPF 
nº 512.417.572-91, RUA SEVERINO OZIAS 5505, (CALAMA) 
FLODOALDO PONTES PINTO - 76820-562 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA

ADVOGADO DO REQUERENTE: LUZINETE XAVIER DE SOUZA 
OAB nº RO3525
REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA CNPJ nº 00.000.000/0102-
35, RUA DOM PEDRO II 433 SÃO CRISTÓVÃO - 76804-091 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
Decisão
A Central de Processos Eletrônicos - CPE deverá juntar o AR/MP 
de citação do requerido, conforme certificado no ID 32578964/
PJE.
Caso a juntada do expediente seja positiva, volte o feito concluso 
para análise do alegado descumprimento da tutela de urgência.
Caso a juntada do expediente seja negativa, manifeste-se o autor 
no prazo de 05 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Serve a presente decisão como intimação no DJE/carta/mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO 
ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA 
SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE 
INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA 
PRÓPRIA. 2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS 
ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA 
DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/
MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO 
CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95).
Porto Velho, data inserida na movimentação.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par PROCESSO: 7052210-
53.2019.8.22.0001
AUTOR: PAULO LIMOEIRO SANTOS CPF nº 421.017.862-49, 
RUA HUGO FERREIRA 3516, - ATÉ 3585/3586 CIDADE DO 
LOBO - 76810-476 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: JOSE GOMES BANDEIRA FILHO OAB 
nº RO816
REQUERIDO: Oi S/A CNPJ nº 76.535.764/0323-47, AVENIDA 
LAURO SODRÉ 3290, - DE 3290 A 3462 - LADO PAR COSTA E 
SILVA - 76803-460 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
Decisão
A parte autora deverá emendar a petição inicial, no prazo de 15 
(quinze) dias, sob pena de indeferimento, para o fim de:
a) esclarecer os fatos da petição inicial, pois, informa que a linha 
telefônica está cortada desde agosto/2019, e o motivo da suspensão 
ora alega que foi inadimplência, ora alega que foi atuação de 
estelionatários, ora alega que trata-se de cobrança indevida;
b) deverá informar se possui débitos em aberto junto à requerida, 
caso existam débitos em aberto, deverá informar a que mês se 
refere, o valor e o motivo da inadimplência;
c) Caso se trate de fatura que foi paga com atraso, deverá 
informar o mês faturado e apresentar o respectivo comprovante de 
pagamento; e
d) Caso se trate de cobrança indevida, deverá informar o valor 
indevido, pleitear pela declaração de inexistência do débito e 
apresentar as certidões de inscrição dos 03 (três) órgãos creditícios, 
SERASA, SPC, emitida diretamente pelo SERASA, e SCPC 
(Serviço Central de Proteção ao Crédito), emitida diretamente pela 
Associação Comercial de Rondônia - ACR, por se tratarem de 
órgãos de restrição de crédito distintos e de âmbito nacional que 
não se comunicam entre si, para melhor análise do alegado temor 
de abalo creditício, conforme Enunciado FOJUR n. 29.
Intime-se.
Serve a presente decisão como intimação no DJE/carta/mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO 
ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA 
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SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE 
INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA 
PRÓPRIA. 2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS 
ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA 
DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/
MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO 
CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95).
Porto Velho, data inserida na movimentação.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par PROCESSO: 7001170-
03.2017.8.22.0001
EXEQUENTE: HILTON MACEDO DIAS CPF nº 048.241.302-63, 
CARLOS GOMES 991 CENTRO - 76813-244 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: EDUARDO PINHEIRO DIAS OAB 
nº RO3491
EXECUTADO: FRANCISCO JOSE BENIGNO DO CARMO CPF 
nº 465.348.493-72, AVENIDA JATUARANA 2711, CB GAMES - 
ANEXO V DO POSTO DE GASOLINA CONCEIÇÃO - 76808-426 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Despacho
A parte autora requer a desconsideração inversa da personalidade 
jurídica, assim, com fulcro no Enunciado FOJUR 31, que determina 
que a desconsideração da personalidade jurídica será processada 
no mesmo feito, sem suspensão do processo ou formação de 
incidente, determino a citação da empresa C B GAMES E SERVIÇOS 
DE ELETRÔNICAS LTDA-ME, CNPJ: 08.701.469/0001-60, nome 
de fantasia: C. B. GAMES ELETRONICOS, localizada na Av. 
Jatuarana, esquina com a Rua Geraldo Siqueira, n° 2711, anexo 
V do Posto de Gasolina, ao lado do Subway, Jardim Eldorado, 
Porto Velho-RO, CEP: 76.900-000, nesta cidade, para, no prazo 
de 15 (quinze) dias, manifestar-se e requerer as provas cabíveis, 
conforme art. 135, do CPC.
Ainda com fundamento no Enunciado FOJUR 31, que faculta ao 
Juízo, mesmo de ofício, o deferimento das medidas necessárias 
a garantir a efetividade da execução, requisitei bloqueio online 
do valor de R$ 6.656,40 (seis mil, seiscentos e cinquenta e seis 
reais e quarenta centavos), contudo, a penhora foi parcialmente 
cumprida, tendo sido penhorado apenas valor ínfimo (24,37), cujo 
desbloqueio já foi determinado.
Procedi à consulta de dados através do sistema RENAJUD, mas o 
resultado foi negativo (conforme tela anexa).
Cumpra-se.

PROCESSO: 7052242-58.2019.8.22.0001
AUTOR: VALQUILAINA FARIA DE LIMA CPF nº 039.402.732-95, 
RUA ANGICO 2910, - ATÉ 3200/3201 ELETRONORTE - 76808-
526 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: LUCIO FELIPE NASCIMENTO DA 
SILVA OAB nº RO8992
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON CNPJ 
nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137, - DE 
3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO
A parte autora deverá emendar a petição inicial, no prazo de 15 
(quinze) dias, sob pena de indeferimento, para o fim de apresentar 
certidão de inscrição no SCPC (Serviço Central de Proteção 
ao Crédito), emitida pela Associação Comercial de Rondônia - 
ACR, por se tratar de órgão distinto de proteção ao crédito e de 
abrangência nacional que não se comunica com outros bancos de 
dados, para melhor análise do abalo creditício alegado, conforme 
Enunciado FOJUR n. 29.

Intime-se.
ADVERTÊNCIAS: 1) PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO 
ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA 
SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE 
INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA 
PRÓPRIA. 2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS 
ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA 
DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/
MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO 
CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95).
Porto Velho, data inserida na movimentação.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par PROCESSO: 7023098-
73.2018.8.22.0001
EXEQUENTE: PAULO FREIRE DA SILVA CPF nº 496.741.451-68, 
RUA XANGAI 2039, (CJ RIO CANDEIAS) AEROCLUBE - 76811-
112 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: BELMIRO GONCALVES DE 
CASTRO OAB nº MT2193
EXECUTADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A CNPJ 
nº 51.990.695/0001-37, BANCO BRADESCO S/A 711, AVENIDA 
SETE DE SETEMBRO 711 CENTRO - 76801-904 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: MAURO PAULO GALERA MARI 
OAB nº AC4937, PAULO EDUARDO PRADO OAB nº AL11819
SENTENÇA
Vistos etc.
Expeça-se alvará judicial em nome da parte autora e seu advogado 
(procuração anexa ao ID 19026187/PJE) para levantamento da 
quantia depositada na conta 2848/040/01688345-0, haja vista o 
pagamento da condenação.
Considerando que a parte credora recebeu o crédito, bem como 
esse trata-se de multa, a qual, foi convertida em perdas e danos, e 
com fundamento no inciso II do artigo 924 do Código de Processo 
Civil, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO DEFINITIVAMENTE. 
Dessa forma, deverá a parte credora, caso queira, promover novo 
cumprimento de sentença. 
Após o levantamento, arquive-se.
Intime-se.
ADVERTÊNCIAS: 1) PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO 
ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA 
SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE 
INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA 
PRÓPRIA. 2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS 
ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA 
DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/
MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO 
CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95).
Porto Velho, data inserida na movimentação.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par PROCESSO: 7018127-
11.2019.8.22.0001
REQUERENTE: ROSA FRANCISCA SIMON CPF nº 900.298.602-
53, ALAMEDA ROQUETE PINTO 4413 NOVA ESPERANÇA - 
76822-180 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: JOAO BOSCO MENDONCA DE 
QUEIROZ OAB nº RO1146
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REQUERIDO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 
CNPJ nº 45.543.915/0001-81, AVENIDA HÉLIO OSSAMU 
DAIKUARA 1445 JARDIM VISTA ALEGRE - 06807-000 - EMBU 
DAS ARTES - SÃO PAULO
ADVOGADO DO REQUERIDO: MAURICIO MARQUES 
DOMINGUES OAB nº RJ181618
SENTENÇA
Vistos etc.
Expeça-se alvará judicial em nome da parte autora e seu advogado 
(procuração anexa ao ID 26883798/PJE) para levantamento da 
quantia depositada (guia anexa ao ID 32714388/PJE), haja vista o 
pagamento da condenação.
Considerando que a parte credora recebeu o crédito e com 
fundamento no inciso II do artigo 924 do Código de Processo Civil, 
JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO.
Após o levantamento, arquive-se.
Intime-se.
ADVERTÊNCIAS: 1) PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO 
ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA 
SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE 
INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA 
PRÓPRIA. 2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS 
ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA 
DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/
MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO 
CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95).
Porto Velho, data inserida na movimentação.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par PROCESSO: 7028833-
53.2019.8.22.0001
EXEQUENTES: NAYARA SIMEAS PEREIRA RODRIGUES 
CPF nº 624.021.612-72, RUA PASTOR EURICO ALFREDO 
NELSON 2080, 701 B AGENOR DE CARVALHO - 76820-374 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA, GABRIEL DE MORAES CORREIA 
TOMASETE CPF nº 215.271.048-77, RUA PASTOR EURICO 
ALFREDO NELSON n 2080, APT 701, BLOCO B, RESIDENCIAL 
CASTELATTO AGENOR DE CARVALHO - 76820-374 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: GABRIEL DE MORAES 
CORREIA TOMASETE OAB nº RO2641
EXECUTADO: ETHIOPIAN AIRLINES ENTERPRISE CNPJ nº 
18.002.679/0001-13, RUA DOUTOR RAFAEL DE BARROS 210, 
4 ANDAR, CONJUNTO 41 PARAÍSO - 04003-041 - SÃO PAULO 
- SÃO PAULO
ADVOGADO DO EXECUTADO: GEORGIA MARTIGNAGO DE 
PELLEGRIN WARKEN TOLEDO OAB nº SP314917
Decisão 
Requisitei bloqueio on line do valor de R$ 14.603,14 (quatorze mil, 
seiscentos e três reais e quatorze centavos).
Determinei transferência do valor supracitado referente a penhora 
on line comandada.
Intime-se a parte executada para, querendo, apresentar embargos, 
no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 52, IX, da Lei 
9.099/95.
Ocorrendo manifestação, intime-se a parte exequente para 
contraminuta, no prazo de 10 (dez) dias.
Transcorrido o prazo e, não havendo apresentação de embargos, 
volte-me concluso para determinação de expedição de levantamento 
do valor bloqueado em favor da parte exequente.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par PROCESSO: 7017402-
90.2017.8.22.0001

REQUERENTE: EMILIO DIVINO DE ASSIS SOUZA CPF nº 
851.575.462-20, RUA VESPAZIANO RAMOS 429, - DE 1520/1521 
A 1763/1764 NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 76804-156 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ANNE FRANCIELLY 
ZIMMERMANN DA SILVA OAB nº RO6004, WILSON RAIMUNDO 
JOSE OAB nº RO4625
REQUERIDO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO 
MUTUO DOS INTEGRANTES DAS CARREIRAS JURIDICAS 
E DOS SERVENTUARIOS DE ORGAOS DA JUSTICA E 
AFINS, RONDONIA - CREDJURD CNPJ nº 04.751.713/0001-
48, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA 1555, 
RUA JAMARY 1555 OLARIA - 76801-917 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: MANUELA GSELLMANN DA 
COSTA OAB nº RO3511, ROBERTO JARBAS MOURA DE SOUZA 
OAB nº RO1246
SENTENÇA
Vistos etc.
Expeça-se alvará judicial em nome da parte autora e seu advogado 
(procuração anexa ao ID 9922647/PJE) para levantamento da 
quantia depositada (guia anexa ao ID 32803290/PJE), haja vista o 
pagamento da condenação.
Considerando que a parte credora recebeu o crédito e com 
fundamento no inciso II do artigo 924 do Código de Processo Civil, 
JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO.
Após o levantamento, arquive-se.
Intime-se.
ADVERTÊNCIAS: 1) PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO 
ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA 
SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE 
INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA 
PRÓPRIA. 2) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS 
ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA 
DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/
MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO 
CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95).
Porto Velho, data inserida na movimentação.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par PROCESSO: 7012416-
93.2017.8.22.0001
EXEQUENTE: BRUNA MICHELLE DOS SANTOS RAMALHO 
CPF nº 030.737.482-37, AVENIDA CALAMA 8328, - DE 8303 AO 
FIM - LADO ÍMPAR PLANALTO - 76825-401 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 
FERNANDES OAB nº MT17620
EXECUTADO: AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES 
DE CREDITO CNPJ nº 04.533.779/0001-61, AVENIDA AUGUSTO 
CALMON 1113, - ATÉ 500 - LADO PAR CENTRO - 29900-060 - 
LINHARES - ESPÍRITO SANTO
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Decisão
Requisitei bloqueio on line do valor de R$ 4.942,83 (quatro mil, 
novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e três centavos).
Determinei a transferência do valor de R$ 1.442,10 (um mil, 
quatrocentos e quarenta e dois reais e dez centavos) bloqueado na 
conta bancária da parte devedora.
A parte credora deverá, no prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar 
o feito, indicando bens ou créditos da parte devedora passíveis 
de penhora, sob pena de extinção da execução/cumprimento de 
sentença e condenação em custas processuais.
Intime-se. 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par PROCESSO: 7038148-
08.2019.8.22.0001
AUTOR: EUDIMARA OLIVEIRA MAGALHAES CPF nº 007.218.462-
03, RUA JAQUELINE FERRY 2367, - DE 2207/2208 A 2566/2567 
JUSCELINO KUBITSCHEK - 76829-366 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB nº 
MT24416
REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 
CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I CNPJ nº 
09.263.012/0001-83, RUA GOMES DE CARVALHO 1195, 4 
ANDAR - DE 992/993 A 1210/1211 VILA OLÍMPIA - 04547-004 - 
SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADO DO REQUERIDO: LUCIANO DA SILVA BURATTO 
OAB nº SP179235
SENTENÇA
Vistos etc.
Relatório dispensado na forma da lei. 
Verifico no feito que a parte autora estava intimada da audiência 
de conciliação designada para o dia 14/11/2019, e ainda assim 
não compareceu à solenidade, tampouco, justificou sua ausência 
antecipadamente. 
Portanto, indefiro dilação de prazo para justificativa da ausência da 
autora, tendo em vista sua ciência desde 02/09/2019.
No Juizado Especial a presença pessoal da parte à audiência 
de conciliação é indispensável ao desenvolvimento do processo. 
Assim, dispõe o artigo 51, I, da Lei 9.099/95: “Art. 51. Extingue-se 
o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor 
deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 51, I, da Lei 9.099/95, 
julgo EXTINTO o processo sem resolução do mérito. 
Por derradeiro, condeno o(a) exequente nas custas processuais 
(Enunciado nº 28 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, que 
transcrevo: ‘Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 
art. 51, da Lei 9.099/95, é necessária condenação em custas’ c/c a 
Lei Estadual n. 3.896/2016 (Regimento de Custas)), advertindo que 
o processo não será desarquivado para fins de prosseguimento, 
devendo a parte, caso queira promover nova demanda. Saliento 
que o ajuizamento da nova demanda somente será aceita após a 
parte promover o recolhimento fiel do encargo ora imposto.
Arquive-se imediatamente o feito, independente de intimação.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE 
JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-
SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM 
A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE 
OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 2) AS PARTES DEVERÃO 
COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS 
ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA 
E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) 
NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 
9.099/95).

PROCESSO: 7036264-41.2019.8.22.0001
REQUERENTE: ROBINSON CARDOSO MACHADO CPF 
nº 098.708.938-21, AVENIDA TIRADENTES 3461, COND 
VERSALHES CASA 74 EMBRATEL - 76820-722 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: BRUNO PAIVA OLIVEIRA OAB 
nº RO8056, JEANDERSON LUIZ VALERIO ALMEIDA OAB nº 
RO6863
REQUERIDO: PRISCILA MARIA PEREZ DE SOUZA SILVA CPF 
nº 313.984.228-78, AVENIDA RIO MADEIRA 5064, CONDOMINIO 
GARDEN CLUB, AP 308, BLOCO 03 NOVA ESPERANÇA - 76821-
510 - PORTO VELHO - RONDÔNIA

ADVOGADO DO REQUERIDO: GABRIEL ELIAS BICHARA OAB 
nº RO6905, ANDREA GODOY OAB nº RO9913
DESPACHO
Considerando o pedido genérico de oitiva de testemunhas e 
depoimento pessoal formulado na audiência de conciliação (ID 
32337675/PJE), determino a intimação das partes para, no prazo 
de 05 (cinco) dias, esclarecerem acerca da necessidade da 
audiência de instrução e julgamento, pois, em tese, trata-se de 
matéria documental, sob pena de renúncia tácita da prova.
Caso insistam na necessidade da solenidade, deverão apresentar o 
rol de testemunhas, esclarecer se virão independentes de intimação 
ou se esta se fará necessária, apresentando o endereço no prazo 
legal, bem como os dados detalhados (CPF, Identidade, profissão, 
estado civil e endereço). Além disso, deverá detalhar o papel de 
cada testemunha no feito, demonstrando do que se trata a oitiva. 
Caso decorra o prazo sem qualquer manifestação, volte o feito 
concluso para julgamento.
Intimem-se.
Serve o presente despacho como intimação no DJE/carta/
mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE 
JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-
SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM 
A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE 
OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 2) AS PARTES DEVERÃO 
COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS 
ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA 
E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) 
NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 
9.099/95).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par PROCESSO: 7050056-
33.2017.8.22.0001
EXEQUENTE: ADILSON ROQUE LORENO CPF nº 520.766.109-
44, RUA CAPITÃO NATANAEL AGUIAR 1920, - DE 1804/1805 
A 2120/2121 AGENOR DE CARVALHO - 76820-288 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: RENAN ARAUJO MACIEL OAB 
nº RO7820, NILSON APARECIDO DE SOUZA OAB nº RO3883
EXECUTADOS: BANCO INTERMEDIUM SA CNPJ nº 
00.416.968/0001-01, AVENIDA DO CONTORNO 7777, - DE 
7741 A 8205 - LADO ÍMPAR LOURDES - 30110-051 - BELO 
HORIZONTE - MINAS GERAIS, BANCO DO BRASIL SA CNPJ 
nº 00.000.000/6927-27, AVENIDA AMAZONAS 3923, - DE 3508 
A 3900 - LADO PAR AGENOR DE CARVALHO - 76820-340 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: SERVIO TULIO DE 
BARCELOS OAB nº AC6673, JOSE ARNALDO JANSSEN 
NOGUEIRA OAB nº AC4270, LUCAS WANDERLEY DE FREITAS 
OAB nº MG118906, THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB nº 
MG101330
SENTENÇA
Vistos etc.
A parte embargante garantiu o juízo (ID 30324821/PJE) e 
apresentou embargos à execução (ID 30324819/PJE) alegando 
excesso de execução.
Intimada para se manifestar, o embargado sustentou que não 
existe excesso de execução, alegando que a restituição das custas 
recursais é devida pelo embargante em razão de ter sido vencido 
no recurso inominado interposto na Turma Recursal.
Pois bem.
Os argumentos ventilados pela parte embargante devem prosperar, 
pois, conforme bem observado, não há determinação no acordão 
acerca de pagamento ou restituição de custas, e o embargado não 
se utilizou dos embargos de declaração ou outro meio recursal, 
sendo incabível a cobrança de dito valor.
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Desse modo, o valor correto do presente cumprimento de sentença 
é o valor apresentado pela embargante, R$ 3.636,25 (três mil e 
seiscentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos). Desse 
valor, é devido ao embargado R$ 1.818,13 (mil e oitocentos e 
dezoito reais e treze centavos), equivalente à 50% (cinquenta por 
cento) do valor correto do presente cumprimento de sentença, em 
razão de o outro requerido ter efetuado o pagamento da outra cota 
parte (guia judicial anexa ao ID 31056143/PJE).
Nessa esteira, o acolhimento dos embargos à execução 
apresentados é medida que se impõe.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE OS EMBARGOS À 
EXECUÇÃO interpostos e JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com 
fulcro nos arts. 52, caput, da LF 9.099/95, e 924, II, do CPC (LF 
13.105/2015).
Decorridos 10 (dez) dias sem manifestação, certifique-se o trânsito 
em julgado e, em relação aos depósitos judiciais vinculados ao feito 
(extrato da conta judicial n. 2848/040/01.706.875-0, anexo ao ID 
32809309/PJE), determino:
a) a expedição de alvará judicial em favor da embargada - parte 
autora - e seus advogados (procuração e substabelecimento IDs 
14722970 e 14723017/PJE) - para levantamento da quantia de R$ 
3.636,25 (três mil e seiscentos e trinta e seis reais e vinte e cinco 
centavos), e seus acréscimos, se houver, referente à cota parte da 
embargante e a cota parte do outro requerido; e
b) a intimação da parte embargante – requerida - para, no prazo 
de 05 (cinco) dias, indicar, ou conta bancária para transferência do 
valor remanescente de R$ 2.739,28 (dois mil e setecentos e trinta e 
nove reais e vinte e oito centavo), e seus acréscimos, se houver, ou 
Advogado, devidamente habilitado, para expedição de alvará.
Caso seja indicada conta bancária, determino a expedição de ofício 
à Caixa Econômica Federal para proceder, em 10 (dez) dias, a 
transferência dos valores mencionados acima para a conta bancária 
informada, às expensas do devedor, com posterior comunicação a 
este Juízo.
Caso seja indicado Advogado, devidamente habilitado, determino a 
expedição de alvará dos valores mencionados.
Caso decorrido o prazo determinado à devedora sem manifestação, 
determino a transferência dos valores para a conta judicial 
centralizadora de titularidade do Tribunal de Justiça de Rondônia, 
nos moldes do Provimento 016/2010 – CG.
Cumpridas as determinações acima, arquive-se o feito 
independentemente de nova conclusão e observadas as cautelas 
e movimentações de praxe.
Intimem-se.
Serve a presente sentença como intimação no DJE/carta/
mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE 
JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-
SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM 
A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE 
OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 2) AS PARTES DEVERÃO 
COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS 
ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA 
E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) 
NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 
9.099/95).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par PROCESSO: 7025818-
76.2019.8.22.0001
EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME CNPJ nº 
15.165.550/0001-38, AVENIDA PEDRO TAQUES 1686, SALA 1 
JARDIM ALVORADA - 87033-000 - MARINGÁ - PARANÁ
ADVOGADO DO EXEQUENTE: BRUNO FRANCISCO FERREIRA 
OAB nº PR58131

EXECUTADO: RAIMUNDA BATISTA DOS SANTOS CPF nº 
084.637.192-87, RUA FABIANA 6725, - ATÉ 6961/6962 CUNIÃ - 
76824-426 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Decisão
Procedi à consulta de dados através do sistema RENAJUD, mas o 
resultado foi negativo (tela anexa).
A parte exequente deverá, no prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar 
o feito, indicando bens ou créditos da executada passíveis de 
penhora, sob pena de extinção da execução e condenação em 
custas processuais.
Intime-se.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par PROCESSO: 7021377-
57.2016.8.22.0001
EXEQUENTE: EDUARDO AUGUSTO FEITOSA CECCATTO CPF 
nº 787.175.402-59, AVENIDA CARLOS GOMES 460 CAIARI - 
76801-166 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: RAIMISSON MIRANDA DE 
SOUZA OAB nº RO5565
EXECUTADOS: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A CNPJ nº 
16.614.075/0001-00, RUA GRÃO PARÁ 466, SOBRELOJA SANTA 
EFIGÊNIA - 30150-340 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, 
SEABRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ nº 
10.445.822/0001-30, RUA GRÃO PARÁ 466 SANTA EFIGÊNIA - 
30150-340 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: JOAO PAULO DA SILVA 
SANTOS OAB nº DF60471, ROBERTO JARBAS MOURA DE 
SOUZA OAB nº RO1246
Decisão 
Requisitei bloqueio on line do valor de R$ 149,42 (cento e quarenta 
e nove reais e quarenta e dois centavos).
Determinei transferência do valor supracitado referente a penhora 
on line comandada, bem como a liberação do saldo remanescente 
bloqueado.
Intimem-se as executadas para, querendo, apresentar embargos, 
no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 52, IX, da Lei 
9.099/95.
Ocorrendo manifestação, intime-se a parte exequente para 
contraminuta, no prazo de 10 (dez) dias.
Transcorrido o prazo e, não havendo apresentação de embargos, 
volte-me concluso para determinação de expedição de levantamento 
do valor bloqueado em favor da parte exequente.

PROCESSO: 7033736-05.2017.8.22.0001
EXEQUENTE: ABILIO JULIAO DA SILVA ARAUJO CPF nº 
032.738.714-90, RUA JARDINS 114, CONDOMÍNIO ALFAZEMA, 
CASA 19 BAIRRO NOVO - 76817-001 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ANNA LUIZA SOARES DINIZ 
DOS SANTOS OAB nº RO5841
EXECUTADO: OI S.A CNPJ nº 76.535.764/0001-43, CEE BRASÍLIA 
SUL, SIA TRECHO 3 LOTES 630/700 ZONA INDUSTRIAL 
(GUARÁ) - 71200-972 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO DO EXECUTADO: ALESSANDRA MONDINI 
CARVALHO OAB nº RO4240
DESPACHO
Vistos etc.
Em observância ao princípio do contraditório, intime-se a OI S/A 
para, em 10 (dez) dias, manifestar-se, caso queira, acerca do 
cálculo apresentado pela credora anexo ao ID 31780824/PJE. 
Havendo concordância, considerando o decurso do prazo para 
pagamento espontâneo da sentença e o teor do Ofício n. 614/2018/
OF emitido pela 7ª Vara Empresarial do Estado do Rio de Janeiro, o 
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qual é o Juízo responsável pelos processos de recuperação judicial 
das empresas do Grupo OI/TELEMAR, expeça-se ofício à 7ª Vara 
Empresarial do Rio de Janeiro comunicando a necessidade de 
pagamento do crédito objeto da presente ação, conforme planilha 
apresentada pela credora. 
Expeça-se o necessário e aguarde-se resposta, em cartório, 
quanto ao depósito judicial que será realizado pela recuperanda 
neste Juízo, conforme item n. 5 do referido ofício.
Não havendo concordância, em razão da divergência entre os 
cálculos apresentados pelas partes, remeta-se o feito a Contadoria 
Judicial para apuração do valor correto. Após, volte-me concluso 
para deliberações.
Cumpra-se.
Serve o presente despacho como intimação no DJE/carta/mandado.
ADVERTÊNCIAS: 1) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE 
JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-
SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM 
A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE 
OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 2) AS PARTES DEVERÃO 
COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS 
ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA 
E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) 
NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 
9.099/95).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par PROCESSO: 7022157-
89.2019.8.22.0001
EXEQUENTE: FABIANA DE CARVALHO VEDANA MARANHAO 
CPF nº 817.719.752-53, RUA MIRIAN SHOCKNESS 4851, (22 
DE DEZEMBRO) FLODOALDO PONTES PINTO - 76820-466 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: LUANA ALICE CASTRO DE 
OLIVEIRA OAB nº RO9158
EXECUTADO: DEBORA CARDOSO DO NASCIMENTO CPF nº 
004.645.192-76, ELETRONORTE 1032 NACIONAL - 76802-200 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Decisão
Requisitei bloqueio on line do valor de R$ 
1.401,59 (um mil, quatrocentos e um reais e cinquenta 
e nove centavos), contudo, a penhora não foi concretizada em razão 
de insuficiência de valores nas contas bancárias da executada.
A parte exequente deverá, no prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar 
o feito, indicando bens ou créditos da parte executada passíveis 
de penhora, sob pena de extinção da execução e condenação em 
custas processuais.
Intime-se. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par PROCESSO: 7000641-
13.2019.8.22.0001
EXEQUENTE: FS COMERCIO DO VESTUARIO LTDA - EPP CNPJ 
nº 13.358.289/0001-67, AVENIDA JATUARANA 4739, - DE 4298 A 
4792 - LADO PAR CALADINHO - 76808-110 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MARCELLINO VICTOR 
RAQUEBAQUE LEAO DE OLIVEIRA OAB nº RO8492
EXECUTADO: HUESLEN DE JESUS COSTA CPF nº 888.376.372-
68, RUA TAMAREIRA 3137, - ATÉ 3177/3178 ELETRONORTE - 
76808-480 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 

Decisão
Requisitei bloqueio on line do valor de R$ 
1.962,12 (um mil, novecentos e sessenta e dois reais e doze 
centavos).
Determinei a transferência do valor de R$ 140,98 (cento e quarenta 
reais e noventa e oito centavos) bloqueado na conta bancária da 
parte devedora.
A parte credora deverá, no prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar 
o feito, indicando bens ou créditos da parte devedora passíveis 
de penhora, sob pena de extinção da execução/cumprimento de 
sentença e condenação em custas processuais.
Intime-se. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par PROCESSO: 7059413-
71.2016.8.22.0001
EXEQUENTE: AMERON ASSISTENCIA MEDICA E 
ODONTOLOGICA RONDONIA S/A CNPJ nº 84.638.345/0003-
27, AVENIDA CALAMA 2573, - DE 2531 A 2835 - LADO ÍMPAR 
LIBERDADE - 76803-883 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MARCIO MELO NOGUEIRA OAB 
nº RO2827
EXECUTADO: LUIZ GONZAGA MOTA CPF nº 098.946.323-00, 
RUA PADRE MESSIAS 1736, (JD DAS MANGUEIRAS I) - ATÉ 
1987/1988 AGENOR DE CARVALHO - 76820-296 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: JURACI APARECIDA VALENTE 
DA SILVA OAB nº RO156
Decisão 
Requisitei bloqueio on line do valor de R$ 1.780,22 (um mil, setecentos e 
oitenta reais e vinte e dois centavos).
Determinei transferência do valor supracitado referente a penhora 
on line comandada, bem como a liberação do saldo remanescente 
bloqueado.
Intime-se a parte executada para, querendo, apresentar embargos, 
no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 52, IX, da Lei 
9.099/95.
Ocorrendo manifestação, intime-se a parte exequente para 
contraminuta, no prazo de 10 (dez) dias.
Transcorrido o prazo e, não havendo apresentação de embargos, 
volte-me concluso para determinação de expedição de levantamento 
do valor bloqueado em favor da parte exequente.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par PROCESSO: 7021909-
26.2019.8.22.0001
EXEQUENTE: ELIANE MARA DE MIRANDA CPF nº 958.177.199-
91, RUA RAFAEL VAZ E SILVA 1040, - DE 980/981 A 1309/1310 
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 76804-162 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ELIANE MARA DE MIRANDA 
OAB nº RO7904
EXECUTADO: ENIVALDO ALVES CPF nº 647.033.472-53, RUA 
TUFAO 264, - DE 8834/8835 A 9299/9300 CASCALHEIRA - 76800-
000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Decisão
Requisitei bloqueio on line do valor de R$ 934,50 (novecentos e 
trinta e quatro reais e cinquenta centavos).
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A penhora on line requisitada por este Juízo foi parcialmente 
cumprida, tendo sido penhorado apenas valor ínfimo (R$ 10,18), 
cujo desbloqueio já foi determinado.
A parte exequente deverá, no prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar 
o feito, indicando bens ou créditos da parte executada passíveis 
de penhora, sob pena de extinção da execução e condenação em 
custas processuais.
Intime-se. 

3º JUIZADO EsPECIAL CÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino 
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, 
CEP 76820-892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 7000597-
91.2019.8.22.0001
REQUERENTES: FELIPE BARROSO DE ANDRADE, RUA 
ABUNÃ 1325, - DE 1295 A 1645 - LADO ÍMPAR OLARIA - 76801-
273 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, DIANE SILVA SANTOS, RUA 
ALMIRANTE BARROSO 3443, - DE 2630/2631 A 2709/2710 NOVA 
PORTO VELHO - 76820-118 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: ELAINE DE SOUZA OAB 
nº RO4255
REQUERIDOS: B2W COMPANHIA DIGITAL, LOJAS 
AMERICANAS S/A parte, RUA SACADURA CABRAL 102 SAÚDE 
- 20081-902 - RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO, VISA DO 
BRASIL EMPREENDMENTOS LTDA, AVENIDA PRESIDENTE 
JUSCELINO KUBITSCHEK 1909, 3 ANDAR CONJUNTO 31, 
PAVIMENTO 2 DA TORRE NORTE VILA NOVA CONCEIÇÃO - 
04543-011 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: JOAO THOMAZ PRAZERES 
GONDIM OAB nº ES18694
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9099/1995.
Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, onde a parte 
autora alega que realizou a compra dois produtos na loja virtual 
da 1ª requerida, no valor total de R$ 2.159,26 (dois mil cento e 
cinquenta e nove reais e vintes seis centavos). Afirma que um dos 
produtos foi adquirido por meio do cartão de crédito Ourocard Visa 
(2ª requerida).
Afirma que no dia 08/08/2018, solicitou o cancelamento da compra 
e o estorno do valor no cartão de crédito, em razão da extrema 
demora da entrega dos produtos adquiridos, conforme protocolos 
em anexo.
Afirma ainda que teve prejuízos em sua viagem internacional, em 
razão da demora do estorno, não podendo utilizar o limite de seu 
cartão de crédito.
Assim em razão dos constrangimentos pleiteia por indenização por 
danos morais. 
Oportunizada as requeridas apresentaram contestação, pugno pela 
improcedência da ação.
Do Mérito
Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora não 
comprova a verossimilhança de suas alegações, vez que não junta 
aos autos qualquer comprovação, acerca dos alegados prejuízos 
com o suposto limite reduzido
Não vejo que a conduta dos réus possa ter causado transtornos 
aos autores, na medida em que razão da redução do limite do 
cartão de crédito teve uma compra realizada na internet estornada, 
ressalta-se que tal situação, por si só, não se mostra suscetível de 
configurar os danos morais passíveis de indenização.
Assim, a inocorrência de qualquer ato ilícito por parte da requerida 
a justificar a pretensão da parte autora, o que se afigura inviável.

Caberia aos Requerentes demonstrar o dano em razão da alegada 
redução de limite. No entanto, os fatos se resumiram a meras 
alegações, não sendo comprovados por nenhum elemento de 
prova. Ou seja, sequer foi juntado documentos que comprove 
suas alegações ou qualquer prova que indique foram impedidos de 
realizar compras com o cartão de crédito.
A petição inicial é ato introdutório pelo qual a parte expõe o 
conteúdo do pedido e, a sentença deve atendê-lo em sua extensão 
e substância, sob pena de nulidade.
Consagra o art. 319 do CPC os requisitos, sendo que a petição 
inicial deve ser clara, contendo o pedido dos autores bem como os 
respectivos fundamentos jurídicos. 
Como é cediço, a demonstração do fato básico para o acolhimento 
da pretensão é ônus da autora, segundo o entendimento do art. 373, 
I, do CPC, partindo daí a análise dos pressupostos da ocorrência 
e ante ausência de prova do fato constitutivo do direito do autor, 
impossibilidade de ser declarada inexistente a dívida impugnada 
sem prova de que é idêntica à declarada ilegal.
Assim, considerando que o dano não pode ser presumido e 
inexistindo provas de sua ocorrência, a pretensão deve ser 
improcedente, posto que a parte autora não comprova que a 
requerida agiu ilicitamente, bem como não comprova o supostos 
danos.
Dispositivo 
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO, por 
sentença com resolução do mérito, IMPROCEDENTE o pedido 
inicial formulado pelos autores em desfavor das requeridas, ambos 
qualificados nos autos, nos termos da fundamentação supra. 
Sem custas e honorários, haja vista tratar-se de decisão proferida 
em primeiro grau de jurisdição, no âmbito dos Juizados Especiais, 
na forma dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.
Após o trânsito, arquive-se.
P.R.I.
Porto Velho/RO, data do registro.
Acir Teixeira Grécia
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino 
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, 
CEP 76820-892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 7012346-
42.2018.8.22.0001
REQUERENTE: CONNECTION IMPORTADORA, EXPORTADORA 
& COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP, RUA 
EDMILSON DE ALENCAR 4953 NOVA ESPERANÇA - 76821-590 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: 
REQUERIDO: MARIA NILDA SILVA DA CUNHA, MONTEIRO 
LOBATO 3448, - DE 3087 A 3089 - LADO ÍMPAR SETOR 06 - 
76870-545 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: LUISA PAULA NOGUEIRA 
RIBEIRO MELO OAB nº RO1575, BIANCA SARA SOARES VIEIRA 
OAB nº RO9679
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9099/1995.
Versam os presentes autos, sobre ação de cobrança, em que 
a parte requerente pede a condenação da parte requerida na 
importância de R$ 16.311,95 (dezesseis mil, trezentos e onze reais 
e noventa e cinco centavos).
Oportunizada a requerida apresentou contestação, alegando que 
jamais realizou nenhum negócio com a parte autora, desconhecendo 
a assinatura. Pugno pela improcedência da ação.
Do Mérito
Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora 
não juntou aos autos a nota fiscal ou orçamento da compra, nem 
o recebimento dos produtos, o que inviabiliza a sua legalidade da 
cobrança.
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O autor não comprova a verossimilhança de suas alegações, vez 
que não junta aos autos qualquer comprovante, acerca da venda 
da ração e dos produtos mencionados na inicial, ônus do qual não 
se desincumbiu o autor.
Assim, a inocorrência de qualquer ato ilícito por parte da requerida 
a justificar a pretensão do autor, o que se afigura inviável. Não 
há nos autos, comprovação de que o autor, sequer tentou 
administrativamente, não sendo possível declarar nula a dívida.
Caberia ao Requerente demonstrar a compra. No entanto, os fatos 
se resumiram a meras alegações, não sendo comprovados por 
nenhum elemento de prova. Ou seja, sequer foi juntado documentos 
que comprove suas alegações ou qualquer prova que indique que 
a requerida emitiu o cheque.
A petição inicial é ato introdutório pelo qual a parte expõe o 
conteúdo do pedido e, a sentença deve atendê-lo em sua extensão 
e substância, sob pena de nulidade.
Consagra o art. 319 do CPC os requisitos, sendo que a petição 
inicial deve ser clara, contendo o pedido do autor bem como os 
respectivos fundamentos jurídicos. 
Como é cediço, a demonstração do fato básico para o acolhimento 
da pretensão é ônus da autora, segundo o entendimento do art. 373, 
I, do CPC, partindo daí a análise dos pressupostos da ocorrência 
e ante ausência de prova do fato constitutivo do direito do autor, 
impossibilidade de ser declarada inexistente a dívida impugnada 
sem prova de que é idêntica à declarada ilegal.
Assim, considerando que o dano não pode ser presumido e 
inexistindo provas de sua ocorrência, a pretensão deve ser 
improcedente, posto que a parte autora não comprova que a 
requerida agiu ilicitamente, tendo em vista que a dívida existe, ela 
só não pode ser cobrada.
Dispositivo 
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO, por 
sentença com resolução do mérito, IMPROCEDENTE o pedido 
inicial formulado pela parte autora desfavor da requerida, ambos 
qualificados nos autos, nos termos da fundamentação supra. 
Sem custas e honorários, haja vista tratar-se de decisão proferida 
em primeiro grau de jurisdição, no âmbito dos Juizados Especiais, 
na forma dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.
Após o trânsito, arquive-se.
P.R.I.
Porto Velho/RO, data do registro.
Acir Teixeira Grécia
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino 
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, 
CEP 76820-892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 7033407-
22.2019.8.22.0001
Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: ARABELA BARROSO DA SILVA CPF nº 
326.336.612-20REQUERENTE: ARABELA BARROSO DA SILVA 
CPF nº 326.336.612-20, RUA SALGADO FILHO 3171, - DE 
3091/3092 A 3545/3546 SÃO JOÃO BOSCO - 76803-776 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: 
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA 
S/A - CERON CNPJ nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 
76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: MARCIO MELO NOGUEIRA OAB 
nº RO2827, DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS OAB nº RO2013, 
ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO OAB nº RO635
DESPACHO
Considerando o descumprimento da obrigação imposta na 
sentença (DETERMINO que a empresa concessionária de energia 
elétrica CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA – CERON S/A, 

pessoa jurídica igualmente qualificada, para o fim de REVISIONAR 
de acordo com a média de consumo do imóvel nos últimos 06 (seis) 
meses anteriores ao vencimento da fatura impugnada, referente 
aos meses de junho e julho de 2019), fixo multa diária de 200,00 
(duzentos reais), até o limite de 5.000,00 (cinco mil reais), a contar 
do prazo de 48 (quarenta e oito) horas desta intimação, cuja 
prova do cumprimento deve vir aos autos em igual prazo. Porto 
Velho, sexta-feira, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino 
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, 
CEP 76820-892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 7011708-
09.2018.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: RENAN GOMES MALDONADO DE JESUS CPF nº 
813.454.702-82EXEQUENTE: RENAN GOMES MALDONADO DE 
JESUS CPF nº 813.454.702-82, RUA RAFAEL VAZ E SILVA 1040, 
- DE 980/981 A 1309/1310 NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 
76804-162 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ELIANE MARA DE MIRANDA 
OAB nº RO7904
EXECUTADO: NATAMY LUANNE DA SILVA E SILVA CPF nº 
032.929.561-61, RUA: 12 25, QD 12 ELODORADO - 78058-000 - 
CUIABÁ - MATO GROSSO
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DESPACHO
Intimem-se o exequente para que se manifeste, no prazo de 5 
(cinco) dias. Porto Velho, sexta-feira, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino 
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, 
CEP 76820-892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 7030181-
09.2019.8.22.0001
REQUERENTE: CLEYTON RIBEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO DO REQUERENTE: NAIANA ELEN SANTOS MELLO 
OAB nº RO7460, PITAGORAS CUSTODIO MARINHO OAB nº 
RO4700
REQUERIDO: CLARO S.A.
ADVOGADO DO REQUERIDO: RAFAEL GONCALVES ROCHA 
OAB nº PA16538L
DESPACHO
Intime-se a parte devedora para pagar o valor da multa (R$ 5.479,70 
e R$ 2.058,15), conforme pedido da parte credora, no prazo de 15 
(quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 
cento), conforme disposição do artigo 523 do Código de Processo 
Civil. Decorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o 
prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente 
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, 
sua impugnação, conforme determina o art. 525 do CPC. Desde 
já fica autorizada a expedição de alvará, em caso de pagamento 
espontâneo. Cumpra-se. Intime-se. Serve este despacho como 
mandado/ofício/intimação. Porto Velho, 22 de novembro de 2019 . 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino 
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, 
CEP 76820-892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 7040205-
04.2016.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: KRUGER & CIA LTDA - ME CNPJ nº 
08.246.375/0001-48EXEQUENTE: KRUGER & CIA LTDA - ME 
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CNPJ nº 08.246.375/0001-48, AVENIDA CARLOS GOMES 1960 
SÃO CRISTÓVÃO - 76804-038 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MOHAMAD HIJAZI ZAGLHOUT 
OAB nº RO2462, YOUSSEF HIJAZI ZAGLHOUT OAB nº RO4397
EXECUTADO: ERIKA ASSIS NUNES CPF nº 724.466.682-91, 
RUA JOÃO PAULO I 2400, RESIDENCIAL RIVIERA NOVO 
HORIZONTE - 76810-154 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DESPACHO
Manifeste-se a parte exequente sobre a petição de ID 32347056, 
no prazo de 5 (cinco) dias. Porto Velho, sexta-feira, 22 de novembro 
de 2019

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino 
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, 
CEP 76820-892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 7048357-
70.2018.8.22.0001
EXEQUENTE: SINDOMAR ALVES PIRES
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ALEXANDRE LEANDRO DA 
SILVA OAB nº RO4260, KAMILA ARAUJO PRADO OAB nº RO7371
EXECUTADOS: BAIRRO NOVO PORTO VELHO 
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S/A, ODEBRECHT 
REALIZACOES IMOBILIARIAS S.A
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: PAULO BARROSO SERPA 
OAB nº RO4923
Decisão Intime-se parte executada para opor, caso queira e em 
5 (cinco) dias, impugnação do valor bloqueado. Não havendo 
apresentação de impugnação ou havendo concordância com 
o bloqueio realizado, certifique-se e expeça-se alvará de 
levantamento da quantia disponível em prol da parte credora. 
Satisfeito o crédito exequendo (bloqueio total), retornem os autos 
conclusos para prolação de sentença de extinção (art. 869 do 
Código de Processo Civil). Serve o presente como comunicação 
(intimação via sistema, carta, mandado). Cumpra-se. Porto Velho, 
22 de novembro de 2019 . 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino 
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, 
CEP 76820-892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 7038837-
52.2019.8.22.0001
AUTORES: TAIS SOUZA GONCALVES, RUA DANIELA 1805, - 
DE 1356/1357 A 1824/1825 TRÊS MARIAS - 76812-624 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA, SERGIO RICARDO SOUZA SEIXAS, 
RUA DANIELA 1805, - DE 1356/1357 A 1824/1825 TRÊS 
MARIAS - 76812-624 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, LUCINDA 
DOS SANTOS SOUZA GONZAGA, RUA DANIELA 1805, - DE 
1356/1357 A 1824/1825 TRÊS MARIAS - 76812-624 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: TAIS SOUZA GONCALVES OAB 
nº RO7122
RÉU: CLARO S.A., RUA HENRI DUNANT 780, TORRE “A” E 
TORRE “B” SANTO AMARO - 04709-110 - SÃO PAULO - SÃO 
PAULO
ADVOGADO DO RÉU: 
DECISÃO
Os embargos revelam-se tempestivos, nos moldes do art. 49, da LF 
9099/95, de modo que os admito para discussão.
Contudo, não vislumbro qualquer omissão no julgado guerreado. 
Da nova e integral leitura do decisum, percebe-se que nenhuma 

razão assiste a embargante,não restou comprovado qualquer falha 
na prestação dos serviços ou ato ilícito praticado pela ré.
Ainda, considerando a versão inicial apresentada, necessário 
se faz que a parte autora traga ao feito evidências suficientes a 
embasarem seu pedido, de modo a materializar devidamente o fato 
constitutivo do direito alegado.
Os embargos não se prestam a embasar a falta de resignação 
da parte, servindo apenas como meio legal de aprimoramento do 
provimento judicial que se revele omisso ou obscuro com relação a 
algum pleito ou tese esposada pela embargante.
Deste modo, focalizado o art. 48 da LF 9.099/95, não vejo nenhum 
defeito no julgado publicado e que deve vingar.
Entretanto, à luz do art. 48 da mesma Lei dos Juizados e art. 1.022 
do Novo Código de Processo Civil, não vislumbro a omissão e/ou 
nulidade apontada pelo embargante, haja vista que a sentença 
guerreada não possui nenhuma omissão, equívoco ou obscuridade 
em si mesma.
Isto posto, REJEITO os embargos.
CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino 
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, 
CEP 76820-892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 7032153-
14.2019.8.22.0001
REQUERENTE: CARLOS CARDOSO DE OLIVEIRA CPF nº 
438.265.202-20, , UNIÃO BANDEIRANTES, COMARCA DE 
PORTO VELHO/R KM 02, DISTRITO LINÃO, LADO NORTE, 
ZONA RURAL - 76841-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ROSELI ORMINDO DOS 
SANTOS OAB nº RO8751, SEM ENDEREÇO
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON , AV. DOS IMIGRANTES n. 4137, CAPITAL BAIRRO 
INDUSTRIAL - 76841-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA 
FILHO OAB nº RO635, AV. SETE DE SETEMBRO 2233 - 76935-
000 - SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RONDÔNIA
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de pedido de indenização por danos materiais requerida por 
Carlos Cardoso de Oliveira em face de CERON – Centrais Elétricas 
de Rondônia S/A, pretendendo a incorporação da subestação 5 
KVA, situada na Linha São Francisco, Km 05, Gleba Jorge Teixeira, 
distrito de União Bandeirante, Porto Velho/RO, com fundamento 
nos arts. 3º e 9º da Resolução Normativa n.º 229/2006 da ANEEL, 
bem como a restituição do valor desembolsado para a construção 
da referida subestação, no importe de R$ 22.565,13 (vinte e dois 
mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e treze centavos).
A parte autora afirmou que arcou com a construção de uma rede 
elétrica em sua propriedade de 5KVA no ano de 2013, mediante 
prévia autorização da requerida que aprovou projeto submetido à 
sua análise. Afirmou ainda que construiu a subestação nos moldes 
aprovados pela requerida.
Contudo, com o advento da Lei 10.848/2004 e do Decreto 
5.163/04, teria a requerida que incorporar ao patrimônio, mediante 
indenização as redes particulares, mas nunca a fez.
Da Preliminar de Prescrição
Constata-se inexistir ato formal em que a concessionária de serviço 
público tenha efetivado a incorporação da subestação, situação esta 
que perdura até a presente data, a qual, aliás, é objeto do próprio 
pedido formulado na inicial (obrigação de fazer incorporação). 
Logo, forçoso concluir que inexiste fato jurídico hábil a consumar o 
termo dies a quo da prescrição.
Dessa forma, afasto a preliminar ventilada, a qual, inclusive, já 
foram objeto de apreciação à unanimidade pela Turma Recursal:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. REDE DE 
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ELETRIFICAÇÃO RURAL. CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO 
DE REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. AÇÃO DE 
RESTITUIÇÃO DOS VALORES APORTADOS. PRESCRIÇÃO 
AFASTADA. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE TERMO FORMAL 
ENTRE AS PARTES. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL.
Nas ações em que se pleiteia o ressarcimento dos valores pagos 
a título de participação financeira do consumidor no custeio de 
construção de rede elétrica, a pretensão relativa ao pedido de 
valores para cujo ressarcimento não havia previsão contratual 
prescreve em 3 (três) anos, na vigência do Código Civil de 2002, 
por se tratar de demanda fundada em enriquecimento sem 
causa (art. 206, § 3º, inciso IV). O termo inicial para contagem da 
prescrição trienal é a partir da efetiva incorporação da subestação 
ao patrimônio da concessionária de energia elétrica, verificado este 
na realização de ato formal ou procedimento administrativo entre 
as partes. (Autos de nº 7000287-39.2016.8.22.0010; Relator Juiz 
Jorge Luiz dos Santos Leal ; Julgado em 22/02/2017).
O caso em tela trata-se de instalação e manutenção de rede elétrica 
rural, incluída no plano nacional de acordo com art. 3° do Decreto 
nº 4.873, que instituiu-o. O programa é coordenado pelo Ministério 
de Minas e Energia (MME) e operacionalizado com a participação 
da Eletrobrás.
Da preliminar de ilegitimidade ativa
O requerente demonstrou ter a posse da propriedade concedida 
pelo Governo Federal, bem ainda demonstrou ter sido quem 
desembolsou a quantia necessária para a realização da obra de 
eletrificação rural que ora se almeja o ressarcimento. Assim, rejeito 
a preliminar.
Da preliminar de inépcia da inicial
Todos os documentos necessários para a aprovação do projeto 
e requerimento de incorporação junto à requerida foram 
demonstrados, não havendo margem para essa preliminar.
Do mérito
O programa “LUZ PARA TODOS” tem como agentes executores 
as concessionárias e permissionárias de distribuição de energia 
elétrica e as cooperativas de eletrificação rural, autorizadas pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).
Logo, resta saber de quem é a responsabilidade pelos custos de 
instalação da rede elétrica.
Conforme restou demonstrado pelos documentos juntados aos 
autos o requerimento do autor refere-se à prestação de serviço em 
ÁREA RURAL, portanto abrangido pelo plano nacional “LUZ PARA 
TODOS” de acordo com art. 3° do Decreto nº 4.873, assim, restou 
configurado a responsabilidade da concessionária CERON quanto 
à obrigação de incorporação dos bens (transformadores e rede), 
responsabilidade na manutenção, bem como na eventual obrigação 
de indenização material das despesas efetivamente comprovadas.
Mesmo que se tratasse de uma rede particular, a CERON, 
assumiu compulsoriamente a responsabilidade pela rede elétrica 
na propriedade do autor, tendo em vista a proibição imposta ao 
autor de não mais promover a manutenção da referida rede e 
subestação.
Certamente, a devolução das despesas despendidas pelo 
consumidor para instalação de rede de energia elétrica é 
perfeitamente cabível, visto que as instalações passaram a integrar 
o patrimônio da concessionária CERON, a qual explora atividade 
lucrativa, portanto esta tem o dever de indenizar o autor, caso 
contrário seria causa de enriquecimento sem causa (Art. 884 CC).
Assim, restou evidenciado sua responsabilidade de incorporar a 
subestação em seu patrimônio em razão da natureza do serviço 
público.
A prova documental acostada aos autos também comprova que o 
autor é de fato usuário do serviço da requerida, bem como restou 
comprovado que a mesma é responsável pela manutenção da rede 
na propriedade do requerente. Logo, o autor faz jus à formalização 
da incorporação da referida rede elétrica ao patrimônio da 
concessionária.
Em que pese não haver nos autos prova das despesas despendidas 
pelo autor à época da efetiva realização dos gastos, a empresa 
requerida não contesta a existência de tais despesas.

Na sistemática vigente nos Juizados Especiais, o juiz adotará em 
cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo 
aos fins sociais da Lei (art. 6º), analisando as provas de forma livre, 
valorando-as conforme a experiência comum (art. 5º).
No caso concreto, não tendo sido contestada a existência da rede, 
entendo que a condição mais justa é considerar o valor atual dos 
gastos no importe de R$ 22.565,13 (vinte e dois mil, quinhentos 
e sessenta e cinco reais e treze centavos), devendo, no entanto, 
considerar-se, de igual sorte, a existência de desvalorização pelo 
tempo e desgaste que entendo justa no montante de 1/5 (um quinto), 
considerando a existência de estudos da Anaael que indicam que a 
vida útil dos sistemas de transmissão ser de 30 anos em locais de 
temperatura elevada, que é o caso do nosso Estado ( vide http://www.
aneel.gov.br/aplicacoes/audiencia/arquivo/2006/012/documento/
efei_-_consideracoes_finais_sobre_as_alteracoes_propostas-_
volume_3.pdf último acesso em 25.11.2015), totalizando, assim, o 
custo indenizável no valor de R$ 18.052,10 (dezoito mil, cinquenta 
e dois reais e dez centavos), já que a rede teria sido construída em 
2013.
Ainda de acordo com de acordo com o art. 3º da Resolução 
Normativa N° 229, de 8 de agosto de 2006, a CERON seria 
responsável pela operação e manutenção da rede particular:
“Art. 3° As redes particulares que não dispuserem de ato autorizativo 
do Poder Concedente, na forma desta Resolução, deverão ser 
incorporadas ao patrimônio da respectiva concessionária ou 
permissionária de distribuição que, a partir da efetiva incorporação, 
se responsabilizará pelas despesas de operação e manutenção de 
tais redes. 
Parágrafo único. O proprietário de rede particular, detentor de 
autorização do Poder Concedente, poderá transferi-la ao patrimônio 
da concessionária ou permissionária de distribuição, desde que 
haja interesse das partes e sejam cumpridos os procedimentos 
estabelecidos nesta Resolução.” 
Desse modo, é evidente o direito do autor consistente na 
incorporação da rede elétrica rural ao patrimônio da CERON.
Dispositivo
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 
inicial para condenar a CERON – Centrais Elétricas de Rondônia 
S/A na obrigação de fazer consistente na incorporação formal da 
rede elétrica instalada na propriedade da autora ao patrimônio da 
concessionária, passando a ser responsável pela manutenção 
a partir do trânsito em julgado desta sentença, bem como de 
INDENIZAR o autor o valor de R$ 18.052,10 (dezoito mil, cinquenta 
e dois reais e dez centavos), com correção monetária a partir do 
ingresso da ação e juros legais a partir da citação.
Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, 
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Com o trânsito em julgado, independente de nova intimação, a parte 
devedora deverá efetuar o pagamento do valor da condenação na 
forma do artigo 523 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 
pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, não 
sendo aplicável a parte final do §1° do referido artigo, no que tange 
à condenação em honorários advocatícios, conforme Enunciado 97 
do FONAJE.
Consigno que o pagamento deverá ocorrer em conta judicial da 
Caixa Econômica Federal S/A, já que esta é a instituição financeira 
oficial para manutenção e gerenciamento das contas judiciais da 
Comarca de Porto Velho (Provimento 001/2008 PR TJ/RO), sob 
pena de ser considerando inexistente o pagamento realizado 
através de outra instituição bancária, nos termos do artigo 4º do 
Provimento Conjunto n. 006/2015-PR-CG, publicado no DJE n.o 
115/2015, incidindo, inclusive, as penas previstas no artigo 523 do 
CPC, além de juros e correção monetária previstas em Lei.
Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 
15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação, conforme determina o art. 525 do CPC.
Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário, no pedido de 
cumprimento de sentença o credor deverá apresentar planilha de 
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cálculos com a inclusão da multa de 10% (dez por cento) sobre 
o valor do débito (artigo 523, §1º, do CPC), bem como dizer se 
pretende que o Judiciário pesquise bases de dados públicas e 
privadas, praticando atos de penhora, registro e expropriação 
(BACENJUD e RENAJUD).
Após o trânsito em julgado, havendo pagamento voluntário por 
meio de depósito judicial, independente de nova conclusão, desde 
logo fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 
valores depositados em prol da parte credora, assim como os 
acréscimos devidos, intimando-a para retirar a ordem no prazo de 
10 (dez) dias.
Transcorrido o decêndio sem qualquer manifestação, transfira o 
numerário para conta única e centralizadora do Tribunal de Justiça 
de Rondônia, conforme Provimento 016/2010 PR-TJ/RO.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Serve como mandado/intimação/comunicação, dispensando-se 
expedição de ofício ou outro ato ordinatório do juízo.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019.
Despacho
Intime-se a parte autora para requerer o que for de direito, prazo 
10(dez) dias, sob pena de arquivamento do feito.
Porto Velho/RO, data inserida na movimentação.
Acir Teixeira Grécia
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino 
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, 
CEP 76820-892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 7018903-
11.2019.8.22.0001
EXEQUENTE: JAKELYNE CEZARIO GOMES, RUA JARDINS 
1641, CONDOMÍNIO LÍRIO, TORRE17, AP.304 BAIRRO NOVO - 
76817-001 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: CARLOS FREDERICO MEIRA 
BORRE OAB nº RO3010, VINICIUS JACOME DOS SANTOS 
JUNIOR OAB nº RO3099
EXECUTADO: COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DE 
RONDÔNIA - CAERD, AVENIDA PINHEIRO MACHADO 2.112-B, 
CAERD SÃO CRISTÓVÃO - 76804-046 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: CLAYTON CONRAT KUSSLER 
OAB nº RO3861
SENTENÇA/EMBARGOS
Trata-se de Embargos à Execução de Companhia de Águas e 
Esgotos de Rondônia (CAERD) em face de bloqueio judicial de Id 
32292441, promovido por provocação de JAKELYNE CEZARIO 
GOMES.
Sustenta ser empresa com capital majoritário público, que presta 
um serviço público, e que seus bens são impenhoráveis, devendo 
gozar das mesmas prerrogativas da fazenda pública, de modo que 
a execução deverá ser realizada mediante o rito dos precatórios. 
Decido.
A executada é Sociedade de Economia Mista (SEM), de acordo 
com o Decreto nº 4334/89. Assim, sua atuação no polo passivo nos 
Juizados Especiais é legal. As SEM possuem parte de seu capital 
público e outro privado, não havendo restrição legal alguma para a 
penhora de seus ativos financeiros em caso de dívida judicial.
Sobre o tema, compartilho interessante julgado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. 
EXECUÇÃO JUROS SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUROS 
DE MORA APLICABILIDADE. 1. Hipótese em que o Tribunal 
regional consignou que -A ré, sociedade de economia mista 
controlada pelo Estado integra a Administração Pública Indireta, 
não sendo, portanto, Fazenda Pública para efeito de aplicação do 
art. 1º-F da Lei 9.494/97. A prestação de serviços exclusivos da 
União não serve, por si só, para transmudar sua natureza jurídica-. 
2. Nesse contexto, não se configura a alegada violação do art. 5º, 

caput, da Lei Maior, porquanto tal dispositivo não versa sobre a 
matéria em debate, relativa à aplicação do art. 1º-F da Lei 9494/97 
às sociedades de economia mista. 3. Não socorre à reclamada a 
indigitada afronta aos arts. 5º, LIV e LV, e 37, da Carta Magna, 
trazida na minuta de agravo de instrumento, porquanto inovatória 
em relação ao recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido 
e não provido.
(TST - AIRR: 1432008119995010023, Relator: Hugo Carlos 
Scheuermann, Data de Julgamento: 08/10/2014, 1ª Turma, Data 
de Publicação: DEJT 17/10/2014)
Dessa forma, CONHEÇO DOS EMBARGOS, mas no mérito JULGO-
OS IMPROCEDENTES, determinando, após o trânsito em julgado 
desta decisão, a expedição de Alvará de Levantamento em favor 
da parte embargada/exequente da quantia bloqueada, conforme 
requisição feita via BACENJUD (ID: 072019000016037350).
Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho/RO, data inserida na movimentação.
Acir Teixeira Grécia
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino 
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, 
CEP 76820-892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 7011319-
92.2016.8.22.0001
REQUERENTE: DJALMA SILVA SUBRINHO, RUA ABNATAL 
BENTES DE LIMA 987 AGENOR DE CARVALHO - 76820-226 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: JEFFERSON JANONES DE 
OLIVEIRA OAB nº RO3802
REQUERIDO: OI S.A, AVENIDA LAURO SODRÉ 3290 COSTA E 
SILVA - 76803-460 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: MARCIO MELO NOGUEIRA OAB 
nº RO2827, DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS OAB nº RO2013, 
ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO OAB nº RO635, 
ALESSANDRA MONDINI CARVALHO OAB nº RO4240
DESPACHO Segundo orientação transmitida pelo juízo da 
recuperação judicial (7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ), 
são concursais os créditos originários de ações em que os fatos 
jurídicos que desencadearam as lides seja anterior a distribuição 
do pedido de recuperação.
Analisando os autos, observo que o fato jurídico que desencadeou 
esta ação ocorreu antes do pedido de recuperação foi distribuído 
em 20/06/2016. Assim, o crédito desta ação é concursal.
Ainda conforme orientação do juízo da recuperação judicial da 
executada, nos casos de créditos concursais devem ser expedidas 
certidões de crédito para habilitação do credor diretamente na ação 
de recuperação.
O art. 9, II, da Lei 11.101/05 diz que na habilitação do crédito 
concursal, o valor deve ser atualizado até a data da decretação da 
falência ou do pedido de recuperação judicial. No caso da empresa 
executada não ocorreu a falência, assim, utiliza-se a data do pedido 
da recuperação (20/06/2016).
No caso deste processo, a condenação para pagamento de 
indenização por danos morais foi proferida em 18/08/2017, portanto 
em data posterior ao pedido de recuperação judicial. Assim, o valor 
da certidão de crédito será o valor da condenação, sem correção.
Expeça-se a CPE certidão de crédito no valor da condenação, sem 
qualquer atualização ou correção, nos termos da fundamentação 
acima discorrida.
Serve cópia deste despacho como mandado/ofício/intimação.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019 . 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino 
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, 
CEP 76820-892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 7021485-
81.2019.8.22.0001
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REQUERENTE: R F FERNANDES LTDA - ME, MESTRE GABRIEL 
5145, - ATÉ 5365/5366 FLODOALDO PONTES PINTO - 76820-
606 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: 
REQUERIDO: WELLINGTON MELO REGIS, ELVIRA JONHSON 
4807 FLODOADO P PINTO - 76820-470 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
SENTENÇA Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 
9099/1995. Versam os presentes autos, sobre ação de cobrança, 
em que a parte requerente pede a condenação da parte requerida 
na importância de R$ 2.426,71 (dois mil, quatrocentos e vinte e 
seis reais e setenta e um centavos). Apesar de devidamente citada 
e advertida de que deveria fazer-se presente em audiência de 
conciliação, sob pena de confessa, a parte requerida, citada não 
compareceu à solenidade. Assim, decreto a revelia, nos termos 
do art. 20 da Lei 9.099/1995, aplicando-lhe o efeito da confissão 
para o fim de tornar incontroversos os fatos aduzidos na inicial. 
No caso dos autos, deve-se efetivamente ter como verdadeiros 
os fatos narrados na petição inicial, não havendo razões para 
se concluir diversamente. Estando o pleito amparado pelo 
ordenamento jurídico, que veda a hipótese de enriquecimento de 
um em detrimento de outro (art. 884, CC/2002), deve o respectivo 
pagamento ocorrer. Dispositivo Posto isso, JULGO PROCEDENTE 
o pedido inicial e, como consequência condeno a parte requerida 
a pagar a parte requerente a quantia de R$ 2.426,71 (dois mil, 
quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos)., 
acrescidos de correção monetária desde o ajuizamento da ação e 
juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação, 
nos termos da fundamentação supra. Por conseguinte, declaro 
EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 
art. 487, inciso I do CPC. 
Com o trânsito em julgado, a parte devedora deverá efetuar, 
independente de nova intimação, o pagamento do valor da 
condenação na forma do artigo 523 do CPC, no prazo de 15 (quinze) 
dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 
débito, não sendo aplicável a parte final do §1° do referido artigo, 
no que tange à condenação em honorários advocatícios, conforme 
Enunciado 97 do FONAJE, e art. 52, III, da Lei nº 9.099/95.
Consigno que o pagamento deverá ocorrer em conta judicial da 
Caixa Econômica Federal S/A, já que esta é a instituição financeira 
oficial para manutenção e gerenciamento das contas judiciais da 
Comarca de Porto Velho (Provimento 001/2008 PR TJ/RO), sob 
pena de ser considerando inexistente o pagamento realizado 
através de outra instituição bancária, nos termos do artigo 4º do 
Provimento Conjunto n. 006/2015-PR-CG, publicado no DJE n.o 
115/2015, incidindo, inclusive, as penas previstas no artigo 523 do 
CPC, além de juros e correção monetária previstas em Lei.
Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 
15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação, conforme determina o art. 525 do CPC.
Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário, no pedido de 
cumprimento de sentença o credor deverá apresentar planilha de 
cálculos com a inclusão da multa de 10% (dez por cento) sobre 
o valor do débito (artigo 523, §1º, do CPC), bem como dizer se 
pretende que o Judiciário pesquise bases de dados públicas e 
privadas, praticando atos de penhora, registro e expropriação 
(BACENJUD e RENAJUD).
Após o trânsito em julgado, havendo pagamento voluntário por 
meio de depósito judicial, independente de nova conclusão, desde 
logo fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 
valores depositados em prol da parte credora, assim como os 
acréscimos devidos, intimando-a para retirar a ordem no prazo de 
10 (dez) dias.
Transcorrido o decêndio sem qualquer manifestação, transfira o 
numerário para conta única e centralizadora do Tribunal de Justiça 
de Rondônia, conforme Provimento 016/2010 PR-TJ/RO.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.

Serve a presente decisão como mandado/intimação/comunicação.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 
7015059-53.2019.8.22.0001
AUTOR: MARCIO LENO NERY INFANTE CPF nº 616.866.702-
49, RUA SECUNDÁRIA 1950 NOVO HORIZONTE - 76810-164 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ADRIANA DE KASSIA RIBEIRO 
PIMENTA OAB nº RO4708, SEM ENDEREÇO
REQUERIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A., AEROPORTO 
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA AEROPORTO GOVERNADOR 
JORGE TEIXEIRA - 76804-120 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: FABIO RIVELLI OAB nº BA34908, 
AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK VILA NOVA CONCEIÇÃO - 
04543-010 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
SENTENÇA
A parte autora objetiva indenização por danos morais face atraso/
cancelamento de voo.
A questão deve ser examinada à luz do CDC, vez que se trata de 
relação de consumo.
Dos documentos restou caracterizada a falha na prestação do 
serviço e a falta de informação segura, além de ausência de 
tratamento adequado ao consumidor, o que representa fato ofensivo 
à sua estabilidade emocional, psicológica e a dignidade humana.
A ré é fornecedora de produtos e prestadora de serviços, de 
modo que conta com o risco operacional, devendo responder 
objetivamente pelos danos que der causa.
Deveria a parte requerida ter realocado a parte requerente em 
voo de empresa terceira (art. 741, CC), porém, não o fez e nem 
apresentou justificativa plausível para não ter feito.
Todas as ações da ré devem ser relatadas e documentadas, 
mormente em época em que sofre inúmeras demandas nos diversos 
Estados brasileiros (a exemplo das demais companhias), sob pena 
de se acolher como verdadeiros os argumentos do passageiro e 
consumidor, principalmente quando este apresenta prova correlata 
do direito vindicado.
A empresa aérea, a julgar pela prova colhida e a exemplo do que 
ocorrera em outras tantas demandas ofertadas e julgadas, fora 
negligente, deixando de cumprir com o compromisso assumido de 
prestar serviço da forma regular, satisfatória e pontual, pelo que 
deve responder, não tendo diligenciado na produção de prova de 
fato impeditivo ou extintivo do direito alegado e comprovado pela 
parte requerente (art. 373, II, NCPC).
É ônus da demandada o risco operacional e administrativo, 
devendo melhor se equipar e se preparar para receber e tutelar o 
consumidor, fornecendo informações precisas e corretas, a fim de 
evitar desencontros e maiores frustrações arbitrárias. 
Assim, não havendo prova de isenção de responsabilidade, nos 
moldes do art. 14, § 2º, II, do CDC, deve triunfar a responsabilidade 
civil objetiva. Ademais, a atividade de transporte de pessoa impõe 
risco ao usuário e, por isso, sua responsabilidade é objetiva (artigo 
734 CC). Somente exclui esta responsabilidade, a culpa exclusiva 
da vítima ou força maior, o que não restou demonstrado nos 
autos.
O abalo moral, como visto, é incontroverso e a fixação já levará 
em consideração a quebra contratual (atraso/cancelamento do 
voo),além dos reflexos causados no íntimo psíquico da parte 
requerente.
A fixação do dano moral, segundo a doutrina e jurisprudência 
dominantes, deve, entre outras circunstâncias, se ater às 
consequências do fato, servir como desestímulo para a prática 
de novas condutas lesivas, observando-se sempre a capacidade 
financeira do obrigado a indenizar, de forma que o quantum que 
não implique em enriquecimento indevido do ofendido. Referido 
valor passa, invariavelmente, pelo arbítrio do juiz.
Considerando que o voo da parte requerente sofreu atraso (entre 
10 a 18 horas) horas, sem a prestação de assistência, tenho como 
justo, proporcional e exemplar a fixação do quantum no patamar de 
R$ 10.000,00 (dez mil reais), como forma de disciplinar a requerida 
e dar satisfação pecuniária a requerente.
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Aplica-se ao caso concreto os princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade, nunca sendo demais frisar que a fixação 
da indenização é tarefa árdua, uma vez que, a um só tempo, 
enfrentamos duas grandezas absolutamente distintas: uma imaterial 
(dor e constrangimento sofridos) e outra material (o dinheiro). 
Compatibilizar a dor sofrida com a compensação financeira 
reclamada que, de alguma forma, represente não um pagamento, 
mas sim um lenitivo, é muito difícil.
Essa é a decisão, frente ao conjunto probatório produzido, que 
mais justa se revela para o caso tutelado.
DISPOSITIVO.
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, e CONDENO 
a ré a pagar a parte autora a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 
a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária 
a partir da publicação desta decisão, consoante precedentes 
recentes do Superior Tribunal de Justiça.
Por conseguinte, declaro EXTINTO O PROCESSO, com resolução 
do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. 
Intime-se as partes da sentença. 
Com o trânsito em julgado, a parte devedora deverá efetuar, 
independente de nova intimação, o pagamento do valor da 
condenação na forma do artigo 523 do CPC, no prazo de 15 (quinze) 
dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 
débito, não sendo aplicável a parte final do §1° do referido artigo, 
no que tange à condenação em honorários advocatícios, conforme 
Enunciado 97 do FONAJE, e art. 52, III, da Lei nº 9.099/95.
Consigno que o pagamento deverá ocorrer em conta judicial da 
Caixa Econômica Federal S/A, já que esta é a instituição financeira 
oficial para manutenção e gerenciamento das contas judiciais da 
Comarca de Porto Velho (Provimento 001/2008 PR TJ/RO), sob 
pena de ser considerando inexistente o pagamento realizado 
através de outra instituição bancária, nos termos do artigo 4º do 
Provimento Conjunto n. 006/2015-PR-CG, publicado no DJE n.o 
115/2015, incidindo, inclusive, as penas previstas no artigo 523 do 
CPC, além de juros e correção monetária previstas em Lei.
Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 
15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação, conforme determina o art. 525 do CPC.
Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário, no pedido de 
cumprimento de sentença o credor deverá apresentar planilha de 
cálculos com a inclusão da multa de 10% (dez por cento) sobre 
o valor do débito (artigo 523, §1º, do CPC), bem como dizer se 
pretende que o Judiciário pesquise bases de dados públicas e 
privadas, praticando atos de penhora, registro e expropriação 
(BACENJUD e RENAJUD) e se deseja ver protestado o devedor, 
quando não forem localizados bens (SERASAJUD).
Após o trânsito em julgado, havendo pagamento voluntário por 
meio de depósito judicial, independente de nova conclusão, desde 
logo fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 
valores depositados em prol da parte credora, assim como os 
acréscimos devidos, intimando-a para retirar a ordem no prazo de 
10 (dez) dias.
Transcorrido o decêndio sem qualquer manifestação, transfira o 
numerário para conta única e centralizadora do Tribunal de Justiça 
de Rondônia, conforme Provimento 016/2010 PR-TJ/RO.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Publicado e registrado eletronicamente.
Cumpra-se.
Serve como mandado/intimação/comunicação, dispensando-se 
expedição de ofício ou outro ato ordinatório do juízo.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino 
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, 
CEP 76820-892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 7028383-
47.2018.8.22.0001

EXEQUENTE: PEDRO PAULO GUIMARAES PEREIRA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
EXECUTADO: SOUTH AFRICAN AIRWAYS STATE OWNED 
COMPANY (SOC) LIMITED
ADVOGADO DO EXECUTADO: MURILO VIARO BACCARIN OAB 
nº SP244416, RICARDO ELIAS MALUF OAB nº SP76122
DESPACHO
Intime-se a parte devedora para pagar o valor da multa (R$ 525,06), 
conforme pedido da parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 
sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), conforme 
disposição do artigo 523 do Código de Processo Civil. Decorrido o 
prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 
dias para que o executado, independentemente de penhora ou 
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, 
conforme determina o art. 525 do CPC. Desde já fica autorizada 
a expedição de alvará, em caso de pagamento espontâneo. 
Cumpra-se. Intime-se. Serve este despacho como mandado/ofício/
intimação. Porto Velho, 22 de novembro de 2019 . 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino 
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, 
CEP 76820-892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 7018436-
37.2016.8.22.0001
REQUERENTE: PATRICIO RENATO MARTINS DA SILVA
ADVOGADO DO REQUERENTE: JOSE GOMES BANDEIRA 
FILHO OAB nº RO816
REQUERIDO: OI MOVEL S.A.
ADVOGADO DO REQUERIDO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA 
FILHO OAB nº RO635
DESPACHO
Intime-se a parte devedora para pagar o valor da condenação, 
conforme pedido da parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 
sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), conforme 
disposição do artigo 523 do Código de Processo Civil. Decorrido o 
prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 
dias para que o executado, independentemente de penhora ou 
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, 
conforme determina o art. 525 do CPC. Desde já fica autorizada 
a expedição de alvará, em caso de pagamento espontâneo. 
Cumpra-se. Intime-se. Serve este despacho como mandado/ofício/
intimação. Porto Velho, 22 de novembro de 2019 . 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino 
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, 
CEP 76820-892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 7023713-
29.2019.8.22.0001
EXEQUENTE: CONDOMINIO LIRIO, RUA JARDINS 1641, 
CONDOMINIO 11 BAIRRO NOVO - 76817-001 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ELVIS DIAS PINTO OAB nº 
RO3447
EXECUTADO: LEANDRO AGUIAR DA SILVA, RUA 
FLORIANÓPOLIS 410 EMBRATEL - 76820-720 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
SENTENÇA 
A parte autora pleiteia a possibilidade de se suspender a CNH e 
cartões de crédito dos executados, em razão das inúmeras tentativas 
frustradas de satisfazer o crédito pelos meios tradicionais.
o presente processo já foram realizadas diversas diligências com o 
intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito.
Com efeito, a medida pretendida viola o princípio constitucional da 
dignidade da pessoa humana, assim como ofende os princípios 
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da proporcionalidade, da razoabilidade, da legalidade e da menor 
onerosidade da execução, sobretudo porque a suspensão dos 
cartões de crédito do executado poderá obstar o suprimento de 
suas necessidades básicas.
Ademais, o STJ já entendeu pela desproporcionalidade da 
medida (RHC nº 97.876, Quarta Turma, julgado em 05/06/18).
Verifico que houve inúmeras tentativas de satisfazer seu crédito, 
restando negativas as diligências realizadas, conforme consta nos 
autos.
Diz o artigo 53, § 4º, da Lei Federal 9.099/95:
Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 
processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos 
a parte exequente.
Diante de todo o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com 
fulcro no artigo 53, §4º, da Lei Federal 9.099/95 c/c Enunciado nº 
75 do FONAJE.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei. EXPEÇAM-
SE CERTIDÃO DE CRÉDITO.
Cumpra-se. Serve cópia deste despacho como mandado/ofício/
intimação. Porto Velho, 22 de novembro de 2019 . 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino 
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, 
CEP 76820-892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 7041653-
07.2019.8.22.0001
Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas
REQUERENTE: ALZIRA FRANCISCA DE SOUZA CPF nº 
280.968.002-72, RUA DUQUE DE CAXIAS 1371, - DE 1280/1281 A 
1522/1523 CENTRO - 76801-110 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: SERGIO ARAUJO PEREIRA 
OAB nº RO6539, SEM ENDEREÇO
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA 
S/A - CERON CNPJ nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL 
- 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA, 
AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 - LADO 
ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, 
DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS OAB nº RO2013, - 76800-000 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA, ROCHILMER MELLO DA ROCHA 
FILHO OAB nº RO635, - 76804-120 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, 
MARCIO MELO NOGUEIRA OAB nº RO2827, RUA SALGADO 
FILHO 2686, - DE 2365/2366 A 2704/2705 SÃO CRISTOVÃO - 
76804-054 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
DESPACHO
A parte autora solicita a suspensão do feito até a propositura da 
ação de inventárioé.
Ocorre que a suspensão de processos não é possível no âmbito 
dos Juizados Especiais, seja pela falta de previsão na Lei 9.099/95, 
seja por estar em desacordo com os princípios informadores dos 
Juizados.
Assim, intime-se a parte autora para que promova o andamento do 
feito ou requeira o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) 
dias, sob pena de arquivamento.
Transcorrido o prazo in albis, retornem conclusos para sentença.
Serve como intimação.
Porto Velho, sexta-feira, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino 
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, 
CEP 76820-892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 7052521-
15.2017.8.22.0001
Cumprimento de sentença

EXEQUENTES: CASPEB CNPJ nº DESCONHECIDO, 
BANCO BMG CONSIGNADO S/A CNPJ nº 61.186.680/0001-
74EXEQUENTES: CASPEB CNPJ nº DESCONHECIDO, AVENIDA 
SANTOS DUMONT 2828, 21 ANDAR - ALDEOTA - ED. TORRE 
SANTOS CENTRO - 60150-160 - FORTALEZA - CEARÁ, BANCO 
BMG CONSIGNADO S/A CNPJ nº 61.186.680/0001-74, AVENIDA 
ÁLVARES CABRAL 1707, 1 AO 13 ANDARES LOURDES - 30170-
004 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: NERIVALDO LIRA ALVES 
OAB nº RJ111386, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO 
OAB nº AL23255
EXECUTADO: OSMIR OLIVEIRA SILVA CPF nº 383.394.042-53, 
RUA ADONIRAN BARBOSA 2981 TRÊS MARIAS - 76812-680 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA
DESPACHO
Manifeste-se a parte autora sobre a proposta de acordo, no prazo 
de 5 (cinco) dias, ou requeira o que entender de direito. Intimem-
se.
Porto Velho, sexta-feira, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE 
Processo nº: 7010644-27.2019.8.22.0001 (Processo Judicial 
eletrônico - PJe)
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
AUTOR: CAROLINA NAZIF RASUL
Advogados do(a) AUTOR: DAYNNE FRANCYELLE DE GODOI 
PEREIRA - RO5759, CRISTIANA FONSECA AFFONSO - 
RO5361
RÉU: GOL LINHAS AEREAS S.A.
Advogados do(a) RÉU: BERNARDO AUGUSTO GALINDO 
COUTINHO - RO2991, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - 
RJ95502
Com base em acórdão proferido pela Turma Recursal, fica vossa 
senhoria notificada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
pagamento das custas processuais, sob pena de inscrição em 
dívida ativa e protesto extrajudicial. O Valor das custas é de 1% 
um por cento, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896 
de 2016 (Regimento de Custas). Assim, para gerar o boleto de 
pagamento, utilize o link abaixo. 
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=Tx7niP9iEw7gdde9QtEM
Nn_CnNejhosUMo1nxE8.wildfly01:custas1.1
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE 
Processo nº: 7008494-73.2019.8.22.0001 (Processo Judicial 
eletrônico - PJe)
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
REQUERENTE: DUVAL BEZERRA DA COSTA JUNIOR
Advogados do(a) REQUERENTE: MARCELLINO VICTOR 
RAQUEBAQUE LEAO DE OLIVEIRA - RO8492, JANUARIA 
MAXIMIANA RAQUEBAQUE DE OLIVEIRA - RO8102
REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) REQUERIDO: NELSON WILIANS FRATONI 
RODRIGUES - RO4875
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Com base em acórdão proferido pela Turma Recursal, fica vossa 
senhoria notificada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
pagamento das custas processuais, sob pena de inscrição em 
dívida ativa e protesto extrajudicial. O Valor das custas é de 1% 
um por cento, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896 
de 2016 (Regimento de Custas). Assim, para gerar o boleto de 
pagamento, utilize o link abaixo. 
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=Tx7niP9iEw7gdde9QtEM
Nn_CnNejhosUMo1nxE8.wildfly01:custas1.1
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE 
Processo nº: 7018661-86.2018.8.22.0001 (Processo Judicial 
eletrônico - PJe)
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
REQUERENTE: KEILA DE OLIVEIRA SANTOS
REQUERIDO: BAIRRO NOVO PORTO VELHO 
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S/A, ODEBRECHT 
REALIZACOES IMOBILIARIAS S.A
Advogados do(a) REQUERIDO: ANDREY CAVALCANTE DE 
CARVALHO - RO303-B, PAULO BARROSO SERPA - RO4923, 
GUSTAVO CLEMENTE VILELA - SP220907
Advogados do(a) REQUERIDO: ANDREY CAVALCANTE DE 
CARVALHO - RO303-B, PAULO BARROSO SERPA - RO4923, 
GUSTAVO CLEMENTE VILELA - SP220907
Com base em acórdão proferido pela Turma Recursal, fica vossa 
senhoria notificada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
pagamento das custas processuais, sob pena de inscrição em 
dívida ativa e protesto extrajudicial. O Valor das custas é de 1% 
um por cento, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896 
de 2016 (Regimento de Custas). Assim, para gerar o boleto de 
pagamento, utilize o link abaixo. 
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=Tx7niP9iEw7gdde9QtEM
Nn_CnNejhosUMo1nxE8.wildfly01:custas1.1
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo nº 7037215-35.2019.8.22.0001
REQUERENTE: NAIARA DA SILVA PEREIRA
Advogados do(a) REQUERENTE: GUSTAVO ADOLFO ANEZ 
MENACHO - RO4296, JEFERSON DA SILVA SANTOS - RO9582
REQUERIDO: CLINICA MAIS SAUDE LTDA - ME
Advogados do(a) REQUERIDO: JUCYMAR GOMES CARDOSO - 
RO3295, PAULO ROBERTO IGLESIAS ROSA - RO7167
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam 
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a 
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na 
sala de audiências do CEJUSC Porto Velho - 3º Juizado Especial 
Cível, sito à Av. Pinheiro Machado, 777, Bairro Olaria, Porto Velho/
RO - CEP 76801-235, conforme informações abaixo: 
Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Instrução e Julgamento do 3º 
Juizado Esp Cível Data: 13/02/2020 Hora: 09:00 
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a 

indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser 
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo 
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da 
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade 
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar 
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de 
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca; 
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as 
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4) 
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) 
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu 
não comparecimento a qualquer das audiências designadas, 
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados 
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria 
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo 
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação, 
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo 
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da 
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, 
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de 
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive 
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às 
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas 
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar 
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de 
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada 
ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa 
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a 
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º, 
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas 
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e 
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de 
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE 
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão 
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente 
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para 
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo nº 7011206-36.2019.8.22.0001
AUTOR: MARIA SOCORRO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: WALDECIR BRITO DA SILVA - RO6015
REQUERIDO: BANCO PAN S.A.
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam 
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a 
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na 
sala de audiências do CEJUSC Porto Velho - 3º Juizado Especial 
Cível, sito à Av. Pinheiro Machado, 777, Bairro Olaria, Porto Velho/
RO - CEP 76801-235, conforme informações abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: Sala A - 3º Juizado Especial Cível Data: 
01/04/2020 Hora: 16:40 
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a 
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
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completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser 
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo 
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da 
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade 
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar 
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de 
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca; 
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as 
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4) 
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) 
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu 
não comparecimento a qualquer das audiências designadas, 
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados 
no pedido inicial.

ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria 
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo 
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação, 
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo 
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da 
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, 
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de 
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive 
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às 
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas 
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar 
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de 
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada 
ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa 
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a 
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º, 
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas 
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e 
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de 
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE 
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão 
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente 
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para 
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo n°: 7004589-60.2019.8.22.0001
EXEQUENTE: JOSE CARLOS LINO COSTA, MARIA IDALINA 
MONTEIRO REZENDE
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOSE CARLOS LINO COSTA - 
RO1163
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOSE CARLOS LINO COSTA - 
RO1163
EXECUTADO: GOL LINHAS AÉREAS
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste 
Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a, no prazo de 5 
(cinco) dias, apresentar procuração com poderes específicos para 
levantamento de alvará por seu(s) advogado(s), nos termos do art. 
105 do Código de Processo Civil, sob pena de expedição do alvará 
apenas em nome da parte.
Porto Velho (RO), 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo nº: 7001676-08.2019.8.22.0001.
EXEQUENTE: MARIANA ARLATTI SERRANO
EXECUTADO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 
VIAGENS SA, GOL LINHAS AÉREAS
Advogados do(a) EXECUTADO: BERNARDO AUGUSTO 
GALINDO COUTINHO - RO2991, GUSTAVO ANTONIO FERES 
PAIXAO - RJ95502
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA 
INTIMADA, por intermédio de seu advogado, cumprir 
espontaneamente o acórdão, no prazo de 15 (quinze) dias, 
efetuando o pagamento do valor, obrigatoriamente junto a Caixa 
Econômica Federal (Provimento 001/2008 PR TJ/RO c/c Art. 
840, I, do CPC), conforme Planilha de Cálculo anexa, sob pena 
de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
apresentado da dívida, conforme disposto no art. 523, § 1º, do 
Código de Processual Civil.
ADVERTÊNCIAS: 1) O VALOR DA CONDENAÇÃO 
OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO 
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008 
PR TJ/RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E 
TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO PROCESSO, SOB PENA 
DE SER CONSIDERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO 
REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, 
NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO 
N.º 006/2015-PR-CG, PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA 
ESTADUAL N.º 115/2015, INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS 
PREVISTAS NO ARTIGO 475-J DO CPC, ALÉM DE JUROS E 
CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS 
PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA 
EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, 
SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO 
DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES 
DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS 
RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR 
COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO 
CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 
19, § 2º, LF 9.099/95).
Porto Velho (RO), 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo nº 7036425-51.2019.8.22.0001
REQUERENTE: RALISSON ALVES MONTEIRO
Advogados do(a) REQUERENTE: MIGUEL ANGEL ARENAS 
RUBIO FILHO - RO5380, DIEGO ALEXIS DOS SANTOS ARENAS 
- RO5188
REQUERIDO: J. C. GOUVEIA - ME, BOOKING.COM BRASIL 
SERVIÇOS DE RESERVA LTDA
Advogados do(a) REQUERIDO: WILSON VEDANA JUNIOR - 
RO6665, RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - SP303249
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam 
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a 
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na 
sala de audiências do CEJUSC Porto Velho - 3º Juizado Especial 
Cível, sito à Av. Pinheiro Machado, 777, Bairro Olaria, Porto Velho/
RO - CEP 76801-235, conforme informações abaixo: 
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Tipo: Conciliação Sala: Sala B - 3º Juizado Especial Cível Data: 
01/04/2020 Hora: 16:00 
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a 
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser 
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo 
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da 
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade 
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar 
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de 
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca; 
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as 
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4) 
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) 
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu 
não comparecimento a qualquer das audiências designadas, 
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados 
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria 
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo 
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação, 
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo 
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da 
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, 
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de 
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive 
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às 
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas 
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar 
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de 
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada 
ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa 
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a 
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º, 
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas 
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e 
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de 
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE 
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão 
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente 
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para 
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842
Processo nº : 7010015-53.2019.8.22.0001
Requerente: REINALDO DE ALMEIDA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: JOAO CARLOS GOMES DA 
SILVA - RO7588
Requerido(a): CLARO S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: RAFAEL GONCALVES ROCHA - 
PA16538-A
Intimação À PARTE RECORRIDA (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões 
Recursais.
Porto Velho (RO), 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo nº: 7024256-37.2016.8.22.0001
EXEQUENTE: FRANCYELE LIMA SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE: LIZA LIZ XIMENES DE SOUZA - 
RO3920
EXECUTADO: ERLI SANTOS DA SILVA
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
Por determinação do juízo, FICA A PARTE AUTORA INTIMADA a 
atualizar o crédito exequendo para fins de expedição de mandado 
de penhora, em 05(cinco) dias.
Porto Velho (RO), 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE 
Processo nº: 7001676-08.2019.8.22.0001 (Processo Judicial 
eletrônico - PJe)
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
REQUERENTE: MARIANA ARLATTI SERRANO
REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 
VIAGENS SA, GOL LINHAS AÉREAS
Advogado do(a) REQUERIDO: ELLEN CRISTINA GONCALVES 
PIRES - RO8158
Advogados do(a) REQUERIDO: BERNARDO AUGUSTO 
GALINDO COUTINHO - RO2991, GUSTAVO ANTONIO FERES 
PAIXAO - RJ95502
Com base em acórdão proferido pela Turma Recursal, fica vossa 
senhoria notificada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
pagamento das custas processuais, sob pena de inscrição em 
dívida ativa e protesto extrajudicial. O Valor das custas é de 1% 
um por cento, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896 
de 2016 (Regimento de Custas). Assim, para gerar o boleto de 
pagamento, utilize o link abaixo. 
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=Tx7niP9iEw7gdde9QtEM
Nn_CnNejhosUMo1nxE8.wildfly01:custas1.1
Porto Velho/RO, 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo n°: 7052122-15.2019.8.22.0001
REQUERENTE: DANILO COSTA SHOCKNESS
Advogados do(a) REQUERENTE: BRUNO PAIVA OLIVEIRA - 
RO8056, JEANDERSON LUIZ VALERIO ALMEIDA - RO6863
REQUERIDO: FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR 
DO ESTADO DE SAO PAULO
Intimação À PARTE REQUERENTE
Finalidade: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, 
FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA a regularizar a petição inicial 
(em razão de ID: 32801346 ) no prazo de 15 (quinze) dias.
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino 
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, 
CEP 76820-892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 7052059-
87.2019.8.22.0001
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AUTOR: TIAGO AFONSO BARROSO DOS SANTOS
ADVOGADO DO AUTOR: SAMUEL MEIRELES DE MEIRELES 
OAB nº RO10641, DIELSON RODRIGUES ALMEIDA OAB nº 
RO10628
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON RÉU: 
CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON CNPJ nº 
05.914.650/0001-56, AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137, - DE 
3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO O pedido de antecipação da tutela há que restar 
deferido, com fulcro no art. 300 do CPC, eis que presentes os 
pressupostos estabelecidos pelo referido dispositivo, pois o pedido 
de urgência decorre da relação estabelecida entre as partes 
(probabilidade do direito) e a negativação poderá causar prejuízos 
e constrangimentos à parte autora (perigo de dano). Havendo 
impugnação do débito, deve a restrição de crédito ser “baixada” 
até final julgamento da demanda, já que os cadastros informadores 
do crédito são de acesso público e facilitado, ofendendo a 
honorabilidade da pessoa (física ou jurídica). A medida não trará 
danos irreparáveis à requerida, não havendo que se falar em 
irreversibilidade da medida imposta que ora se defere, de maneira 
que atende aos requisitos estabelecidos pela legislação processual 
(art. 300, §3°, CPC). Ante o exposto, presente a verossimilhança 
das alegações, com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido 
de tutela provisória urgente satisfativa (antecipada) reclamada pela 
parte demandante, e DETERMINO QUE A PARTE REQUERIDA 
RETIRE AS RESTRIÇÕES DESCRITAS NA INICIAL, com a 
promoção da respectiva “baixa” nos órgãos respectivos e imediata 
comunicação a este juízo, sob pena de multa diária no valor de 
R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais) 
Serve a presente como mandado, devendo a presente servir de 
carta/mandado/carta precatória, para citar e intimar as partes da 
presente decisão, bem como da audiência de conciliação a ser 
realizada no dia 30/03/2020, 11:20, no CENTRO JUDICIÁRIO DE 
SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA, localizado na Rua 
Pinheiro Machado nº 777, bairro Olaria (antigo Clube Ipiranga), 
Porto Velho-RO. Advertências:I – os prazos processuais no juizado 
especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou 
ciência do ato respectivo;II – as partes deverão comunicar eventuais 
alterações dos respectivos endereços, sob pena de se considerar 
como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de 
intimação cumprido no endereço constante dos autos;III – deverão 
comparecer na data, horário e endereço em que se realizará a 
audiência, e que procuradores e prepostos deverão comparecer 
munidos de poderes específicos para transacionar;IV – a pessoa 
jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer 
à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta 
de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 
20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que, os atos constitutivos, contratos 
sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva 
constatação da personalidade jurídica e da regular representação 
em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo 
Civil), sob pena de revelia;V – em se tratando de pessoa jurídica 
e relação de consumo, fica expressamente consignada a 
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova;VI – nas 
causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes 
deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;VII – o 
não comparecimento injustificado do autor implicará na extinção e 
arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado 
mediante pagamento de custas e despesas processuais;VIII – o 
não comparecimento do requerido a quaisquer das audiências 
designadas implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os 
fatos narrados no pedido inicial;IX – deverão comparecer à 
audiência designada munidos de documentos de identificação 
válidos e cientes de seus dados bancários, a fim de permitir a 
instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial;X – a contestação e demais 
provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 

qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, 
deverão ser apresentadas até o ato da audiência de conciliação;XI 
– na mesma oportunidade, o autor deverá se manifestar, em até 10 
(dez) minutos, sobre os documentos e preliminares eventualmente 
apresentados;XII – não havendo acordo, poderá ser designada uma 
data para a realização da audiência de instrução e julgamento;XIII 
– havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a 
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias 
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da 
respectiva Comarca.
OBSERVAÇÃO: Este processo tramita por meio do sistema de 
Processo Judicial Eletrônico. Para visualizar a petição inicial e 
se informar sobre as vantagens de se cadastrar neste sistema, 
entre no site http:/pje.tjro.jus.br ou compareça na sede deste juízo. 
Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) 
devem ser trazidos ao juízo em formato digital (CD, PEN DRIVE, 
etc.) em arquivos com no máximo 1MB cada. 
Porto Velho, 21 de novembro de 2019 . 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE 
Processo nº: 7004867-61.2019.8.22.0001 (Processo Judicial 
eletrônico - PJe)
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MARCIA ROBERTA DE SOUZA MONTEIRO
EXECUTADO: GOL LINHAS AÉREAS
Advogados do(a) EXECUTADO: GUSTAVO ANTONIO FERES 
PAIXAO - RJ95502, BERNARDO AUGUSTO GALINDO 
COUTINHO - RO2991
Com base em acórdão proferido pela Turma Recursal, fica vossa 
senhoria notificada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
pagamento das custas processuais, sob pena de inscrição em 
dívida ativa e protesto extrajudicial. O Valor das custas é de 1% 
um por cento, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896 
de 2016 (Regimento de Custas). Assim, para gerar o boleto de 
pagamento, utilize o link abaixo. 
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=Tx7niP9iEw7gdde9QtEM
Nn_CnNejhosUMo1nxE8.wildfly01:custas1.1
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE 
Processo nº: 7035169-10.2018.8.22.0001 (Processo Judicial 
eletrônico - PJe)
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
AUTOR: GOL LINHAS AÉREAS
Advogados do(a) AUTOR: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO 
- RJ95502, BERNARDO AUGUSTO GALINDO COUTINHO - 
RO2991
Com base em acórdão proferido pela Turma Recursal, fica vossa 
senhoria notificada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
pagamento das custas processuais, sob pena de inscrição em 
dívida ativa e protesto extrajudicial. O Valor das custas é de 1% 
um por cento, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896 
de 2016 (Regimento de Custas). Assim, para gerar o boleto de 
pagamento, utilize o link abaixo. 
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=Tx7niP9iEw7gdde9QtEM
Nn_CnNejhosUMo1nxE8.wildfly01:custas1.1
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo nº 7051549-74.2019.8.22.0001
AUTOR: RAFAELA PONTES CHAVES
Advogado do(a) AUTOR: RAFAELA PONTES CHAVES - PE33803
Intimação DA PARTE REQUERENTE - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, fica VOSSA 
SENHORIA intimada, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a 
comparecer à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na sala 
de audiências do CEJUSC Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível, 
sito à Av. Pinheiro Machado, 777, Bairro Olaria, Porto Velho/RO - 
CEP 76801-235, conforme informações abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: Sala A - 3º Juizado Especial Cível Data: 
02/04/2020 Hora: 10:00 
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a 
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser 
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo 
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da 
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade 
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar 
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de 
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca; 
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as 
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4) 
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) 
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu 
não comparecimento a qualquer das audiências designadas, 
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados 
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria 
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo 
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação, 
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo 
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da 
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, 
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de 
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive 
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às 
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas 
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar 
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de 
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada 
ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa 
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a 
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º, 
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas 
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e 
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de 
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE 
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão 
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente 
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para 
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE 
Processo nº: 7007909-21.2019.8.22.0001 (Processo Judicial 
eletrônico - PJe)
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
RÉU: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO 
S.A
Advogado do(a) RÉU: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - 
RJ62192
Com base em acórdão proferido pela Turma Recursal, fica vossa 
senhoria notificada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
pagamento das custas processuais, sob pena de inscrição em 
dívida ativa e protesto extrajudicial. O Valor das custas é de 1% 
um por cento, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896 
de 2016 (Regimento de Custas). Assim, para gerar o boleto de 
pagamento, utilize o link abaixo. 
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=Tx7niP9iEw7gdde9QtEM
Nn_CnNejhosUMo1nxE8.wildfly01:custas1.1
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE 
Processo nº: 7000433-29.2019.8.22.0001 (Processo Judicial 
eletrônico - PJe)
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
Advogados do(a) REQUERIDO: BERNARDO AUGUSTO 
GALINDO COUTINHO - RO2991, GUSTAVO ANTONIO FERES 
PAIXAO - RJ95502
Com base em acórdão proferido pela Turma Recursal, fica vossa 
senhoria notificada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
pagamento das custas processuais, sob pena de inscrição em 
dívida ativa e protesto extrajudicial. O Valor das custas é de 1% 
um por cento, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896 
de 2016 (Regimento de Custas). Assim, para gerar o boleto de 
pagamento, utilize o link abaixo. 
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=Tx7niP9iEw7gdde9QtEM
Nn_CnNejhosUMo1nxE8.wildfly01:custas1.1
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo n°: 7036503-45.2019.8.22.0001
EXEQUENTE: ELIANE MARA DE MIRANDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ELIANE MARA DE MIRANDA - 
RO7904
EXECUTADO: RONIZETH BEZERRA MENDES
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
intimada a se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça 
NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS sob pena de arquivamento.
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842
Processo nº : 7036052-20.2019.8.22.0001
Requerente: JANDERNILSON DINIZ DE OLIVEIRA
Advogados do(a) REQUERENTE: EZIO PIRES DOS SANTOS - 
RO5870, BRUNA DUARTE FEITOSA DOS SANTOS BARROS - 
RO6156
Requerido(a): COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DE 
RONDÔNIA - CAERD
Advogado do(a) REQUERIDO: CLAYTON CONRAT KUSSLER - 
RO3861
Intimação À PARTE RECORRIDA (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
intimada para, no prazo legal de 10(DEZ) dias, apresentar as 
Contrarrazões Recursais.
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE 
Processo nº: 7045790-66.2018.8.22.0001 (Processo Judicial 
eletrônico - PJe)
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) REQUERIDO: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 
MG44698-A
Com base em acórdão proferido pela Turma Recursal, fica vossa 
senhoria notificada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
pagamento das custas processuais, sob pena de inscrição em 
dívida ativa e protesto extrajudicial. O Valor das custas é de 1% 
um por cento, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896 
de 2016 (Regimento de Custas). Assim, para gerar o boleto de 
pagamento, utilize o link abaixo. 
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=Tx7niP9iEw7gdde9QtEM
Nn_CnNejhosUMo1nxE8.wildfly01:custas1.1
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo n°: 7003470-64.2019.8.22.0001
REQUERIDO: ILIMITADA VIAGENS E TURISMO
Advogado do(a) REQUERIDO: ANTONIO PEREIRA DA SILVA - 
RO802
Intimação À PARTE REQUERENTE/REQUERIDA (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido 
documento à agência da Caixa Econômica Federal, agência 
Nações Unidas, nesta capital, sob pena de encaminhamento para 
conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia 
(Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 

Processo nº: 7033053-94.2019.8.22.0001.
AUTOR: AUXILIADORA SANTANA DA SILVA
RÉU: BANCO DO BRASIL SA
Advogados do(a) RÉU: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 
RO6676, SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG44698-A
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA 
INTIMADA, por intermédio de seu advogado, a se manifestar 
no prazo de 05 (cinco) dias, de todo o teor do dispositivo abaixo 
transcrito.
DECISÃO: “Concedo o prazo de 5 (cinco) dias à parte autora para 
comprovar a justificativa alegada nesta assentada. Após, vistas à 
parte contrária, pelo mesmo prazo, e conclusos para apreciação do 
pedido de redesignação do ato.” 
ADVERTÊNCIAS: 1) O VALOR DA CONDENAÇÃO 
OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO 
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008 
PR TJ/RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E 
TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO PROCESSO, SOB PENA 
DE SER CONSIDERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO 
REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, 
NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO 
N.º 006/2015-PR-CG, PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA 
ESTADUAL N.º 115/2015, INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS 
PREVISTAS NO ARTIGO 475-J DO CPC, ALÉM DE JUROS E 
CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS 
PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA 
EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, 
SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO 
DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES 
DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS 
RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR 
COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO 
CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 
19, § 2º, LF 9.099/95).
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842
Processo nº : 7034582-51.2019.8.22.0001
Requerente: LUZIA DE MARIA CUNHA
Advogado do(a) REQUERENTE: WALTER GUSTAVO DA SILVA 
LEMOS - RO655-A
Requerido(a): AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
Advogado do(a) REQUERIDO: MARIO ARTHUR FRANCESCON 
WANDROSKI - RO10041
Intimação À PARTE RECORRIDA (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
intimada para, no prazo legal de 10 (DEZ) dias, apresentar as 
Contrarrazões Recursais.
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo nº 7008860-15.2019.8.22.0001
EXEQUENTE: MARIA DE FATIMA SAMPAIO DO NASCIMENTO
Advogado do(a) EXEQUENTE: FERNANDA NAIARA ALMEIDA 
DIAS - RO5199
EXECUTADO: FRANCISCO GRIGORIO DA SILVA
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 
08/06/2017
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Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam 
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a 
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na 
sala de audiências do CEJUSC Porto Velho - 3º Juizado Especial 
Cível, sito à Av. Pinheiro Machado, 777, Bairro Olaria, Porto Velho/
RO - CEP 76801-235, conforme informações abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: Sala A - 3º Juizado Especial Cível Data: 
02/04/2020 Hora: 11:20 
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a 
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser 
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo 
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da 
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade 
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar 
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de 
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca; 
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as 
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4) 
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) 
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu 
não comparecimento a qualquer das audiências designadas, 
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados 
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria 
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo 
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação, 
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo 
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da 
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, 
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de 
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive 
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às 
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas 
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar 
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de 
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada 
ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa 
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a 
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º, 
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas 
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e 
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de 
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE 
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão 
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente 
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para 
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo n°: 7030490-64.2018.8.22.0001
REQUERENTE: MICHEL ORTIZ THOME
Advogados do(a) REQUERENTE: LUZINETE XAVIER DE SOUZA 
- RO3525, ALDECIR RAZINI JUNIOR - SE8313
Intimação À PARTE REQUERENTE/REQUERIDA (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
INTIMADA a, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido 

documento à agência da Caixa Econômica Federal, agência 
Nações Unidas, nesta capital, sob pena de encaminhamento para 
conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia 
(Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo nº: 7031883-87.2019.8.22.0001.
AUTOR: AUXILIADORA FERREIRA LIMA
REQUERIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
Advogado do(a) REQUERIDO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 
SP138436
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Por força e determinação do juízo, FICA VOSSA SENHORIA 
INTIMADA, a se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, de todo o 
teor do dispositivo abaixo transcrito, bem como da documentação 
anexada no ID 32843236.
DECISÃO: Pelo MM. Juiz de Direito foi dito: “Concedo o prazo de 
5 (cinco) dias à parte autora para comprovar a justificativa alegada 
nesta assentada. Após, vistas à parte contrária, pelo mesmo prazo, 
e conclusos para apreciação do pedido de redesignação do ato.” 
ADVERTÊNCIAS: 1) O VALOR DA CONDENAÇÃO 
OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO 
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008 
PR TJ/RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E 
TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO PROCESSO, SOB PENA 
DE SER CONSIDERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO 
REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, 
NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO 
N.º 006/2015-PR-CG, PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA 
ESTADUAL N.º 115/2015, INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS 
PREVISTAS NO ARTIGO 475-J DO CPC, ALÉM DE JUROS E 
CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS 
PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA 
EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, 
SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO 
DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES 
DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS 
RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR 
COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO 
CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 
19, § 2º, LF 9.099/95).
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino 
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, 
CEP 76820-892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 7006144-
15.2019.8.22.0001
Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: ENIO RICHARD DE MARCHI CARVALHO CPF 
nº 558.047.642-68EXEQUENTE: ENIO RICHARD DE MARCHI 
CARVALHO CPF nº 558.047.642-68, BR 364 Km 1056, SÍTIO 
LACERDA ZONA RURAL - 76848-000 - NOVA CALIFÓRNIA 
(PORTO VELHO) - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MICHELLE CORREIA DA SILVA 
CAPELASO OAB nº RO9333, JHONATAN KLACZIK OAB nº 
RS107673
EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA 
S/A - CERON CNPJ nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES 4137 INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
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ADVOGADO DO EXECUTADO: ENERGISA RONDÔNIA, MARCIO 
MELO NOGUEIRA OAB nº RO2827
DESPACHO
Determino a transferência dos valores depositados em conta 
judicial para a conta da requerida. Porto Velho, sexta-feira, 22 de 
novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino 
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, 
CEP 76820-892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 7033574-
39.2019.8.22.0001
AUTOR: MARCOS ROBERTO BARRETO
ADVOGADO DO AUTOR: ZOIL BATISTA DE MAGALHAES NETO 
OAB nº RO1619
RÉU: CANDEIAS AUTO POSTO LTDA
ADVOGADO DO RÉU: ANDRE RICARDO STRAPAZZON 
DETOFOL OAB nº RO4234
DESPACHO Designo audiência de instrução e julgamento para o 
dia 12 de março de 2020, 08:20, a ser realizada na sede deste Juízo, 
localizado na Av. Pinheiro Machado, entre as Ruas José Bonifácio e 
Gonçalves Dias (antigo clube Ipiranga) , Porto Velho-RO , devendo 
as partes produzirem provas quanto aos fatos controvertidos, no 
ato da audiência de instrução e julgamento. Na oportunidade, as 
partes poderão trazer as provas que pretendem produzir, inclusive 
testemunhais, até o máximo de três para cada parte, na forma do 
art. 33 e 34 da Lei 9.099/95. INTIMEM-SE as partes. Serve este 
despacho como comunicação/mandado/intimação (Provimento 
001/2017 CGJ/RO). Cumpra-se Porto Velho, 22 de novembro de 
2019 . 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino 
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, 
CEP 76820-892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 7034297-
92.2018.8.22.0001
Perdas e Danos, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
REQUERENTE: ELINE GOMES DA SILVA JENNINGS CPF nº 
139.632.012-15, RUA RIO DE JANEIRO 4100, CASA 7 NOVA 
PORTO VELHO - 76900-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: CAROLINA GIOSCIA LEAL DE 
MELO OAB nº RO2592, SEM ENDEREÇO
RÉU: JP IMÓVEIS LTDA CNPJ nº DESCONHECIDO, RUA 
GUANABARA 2602, - DE 2492 A 2770 - LADO PAR LIBERDADE 
- 76803-886 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO
A parte autora solicita um tempo para realizar diligência, a fim de 
localizar o endereço da parte ré.
Ocorre que a suspensão de processos não é possível no âmbito 
dos Juizados Especiais, seja pela falta de previsão na Lei 9.099/95, 
seja por estar em desacordo com os princípios informadores dos 
Juizados.
Assim, intime-se a parte autora para que promova o andamento do 
feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Transcorrido o prazo in albis, retornem conclusos para sentença.
Serve como intimação.
Porto Velho, sexta-feira, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino 
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, 
CEP 76820-892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 7038207-
93.2019.8.22.0001

REQUERENTE: RITA ROYER ROVER CPF nº 429.856.339-
15, AVENIDA RIO MADEIRA 1016, - DE 876 A 1360 - LADO 
PAR AGENOR DE CARVALHO - 76820-200 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ISRAEL AUGUSTO ALVES 
FREITAS DA CUNHA OAB nº RO2913, RUA RUI BARBOSA 1348, 
- DE 1112/1113 A 1417/1418 ARIGOLÂNDIA - 76801-186 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA, ANA GABRIELA ROVER OAB nº RO5210, 
SEM ENDEREÇO
REQUERIDO: VRG LINHAS AEREAS S.A., AC AEROPORTO 
INTERNACIONAL DE PORTO VELHO S/N, AVENIDA 
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 6490 AEROPORTO - 76803-
970 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
SENTENÇA
A parte autora objetiva indenização por danos morais face atraso/
cancelamento de voo.
A questão deve ser examinada à luz do CDC, vez que se trata de 
relação de consumo.
Dos documentos restou caracterizada a falha na prestação do 
serviço e a falta de informação segura, além de ausência de 
tratamento adequado ao consumidor, o que representa fato ofensivo 
à sua estabilidade emocional, psicológica e a dignidade humana.
A ré é fornecedora de produtos e prestadora de serviços, de 
modo que conta com o risco operacional, devendo responder 
objetivamente pelos danos que der causa.
Deveria a parte requerida ter realocado a parte requerente em 
voo de empresa terceira (art. 741, CC), porém, não o fez e nem 
apresentou justificativa plausível para não ter feito.
Todas as ações da ré devem ser relatadas e documentadas, 
mormente em época em que sofre inúmeras demandas nos diversos 
Estados brasileiros (a exemplo das demais companhias), sob pena 
de se acolher como verdadeiros os argumentos do passageiro e 
consumidor, principalmente quando este apresenta prova correlata 
do direito vindicado.
A empresa aérea, a julgar pela prova colhida e a exemplo do que 
ocorrera em outras tantas demandas ofertadas e julgadas, fora 
negligente, deixando de cumprir com o compromisso assumido de 
prestar serviço da forma regular, satisfatória e pontual, pelo que 
deve responder, não tendo diligenciado na produção de prova de 
fato impeditivo ou extintivo do direito alegado e comprovado pela 
parte requerente (art. 373, II, NCPC).
É ônus da demandada o risco operacional e administrativo, 
devendo melhor se equipar e se preparar para receber e tutelar o 
consumidor, fornecendo informações precisas e corretas, a fim de 
evitar desencontros e maiores frustrações arbitrárias. 
Assim, não havendo prova de isenção de responsabilidade, nos 
moldes do art. 14, § 2º, II, do CDC, deve triunfar a responsabilidade 
civil objetiva. Ademais, a atividade de transporte de pessoa impõe 
risco ao usuário e, por isso, sua responsabilidade é objetiva (artigo 
734 CC). Somente exclui esta responsabilidade, a culpa exclusiva 
da vítima ou força maior, o que não restou demonstrado nos 
autos.
O abalo moral, como visto, é incontroverso e a fixação já levará 
em consideração a quebra contratual (atraso/cancelamento do 
voo),além dos reflexos causados no íntimo psíquico da parte 
requerente.
A fixação do dano moral, segundo a doutrina e jurisprudência 
dominantes, deve, entre outras circunstâncias, se ater às 
consequências do fato, servir como desestímulo para a prática 
de novas condutas lesivas, observando-se sempre a capacidade 
financeira do obrigado a indenizar, de forma que o quantum que 
não implique em enriquecimento indevido do ofendido. Referido 
valor passa, invariavelmente, pelo arbítrio do juiz.
Considerando que o voo da parte requerente sofreu atraso de 24 
horas) horas, sem a prestação de assistência, tenho como justo, 
proporcional e exemplar a fixação do quantum no patamar de R$ 
12.000,00 (doze mil reais), como forma de disciplinar a requerida e 
dar satisfação pecuniária a requerente.
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Aplica-se ao caso concreto os princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade, nunca sendo demais frisar que a fixação 
da indenização é tarefa árdua, uma vez que, a um só tempo, 
enfrentamos duas grandezas absolutamente distintas: uma imaterial 
(dor e constrangimento sofridos) e outra material (o dinheiro). 
Compatibilizar a dor sofrida com a compensação financeira 
reclamada que, de alguma forma, represente não um pagamento, 
mas sim um lenitivo, é muito difícil.
Essa é a decisão, frente ao conjunto probatório produzido, que 
mais justa se revela para o caso tutelado.
DISPOSITIVO.
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, e CONDENO 
a ré a pagar a parte autora a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil 
reais) a título de danos morais, acrescidos de juros e correção 
monetária a partir da publicação desta decisão, consoante 
precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça.
Por conseguinte, declaro EXTINTO O PROCESSO, com resolução 
do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. 
Intime-se as partes da sentença. 
Com o trânsito em julgado, a parte devedora deverá efetuar, 
independente de nova intimação, o pagamento do valor da 
condenação na forma do artigo 523 do CPC, no prazo de 15 (quinze) 
dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 
débito, não sendo aplicável a parte final do §1° do referido artigo, 
no que tange à condenação em honorários advocatícios, conforme 
Enunciado 97 do FONAJE, e art. 52, III, da Lei nº 9.099/95.
Consigno que o pagamento deverá ocorrer em conta judicial da 
Caixa Econômica Federal S/A, já que esta é a instituição financeira 
oficial para manutenção e gerenciamento das contas judiciais da 
Comarca de Porto Velho (Provimento 001/2008 PR TJ/RO), sob 
pena de ser considerando inexistente o pagamento realizado 
através de outra instituição bancária, nos termos do artigo 4º do 
Provimento Conjunto n. 006/2015-PR-CG, publicado no DJE n.o 
115/2015, incidindo, inclusive, as penas previstas no artigo 523 do 
CPC, além de juros e correção monetária previstas em Lei.
Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 
15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação, conforme determina o art. 525 do CPC.
Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário, no pedido de 
cumprimento de sentença o credor deverá apresentar planilha de 
cálculos com a inclusão da multa de 10% (dez por cento) sobre 
o valor do débito (artigo 523, §1º, do CPC), bem como dizer se 
pretende que o Judiciário pesquise bases de dados públicas e 
privadas, praticando atos de penhora, registro e expropriação 
(BACENJUD e RENAJUD) e se deseja ver protestado o devedor, 
quando não forem localizados bens (SERASAJUD).
Após o trânsito em julgado, havendo pagamento voluntário por 
meio de depósito judicial, independente de nova conclusão, desde 
logo fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 
valores depositados em prol da parte credora, assim como os 
acréscimos devidos, intimando-a para retirar a ordem no prazo de 
10 (dez) dias.
Transcorrido o decêndio sem qualquer manifestação, transfira o 
numerário para conta única e centralizadora do Tribunal de Justiça 
de Rondônia, conforme Provimento 016/2010 PR-TJ/RO.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Publicado e registrado eletronicamente.
Cumpra-se.
Serve como mandado/intimação/comunicação, dispensando-se 
expedição de ofício ou outro ato ordinatório do juízo.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 

Processo n°: 7010014-68.2019.8.22.0001
EXEQUENTE: MATHEUS MILANI CHAGAS
Advogado do(a) EXEQUENTE: ANTONIO MANOEL REBELLO 
DAS CHAGAS - RO1592
EXECUTADO: JOAO MARIANO VIEIRA JUNIOR
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
intimada a se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça 
NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS sob pena de arquivamento.
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino 
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, 
CEP 76820-892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 7029040-
57.2016.8.22.0001
Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: JOSE GIRAO MACHADO NETO CPF nº 
631.587.102-00EXEQUENTE: JOSE GIRAO MACHADO NETO 
CPF nº 631.587.102-00, RUA PADRE ÂNGELO CERRI 885 
PEDRINHAS - 76801-480 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JOSE GIRAO MACHADO NETO 
OAB nº RO2664
EXECUTADO: BENJAMIM PEREIRA SOARES JUNIOR CPF nº 
327.171.642-00, AC CANDEIAS DO JAMARI 1782 CENTRO - 
76860-970 - CANDEIAS DO JAMARI - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: JOEDINA DOURADO E SILVA 
OAB nº RO5139
DESPACHO
Remetam-se o feito à contadoria, a fim de apurar o saldo 
remanescente da dívida. Porto Velho, sexta-feira, 22 de novembro 
de 2019

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino 
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, 
CEP 76820-892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 7039680-
17.2019.8.22.0001
AUTOR: EDEMARIO ROMANHA ALVES PEREIRA JUNIOR, 
AVENIDA PINHEIRO MACHADO 5606, - DE 5606 A 5826 - LADO 
PAR IGARAPÉ - 76824-368 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ANA PAULA CARVALHO VEDANA 
OAB nº RO6926, LUANA ALICE CASTRO DE OLIVEIRA OAB nº 
RO9158
REQUERIDO: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA., AVENIDA 
DAS NAÇÕES UNIDAS 14171, ANDAR 27, TORRE C, CRYSTAL 
TOWER, COND ROCHAVERA VILA GERTRUDES - 04794-000 - 
SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADO DO REQUERIDO: JOAO THOMAZ PRAZERES 
GONDIM OAB nº ES18694
SENTENÇA 
Vistos etc. 
A parte autora ajuizou a presente ação de indenização em desfavor 
da requerida, visando, preliminarmente, seja determinada a 
exclusão do nome de seu nome dos cadastros de devedores dos 
órgãos de proteção ao crédito e, no mérito, seja o réu condenado 
ao pagamento de indenização a título de danos morais.
Afirma que jamais contratou os serviços da requerida e que nunca 
residiu onde a linha foi instalada .
DEFERIDO o pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela 
pleiteado no pedido inicial, conforme despacho constante no 
processo
Assim, por tratar-se a matéria em questão unicamente de direito, 
o que dispensa dilação probatória, veio o feito concluso para 
sentença, nos termos do art. 373, I, do NCPC.
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O contexto do feito indica que a pretensão da autora merece ser 
acolhida, uma vez que a requerida não trouxe aos autos, qualquer 
comprovação de que o autor tenha solicitado a instalação da linha 
telefônica. 
O réu sequer apresenta o contrato que deu origem à negativação. 
É indubitável que não é lícito exigir-se de quem quer que seja a 
produção de prova negativa. Assim, não pode o autor comprovar que 
não contratou com o réu. Na verdade, o ônus dessa comprovação 
incumbe exclusivamente ao réu, porque somente este possui, ou 
deveria possuir, o contrato.
Observe-se que aqui não cuida a hipótese de inversão do ônus 
da prova, mas do ônus probante direto e típico. Logo, inexistindo 
qualquer débito contratado pelo autor, a negativação realizada pelo 
réu é manifestamente indevida. 
A requerida em contestação não apresentou qualquer documento 
que justificasse a dívida em questão, ou que legitimasse a 
negativação.
A Requerida não trouxe prova de que havia realizado contrato 
entre as partes.
A certidão do SERASA, demonstra que o nome da parte autora 
permaneceu negativado até o ajuizamento da ação.
A empresa de telefonia deveria anexar o documento comprobatório 
da autorização, com assinatura e acompanhado de cópia do RG 
e CPF do solicitante, procedimento padrão. Sem referida prova, 
a ação ou omissão do agente está caracterizada. A requerida tem 
o dever de examinar atentamente os documentos de identificação 
de pretensos consumidores, objetivando evitar a contratação não 
solicitada ou autorizada pelo consumidor.
Além do mais, não há que falar em prova do dano moral no caso em 
comento. Basta, para tanto, a prova da existência do ato ilícito. O 
dano moral existe in re ipsa. Provada a conduta ilícita demonstrado 
está o dano moral.
Destarte, diante da quitação , não havia razão para o réu negativar o 
nome da autora em seu nome indevidamente. Agiu com negligência 
o réu e, por essa razão, deve ser responsabilizado civilmente, nos 
moldes do art. 186, do Código Civil.
Não há dúvidas de que os fatos ora tratados causaram ao autor 
transtornos e aborrecimentos, mormente porque teve crédito 
negado perante o comércio local em virtude da inscrição mantida 
de forma indevida, conforme dito. A requerida sequer apresentou 
contrato com assinatura do autor.
A existência do dano é indiscutível, pois o nome do autor, sem justo 
motivo, foi mantido junto ao SERASA por considerável período.
Com isso, comprovada a desídia da empresa requerida em manter 
o nome do consumidor dos órgãos de proteção por tempo superior 
ao razoável, deve ser condenada a reparar os danos morais 
causados.
Senão Vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CARTÃO 
DE CRÉDITO. CONSUMIDORA QUE NÃO CONTRATOU COM 
A ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO 
CAUTELAR PREPARATÓRIA PARA EXCLUSÃO DO NOME 
DE CADASTROS RESTRITIVOS. LIMINAR DEFERIDA. BANCO 
QUE ALEGA TAMBÉM TER SIDO VÍTIMA DE FRAUDE DE 
TERCEIRO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR. 
SENTENÇA REFORMADA SOMENTE PARA REDUZIR O 
QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. 
ARTIGO 21, § ÚNICO DO CPC. APELO DA AÇÃO CAUTELAR 
DESPROVIDO E RECURSO DA AÇÃO PRINCIPAL PROVIDO 
EM PARTE. Responde pelos danos que causar ao consumidor, 
o fornecedor de serviços, sem a necessidade de perquirir acerca 
da culpa (inteligência do art. 14 do CODECON). É da instituição 
financeira, que detém para si o risco da prestação do serviço, a 
responsabilidade pela análise e pesquisa dos dados apresentados 
para contratação de seus serviços, tratando-se de risco inerente 
à prestação do serviço.(TJ-SC - AC: 253671 SC 2007.025367-
1, Relator: Sérgio Izidoro Heil, Data de Julgamento: 01/10/2007, 
Terceira Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Apelação 
Cível n. , da Capital)

É conveniente lembrar que o dano moral não tem como ser provado, 
sendo simplesmente presumido, decorrendo dos fatos em si.
O nexo de causalidade entre o dano e a culpa é evidente, uma 
vez que, sem a conduta negligente do banco réu, o autor não teria 
sofrido a lesão descrita na petição inicial.
Assim, tenho por caracterizada a responsabilidade civil do réu pelo 
dano moral experimentado pelo autor.
Presente o dano moral, devem ser observados os parâmetros 
norteadores do valor da indenização, quais sejam, a capacidade 
econômica do agente, as condições sociais do ofendido, o grau de 
reprovabilidade da conduta, bem como a proporcionalidade.
Saliento que o valor a ser recebido a título de indenização não pode 
ser tão alto a ponto de levar a um enriquecimento sem causa por 
parte do autor, mas também não pode ser tão baixo a ponto de não 
cumprir o seu papel punitivo e pedagógico em relação ao causador 
da lesão, razão pela qual fixo a indenização para a hipótese vertente, 
em R$ 10.000,00 (dez mil reais), entendendo que referida quantia 
seja suficiente para atender os objetivos reparatórios e punitivos, 
sem gerar enriquecimento sem causa do autor e empobrecimento 
do réu.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 
CONDENAR o RÉU a pagar ao AUTOR a quantia de R$ 
10.000,00 (dez mil reais), a título de DANOS MORAIS, atualizado 
monetariamente e acrescido de juros legais a partir da publicação 
desta decisão.
Outrossim, TORNO DEFINITIVA a tutela antecipada para o fim de 
determinar que o réu promova o levantamento definitivo da anotação 
registrada em nome do autor junto ao cadastro do SERASA, com 
relação ao débito indicado no documento anexo ao processo.
Por conseguinte, declaro EXTINTO O PROCESSO, com resolução 
do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.
Com o trânsito em julgado, a parte devedora deverá efetuar, 
independente de nova intimação, o pagamento do valor da 
condenação na forma do artigo 523 do CPC, no prazo de 15 (quinze) 
dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 
débito, não sendo aplicável a parte final do §1° do referido artigo, 
no que tange à condenação em honorários advocatícios, conforme 
Enunciado 97 do FONAJE, e art. 52, III, da Lei nº 9.099/95.
Consigno que o pagamento deverá ocorrer em conta judicial da 
Caixa Econômica Federal S/A, já que esta é a instituição financeira 
oficial para manutenção e gerenciamento das contas judiciais da 
Comarca de Porto Velho (Provimento 001/2008 PR TJ/RO), sob 
pena de ser considerando inexistente o pagamento realizado 
através de outra instituição bancária, nos termos do artigo 4º do 
Provimento Conjunto n. 006/2015-PR-CG, publicado no DJE n.o 
115/2015, incidindo, inclusive, as penas previstas no artigo 523 do 
CPC, além de juros e correção monetária previstas em Lei.
Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 
15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação, conforme determina o art. 525 do CPC.
Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário, no pedido de 
cumprimento de sentença o credor deverá apresentar planilha de 
cálculos com a inclusão da multa de 10% (dez por cento) sobre 
o valor do débito (artigo 523, §1º, do CPC), bem como dizer se 
pretende que o Judiciário pesquise bases de dados públicas e 
privadas, praticando atos de penhora, registro e expropriação 
(BACENJUD e RENAJUD) e se deseja ver protestado o devedor, 
quando não forem localizados bens (SERASAJUD).
Após o trânsito em julgado, havendo pagamento voluntário por 
meio de depósito judicial, independente de nova conclusão, desde 
logo fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 
valores depositados em prol da parte credora, assim como os 
acréscimos devidos, intimando-a para retirar a ordem no prazo de 
10 (dez) dias.
Transcorrido o decêndio sem qualquer manifestação, transfira o 
numerário para conta única e centralizadora do Tribunal de Justiça 
de Rondônia, conforme Provimento 016/2010 PR-TJ/RO.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Porto Velho, data inserida na movimentação.



215DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino 
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, 
CEP 76820-892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 7006775-
56.2019.8.22.0001
Carta Precatória Cível
REQUERENTE: EMILY CRISTINA NASCIMENTO SILVEIRA 
CPF nº DESCONHECIDOREQUERENTE: EMILY CRISTINA 
NASCIMENTO SILVEIRA CPF nº DESCONHECIDO, SEM 
ENDEREÇO
ADVOGADO DO REQUERENTE: 
REQUERIDO: ASSOCIAÇÃO DE PROFISSIONALIZAÇÃO 
EM ENFERMAGEM DO ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 
DESCONHECIDO, AVENIDA CALAMA 3239, - DE 3239 A 3495 
- LADO ÍMPAR EMBRATEL - 76820-865 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
DESPACHO
Determino que a Caixa Econômica Federal promova transferência 
dos valores depositados neste feito ao juízo deprecante (Processo 
0118635-42.2016.8.13.05018, Unidade Jurisdicional do Juizado 
Especial Cível/Criminal Comarca de Poços de Caldas/MG, 
conforme solicitação de ID 32580468.
Encaminhe-se a resposta desta solicitação ao juízo deprecante.
Porto Velho, sexta-feira, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino 
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, 
CEP 76820-892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 7006819-
75.2019.8.22.0001
REQUERENTE: JOSE ROBERTO FERREIRA DE PAULA
ADVOGADO DO REQUERENTE: DEBORAH INGRID MATOSO 
RIBAS NONATO OAB nº RO5458, NOE DE JESUS LIMA OAB nº 
RO9407, ROGERIO TELES DA SILVA OAB nº RO9374
REQUERIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE 
CONSORCIOS LTDA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
DESPACHO Designo audiência de instrução e julgamento para 
o dia 19 de fevereiro de 2020, às 09:00, a ser realizada na sede 
deste Juízo, localizado na Av. Pinheiro Machado, entre as Ruas 
José Bonifácio e Gonçalves Dias (antigo clube Ipiranga) , Porto 
Velho-RO , devendo as partes produzirem provas quanto aos fatos 
controvertidos, no ato da audiência de instrução e julgamento. Na 
oportunidade, as partes poderão trazer as provas que pretendem 
produzir, inclusive testemunhais, até o máximo de três para cada 
parte, na forma do art. 33 e 34 da Lei 9.099/95. INTIMEM-SE as 
partes. Serve este despacho como comunicação/mandado/
intimação (Provimento 001/2017 CGJ/RO). Cumpra-se Porto 
Velho, 22 de novembro de 2019 . 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino 
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, 
CEP 76820-892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 7058223-
73.2016.8.22.0001
EXEQUENTE: FRANCISCO HANEMANN
ADVOGADO DO EXEQUENTE: EVELIN THAINARA RAMOS 
AUGUSTO OAB nº RO7258, SILVANA FELIX DA SILVA SENA 
OAB nº RO4169
EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 
ADVOGADO DO EXECUTADO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS 
PINHEIRO SARMENTO OAB nº RO5462

DESPACHO
Torno sem efeito a sentença de ID 28476953, diante da manifestação 
da parte autora. 
Intime-se a parte devedora para pagar o valor da condenação, 
conforme pedido da parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 
sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), conforme 
disposição do artigo 523 do Código de Processo Civil. Decorrido o 
prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 
dias para que o executado, independentemente de penhora ou 
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, 
conforme determina o art. 525 do CPC. Desde já fica autorizada 
a expedição de alvará, em caso de pagamento espontâneo. 
Cumpra-se. Intime-se. Serve este despacho como mandado/ofício/
intimação. Porto Velho, 22 de novembro de 2019 . 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino 
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, 
CEP 76820-892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 7012517-
62.2019.8.22.0001
REQUERENTE: DELMIRA CUCATO LUIZ CPF nº 313.306.141-00, 
RUA RAFAEL JAIME CASTIEL 1511, (CJ SANTO ANTÔNIO) SÃO 
JOÃO BOSCO - 76803-794 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: JHONATAS EMMANUEL PINI 
OAB nº RO4265, SEM ENDEREÇO
REQUERIDO: BANCO SAFRA S A, BANCO SAFRA S.A., AVENIDA 
PAULISTA 2100 BELA VISTA - 01310-930 - SÃO PAULO - SÃO 
PAULO
ADVOGADO DO REQUERIDO: LUCIANA MARTINS DE AMORIM 
AMARAL SOARES OAB nº PE26571, RUA DA HORA ESPINHEIRO 
- 52020-010 - RECIFE - PERNAMBUCO
SENTENÇA
Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica 
e Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos Morais.
Narra a parte autora que nunca firmou qualquer contrato com a 
parte requerida, no entanto teve creditada em sua conta o valor 
de R$ 9.044,00 (nove mil e quarenta e quatro reais). A requerente 
depositou em conta judicial a quantia e pediu liminarmente a 
suspensão dos descontos das parcelas. Pede indenização por 
danos morais, além de sentença declaratória de inexistência do 
contrato.
A parte requerida 
em sua defesa disse que a requerente realizou a pactuação de 
contrato de 
empréstimo com o requerido e juntou cópia do contrato assinado.
Analisando o processo, verifico de plano que se trata de tipo de lide 
que para sua resolução é imprescindível a realização de perícia 
grafotécnica para que se possa aferir verdadeiramente se as 
assinaturas exaradas no contrato, cópia anexada no processo, são 
da autora, ou se trata de falsificação.
A prova pericial a ser realizada neste processo evidentemente não 
poderá ser nos moldes previstos no art. 35 da Lei nº 9.099/95, pois 
necessita ser revestida de toda formalidade possível, nos moldes 
do Código de Processo Civil.
Lesionando sobre o tipo de prova pericial admissível no rito 
simplificado dos Juizados Especiais, Humberto Teodoro Júnior 
diz: “A prova técnica é admissível no Juizado Especial, quando o 
exame do fato controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a forma 
de uma perícia, nos moldes habituais do Código de Processo Civil. 
O perito escolhido pelo Juiz, será convocado para a audiência, 
onde prestará as informações solicitadas pelo instrutor da causa 
(art. 35, caput). Se não for possível solucionar a lide à base de 
simples esclarecimentos do técnico em audiência, a causa deverá 
ser considerada complexa. O feito será encerrado no âmbito do 
Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e as partes serão 
remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados Especiais, 
por mandamento constitucional, são destinados apenas a compor 
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‘causas cíveis de menor complexidade’ (CF, art. 98, inc. I).”
Ainda sobre o tema, colaciono interessante julgado: “AÇÃO DE 
COBRANÇA – ASSINATURA – AUTENTICIDADE QUESTIONADA 
– PERÍCIA – NECESSIDADE – JUIZADO – INCOMPETÊNCIA. 
AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DE VALOR 
CERTO – AUTENTICIDADE DE ASSINATURA EM DOCUMENTO 
REPRESENTATIVO DE CRÉDITO QUESTIONADA PELO 
DEVEDOR – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL INTRINCADA 
– INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO MICRO SISTEMA DO 
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – REMESSA DAS PARTES ÀS 
VIAS ORDINÁRIAS – EXTINÇÃO DO PROCESSO – DECISÃO 
MANTIDA.” (1ª Turma Recursal / Ipatinga – Rec. 0313.07.217.742-8 
– Rel. Evaldo Elias Penna Gavazza. J. 27/04/2007).
Dessa forma, cristalina é a incompetência dos Juizados Especiais 
Cíveis para apreciação desta demanda. Assim DECLARO A 
INCOMPETÊNCIA neste processo em virtude da necessidade de 
realização de prova pericial nos moldes do CPC.
Devolva-se à requerente, por meio de Alvará de Levantamento, a 
quantia depositada junto ao Id 26100678.
Revogo a tutela de urgência de Id 26100678.
Ante o exposto, com fundamento no art. 51, II, da Lei 9.099/95 
c/c art. 485, IV, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 
resolução do mérito.
Sem custas e sem honorários nesta instância, na forma da lei.
Transitada em julgado esta decisão, proceda-se a baixa definitiva 
do processo.
Sai a presente sentença devidamente registrada.
Intimem-se.
Serve como mandado/intimação/comunicação, dispensando-se 
expedição de ofício ou outro ato ordinatório do juízo.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino 
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, 
CEP 76820-892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 7051804-
66.2018.8.22.0001
Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: A F PONTES EIRELI - EPP CNPJ nº 
22.053.851/0001-35REQUERENTE: A F PONTES EIRELI - EPP 
CNPJ nº 22.053.851/0001-35, AVENIDA CALAMA 1987, - DE 1663 
A 2167 - LADO ÍMPAR SÃO JOÃO BOSCO - 76803-745 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: MARCELLINO VICTOR 
RAQUEBAQUE LEAO DE OLIVEIRA OAB nº RO8492
REQUERIDO: LILIAN CRISTINA DE ALENCAR DINIZ MELLO 
CPF nº 670.495.672-72, RUA PADRE CHIQUINHO 2835, APTO 
402-B LIBERDADE - 76803-862 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
DESPACHO
Acolho o pedido da parte autora na audiência de conciliação. 
Redesignem-se o ato e promovam-se a citação por hora certa.
Expeçam-se o necessário.
Intimem-se.
Porto Velho, sexta-feira, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino 
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, 
CEP 76820-892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 7023816-
36.2019.8.22.0001
REQUERENTE: ELSON DA COSTA LIMA
ADVOGADO DO REQUERENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA
REQUERIDO: T. DE L. DALPUPO - ME

ADVOGADO DO REQUERIDO: JURANDIR JANUARIO DOS 
SANTOS OAB nº RO10212
DESPACHO Designo audiência de instrução e julgamento para o 
dia 13 de fevereiro de 2020, às 10horas, a ser realizada na sede 
deste Juízo, localizado na Av. Pinheiro Machado, entre as Ruas 
José Bonifácio e Gonçalves Dias (antigo clube Ipiranga) , Porto 
Velho-RO , devendo as partes produzirem provas quanto aos fatos 
controvertidos, no ato da audiência de instrução e julgamento. Na 
oportunidade, as partes poderão trazer as provas que pretendem 
produzir, inclusive testemunhais, até o máximo de três para cada 
parte, na forma do art. 33 e 34 da Lei 9.099/95. INTIMEM-SE as 
partes. Serve este despacho como comunicação/mandado/
intimação (Provimento 001/2017 CGJ/RO). Cumpra-se Porto 
Velho, 22 de novembro de 2019 . 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino 
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, 
CEP 76820-892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 7039595-
31.2019.8.22.0001
AUTOR: ALDEILDA BATISTA DOS SANTOS, AVENIDA PINHEIRO 
MACHADO, - DE 3186 A 3206 - LADO PAR EMBRATEL - 76820-
838 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: LEONARDO GONCALVES DE 
MENDONCA OAB nº RO7589
RÉU: BANCO BRADESCO S/A, AVENIDA CARLOS GOMES, - DE 
611 A 965 - LADO ÍMPAR CAIARI - 76801-147 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES 
OAB nº AC128341
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9099/1995.
A parte autora ajuizou a presente ação visando a condenação do 
réu ao pagamento de indenização por dano moral em virtude da 
excessiva permanência na agência bancária para atendimento.
Resta evidente, pois, que a parte autora aguardou atendimento por 
tempo demasiadamente elevado, o que é injustificado.
Desta forma, tem-se que o tempo aguardado para atendimento é 
deveras excessivo, o que materializa em transtorno significativo e 
desgaste psicológico que autoriza indenização.
Configurou-se no caso em análise a existência de ato ilícito, 
pois o banco réu imputou a parte autora tempo demasiado 
para seu atendimento, o que demonstra total desrespeito aos 
consumidores.
No que tange ao quantum indenizatório, filio-me ao entendimento 
da egrégia Turma Recursal, nos seguintes termos:
TURMA RECURSAL. RECURSO INOMINADO. ESPERA EM 
FILA DE BANCO POR TEMPO SUPERIOR A UMA HORA. 
DANO MORAL DEVIDO ATENTO À FUNÇÃO REPARATÓRIA 
E PUNITIVA DO DANO MORAL. VALOR DA REPARAÇÃO. 
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO 
CONHECIDO E PROVIDO.(Turma Recursal/RO, RI 7003409-
11.2016.8.22.0002, Relator: Juiz Enio Salvador Vaz, Data de 
julgamento: 15/02/2017).
DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e 
CONDENO o RÉU no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a 
título de indenização por dano moral, atualizados monetariamente 
e acrescidos de juros legais a partir da publicação desta decisão.
Por conseguinte, declaro EXTINTO O PROCESSO, com resolução 
do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.
Com o trânsito em julgado, a parte devedora deverá efetuar o 
pagamento do valor da condenação na forma do artigo 523 do CPC, 
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor do débito, não sendo aplicável a parte final do 
§1° do referido artigo, no que tange à condenação em honorários 
advocatícios, conforme Enunciado 97 do FONAJE.
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Consigno que o pagamento deverá ocorrer em conta judicial da 
Caixa Econômica Federal S/A, já que esta é a instituição financeira 
oficial para manutenção e gerenciamento das contas judiciais da 
Comarca de Porto Velho (Provimento 001/2008 PR TJ/RO), sob 
pena de ser considerando inexistente o pagamento realizado 
através de outra instituição bancária, nos termos do artigo 4º do 
Provimento Conjunto n. 006/2015-PR-CG, publicado no DJE n.o 
115/2015, incidindo, inclusive, as penas previstas no artigo 523 do 
CPC, além de juros e correção monetária previstas em Lei.
Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 
15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação, conforme determina o art. 525 do CPC.
Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário, no pedido de 
cumprimento de sentença o credor deverá apresentar planilha de 
cálculos com a inclusão da multa de 10% (dez por cento) sobre 
o valor do débito (artigo 523, §1º, do CPC), bem como dizer se 
pretende que o Judiciário pesquise bases de dados públicas e 
privadas, praticando atos de penhora, registro e expropriação 
(BACENJUD e RENAJUD) e se deseja ver protestado o devedor, 
quando não forem localizados bens (SERASAJUD).
Após o trânsito em julgado, havendo pagamento voluntário por 
meio de depósito judicial, independente de nova conclusão, desde 
logo fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 
valores depositados em prol da parte credora, assim como os 
acréscimos devidos, intimando-a para retirar a ordem no prazo de 
10 (dez) dias.
Transcorrido o decêndio sem qualquer manifestação, transfira o 
numerário para conta única e centralizadora do Tribunal de Justiça 
de Rondônia, conforme Provimento 016/2010 PR-TJ/RO.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Publicado e registrado eletronicamente. 
Intime-se. Cumpra-se.
Serve cópia deste despacho como mandado/ofício/intimação.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino 
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, 
CEP 76820-892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 7034642-
24.2019.8.22.0001
AUTOR: ADELINA OLIVEIRA MAIA, RUA RAFAEL VAZ E SILVA 
1747, CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 76804-140 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ISRAEL FERREIRA DE OLIVEIRA 
OAB nº RO7968, JOSE MARIA DE SOUZA RODRIGUES OAB nº 
RO1909
RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO 
BRADESCO S.A. s/n, RUA BENEDITO AMÉRICO DE OLIVEIRA, 
S/N VILA YARA - 06029-900 - OSASCO - AMAPÁ
ADVOGADO DO RÉU: WILSON BELCHIOR OAB nº AC4215
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38 da LF 9.099/95).
Primeiramente, analiso as preliminares levantadas pela parte 
requerida.
Primeiramente, em relação a falta de interesse de agir, verifico 
que, em se tratando de dano moral, esse fica consubstanciado 
no momento da suposta negativação indevida, não havendo a 
necessidade de resolução do feito extrajudicialmente.
Deixo de analisar, por ora, a impugnação a justiça gratuita, por 
se tratar de processo que tramita em sede de juizados especiais 
cíveis, onde a propositura da ação independe de recolhimento de 
custas, salvo exceções.
Por fim, em relação a necessidade de perícia, verifico que não houve 
manifestação da parte requerente quanto ao contrato acostado 
aos autos e tampouco houve apresentação de impugnação a 
contestação apresentada, motivo pelo qual afasto maiores dilações 

probatórias, estando o feito maduro para a prestação jurisdicional.
Afastada ambas as preliminares, passo a analisar do mérito.
O feito efetivamente comporta julgamento antecipado, dada 
a ausência de outras provas a serem produzidas e porque 
exclusivamente de direito a matéria a ser analisada, não se 
justificando designação de audiência de instrução ou dilação 
probatória.
Sendo o magistrado o destinatário das provas e entendendo este 
que o processo está em ordem e “maduro” para julgamento, deve, 
principalmente na seara dos Juizados, promover a imediata entrega 
da prestação jurisdicional, medida esta que se impõe no caso em 
apreço.
O pedido inicial limita-se a versar quanto a negativação indevida, 
gerando o abalo creditício, devendo ser reparada pelos danos 
morais sofridos, enquanto a parte requerida informa que a dívida é 
legítima, juntando o contrato firmado entre as partes.
Feliz a parte requerida que satisfez o disposto no art. 373, II do 
CPC e trouxe a baila as informações quanto ao contrato firmado 
entre as partes.
A parte tenta induzir o juízo a erro ao informar da inexistência de 
relação jurídica, sendo esta informação uma inverdade, ante o 
robusto conjunto probatório existente.
Não resta dúvidas que a dívida é existente e não fora quitada 
pela parte requerente, buscando ser indenizada por um dano que 
não sofrera, movimentando o judiciário sabendo não ser real sua 
pretensão.
Outrossim, ainda que a negativação fosse indevida, percebe-se 
que havia oura negativação mais antiga do que as apontadas na 
inicial, não sendo essas as responsáveis pelo abalo do crédito da 
requerente.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I do novo 
Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 
inicial e, por conseguinte, julgo extinto o feito com a resolução do 
mérito.
Torno sem efeito a tutela de urgência concedida nos autos.
Não houve comprovação de que a parte requerente é pobre na 
forma da Lei, motivo pelo qual indefiro a justiça gratuita pleiteada 
pela parte requerente.
Por fim, com arrimo no disposto nos artigos 79, 80, II e III, 81, 
96 e 142, ambos do NCPC, CONDENO a parte requerente no 
pagamento de multa no valor de 5% (cinco por cento) sobre o 
valor dado à causa, revertida em favor da empresa requerida, bem 
como no pagamento de indenização à parte requerida, por litigar 
em evidente má-fé, no quantum de 10% (dez por cento) do valor 
atribuído à pretensão, monetariamente corrigido, acrescido de juros 
de mora a contar do trânsito em julgado.
Em caso de não haver o pagamento no prazo de 15 dias após o 
trânsito em julgado, determino, desde já, que o cartório inscreva 
em dívida ativa.
Sem custas e honorários, haja vista tratar-se de decisão proferida 
em primeiro grau de jurisdição, no âmbito dos Juizados Especiais, 
na forma dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1.995.
Transitada em julgado, arquive-se.
Publicado e registrado eletronicamente.
Cumpra-se.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino 
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, 
CEP 76820-892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 7035583-
71.2019.8.22.0001
REQUERENTES: ISABELA ALVES DE SOUSA PEREIRA, RUA 
PRINCIPAL 505, CONDOMÍNIO PARQUE DOS IPÊS Q13, CASA 
21 NOVO HORIZONTE - 76810-160 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, 
IARLA ALVES DE SOUSA PEREIRA, RUA PRINCIPAL 505, 
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COND. PARQUE DOS IPÊS Q13 CASA 21 NOVO HORIZONTE - 
76810-160 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: TIAGO IUDI MONTEIRO 
MOTOMYA OAB nº RO7872
REQUERIDO: COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DE 
RONDÔNIA - CAERD, AVENIDA PINHEIRO MACHADO 2112, - 
DE 1964 A 2360 - LADO PAR SÃO CRISTÓVÃO - 76804-046 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: CLAYTON CONRAT KUSSLER 
OAB nº RO3861
Decisão
Da análise da peça embargante, tenho que a contradição ou 
omissão consignada nos embargos não diz respeito ao julgado 
em si, mas em relação insatisfação com o julgado, de modo que 
o provimento judicial é claro e inteligível, não havendo qualquer 
contradição entre os requisitos da sentença, quais sejam, relatório, 
fundamentação e dispositivo. 
O que se verifica, é que o embargante requer efeito modificativo 
com análise do mérito da decisão prolatada, desvirtuando a 
verdadeira finalidade dos embargos de declaração, não sendo a 
via própria para se obter tal efeito modificativo.
A sentença deixou bem claro que somente a primeira requerente 
tem relação jurídica com a requerida, , uma vez que é a titular 
do contrato de fornecimento de água encanada. A segunda 
requerente, por não ter relação jurídica com a ré, não pode acionar 
a concessionária de serviço público para pleitear indenização pelo 
vício na prestação de um serviço. 
Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
opostos, e os JULGO IMPROCEDENTES, devendo o cartório, após 
o trânsito em julgado da sentença de mérito prolatada, cumprir os 
dispositivos e comandos nele insertos.
Serve a presente decisão como comunicação. 
Porto Velho/RO, data inserida na movimentação.
Acir Teixeira Grécia
Juiz de Direito

4º JUIZADO EsPECIAL CÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho PROCESSO: 7051165-14.2019.8.22.0001
REQUERENTE: UNIMED DE RONDONIA - COOPERATIVA DE 
TRABALHO MEDICO
ADVOGADO DO REQUERENTE: AMANDA ELISE CASTOLDI 
DOS SANTOS OAB nº RO9950, THIAGO MAIA DE CARVALHO 
OAB nº RO7472, RAQUEL GRECIA NOGUEIRA OAB nº RO10072, 
RODRIGO OTAVIO VEIGA DE VARGAS OAB nº RO2829, EDSON 
BERNARDO ANDRADE REIS NETO OAB nº RO1207, EURICO 
SOARES MONTENEGRO NETO OAB nº RO1742, ADEVALDO 
ANDRADE REIS OAB nº RO628 
REQUERIDO: ANTONIO LEONCIO DA FROTA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
Decisão
Considerando que a petição apresentada é direcionada a Vara 
Cível, determino a redistribuição do feito por direcionamento a uma 
das Varas Cíveis desta comarca, devendo o cartório promover as 
anotações e movimentações de praxe.
Serve a presente como comunicação. 
orto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 
Luciane Sanches 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho PROCESSO: 7007669-32.2019.8.22.0001
REQUERENTE: M. A. FERREIRA JUNIOR - EPP
ADVOGADO DO REQUERENTE: MARCELLINO VICTOR 
RAQUEBAQUE LEAO DE OLIVEIRA OAB nº RO8492 
REQUERIDO: THAIUANA EGUEZ DE CASTRO
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
Decisão
DEFIRO a quebra do sigilo fiscal por meio do sistema INFOJUD.
As informações anexas a este despacho devem ser juntadas nos 
autos com advertência de sigiloso, para manuseio exclusivo dos 
advogados das partes, mediante acesso ao PJe.
Intime-se a parte exequente a se manifestar acerca dos documentos 
fiscais solicitados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção 
do processo. Devendo a CPE fornecer o acesso de tal documento 
à parte exequente/advogado.
Após o prazo, acima delimitado, os documentos fiscais devem ser 
excluídos dos autos.
Serve cópia deste despacho como mandado/ofício/intimação.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 
Luciane Sanches 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho PROCESSO: 7005531-92.2019.8.22.0001
AUTOR: JUSSARA FIGUEIRA DA CRUZ
ADVOGADO DO AUTOR: JEFERSON FIGUEIRA DA CRUZ OAB 
nº RO9557 
REQUERIDO: MARIA RAPHAELA FERREIRA DE CARVALHO
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
Decisão
Em consulta no sistema RENAJUD se constatou não haver veículos 
registrados em nome da parte devedora passíveis de penhora, 
conforme demonstrativo anexo.
Assim, intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis 
de penhora ou requerer o que entender de direito no prazo de 05 
(cinco) dias, sob pena de EXTINÇÃO, nos termos do art. 53, § 4º 
da Lei 9.099/95.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 
Luciane Sanches 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo n. 7052545-
72.2019.8.22.0001 
REQUERENTE: PATRICIA DE OLIVEIRA DOMIENSE ROCHA, 
AVENIDA JATUARANA 3968, - ATÉ 4160 - LADO PAR 
CONCEIÇÃO - 76808-426 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: LUCAS MACHADO MORGADO 
OAB nº DF42129, FABRICIO FRANCIS DA SILVA FIGUEIREDO 
OAB nº RO4829, KARINNY DE MIRANDA CAMPOS OAB nº 
RO2413 
REQUERIDO: ENERGISA S/A, AVENIDA DOS IMIGRANTES 
4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
Decisão/Tutela Antecipada
A concessão da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 
constitui-se em faculdade conferida ao juiz, que, dentro dos 
critérios legais, decide sobre a conveniência da medida, podendo a 
qualquer tempo revogá-la ou modificá-la.
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No caso em exame, o pedido de abstenção decorre de falha na 
prestação dos serviços, pela cobrança de valores incorretos, tese 
sustentada pela parte autora, que alega poder vir a sofrer danos em 
decorrência de eventual desligamento do fornecimento de energia 
elétrica ou da negativação de seu nome.
O pedido de antecipação da tutela há que restar deferido, 
eis que presentes os pressupostos estabelecidos pelo art. 300 do 
CPC, pois o pedido de urgência decorre da relação estabelecida 
entre as partes (probabilidade do direito) e a negativação, bem 
como a inscrição nos órgãos arquivistas poderá causar prejuízos à 
parte autora (perigo de dano). 
A medida não trará danos irreparáveis à requerida, não havendo 
que se falar em irreversibilidade da medida imposta que ora se 
defere, de maneira que atende aos requisitos estabelecidos pela 
legislação processual (art. 300, §3°, CPC).
Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA 
ANTECIPADA reclamada e, por via de consequência, DETERMINO à 
empresa requerida que se SUSPENDA o débito impugnado (UC: 
0059309-5, FATURA: 10/2019, R$ 4.692,56) até final solução da 
demanda. Ainda, determino a ré que se ABSTENHA de efetivar 
qualquer restrição creditícia nas empresas arquivistas decorrente 
do débito questionado, sob pena de multa diária de R$ 100,00 
(cem reais), até o limite indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil 
reais), sem prejuízo dos pleitos contidos na inicial, de elevação de 
astreintes e de determinação de outras medidas judiciais que se 
façam necessárias.
Caso já tenha ocorrido a restrição temida, fica fixado o prazo de 
10 (dez) dias, para a efetiva “baixa”/retirada da restrição de crédito 
efetivada.
Cite-se/intimem-se as partes, consignando-se as advertências e 
recomendações de praxe (artigos 20 e 51, I, ambos da LF 9.099/95), 
bem como incluindo a possibilidade de inversão do ônus da prova.
Serve a presente como mandado, devendo o Sr.(a) Oficial(a) de 
Justiça citar e intimar as partes da presente decisão, bem como 
da audiência de conciliação designada para o dia 16/04/2020, às 
16h00, que se realizará no no FÓRUM JUDICIAL UNIFICADO – 
AVENIDA PINHEIRO MACHADO Nº 777, ENTRE RUAS JOSÉ 
BONIFÁCIO E GONÇALVES DIAS, FUNDOS DA 17ª BRIGADA 
DE INFANTARIA E SELVA – 17º BIS – BAIRRO OLARIA, PORTO 
VELHO/RO – SALAS DE AUDIÊNCIA – CEJUSC JUIZADOS. 
Consigne-se as advertências e recomendações de praxe (artigos 20 
e 51, I, ambos da LF 9.099/95), bem como incluindo a possibilidade 
de inversão do ônus da prova.
Advertências:I – os prazos processuais no juizado especial, 
inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência 
do ato respectivo;II – as partes deverão comunicar eventuais 
alterações dos respectivos endereços, sob pena de se considerar 
como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de 
intimação cumprido no endereço constante dos autos;III – deverão 
comparecer na data, horário e endereço em que se realizará a 
audiência, e que procuradores e prepostos deverão comparecer 
munidos de poderes específicos para transacionar;IV – a pessoa 
jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer 
à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta 
de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 
20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que, os atos constitutivos, contratos 
sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva 
constatação da personalidade jurídica e da regular representação 
em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo 
Civil), sob pena de revelia;V – em se tratando de pessoa jurídica 
e relação de consumo, fica expressamente consignada a 
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova;VI – nas 
causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes 
deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;VII – o 
não comparecimento injustificado do autor implicará na extinção e 
arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado 
mediante pagamento de custas e despesas processuais;VIII – o 
não comparecimento do requerido a quaisquer das audiências 
designadas implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os 

fatos narrados no pedido inicial;IX – deverão comparecer à 
audiência designada munidos de documentos de identificação 
válidos e cientes de seus dados bancários, a fim de permitir a 
instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial;X – a contestação e demais 
provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, 
deverão ser apresentadas até o ato da audiência de conciliação;XI 
– na mesma oportunidade, o autor deverá se manifestar, em até 10 
(dez) minutos, sobre os documentos e preliminares eventualmente 
apresentados;XII – não havendo acordo, poderá ser designada uma 
data para a realização da audiência de instrução e julgamento;XIII 
– havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a 
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias 
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da 
respectiva Comarca.
OBSERVAÇÃO: Este processo tramita por meio do sistema de 
Processo Judicial Eletrônico. Para visualizar a petição inicial e 
se informar sobre as vantagens de se cadastrar neste sistema, 
entre no site http:/pje.tjro.jus.br ou compareça na sede deste juízo. 
Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) 
devem ser trazidos ao juízo em formato digital (CD, PEN DRIVE, 
etc.) em arquivos com no máximo 1MB cada.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019 
Luciane Sanches 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo n. 7052525-
81.2019.8.22.0001 
REQUERENTE: LILIAN CRISTINA FERRACIOLI, RUA RAFAEL 
JAIME CASTIEL 1521 SÃO JOÃO BOSCO - 76803-794 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA 
REQUERENTE: LILIAN CRISTINA FERRACIOLI CPF nº 
252.154.748-42
ADVOGADO DO REQUERENTE: JHONATAS EMMANUEL PINI 
OAB nº RO4265 
REQUERIDOS: BANCO BRADESCARD S.A, ALAMEDA RIO 
NEGRO ALPHAVILLE INDUSTRIAL - 06454-000 - BARUERI - 
SÃO PAULO, C&A MODAS LTDA., AVENIDA CALAMA 3288, - 
DE 3240 A 3516 - LADO PAR EMBRATEL - 76820-864 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: 
DECISÃO/ TUTELA DE URGÊNCIA
O pedido de antecipação da tutela há que restar deferido, com 
fulcro no art. 300 do CPC, eis que presentes os pressupostos 
estabelecidos pelo referido dispositivo, pois o pedido de urgência 
decorre da relação estabelecida entre as partes (probabilidade do 
direito) e a negativação poderá causar prejuízos e constrangimentos 
à parte autora (perigo de dano).
Havendo impugnação do débito, deve a restrição de crédito ser 
“baixada” até final julgamento da demanda, já que os cadastros 
informadores do crédito são de acesso público e facilitado, 
ofendendo a honorabilidade da pessoa (física ou jurídica).
A medida não trará danos irreparáveis à requerida, não havendo 
que se falar em irreversibilidade da medida imposta que ora se 
defere, de maneira que atende aos requisitos estabelecidos pela 
legislação processual (art. 300, §3°, CPC).
Ante o exposto, presente a verossimilhança das alegações, com 
fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela provisória 
urgente satisfativa (antecipada) reclamada pela parte demandante, 
devendo o cartório oficiar o(s) órgão(s) de restrição para que 
promova(m) a “baixa” da restrição comandada e efetivada pelos 
requeridos (certidão de id. 32830543), e imediata comunicação a 
este juízo.
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Serve a presente como mandado, devendo o Sr.(a) Oficial(a) de 
Justiça citar e intimar as partes da presente decisão, bem como 
da audiência de conciliação designada para o dia 16/04/2020, às 
16h00, no FÓRUM JUDICIAL UNIFICADO – AVENIDA PINHEIRO 
MACHADO Nº 777, ENTRE RUAS JOSÉ BONIFÁCIO E 
GONÇALVES DIAS, FUNDOS DA 17ª BRIGADA DE INFANTARIA 
E SELVA – 17º BIS – BAIRRO OLARIA, PORTO VELHO/RO – 
SALAS DE AUDIÊNCIA – CEJUSC JUIZADOS. Consigne-se as 
advertências e recomendações de praxe (artigos 20 e 51, I, ambos 
da LF 9.099/95), bem como incluindo a possibilidade de inversão 
do ônus da prova. 
Advertências:I – os prazos processuais no juizado especial, 
inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência 
do ato respectivo;II – as partes deverão comunicar eventuais 
alterações dos respectivos endereços, sob pena de se considerar 
como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de 
intimação cumprido no endereço constante dos autos;III – deverão 
comparecer na data, horário e endereço em que se realizará a 
audiência, e que procuradores e prepostos deverão comparecer 
munidos de poderes específicos para transacionar;IV – a pessoa 
jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer 
à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta 
de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 
20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que, os atos constitutivos, contratos 
sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva 
constatação da personalidade jurídica e da regular representação 
em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo 
Civil), sob pena de revelia;V – em se tratando de pessoa jurídica 
e relação de consumo, fica expressamente consignada a 
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova;VI – nas 
causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes 
deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;VII – o 
não comparecimento injustificado do autor implicará na extinção e 
arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado 
mediante pagamento de custas e despesas processuais;VIII – o 
não comparecimento do requerido a quaisquer das audiências 
designadas implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os 
fatos narrados no pedido inicial;IX – deverão comparecer à 
audiência designada munidos de documentos de identificação 
válidos e cientes de seus dados bancários, a fim de permitir a 
instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial;X – a contestação e demais 
provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, 
deverão ser apresentadas até o ato da audiência de conciliação;XI 
– na mesma oportunidade, o autor deverá se manifestar, em até 10 
(dez) minutos, sobre os documentos e preliminares eventualmente 
apresentados;XII – não havendo acordo, poderá ser designada uma 
data para a realização da audiência de instrução e julgamento;XIII 
– havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a 
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias 
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da 
respectiva Comarca.
OBSERVAÇÃO: Este processo tramita por meio do sistema de 
Processo Judicial Eletrônico. Para visualizar a petição inicial e 
se informar sobre as vantagens de se cadastrar neste sistema, 
entre no site http:/pje.tjro.jus.br ou compareça na sede deste juízo. 
Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) 
devem ser trazidos ao juízo em formato digital (CD, PEN DRIVE, 
etc.) em arquivos com no máximo 1MB cada.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019 
Luciane Sanches 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo n°: 7019438-37.2019.8.22.0001
AUTOR: SHEILA BORGES CARDOSO
Advogado do(a) AUTOR: ROZINEI TEIXEIRA LOPES - RO5195
RÉU: CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 
S.A.
Advogado do(a) RÉU: THIAGO MAHFUZ VEZZI - RO6476
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA SISTEMA PJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido 
documento à agência da Caixa Econômica Federal, agência 
Nações Unidas, nesta capital, sob pena de encaminhamento para 
conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia 
(Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo n°: 7019078-05.2019.8.22.0001
REQUERENTE: CESARINA ALVES DA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: PAMELA GLACIELE VIEIRA DA 
ROCHA - RO5353, JOHNI SILVA RIBEIRO - RO7452
REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS
Advogados do(a) REQUERIDO: BERNARDO AUGUSTO 
GALINDO COUTINHO - RO2991, GUSTAVO ANTONIO FERES 
PAIXAO - RJ95502
Intimação À PARTE REQUERENTE(VIA SISTEMA PJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido 
documento à agência da Caixa Econômica Federal, agência 
Nações Unidas, nesta capital, sob pena de encaminhamento para 
conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia 
(Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo n. 7051426-
13.2018.8.22.0001 
REQUERENTE: UELITON ARAUJO DE SOUZA, RUA JOÃO 
PAULO I 2400, - DE 2400/2401 A 2699/2700 NOVO HORIZONTE 
- 76810-154 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: VERONICA ESTELA DANTAS 
REIS OAB nº RO9781, EDCLECIA RAIARA FERNANDES GOMES 
OAB nº RO9905, MAYRON LOPES RODRIGUES OAB nº RO9072 
REQUERIDOS: CLAUDIO MALTEZ DE BARROS, AVENIDA 
PROFESSOR CLEMENTINO CÂMARA, CONJUNTO 
HABITACIONAL AUGUSTO SEVERO SANTOS REIS - 59141-
000 - PARNAMIRIM - RIO GRANDE DO NORTE, RC LOCADORA, 
AVENIDA PROFESSOR CLEMENTINO CÂMARA 186 SANTOS 
REIS - 59141-000 - PARNAMIRIM - RIO GRANDE DO NORTE, 
RAQUEL MACHADO DA SILVA, AVENIDA PROFESSOR 
CLEMENTINO CÂMARA, CONJUNTO HABITACIONAL 
AUGUSTO SEVERO SANTOS REIS - 59141-000 - PARNAMIRIM 
- RIO GRANDE DO NORTE 
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: 
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Despacho
Não houve citação/intimação da parte requerida RC 
LOCADORA, conforme já informado por este juízo no despacho 
de Id. 31644374, estando somente citado e intimado a parte 
requerida CLAUDIO MALTEZ DE BARROS. Na diligência da 
carta precatória a parte requerida citada informou que a pessoa 
jurídica RC LOCADORA não existe mais, conforme documento de 
Id. 29185039.
Desta forma, intime-se a parte requerente para em cinco dias 
apresentar manifestação quanto à informação trazida na carta 
precatória, apresentar novo endereço da parte requerida RC 
LOCADORA e/ou o que entender de direito, sob pena de extinção.
Serve o presente como comunicação.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019 
Luciane Sanches 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo n. 7015346-
55.2015.8.22.0001 
REQUERENTE: CELIA APARECIDA JESUS DE ARAUJO, RUA 
ABUNÃ 2035, - DE 1713 A 2113 - LADO ÍMPAR SÃO JOÃO 
BOSCO - 76803-749 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: CLAUDETE FURQUIM DE 
SOUSA OAB nº RO6009, STENIO CAIO SANTOS LIMA OAB nº 
RO5930 
REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO BRASIL 
(SEDE III), SBS EDIFÍCIO SEDE III, 11 ANDAR, N 1 SETOR ASA 
SUL - 70073-901 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL 
ADVOGADO DO REQUERIDO: RAFAEL SGANZERLA DURAND 
OAB nº BA211648 
Despacho
A parte exequente deve embasar seu pedido de cumprimento de 
sentença com uma planilha de cálculo, o que não fora realizado.
Assim, intime-se a parte exequente para que em cinco dias 
apresente seu pedido de cumprimento de sentença acompanhado 
de planilha de cálculo, sob pena de indeferimento das constrições 
e consequente extinção do processo.
Serve o presente como comunicação.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019 
Luciane Sanches 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par Processo nº 7051303-
78.2019.8.22.0001
REQUERENTE: ORIVALDO ALVES DA SILVA, RUA ALGODOEIRO 
5421, - DE 5311/5312 AO FIM COHAB - 76808-012 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ADVALDO DA SILVA VIEIRA 
GONZAGA OAB nº RO7109
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON , AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 
- LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA
Decisão
O autor alega que, no dia 15/08/2018, realizou parcelamento de 
tudo o que devia junto a requerida, conforme termo de parcelamento 
anexo ao ID 326054680. Porém, a requerida suspendeu o 
fornecimento de energia elétrica em seu imóvel pelo não pagamento 
da fatura com de 07/2018.

À vista disso, pretende a concessão de tutela antecipada para 
que a requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica 
em seu imóvel e suspenda os efeitos da cobrança da fatura de 
07/2018, bem como a suspensão das cobranças das faturas dos 
meses de 08/2018 a 10/2019, sob o argumento de que não houve 
o fornecimento de energia elétrica no imóvel.
Entretanto, no presente caso, não restou demonstrado o requisito 
do perigo da demora, visto que o fornecimento de energia elétrica 
na unidade consumidora do autor encontra-se suspenso desde 
o mês de Agosto de 2018, bem como não comprovou que vem 
diligenciando junto a requerida, tendo em vista que o último pedido 
de religamento fora realizado em 17 de Agosto de 2018.
Assim, para formar um melhor juízo quanto à probabilidade do 
direito, verifico que é necessária a prévia manifestação da parte 
adversa quanto ao pedido.
O regular trâmite da ação é medida que se impõe ao caso concreto, 
recomendando-se a oitiva das partes para fins de conciliação, 
objetivo primordial dos Juizados.
Quanto ao pedido de baixa da restrição creditícia, verifico que a 
certidão anexa ao ID 32604686, fora emitida em nome de pessoa 
jurídica estranha a lide.
Sabe-se da existência de diversos órgãos de proteção ao crédito, 
sendo que nem todos comunicam entre si os seus bancos de 
dados.
Por isso, faz-se necessária a juntada das certidões de inscrição 
emitidas pelos principais órgãos, de forma a aferir a existência do 
perigo de dano, bem como do efetivo abalo ilegítimo do crédito ou 
da incidência da Súmula n. 385 do STJ, sendo esta providência 
cabível à parte autora.
Ressalte-se que este juízo adotou o entendimento de que a 
comprovação da negativação deve ser feita por documento oficial 
emitido diretamente pelo órgão de proteção ao crédito (consultas 
de balcão), conforme Enunciado 29 FOJUR, a qual transcrevo 
abaixo:
Enunciado 29 “Para análise do dano por negativação indevida é 
necessária a juntada de pesquisa realizada diretamente junto ao 
órgão de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCPC etc.).”
Assim, não obstante os argumentos apresentados pela parte 
autora em sua peça vestibular, ao menos em um juízo de cognição 
sumária, não verifico a presença dos requisitos constantes do 
artigo 300 do CPC, uma vez que a parte autora não comprovou a 
inexistência de outras restrições que obstem o crédito.
Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA reclamada 
pela parte demandante, devendo o feito prosseguir em seus 
ulteriores termos.
Cite-se e intimem-se às partes da presente decisão, bem como 
da audiência de conciliação designada para o dia 30/03/2020 as 
10:40, no FÓRUM JUDICIAL UNIFICADO – AVENIDA PINHEIRO 
MACHADO Nº 777, ENTRE RUAS JOSÉ BONIFÁCIO E 
GONÇALVES DIAS, FUNDOS DA 17ª BRIGADA DE INFANTARIA 
E SELVA – 17º BIS – BAIRRO OLARIA, PORTO VELHO/RO – 
SALAS DE AUDIÊNCIA – CEJUSC JUIZADOS. Consigne-se as 
advertências e recomendações de praxe (artigos 20 e 51, I, ambos 
da LF 9.099/95), bem como incluindo a possibilidade de inversão 
do ônus da prova. 
Advertências:I – os prazos processuais no juizado especial, 
inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência 
do ato respectivo;II – as partes deverão comunicar eventuais 
alterações dos respectivos endereços, sob pena de se considerar 
como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de 
intimação cumprido no endereço constante dos autos;III – deverão 
comparecer na data, horário e endereço em que se realizará a 
audiência, e que procuradores e prepostos deverão comparecer 
munidos de poderes específicos para transacionar;IV – a pessoa 
jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer 
à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta 
de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 
20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que, os atos constitutivos, contratos 
sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva 
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constatação da personalidade jurídica e da regular representação 
em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo 
Civil), sob pena de revelia;V – em se tratando de pessoa jurídica 
e relação de consumo, fica expressamente consignada a 
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova;VI – nas 
causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes 
deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;VII – o 
não comparecimento injustificado do autor implicará na extinção e 
arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado 
mediante pagamento de custas e despesas processuais;VIII – o 
não comparecimento do requerido a quaisquer das audiências 
designadas implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os 
fatos narrados no pedido inicial;IX – deverão comparecer à 
audiência designada munidos de documentos de identificação 
válidos e cientes de seus dados bancários, a fim de permitir a 
instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial;X – a contestação e demais 
provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, 
deverão ser apresentadas até o ato da audiência de conciliação;XI 
– na mesma oportunidade, o autor deverá se manifestar, em até 10 
(dez) minutos, sobre os documentos e preliminares eventualmente 
apresentados;XII – não havendo acordo, poderá ser designada uma 
data para a realização da audiência de instrução e julgamento;XIII 
– havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a 
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias 
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da 
respectiva Comarca.
OBSERVAÇÃO: Este processo tramita por meio do sistema de 
Processo Judicial Eletrônico. Para visualizar a petição inicial e 
se informar sobre as vantagens de se cadastrar neste sistema, 
entre no site http:/pje.tjro.jus.br ou compareça na sede deste juízo. 
Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) 
devem ser trazidos ao juízo em formato digital (CD, PEN DRIVE, 
etc.) em arquivos com no máximo 1MB cada.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho 22 de novembro de 2019
Luciane Sanches

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo n°: 7023747-04.2019.8.22.0001
REQUERENTE: ALISSON COUTINHO SENA
Advogado do(a) REQUERENTE: EDELSON NATALINO ALVES 
DE JESUS - RO9875
REQUERIDO: COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DE 
RONDÔNIA - CAERD
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA SISTEMA PJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido 
documento à agência da Caixa Econômica Federal, agência 
Nações Unidas, nesta capital, sob pena de encaminhamento para 
conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia 
(Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo n. 7050708-
79.2019.8.22.0001 
REQUERENTE: MACIEL AURELIANO ANDRADE, RUA JOSÉ 
VIEIRA CAÚLA 5531, - DE 5291 A 5671 - LADO ÍMPAR IGARAPÉ 
- 76824-335 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
REQUERENTE: MACIEL AURELIANO ANDRADE CPF nº 
008.343.091-14

ADVOGADO DO REQUERENTE: ANTONIO CARLOS PEREIRA 
NEVES OAB nº RO9716 
REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., AVENIDA 
SETE DE SETEMBRO 558, - ATÉ 582 - LADO PAR CENTRO - 
76801-028 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
Despacho
Busca-se reconsideração da decisão referente a antecipação 
de tutela para que a instituição ré seja compelida a restituir e 
desbloquear o valor retido em sua conta-corrente. Entretanto, não 
há informações quanto ao motivo da recusa por parte da requerida, 
razão pela qual subsistem dúvidas quanto à probabilidade do direito 
vindicado.
Diante dos fatos e em atenção à urgência do caso concreto, com 
vistas a reunir elementos que melhor amparem a decisão do 
juízo e com fulcro no art. 300, §2º, do CPC, determino a citação 
e intimação da requerida para que se manifeste quanto ao pedido 
de reconsideração da antecipação da tutela, no prazo de 5 (cinco) 
dias, após os quais haverá a apreciação do pedido de tutela.
Ressalva-se que a contestação e demais provas, inclusive a 
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser 
apresentadas até o ato da audiência de conciliação, nos termos do 
Provimento Conjunto Presidência e Corregedoria n. 001/2017.
Serve a presente como mandado, devendo o Sr.(a) Oficial(a) de 
Justiça citar e intimar as partes do presente despacho, bem como 
da audiência de conciliação designada para o dia 02/04/2020 às 
16h, no FÓRUM JUDICIAL UNIFICADO – AVENIDA PINHEIRO 
MACHADO Nº 777, ENTRE RUAS JOSÉ BONIFÁCIO E 
GONÇALVES DIAS, FUNDOS DA 17ª BRIGADA DE INFANTARIA 
E SELVA – 17º BIS – BAIRRO OLARIA, PORTO VELHO/RO – 
SALAS DE AUDIÊNCIA – CEJUSC JUIZADOS. Consigne-se as 
advertências e recomendações de praxe (artigos 20 e 51, I, ambos 
da LF 9.099/95), bem como incluindo a possibilidade de inversão 
do ônus da prova. Ante a urgência da medida, autoriza-se que o 
mandado de citação/intimação seja cumprido pelo Oficial de Justiça 
plantonista.
Advertências: I – os prazos processuais no juizado especial, 
inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência 
do ato respectivo; II – as partes deverão comunicar eventuais 
alterações dos respectivos endereços, sob pena de se considerar 
como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de 
intimação cumprido no endereço constante dos autos; III – deverão 
comparecer na data, horário e endereço em que se realizará a 
audiência, e que procuradores e prepostos deverão comparecer 
munidos de poderes específicos para transacionar; IV – a pessoa 
jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer 
à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta 
de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 
20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que, os atos constitutivos, contratos 
sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva 
constatação da personalidade jurídica e da regular representação 
em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo 
Civil), sob pena de revelia; V – em se tratando de pessoa 
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a 
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova; VI – nas 
causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes 
deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; VII – o 
não comparecimento injustificado do autor implicará na extinção e 
arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado 
mediante pagamento de custas e despesas processuais; VIII – o 
não comparecimento do requerido a quaisquer das audiências 
designadas implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os 
fatos narrados no pedido inicial; IX – deverão comparecer à 
audiência designada munidos de documentos de identificação 
válidos e cientes de seus dados bancários, a fim de permitir a 
instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial; X – a contestação e demais 
provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
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qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, 
deverão ser apresentadas até o ato da audiência de conciliação; XI 
– na mesma oportunidade, o autor deverá se manifestar, em até 10 
(dez) minutos, sobre os documentos e preliminares eventualmente 
apresentados; XII – não havendo acordo, poderá ser designada 
uma data para a realização da audiência de instrução e julgamento; 
XIII – havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a 
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias 
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da 
respectiva Comarca.
OBSERVAÇÃO: Este processo tramita por meio do sistema de 
Processo Judicial Eletrônico. Para visualizar a petição inicial e 
se informar sobre as vantagens de se cadastrar neste sistema, 
entre no site http:/pje.tjro.jus.br ou compareça na sede deste juízo. 
Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) 
devem ser trazidos ao juízo em formato digital (CD, PEN DRIVE, 
etc.) em arquivos com no máximo 1MB cada.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019 
Luciane Sanches 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo n°: 7009606-14.2018.8.22.0001
EXEQUENTE: MARIA GORETTI CARDOSO DA SILVA
Advogados do(a) EXEQUENTE: POLLYANA JUNIA MUNIZ DA 
SILVA NASCIMENTO - RO5001, MARIANA BARBOSA DA SILVA 
OLIVEIRA - RO7892
EXECUTADO: BAIRRO NOVO PORTO VELHO 
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S/A, BAIRRO NOVO 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., ODEBRECHT 
REALIZACOES IMOBILIARIAS E PARTICIPACOES S.A.
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
Fica Vossa Senhoria intimada a, no prazo de 5 (cinco) dias, 
apresentar procuração com poderes específicos para levantamento 
de alvará por seu(s) advogado(s), nos termos do art. 105 do Código 
de Processo Civil, sob pena de expedição do alvará apenas em 
nome da parte.
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE
Processo nº: 7029618-49.2018.8.22.0001 (Processo Judicial 
eletrônico - PJe)
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
REQUERENTE: EMANUEL ARISLANDIO COSTA MARQUES
Advogados do(a) REQUERENTE: RUI BENEDITO GALVAO - 
RO242-B, ANTONIO MADSON ERASMO SILVA - RO2582
REQUERIDO: LUIZ CARLOS LAUTHARTTE
Advogado do(a) REQUERIDO: FABIO HENRIQUE DOS SANTOS 
LEAO - RO4402
Com base em acórdão proferido pela Turma Recursal, fica vossa 
senhoria notificada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
pagamento das custas processuais, sob pena de inscrição em 
dívida ativa e protesto extrajudicial. O Valor das custas é de 1% 
um por cento, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896 
de 2016 (Regimento de Custas). Assim, para gerar o boleto de 
pagamento, utilize o link abaixo. 

http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=Tx7niP9iEw7gdde9QtEM
Nn_CnNejhosUMo1nxE8.wildfly01:custas1.1
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE
Processo nº: 7052654-57.2017.8.22.0001 (Processo Judicial 
eletrônico - PJe)
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: REGINALDO PALHARES SOUSA
EXECUTADO: BAIRRO NOVO PORTO VELHO 
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S/A, ODEBRECHT 
REALIZACOES IMOBILIARIAS S.A
Advogados do(a) EXECUTADO: ANDREY CAVALCANTE DE 
CARVALHO - RO303-B, GUSTAVO CLEMENTE VILELA - 
SP220907
Com base em acórdão proferido pela Turma Recursal, fica vossa 
senhoria notificada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
pagamento das custas processuais, sob pena de inscrição em 
dívida ativa e protesto extrajudicial. O Valor das custas é de 1% 
um por cento, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896 
de 2016 (Regimento de Custas). Assim, para gerar o boleto de 
pagamento, utilize o link abaixo. 
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=Tx7niP9iEw7gdde9QtEM
Nn_CnNejhosUMo1nxE8.wildfly01:custas1.1
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE
Processo nº: 7004738-56.2019.8.22.0001 (Processo Judicial 
eletrônico - PJe)
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
AUTOR: JOTA SILVESTRE DO NASCIMENTO SILVA
Advogado do(a) AUTOR: RODRIGO TOTINO - RO6338
AUTOR: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Advogado do(a) AUTOR: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM 
- RJ62192
Com base em acórdão proferido pela Turma Recursal, fica vossa 
senhoria notificada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
pagamento das custas processuais, sob pena de inscrição em 
dívida ativa e protesto extrajudicial. O Valor das custas é de 1% 
um por cento, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896 
de 2016 (Regimento de Custas). Assim, para gerar o boleto de 
pagamento, utilize o link abaixo. 
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=Tx7niP9iEw7gdde9QtEM
Nn_CnNejhosUMo1nxE8.wildfly01:custas1.1
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo n°: 7011504-13.2015.8.22.0601
EXEQUENTE: SILVEIRA & BORGES LTDA - ME



224DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

Advogados do(a) EXEQUENTE: CRISTIANA FONSECA AFFONSO 
- RO5361, DAYNNE FRANCYELLE DE GODOI PEREIRA - 
RO5759
EXECUTADO: MARIA ISABEL BATISTA MOSCHINI
Intimação À PARTE REQUERENTE/REQUERIDA (VIA SISTEMA 
PJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido 
documento à agência da Caixa Econômica Federal, agência 
Nações Unidas, nesta capital, sob pena de encaminhamento para 
conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia 
(Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo n°: 7038026-29.2018.8.22.0001
REQUERENTE: RAISSA FRANCA COSTA
Advogados do(a) REQUERENTE: ANE CAROLINE FERREIRA 
DOS SANTOS - RO4309, JOHNNY DENIZ CLIMACO - RO6496
REQUERIDO: CLARO S.A.
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA SISTEMA PJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido 
documento à agência da Caixa Econômica Federal, agência 
Nações Unidas, nesta capital, sob pena de encaminhamento para 
conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia 
(Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo nº 7031617-03.2019.8.22.0001
AUTOR: ANTONIO GOMES DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: SAMIA GABRIELA NUNES ROCHA - 
RO7064
RÉU: CARLOS ROBERTO MAIORQUIM
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam 
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a 
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na 
sala de audiências do CEJUSC Porto Velho - 4º Juizado Especial 
Cível, sito à Av. Pinheiro Machado, 777, Bairro Olaria, Porto Velho/
RO - CEP 76801-235, conforme informações abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: Sala A - 4º Juizado Especial Cível Data: 
17/04/2020 Hora: 08:40 
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a 
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser 
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo 
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da 
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade 
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar 
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de 
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca; 
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as 
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4) 

Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) 
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu 
não comparecimento a qualquer das audiências designadas, 
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados 
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria 
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo 
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação, 
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo 
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da 
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, 
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de 
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive 
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às 
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas 
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar 
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de 
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada 
ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa 
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a 
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º, 
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas 
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e 
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de 
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE 
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão 
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente 
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para 
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo n°: 7021824-40.2019.8.22.0001
AUTOR: SEBASTIAO DA SILVA BARBOSA FILHO
Advogados do(a) AUTOR: PAULO FRANCISCO DE MATOS - 
RO1688, ERICA APARECIDA SOUSA DE MATOS - RO9514
RÉU: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A
Intimação À PARTE REQUERENTE/REQUERIDA (VIA SISTEMA 
PJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido 
documento à agência da Caixa Econômica Federal, agência 
Nações Unidas, nesta capital, sob pena de encaminhamento para 
conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia 
(Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo n°: 7036756-04.2017.8.22.0001
REQUERENTE: CATERINE QUEIROZ RIBAS
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO AUGUSTO BARBOZA 
PINHEIRO - RO5706
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REQUERIDO: BAIRRO NOVO PORTO VELHO 
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S/A, ODEBRECHT 
REALIZACOES IMOBILIARIAS S.A
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA SISTEMA PJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido 
documento à agência da Caixa Econômica Federal, agência 
Nações Unidas, nesta capital, sob pena de encaminhamento para 
conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia 
(Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE
Processo nº: 7019078-05.2019.8.22.0001 (Processo Judicial 
eletrônico - PJe)
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
REQUERENTE: CESARINA ALVES DA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: PAMELA GLACIELE VIEIRA DA 
ROCHA - RO5353, JOHNI SILVA RIBEIRO - RO7452
REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS
Advogados do(a) REQUERIDO: BERNARDO AUGUSTO GALINDO 
COUTINHO - RO2991, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - 
RJ95502
Com base em acórdão proferido pela Turma Recursal, fica vossa 
senhoria notificada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
pagamento das custas processuais, sob pena de inscrição em 
dívida ativa e protesto extrajudicial. O Valor das custas é de 1% 
um por cento, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896 
de 2016 (Regimento de Custas). Assim, para gerar o boleto de 
pagamento, utilize o link abaixo. 
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=Tx7niP9iEw7gdde9QtEM
Nn_CnNejhosUMo1nxE8.wildfly01:custas1.1
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo nº 7035217-32.2019.8.22.0001
AUTOR: LISLANE DE SOUZA RIBEIRO
Advogado do(a) AUTOR: ALBERTO JUNIOR DE SOUZA 
CALDEIRA - RO8411
RÉU: MADSON NASCIMENTO DOS SANTOS
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam 
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a 
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na 
sala de audiências do CEJUSC Porto Velho - 4º Juizado Especial 
Cível, sito à Av. Pinheiro Machado, 777, Bairro Olaria, Porto Velho/
RO - CEP 76801-235, conforme informações abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: Sala A - 4º Juizado Especial Cível Data: 
17/04/2020 Hora: 09:20 
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a 
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser 
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo 
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da 

audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade 
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar 
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de 
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca; 
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as 
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4) 
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) 
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu 
não comparecimento a qualquer das audiências designadas, 
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados 
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria 
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo 
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação, 
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo 
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da 
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, 
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de 
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive 
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às 
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas 
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar 
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de 
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada 
ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa 
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a 
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º, 
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas 
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e 
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de 
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE 
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão 
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente 
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para 
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE
Processo nº: 7019438-37.2019.8.22.0001 (Processo Judicial 
eletrônico - PJe)
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
AUTOR: SHEILA BORGES CARDOSO
Advogado do(a) AUTOR: ROZINEI TEIXEIRA LOPES - RO5195
RÉU: CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 
S.A.
Advogado do(a) RÉU: THIAGO MAHFUZ VEZZI - RO6476
Com base em acórdão proferido pela Turma Recursal, fica vossa 
senhoria notificada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
pagamento das custas processuais, sob pena de inscrição em 
dívida ativa e protesto extrajudicial. O Valor das custas é de 1% 
um por cento, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896 
de 2016 (Regimento de Custas). Assim, para gerar o boleto de 
pagamento, utilize o link abaixo. 
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=Tx7niP9iEw7gdde9QtEM
Nn_CnNejhosUMo1nxE8.wildfly01:custas1.1
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo n°: 7041876-28.2017.8.22.0001
REQUERENTE: ELIAS VIEIRA DA SILVA, DHEILLISSON ROIZ 
TORRES DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: CASTIEL FERREIRA DE PAULA 
- RO8063
REQUERIDO: CLARO S.A.
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA SISTEMA PJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido 
documento à agência da Caixa Econômica Federal, agência 
Nações Unidas, nesta capital, sob pena de encaminhamento para 
conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia 
(Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo n°: 7022536-64.2018.8.22.0001
REQUERENTE: MARIA HELENA PEIXOTO PERON
Advogados do(a) REQUERENTE: ARTUR LOPES DE SOUZA 
- RO6231, SERGIO CARDOSO GOMES FERREIRA JUNIOR - 
RO4407
REQUERIDO: BAIRRO NOVO PORTO VELHO 
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S/A, ODEBRECHT 
REALIZACOES IMOBILIARIAS S.A
Intimação À PARTE REQUERENTE/REQUERIDA (VIA SISTEMA 
PJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido 
documento à agência da Caixa Econômica Federal, agência 
Nações Unidas, nesta capital, sob pena de encaminhamento para 
conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia 
(Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo n°: 7008076-38.2019.8.22.0001
EXEQUENTE: DOGLAIR SALVADOR SANTANA
Advogados do(a) EXEQUENTE: LILIAN DARLINGUE 
NASCIMENTO DOS SANTOS - RO9408, ILKA DA SILVA VIEIRA 
- RO9383
EXECUTADO: AMANDA SOUZA GOMES
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA SISTEMA PJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido 
documento à agência da Caixa Econômica Federal, agência 
Nações Unidas, nesta capital, sob pena de encaminhamento para 
conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia 
(Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo nº: 7041448-12.2018.8.22.0001
REQUERENTE: LAUDIR TAONIRA DE OLIVEIRA KARITIANA
REQUERIDO: COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DE 
RONDÔNIA - CAERD
Advogado do(a) REQUERIDO: CLAYTON CONRAT KUSSLER - 
RO3861
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, FICA VOSSA SENHORIA 
INTIMADA a apresentar impugnação à indisponibilidade dos ativos 
financeiros (embargos à execução), NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 
DIAS, nos termos do artigo 854, § 1º do Código de Processo Civil.
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo 7034470-
82.2019.8.22.0001 
AUTOR: MATILDES VIEIRA LEMOS, RUA JOÃO PEDRO DA 
ROCHA 2539, - DE 2347/2348 AO FIM EMBRATEL - 76820-888 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: ELAINE DE SOUZA OAB nº RO4255 
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON , AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 
- LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERIDO: MARCIO MELO NOGUEIRA OAB 
nº RO2827, ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO OAB nº 
RO635 
Sentença
Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1.995.
ALEGAÇÕES DA AUTORA: Trata-se de alegação de cobrança e 
negativação indevida, mesmo sem possuir nenhuma pendência 
financeira com a requerida. Nesse sentido, requer que o débito 
no valor de R$110,07 (cento e dez reais e sete centavos) seja 
declarado inexistente/inexigível. Requer ainda, indenização pelos 
danos morais suportados. 
ALEGAÇÕES DO RÉU: Alega que as inscrições em nome do 
autor remontam aos consumos compreendidos no encerramento 
de sua relação contratual. Sustenta que a autora estava ciente 
da possibilidade de cobrança residual. Nesse sentido, requer a 
improcedência dos pedidos. 
PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO: A questão deve ser examinada 
à luz do Código de Defesa do Consumidor e dos princípios a ele 
inerentes, vez que a requerida é efetiva prestadora de serviço e, 
como tal, deve se acautelar e responder plenamente por suas 
ações.
O ônus da prova, no caso em exame e em atenção ao sistema de 
proteção do consumidor, que é a parte mais débil da relação. (art. 
6º, VIII, da LF 8.078/90).
Nos autos, resta comprovada a negativação do nome da autora 
comandada pela requerida, no valor de R$110,07 (cento e dez 
reais e sete centavos), decorrente de um débito com vencimento 
em 18/10/2016, conforme documentos anexo ao ID: 29661320 e 
29661322.
Não obstante, a parte autora comprovou nos autos que realizou o 
pagamento da fatura com vencimento em 18/10/2016, conforme 
comprovante anexo ao ID 29791363.
Assim, considerando que a autora comprovou a existência da 
inscrição, que é o fato constitutivo do seu direito, cabia a requerido, 
na forma do art. 373, inciso II, do CPC, comprovar a legitimidade do 
ato, que seria fato impeditivo do direito alegado.
Por outro lado, a requerida não se desincumbiu a contento do ônus 
que lhe cabia, e se limitou a informar que a inscrição se deu em razão 
do não pagamento de saldo residual constante no encerramento da 
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relação contratual, deixando de comprovar o alegado. Ao contrário, 
conforme documento anexo ao ID 29661321, a requerida jamais 
deixou de prestar serviços à autora.
Assim, as simples alegações da requerida não são suficientes para 
eximir este de suas responsabilidades, vez que não há nos autos 
qualquer comprovante de pendência financeira da autora.
Definitivamente, procedente é o pleito declaratório de inexistência/
inexigibilidade de débito. 
Na mesma via de sucesso segue o pleito indenizatório por dano 
moral. 
É inegável que os serviços de proteção ao crédito, existentes em 
todo o mundo, desempenham função de relevo, destacando-se 
pela rapidez e a segurança da concessão do crédito. Mas, por 
outro lado, o serviço é potencialmente lesivo à privacidade e à 
honra das pessoas, de modo que o legislador previu rígido controle 
nos procedimentos de inscrição de nomes em base restritiva de 
crédito.
No direito brasileiro, para a caracterização da responsabilidade 
civil, é necessária a presença concomitante de três elementos: um 
ato culposo ou doloso, um dano e o nexo de causalidade entre o 
dano e a culpa. 
Insta salientar que o dano moral não necessita ser provado, sendo 
simplesmente presumido, decorrendo dos fatos em si. O Colendo 
Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, já pacificou o 
entendimento de que o dano moral independe de prova, havendo 
necessidade apenas de se demonstrar o fato que o gerou. 
Assim, tenho que caracterizada a responsabilidade civil da requerida 
pelo dano moral experimentado pela parte autora, analisada de 
acordo com os fatos e documentos trazidos aos autos.
Assim, qualquer pessoa normal sofreria abalo psíquico pela 
inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.
Desta forma, considerando os argumentos expostos, os elementos 
constantes nos autos, a condição econômico-financeira da 
requerente, a repercussão do ocorrido e nem outras consequências 
mais graves e, ainda, a culpa do requerido, bem como a capacidade 
financeira desta, fixo a indenização por dano moral em R$ 8.000,00 
(oito mil reais), de modo a disciplinar a requerida e dar satisfação 
pecuniária à parte autora.
TUTELA ANTECIPADA EM SENTENÇA: Diante do reconhecimento 
acerca da inexigibilidade/inexistência do débito e da consequente 
ilegitimidade da negativação, passo à reanálise do pedido de 
antecipação de tutela formulado na inicial.
Com efeito, ante a presença dos requisitos previstos no art. 300 
do CPC, constato que os efeitos da tutela jurisdicional concedidos 
nesta sentença devem ser antecipados, determinando-se a baixa 
da inscrição em nome da requerente.
Esta é a decisão que mais justa se revela para o caso concreto, nos 
termos do art. 6º da LF 9.099/95.
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM 
PARTE o pedido inicial formulado por MATILDES VIEIRA LEMOS 
em face de CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A., partes 
qualificadas, e, por via de consequência:
a) DECLARO a inexistência/inexigibilidade do débito de R$110,07 
(cento e dez reais e sete centavos), que originou a inscrição do 
nome do autor nos órgãos restritivos de crédito e que ainda consta 
como pendente nos bancos de dados da requerida (ID. 29661322); 
e
b) CONDENO a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito 
mil reais) à parte autora, a título dos reconhecidos danos morais, 
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e atualização 
monetária, a partir da publicação da sentença (S. 362, STJ).
Ainda, CONCEDO o pedido de tutela antecipada, devendo o cartório 
oficiar o(s) órgãos de restrição para que promovam a “baixa” da 
restrição comandada e efetivada e imediata comunicação a este 
juízo, e torno definitiva a exclusão do nome da requerente do 
cadastro de inadimplentes em razão do mencionado débito.
Por conseguinte, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO 
DO MÉRITO, nos termos dos arts. 51, caput, da LF 9.099/95, e 
487, I, CPC/2015, ficando a parte ré ciente da obrigação de pagar 

o valor determinado no prazo de 15 (quinze) dias, imediatamente 
após o trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, 
nos moldes do artigo 52, incisos III e IV, LF 9.099/95, e Enunciado 
Cível FOJUR nº 05 (Somente deverá ser intimada a parte para 
o pagamento voluntário da condenação, caso não tenha sido 
determinado na sentença ou no acórdão que o início do prazo para 
pagamento era automático e a contar do trânsito em julgado), sob 
pena de incidência da multa legal de inadimplência de 10% (dez 
por cento) ad valorem (arts. 52, caput, LF 9.099/95, e 523, §1º, 
CPC/2015), não sendo aplicável a parte final do §1° do referido 
artigo, no que tange à condenação em honorários advocatícios, 
conforme Enunciado 97 do FONAJE.
Consigno que o pagamento deverá ocorrer em conta judicial da 
Caixa Econômica Federal S/A, já que esta é a instituição financeira 
oficial para manutenção e gerenciamento das contas judiciais da 
Comarca de Porto Velho (Provimento 001/2008 PR TJ/RO), sob 
pena de ser considerando inexistente o pagamento realizado 
através de outra instituição bancária, nos termos do artigo 4º do 
Provimento Conjunto n. 006/2015-PR-CG, publicado no DJE n.o 
115/2015, incidindo, inclusive, as penas previstas no artigo 523 do 
CPC, além de juros e correção monetária prevista em Lei.
Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 
15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação, conforme determina o art. 525 do CPC.
Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário, no pedido de 
cumprimento de sentença o credor deverá apresentar planilha de 
cálculos com a inclusão da multa de 10% (dez por cento) sobre 
o valor do débito (artigo 523, §1º, do CPC), bem como dizer se 
pretende que o Judiciário pesquise bases de dados públicas e 
privadas, praticando atos de penhora, registro e expropriação 
(BACENJUD e RENAJUD) e se deseja ver protestado o devedor, 
quando não forem localizados bens (SERASAJUD).
Após o trânsito em julgado, havendo pagamento voluntário por 
meio de depósito judicial, independente de nova conclusão, desde 
logo fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 
valores depositados em prol da parte credora, assim como os 
acréscimos devidos, intimando-a para retirar a ordem no prazo de 
10 (dez) dias.
Transcorrido o decêndio sem qualquer manifestação, transfira o 
numerário para conta única e centralizadora do Tribunal de Justiça 
de Rondônia, conforme Provimento 016/2010 PR-TJ/RO.
Caso a parte pretenda recorrer da presente decisão, sob o páreo 
da justiça gratuita, deverá comprovar documentalmente que faz 
jus ao benefício, no ato da interposição do recurso, sob pena de 
indeferimento da gratuidade. 
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019. 
Luciane Sanches 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo n°: 7023488-09.2019.8.22.0001
EXEQUENTE: ELIANE MARA DE MIRANDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ELIANE MARA DE MIRANDA - 
RO7904
EXECUTADO: LINDA INES RODRIGUES DE LIMA
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
intimada a se manifestar acerca da certidão ID:32570480 NO 
PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS sob pena de arquivamento.
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE
Processo nº: 7049884-91.2017.8.22.0001 (Processo Judicial 
eletrônico - PJe)
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
REQUERENTE: ROSINETE RODRIGUES BARROS
REQUERIDO: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS 
PINHEIRO SARMENTO - RO5462
Com base em acórdão proferido pela Turma Recursal, fica vossa 
senhoria notificada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
pagamento das custas processuais, sob pena de inscrição em 
dívida ativa e protesto extrajudicial. O Valor das custas é de 1% 
um por cento, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896 
de 2016 (Regimento de Custas). Assim, para gerar o boleto de 
pagamento, utilize o link abaixo. 
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=Tx7niP9iEw7gdde9QtEM
Nn_CnNejhosUMo1nxE8.wildfly01:custas1.1
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE
Processo nº: 7031574-03.2018.8.22.0001 (Processo Judicial 
eletrônico - PJe)
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
REQUERENTE: ROGERIO DO AMOR DIVINO SANTOS
REQUERIDO: BAIRRO NOVO PORTO VELHO 
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S/A, ODEBRECHT 
REALIZACOES IMOBILIARIAS S.A
Advogados do(a) REQUERIDO: ANDREY CAVALCANTE DE 
CARVALHO - RO303-B, PAULO BARROSO SERPA - RO4923
Com base em acórdão proferido pela Turma Recursal, fica vossa 
senhoria notificada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
pagamento das custas processuais, sob pena de inscrição em 
dívida ativa e protesto extrajudicial. O Valor das custas é de 1% 
um por cento, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896 
de 2016 (Regimento de Custas). Assim, para gerar o boleto de 
pagamento, utilize o link abaixo. 
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=Tx7niP9iEw7gdde9QtEM
Nn_CnNejhosUMo1nxE8.wildfly01:custas1.1
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE
Processo nº: 7009284-96.2015.8.22.0001 (Processo Judicial 
eletrônico - PJe)
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
REQUERENTE: ENIO TORRES SOARES
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO DUARTE CAPELETTE 
- RO3690
REQUERIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Com base em acórdão proferido pela Turma Recursal, fica vossa 
senhoria notificada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
pagamento das custas processuais, sob pena de inscrição em 
dívida ativa e protesto extrajudicial. O Valor das custas é de 1% 
um por cento, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896 
de 2016 (Regimento de Custas). Assim, para gerar o boleto de 
pagamento, utilize o link abaixo. 
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=Tx7niP9iEw7gdde9QtEM
Nn_CnNejhosUMo1nxE8.wildfly01:custas1.1
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo nº: 7049318-11.2018.8.22.0001.
REQUERENTE: DAIANA NASCIMENTO DA SILVA
REQUERIDO: COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DE 
RONDÔNIA - CAERD
Advogado do(a) REQUERIDO: CLAYTON CONRAT KUSSLER - 
RO3861
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA 
INTIMADA, por intermédio de seu advogado, cumprir 
espontaneamente a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, 
efetuando o pagamento do valor, obrigatoriamente junto a Caixa 
Econômica Federal (Provimento 001/2008 PR TJ/RO c/c Art. 840, I, 
do CPC), conforme Planilha de Cálculo, sob pena de acréscimo de 
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor apresentado da dívida, 
conforme disposto no art. 523, § 1º, do Código de Processual 
Civil.
ADVERTÊNCIAS: 1) O VALOR DA CONDENAÇÃO 
OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO 
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008 
PR TJ/RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E 
TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO PROCESSO, SOB PENA 
DE SER CONSIDERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO 
REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, 
NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO 
N.º 006/2015-PR-CG, PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA 
ESTADUAL N.º 115/2015, INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS 
PREVISTAS NO ARTIGO 475-J DO CPC, ALÉM DE JUROS E 
CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS 
PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA 
EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, 
SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO 
DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES 
DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS 
RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR 
COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO 
CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 
19, § 2º, LF 9.099/95). 
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo 7034109-
65.2019.8.22.0001 
AUTOR: MARCELLIN CHAMPAGNAT MACEDO DE MEDEIROS, 
RUA ANTÔNIO SERPA DO AMARAL 1540 SÃO JOÃO BOSCO - 
76803-796 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: HUGO MADUREIRA REGUEIRA OAB 
nº PE39278 
RÉU: LATAM LINHAS AEREAS S/A, RUA VERBO DIVINO 2001, 3 
AO 6 ANDAR CHÁCARA SANTO ANTÔNIO (ZONA SUL) - 04719-
002 - SÃO PAULO - SÃO PAULO 
ADVOGADO DO RÉU: FABIO RIVELLI OAB nº BA34908 
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Sentença 
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, da LF 9.099/95).
ALEGAÇÕES DO AUTOR: Narra que sofreu danos morais em 
decorrência da falta de administração e má execução dos serviços 
contratados e prestados pela ré que, ao contrário do pactuado, 
impediu que o requerente embarcasse no itinerário e horário 
programado, causando abalos psicológicos ao consumidor. Em 
razão do cancelamento, o autor fora remanejado para um voo no 
dia seguinte, chegando ao destino final após 24 horas do que havia 
contratado. 
ALEGAÇÕES DA REQUERIDA: Alega que houve a alteração 
justificada do voo, em razão da restruturação da malha aérea, o 
que elidiria a sua responsabilidade civil. Sustenta que os autores 
não comprovaram os danos narrados. Nesse sentido, requer a 
improcedência dos pedidos.
PROVAS E FUNDAMENTOS: Tratando-se de relação de consumo, 
aplicam-se ao caso as regras do CDC. Ademais, é caso de 
julgamento conforme o estado do processo, ante a desnecessidade 
de produção de outras provas.
Nestes autos, restaram incontroversos a contratação firmada entre 
as partes, o cancelamento do voo. 
Muito embora a empresa pretenda afastar a sua responsabilidade 
civil, constata-se que os argumentos utilizados (readequação da 
malha aérea) não restaram comprovados e, portanto, a requerida 
deixou de demonstrar a legitimidade de sua conduta, ônus que lhe 
caberia, já que é a responsável pela prestação dos serviços.
Neste contexto, o CDC, em seu art. 14, dispõe que a responsabilidade 
do fornecedor é objetiva, apenas sendo afastada quando houver 
prova da inexistência do defeito ou da culpa exclusiva do consumidor 
ou de terceiro. No caso dos autos, no entanto, a requerida não 
logrou êxito em afastar a responsabilidade objetiva a si atribuída 
em razão dos fatos descritos na inicial.
De toda sorte, da narrativa inicial se depreende, sem sombra de 
dúvidas, que a falha na prestação do serviço configura ofensa à 
estabilidade emocional e psicológica do consumidor, ofendendo-
se a dignidade humana ao frustrar a justa expectativa da correta 
prestação dos serviços.
Os consumidores, acreditando na credibilidade do serviço 
contratado, programaram-se previamente para a viagem, onde 
há todo o planejamento necessário e de praxe, de forma que o 
cancelamento do voo, com atraso de aproximadamente 24 horas 
da chegada ao destino final, ocasionou sofrimento à parte autora, 
configurando nítido dano moral.
Tem-se percebido que a requerida tem reiterado na prática de 
atrasos/cancelamentos de voos sem justificativa plausível em 
aeroportos no Brasil, a exemplo do constatado nos processos: 
7041923-65.2018.8.22.0001, 7038479-24.2018.8.22.0001 e 
7023325-63.2018.8.22.0001, 7049784-05.2018.8.22.0001, além 
de tantos outros processos não mencionados por número, o que 
deve ser considerado para a fixação do quantum indenizatório.
Considerando os argumentos expostos, os elementos constantes 
nos autos, a condição econômico-financeira dos requerentes, a 
repercussão do ocorrido, e, ainda, a culpa da requerida, bem como 
a capacidade financeira desta, fixo a indenização por dano moral 
em R$10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos autores, de modo 
a disciplinar a requerida e dar satisfação pecuniária ao autor.
Essa é a decisão que mais justa e equânime emerge para o caso 
concreto (art. 6º, da LF 9.099/95).
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM 
PARTE o pedido inicial formulado por MARCELLIN CHAMPAGNAT 
MACEDO DE MEDEIROS em face de LATAM AIRLINES GROUP 
S/A, partes qualificadas, e, por via de consequência, CONDENO a 
empresa requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) 
a título dos reconhecidos danos morais para cada um dos autores, 
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e atualização 
monetária, a partir do arbitramento (Súmula n. 362, do STJ), 
consoante tabela do E. TJRO.
Por conseguinte, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO 
DO MÉRITO, nos termos dos arts. 51, caput, da LF 9.099/95, e 

487, I, CPC/2015, ficando a parte ré ciente da obrigação de pagar 
o valor determinado no prazo de 15 (quinze) dias, imediatamente 
após o trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, 
nos moldes do artigo 52, incisos III e IV, LF 9.099/95, e Enunciado 
Cível FOJUR nº 05 (Somente deverá ser intimada a parte para 
o pagamento voluntário da condenação, caso não tenha sido 
determinado na sentença ou no acórdão que o início do prazo para 
pagamento era automático e a contar do trânsito em julgado), sob 
pena de incidência da multa legal de inadimplência de 10% (dez 
por cento) ad valorem (arts. 52, caput, LF 9.099/95, e 523, §1º, 
CPC/2015), não sendo aplicável a parte final do §1° do referido 
artigo, no que tange à condenação em honorários advocatícios, 
conforme Enunciado 97 do FONAJE.
Consigno que o pagamento deverá ocorrer em conta judicial da 
Caixa Econômica Federal S/A, já que esta é a instituição financeira 
oficial para manutenção e gerenciamento das contas judiciais da 
Comarca de Porto Velho (Provimento 001/2008 PR TJ/RO), sob 
pena de ser considerando inexistente o pagamento realizado 
através de outra instituição bancária, nos termos do artigo 4º do 
Provimento Conjunto n. 006/2015-PR-CG, publicado no DJE n.o 
115/2015, incidindo, inclusive, as penas previstas no artigo 523 do 
CPC, além de juros e correção monetária prevista em Lei.
Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 
15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação, conforme determina o art. 525 do CPC.
Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário, no pedido de 
cumprimento de sentença o credor deverá apresentar planilha de 
cálculos com a inclusão da multa de 10% (dez por cento) sobre 
o valor do débito (artigo 523, §1º, do CPC), bem como dizer se 
pretende que o Judiciário pesquise bases de dados públicas e 
privadas, praticando atos de penhora, registro e expropriação 
(BACENJUD e RENAJUD) e se deseja ver protestado o devedor, 
quando não forem localizados bens (SERASAJUD).
Após o trânsito em julgado, havendo pagamento voluntário por 
meio de depósito judicial, independente de nova conclusão, desde 
logo fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 
valores depositados em prol da parte credora, assim como os 
acréscimos devidos, intimando-a para retirar a ordem no prazo de 
10 (dez) dias.
Transcorrido o decêndio sem qualquer manifestação, transfira o 
numerário para conta única e centralizadora do Tribunal de Justiça 
de Rondônia, conforme Provimento 016/2010 PR-TJ/RO.
Caso a parte pretenda recorrer da presente decisão, sob o páreo 
da justiça gratuita, deverá comprovar documentalmente que faz 
jus ao benefício, no ato da interposição do recurso, sob pena de 
indeferimento da gratuidade. 
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019. 
Luciane Sanches 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível DESPACHO/MANDADO 
DE EXECUÇÃO
Processo n. 7043807-95.2019.8.22.0001 
EXEQUENTE: A.P.M. NOTARIO JOSEFOVICZ EVENTOS - ME, 
RODOVIA BR-364 KM 5, PORTAL DAS AMÉRICAS CIDADE 
JARDIM - 76815-800 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: FRANCISCO LOPES COELHO 
OAB nº RO678 
EXECUTADO: ADANILDE FERREIRA MENDES, RUA ARACARI 
222 TRÊS MARIAS - 76812-480 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Valor da Execução: R$ 5.353,66 (cinco mil, trezentos e cinquenta e 
três reais e sessenta e seis centavos)
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Recebo a inicial de execução de título extrajudicial (art. 784, III, do 
CPC), nos moldes do art. 53 e seguintes da Lei Federal nº 9.099/95 
e de acordo com os documentos juntados.
Serve o presente como mandado, devendo o(a) Senhor(a) 
Oficial(a) de Justiça CITAR a parte executada no endereço acima 
mencionado, para pagar, dentro do prazo legal de três (03) dias, 
o principal e as cominações legais, ou nomear bens à penhora, 
suficientes para assegurar a totalidade do débito e acréscimos 
legais (art. 829 do CPC). Se a parte requerida não pagar nem 
fizer nomeação válida, o Oficial de Justiça PENHORAR-LHE-Á 
tantos bens quanto bastem para o pagamento do principal, 
designando-se audiência de conciliação pós-penhora para o dia 
_____/_____/_____ às _______ horas, intimando-se as partes 
(local da audiência: Centro Judiciário de Soluções de Conflito e 
Cidadania,Rua Quintino Bocaiúva n. 3061, esquina com Av. Jorge 
Teixeira, Bairro Embratel, Porto Velho-RO). Havendo penhora, 
a parte requerida poderá oferecer Embargos à Execução em 15 
(quinze) dias, desde que o faça na própria Audiência, na forma do 
art. 53, §§ 1º e 3º da Lei 9.099/1995. 
INTIMAR a parte autora para em 10 (dez) dias dizer o que pretende 
quanto ao bem penhorado ou indicar outros bens em caso de 
ausência de penhora ou discordância quanto aos bens penhorados, 
sob pena de extinção do processo e condenação ao pagamento de 
custas e despesas processuais.
OBSERVAÇÃO: Deverá o Senhor (a) Oficial (a) de Justiça, se 
necessária a designação de audiência de tentativa de conciliação 
pós-penhora, agendá-la somente em dias de sexta-feira às 16h00.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019. 
Luciane Sanches 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo n. 7022512-
02.2019.8.22.0001 
REQUERENTE: CLAUDIONOR SOARES MUNIZ, ESTRADA DA 
PENAL 4405, - DE 4525 A 4555 - LADO ÍMPAR RIO MADEIRA - 
76821-331 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: VERIDIANA LUCENA MUNIZ 
OAB nº RO3459 
REQUERIDOS: PAULO ROBERTO GUDINO - ME, RUA DELEGADO 
MAURO DOS SANTOS 983, - ATÉ 1025/1026 AGENOR DE 
CARVALHO - 76820-242 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, LOJAS 
COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS, RUA 
CELESTINO MESSING DE SIQUEIRA 411 CIDADE INDUSTRIAL 
- 81350-240 - CURITIBA - PARANÁ, LG ELECTRONICS DO 
BRASIL LTDA, AVENIDA DOM PEDRO I 7777, - DE 3636/3637 
AO FIM JARDIM BARONESA OU PIRACANGAGUÁ - 12091-000 - 
TAUBATÉ - SÃO PAULO 
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: MARCELO NEUMANN 
MOREIRAS PESSOA OAB nº BA25419, MARIO FERNANDO 
VALENTE COLOMBO OAB nº RJ89949 
Sentença
Relatório dispensado, nos termos da Lei.
ALEGAÇÕES DO AUTOR: Narra que adquiriu a máquina de lavar 
roupas em 02/06/2018 e que desde o início o produto apresentou 
problema no dispenser do amaciante. Relata que acionou a 
assistência técnica e que não houve reparo. Pede a restituição do 
valor pago e indenização por danos morais.
ALEGAÇÕES DA 1ª REQUERIDA – LG: Preliminarmente, suscita 
a incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade 
de perícia. No mérito, argumenta que não foi constatado defeito no 
produto, falhando a autora em comprovar o fato constitutivo de seu 
direito. Pede a improcedência dos pedidos iniciais.
ALEGAÇÕES DA 2ª REQUERIDA – COLOMBO: Suscita 
preliminar de ilegitimidade passiva e de incompetência do juízo 
por necessidade de perícia. No mérito, discorre quanto à ausência 
de prova mínima do defeito de fabricação e quanto à ausência de 
responsabilidade civil, pedindo a improcedência da demanda.

REVELIA DA 3ª REQUERIDA – PAULO: Embora tenha comparecido 
à audiência de conciliação, a requerida não apresentou contestação. 
Assim, decreto a revelia da ré, nos termos do artigo 344 do CPC, 
com a ressalva do art. 345, I, do CPC.
PRELIMINARES: A alegada ilegitimidade passiva suscitada pela 2ª 
requerida não merece prosperar, uma vez que a empresa participou 
da cadeia de consumo, possuindo legitimidade para responder 
pelos alegados vícios do produto.
Por fim, não vislumbro a necessidade de perícia, posto que a causa 
não apresenta complexidade fático-probatória que torne inviável o 
procedimento inicialmente adotado, notadamente quando é opção 
da parte o ajuizamento da ação pelo procedimento da Lei n. 9.099/95 
e o autor abre mão da produção de tal prova (id 30998043). Desta 
forma, afasto as preliminares suscitadas.
PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO: A lide deve ser resolvida sob 
a ótica do CDC, ante a relação consumerista existente entre as 
partes. Ademais, o feito foi regularmente instruído, estando maduro 
para julgamento.
É incontroversa a aquisição do produto em 06/2018 e o 
encaminhamento do bem à assistência técnica em 05/2019, sendo 
o ponto controvertido a existência do vício, o qual é negado pela 1ª 
e 2ª requeridas.
Quanto à 3ª requerida, em que pese a revelia, não se aplica a 
presunção de veracidade das alegações de fato, uma vez que há 
outros réus que contestaram a ação (art. 345, I, do CPC).
Pois bem. As requeridas negam a existência de vício e consta 
dos autos documentos que indicam que a assistência técnica foi 
acionada e verificou a perda de garantia pela má instalação da 
mangueira (torção), sendo instalada uma nova mangueira adquirida 
pelo cliente, e que, no dia seguinte, o técnico constatou que o 
produto não apresentava defeito (ids 29203154 e 29166516).
O autor, por sua vez, insiste na tese de vício de fabricação, 
corroborado tão somente pelo depoimento da testemunha por 
ele indicada, que é sua funcionária. Ocorre que as conclusões da 
testemunha, isoladamente, não têm o condão de desconstituir o 
laudo emitido por profissional com conhecimento técnico.
Desta feita, embora as requeridas tenham colacionado aos autos 
o laudo da assistência técnica que conclui pela inexistência de 
defeito, o autor apenas discorda da conclusão indicada, mas não 
produz sequer início de prova que desqualificasse a análise técnica 
e demonstrasse a existência do vício. Saliente-se que tal prova 
seria de fácil produção ao requerente, uma vez que está de posse 
do produto e poderia ter buscado a análise de outras empresas 
com expertise na área, a fim de apresentar contraprova.
Merece destaque que a parte autora abriu mão da produção de 
prova pericial (id 30998043), de forma que a lide deve ser resolvida 
em conformidade com a distribuição do ônus da prova prevista no 
art. 373 do CPC. Ademais, é certo que a possibilidade de inversão 
do ônus da prova consagrada no art. 6º, VIII, do CDC não significa 
admitir a não produção de provas pela parte que invoca o direito 
material.
Ademais, o requerente afirma que desde o início o produto 
apresentou defeito, mas acionou a assistência técnica quase um ano 
após a aquisição, fato que além de indicar a decadência do direito, 
nos termos do art. 26 do CDC, depõe contra a verossimilhança do 
relato autoral.
Em última análise, o conjunto probatório produzido pelo requerente 
(OS e Nota Fiscal) é insuficiente para atribuir verossimilhança 
às suas alegações, razão pela qual não se vislumbra qualquer 
viabilidade para o acolhimento do pedido inicial.
Caberia ao demandante comprovar a existência do defeito, ônus 
do qual não se desincumbiu, deixando de demonstrar o fato 
constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
Desta feita, ausente prova do defeito e, por conseguinte, da conduta 
ilícita, são improcedentes os pedidos autorais.
Esta é a decisão que mais justa se revela para o caso concreto, nos 
termos do art. 6º da Lei Federal n. 9099/95.
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 
inicial formulado por CLAUDIONOR SOARES MUNIZ em face de 
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LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA, LOJAS COLOMBO SA 
COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS e PAULO ROBERTO 
GUDINO - ME, partes qualificadas, nos termos da fundamentação 
supra.
Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO 
MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC, devendo o cartório, 
após o trânsito em julgado desta, arquivar imediatamente o feito, 
observadas as cautelas e movimentações de praxe.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 
Luciane Sanches 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo n. 7038347-
30.2019.8.22.0001 
REQUERENTE: ROSEMBERG ALVES FORTES, RUA PAULO 
FORTES 6711, - DE 6623/6624 A 6946/6947 APONIÃ - 76824-084 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: 
REQUERIDO: CLAUDIA ARZA MASAPAIJA, ESTEVAO 
CORREIA 2541 DEZ DE ABRIL - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM 
- RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
Sentença
Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1.995.
ALEGAÇÕES DO AUTOR: Sustenta que vendeu um automóvel 
para a requerida em 2016, porém esta não procedeu a 
transferência. Alega que foi acionado judicialmente por terceiro 
onde realizou acordo judicial para quitação do débito. Aduz que 
a requerida assinou uma declaração se comprometendo a quitar 
todo o débito, contudo, até a presente data a requerida não realizou 
a transferência e nem pagou os débitos.
REVELIA: Apesar de devidamente citada e advertida de que 
deveria fazer-se presente em audiência de conciliação sob pena 
de confesso, a empresa não compareceu à solenidade, de forma 
que decreto a revelia da requerida.
PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO: O autor acostou aos autos todos 
os documentos que entendeu necessário para deslinde da causa, 
tais como: cópia do CRLV, declaração da ré e cópia do acordo 
firmado em Guajará Mirim/RO.
Pois bem. Muito embora a requerida seja revel, dispõe o art. 345, 
IV, do CPC que a revelia não produz o efeito de presunção de 
veracidade quando “as alegações do autor forem inverossímeis ou 
estiverem em contradição com prova constante dos autos”.
No caso em apreço, consta nos autos declaração da requerida 
se comprometendo a quitar a dívida de IPVA exercício referente 
ao ano 2017, com vencimento original em 31/03/2017, no valor 
de 1557,27 (um mil quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte e 
sete centavos), até o mês de julho de 2019, IPVA este referente ao 
veículo S-10 ANO 2002 PLACA CQO 5833, RENAVAM 796907692, 
consoante documento de id.3048493.
Contudo, em consulta ao sítio do DETRAN/RO, (https://
consulta.detran.ro.gov.br/CentralDeConsultasInternet/Software/
ViewConsultaVeiculos.aspx) em 21/11/2019, às 15h58,constata-se 
que não há nenhum débito em aberto cadastrado para o veículo 
mencionado na inicial, caracterizando assim, a perda do objeto da 
ação concernente à obrigação de pagar os débitos do veículo.
No tocante à obrigação de transferência do veículo, improcede 
o pedido, pois no acordo judicial, o autor e o terceiro de nome 
Hildebrando, assumiram o compromisso de realizar a referida 
transferência, ressaltando que o terceiro é que detém a posse do 
veículo.
De todo o modo, não há como compelir à ré à obrigação 
assumida pelo autor em acordo judicial nos autos nº 7004149-
56.2018.8.22.0015, devidamente homologado pelo 2º Juizado da 

Comarca de Guajará Mirim/RO, por força da coisa julgada e da 
segurança jurídica.
Dessa forma, a improcedência do pedido é medida que se impõe 
ao caso concreto.
Essa é a decisão que mais justa e equânime emerge para o caso 
concreto (art. 6º, da LF 9.099/95).
DISPOSITIVO: Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos 
conste, com fulcro nas disposições legais já mencionadas e no art. 
6º e 38 da Lei 9.099/95, DEIXO DE RECONHECER OS EFEITOS 
DA REVELIA e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado 
por ROSEMBERG ALVES FORTES em face de CLAUDIA ARZA 
MASAPAIJA, ambos já qualificados na exordial, nos termos da 
fundamentação supra.
Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos moldes dos arts, 51, caput, da LF 
9.099/95, e 487, I, CPC (LF 13.105/2015), devendo o cartório, após 
o trânsito em julgado desta, promover o arquivamento definitivo 
dos autos.
Caso a parte pretenda recorrer da presente decisão, sob o manto 
da justiça gratuita, deverá comprovar documentalmente que faz 
jus ao benefício, no ato da interposição do recurso, sob pena de 
indeferimento da gratuidade. 
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Intimem-se.
Serve a presente como comunicação. 
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 
Luciane Sanches 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho PROCESSO: 7023273-67.2018.8.22.0001
EXEQUENTE: IZAQUEL DA MOTA FELIX
ADVOGADO DO EXEQUENTE: NADIA ELLEN BERNARDO 
PEREIRA DA SILVA OAB nº RO7895 
EXECUTADO: MICHELE BANDEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Decisão
Em consulta no sistema RENAJUD se constatou não haver veículos 
registrados em nome da parte devedora passíveis de penhora, 
conforme demonstrativo anexo.
Assim, intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis 
de penhora ou requerer o que entender de direito no prazo de 05 
(cinco) dias, sob pena de EXTINÇÃO, nos termos do art. 53, § 4º 
da Lei 9.099/95.
Serve o presente como comunicação.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 
Luciane Sanches 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho PROCESSO: 7000004-62.2019.8.22.0001
EXEQUENTE: M. A. FERREIRA JUNIOR - EPP
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MARCELLINO VICTOR 
RAQUEBAQUE LEAO DE OLIVEIRA OAB nº RO8492 
EXECUTADO: ALUISIO NASCIMENTO DOS SANTOS
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Decisão
DEFIRO a quebra do sigilo fiscal por meio do sistema INFOJUD.
As informações anexas a este despacho devem ser juntadas nos 
autos com advertência de sigiloso, para manuseio exclusivo dos 
advogados das partes, mediante acesso ao PJe.
Intime-se a parte exequente a se manifestar acerca dos documentos 
fiscais solicitados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção 
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do processo. Devendo a CPE fornecer o acesso de tal documento 
à parte exequente/advogado.
Após o prazo, acima delimitado, os documentos fiscais devem ser 
excluídos dos autos.
Serve cópia deste despacho como mandado/ofício/intimação.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 
Luciane Sanches 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho PROCESSO: 7047834-58.2018.8.22.0001
EXEQUENTE: A. M. DA SILVA - ME
ADVOGADO DO EXEQUENTE: LAERCIO JOSE TOMASI OAB nº 
RO4400 
EXECUTADO: LEIDIANE GOMES DE SOUZA
ADVOGADO DO EXECUTADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXECUTADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA 
Decisão
DEFIRO a quebra do sigilo fiscal por meio do sistema INFOJUD.
As informações anexas a este despacho devem ser juntadas nos 
autos com advertência de sigiloso, para manuseio exclusivo dos 
advogados das partes, mediante acesso ao PJe.
Intime-se a parte exequente a se manifestar acerca dos documentos 
fiscais solicitados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção 
do processo. Devendo a CPE fornecer o acesso de tal documento 
à parte exequente/advogado.
Após o prazo, acima delimitado, os documentos fiscais devem ser 
excluídos dos autos.
Serve cópia deste despacho como mandado/ofício/intimação.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 
Luciane Sanches 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo n. 7029347-
40.2018.8.22.0001 
REQUERENTE: ALEX MOTA CORDEIRO, RUA URUGUAI 1159, 
- DE 1052/1053 A 1665/1666 NOVA PORTO VELHO - 76820-132 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: CARLOS FELIPE OLIVEIRA 
MOREIRA OAB nº RO8431 
REQUERIDO: LAURO FERNANDES DA SILVA JUNIOR, RUA 
PIRAMUTABA 1874, - DE 1473/1474 A 1873/1874 LAGOA - 76812-
170 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERIDO: LAURO FERNANDES DA SILVA 
JUNIOR OAB nº RO6797 
Despacho
Intimem-se as partes para que esclareçam se pretendem produzir 
outras provas, indicando os pontos controvertidos e justificando 
sua necessidade, no prazo comum de 05 (cinco) dias, sob pena de 
indeferimento e julgamento antecipado do mérito.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019 
Luciane Sanches 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho PROCESSO: 7025836-97.2019.8.22.0001
EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME
ADVOGADO DO EXEQUENTE: BRUNO FRANCISCO FERREIRA 
OAB nº PR58131 
EXECUTADO: CAMILA ANGELICA DOS SANTOS

ADVOGADO DO EXECUTADO: 
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Decisão
Em consulta no sistema RENAJUD se constatou não haver veículos 
registrados em nome da parte devedora passíveis de penhora, 
conforme demonstrativo anexo.
Assim, intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis 
de penhora ou requerer o que entender de direito no prazo de 05 
(cinco) dias, sob pena de EXTINÇÃO, nos termos do art. 53, § 4º 
da Lei 9.099/95.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 
Luciane Sanches 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho PROCESSO: 7028526-02.2019.8.22.0001
EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME
ADVOGADO DO EXEQUENTE: BRUNO FRANCISCO FERREIRA 
OAB nº PR58131 
EXECUTADO: VANDERLEIA PEREIRA DE MORAES
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Decisão
Em consulta no sistema RENAJUD se constatou não haver veículos 
registrados em nome da parte devedora passíveis de penhora, 
conforme demonstrativo anexo.
Assim, intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis 
de penhora ou requerer o que entender de direito no prazo de 05 
(cinco) dias, sob pena de EXTINÇÃO, nos termos do art. 53, § 4º 
da Lei 9.099/95.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 
Luciane Sanches 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho PROCESSO: 7001514-13.2019.8.22.0001
EXEQUENTE: SILVA FERREIRA LTDA - EPP
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MARCELLINO VICTOR 
RAQUEBAQUE LEAO DE OLIVEIRA OAB nº RO8492 
EXECUTADO: INGRID MELO SOBRAL
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Decisão
DEFIRO a quebra do sigilo fiscal por meio do sistema INFOJUD.
As informações anexas a este despacho devem ser juntadas nos 
autos com advertência de sigiloso, para manuseio exclusivo dos 
advogados das partes, mediante acesso ao PJe.
Intime-se a parte exequente a se manifestar acerca dos documentos 
fiscais solicitados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção 
do processo. Devendo a CPE fornecer o acesso de tal documento 
à parte exequente/advogado.
Após o prazo, acima delimitado, os documentos fiscais devem ser 
excluídos dos autos.
Serve cópia deste despacho como mandado/ofício/intimação.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 
Luciane Sanches 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho PROCESSO: 7026280-33.2019.8.22.0001
AUTOR: PAULA JAQUELINE DE ASSIS MIRANDA
ADVOGADO DO AUTOR: PAULA JAQUELINE DE ASSIS 
MIRANDA OAB nº RO4245 
RÉU: GABRIELA SIMONI SANCHES
ADVOGADO DO RÉU: 
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ADVOGADO DO RÉU: 
Decisão
DEFIRO a quebra do sigilo fiscal por meio do sistema INFOJUD.
As informações anexas a este despacho devem ser juntadas nos 
autos com advertência de sigiloso, para manuseio exclusivo dos 
advogados das partes, mediante acesso ao PJe.
Intime-se a parte exequente a se manifestar acerca dos documentos 
fiscais solicitados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção 
do processo. Devendo a CPE fornecer o acesso de tal documento 
à parte exequente/advogado.
Após o prazo, acima delimitado, os documentos fiscais devem ser 
excluídos dos autos.
Serve cópia deste despacho como mandado/ofício/intimação.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 
Luciane Sanches 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo nº: 7027457-66.2018.8.22.0001
EXEQUENTE: RENAN GOMES MALDONADO DE JESUS
Advogado do(a) EXEQUENTE: ELIANE MARA DE MIRANDA - 
RO7904
EXECUTADO: DELZUITA VIEIRA DE OLIVEIRA
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, FICA A PARTE AUTORA 
INTIMADA a atualizar o crédito exequendo para fins de emissão de 
certidão de dívida judicial, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 
emissão de certidão com valores desatualizados. 
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho PROCESSO: 7009411-92.2019.8.22.0001
EXEQUENTE: RERISON DE SOUZA RIBEIRO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JHONATAN KLACZIK OAB nº 
RS107673, MICHELLE CORREIA DA SILVA CAPELASO OAB nº 
RO9333 
EXECUTADO: THALIS E. DA SILVA - ME
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Decisão
Em consulta no sistema RENAJUD se constatou que o veículo 
indicado não é de propriedade da parte executada, conforme tela 
demonstrativa em anexo, pelo que deixo de realizar o bloqueio do 
bem. 
Determino a inclusão do nome da parte executada nos cadastros 
de inadimplentes (SPC e SERASA), nos termos do artigo 782, § 
3º, do CPC. 
Quanto ao pedido no sistema SREI, cumpre informar que tal 
diligência de busca de bens da parte executada é atribuição da 
parte exequente que possui obrigação de informar ao juízo os bens 
da parte devedora passíveis de penhora, devendo tal pedido ser 
indeferido.
Assim, intime-se a parte exequente para em cinco dias dar 
prosseguimento à execução e requerer o que entender direito, sob 
pena de extinção.
Serve a presente como comunicação. 
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 
Luciane Sanches 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 
DECISÃO/ TUTELA DE URGÊNCIA
Processo n. 7052066-79.2019.8.22.0001
Parte requerente: REQUERENTES: CLONILDE SANTOS DOS 
SANTOS, RUA IRANIR GADELHA 11176 MARCOS FREIRE - 
76824-684 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, ADSON ARAUJO 
SARAIVA, RUA BARÃO DO AMAZONAS 8355, - DE 8281/8282 
A 8607/8608 SÃO FRANCISCO - 76813-240 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: KELCILENE VALERIO DOS 
SANTOS OAB nº RO10536
Parte requerida: REQUERIDO: BANCO PAN S.A., AVENIDA 
PAULISTA 1374, 16 ANDAR BELA VISTA - 01310-100 - SÃO 
PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
Decisão
Não obstante os argumentos apresentados pela parte autora 
em sua peça vestibular, não verifico a presença dos requisitos 
constantes do artigo 300 do CPC, em especial a evidência quanto 
à probabilidade do direito.
Com efeito, embora os requerentes aleguem que o veículo não foi 
liberado pelo DETRAN por conta do bloqueio originado pelo réu, 
tem-se nos autos o laudo de vistoria de reprovação em razão das 
condições do veículo. Ademais, os documentos apresentados pelos 
autores não permitem concluir, em um juízo de cognição sumária, 
que a conduta do requerido tenha culminado em impedimento por 
parte da autarquia de trânsito.
Desse modo, o regular trâmite da ação é medida que se impõe, 
recomendando-se a melhor instrução da causa pela parte autora, 
bem como a oitiva da parte adversa quanto aos pedidos iniciais.
Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, INDEFIRO A TUTELA 
ANTECIPADA reclamada pela parte demandante, devendo o feito 
prosseguir em seus ulteriores termos.
Cite-se e intimem-se às partes da presente decisão, bem como 
da audiência de conciliação designada para o dia 14/04/2020 
16:40, no FÓRUM JUDICIAL UNIFICADO – AVENIDA PINHEIRO 
MACHADO Nº 777, ENTRE RUAS JOSÉ BONIFÁCIO E 
GONÇALVES DIAS, FUNDOS DA 17ª BRIGADA DE INFANTARIA 
E SELVA – 17º BIS – BAIRRO OLARIA, PORTO VELHO/RO – 
SALAS DE AUDIÊNCIA – CEJUSC JUIZADOS. Consigne-se as 
advertências e recomendações de praxe (artigos 20 e 51, I, ambos 
da LF 9.099/95), bem como incluindo a possibilidade de inversão 
do ônus da prova. 
Advertências:I – os prazos processuais no juizado especial, 
inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência 
do ato respectivo;II – as partes deverão comunicar eventuais 
alterações dos respectivos endereços, sob pena de se considerar 
como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de 
intimação cumprido no endereço constante dos autos;III – deverão 
comparecer na data, horário e endereço em que se realizará a 
audiência, e que procuradores e prepostos deverão comparecer 
munidos de poderes específicos para transacionar;IV – a pessoa 
jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer 
à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta 
de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 
20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que, os atos constitutivos, contratos 
sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva 
constatação da personalidade jurídica e da regular representação 
em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo 
Civil), sob pena de revelia;V – em se tratando de pessoa jurídica 
e relação de consumo, fica expressamente consignada a 
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova;VI – nas 
causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes 
deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;VII – o 
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não comparecimento injustificado do autor implicará na extinção e 
arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado 
mediante pagamento de custas e despesas processuais;VIII – o 
não comparecimento do requerido a quaisquer das audiências 
designadas implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os 
fatos narrados no pedido inicial;IX – deverão comparecer à 
audiência designada munidos de documentos de identificação 
válidos e cientes de seus dados bancários, a fim de permitir a 
instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial;X – a contestação e demais 
provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, 
deverão ser apresentadas até o ato da audiência de conciliação;XI 
– na mesma oportunidade, o autor deverá se manifestar, em até 10 
(dez) minutos, sobre os documentos e preliminares eventualmente 
apresentados;XII – não havendo acordo, poderá ser designada uma 
data para a realização da audiência de instrução e julgamento;XIII 
– havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a 
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias 
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da 
respectiva Comarca.
OBSERVAÇÃO: Este processo tramita por meio do sistema de 
Processo Judicial Eletrônico. Para visualizar a petição inicial e 
se informar sobre as vantagens de se cadastrar neste sistema, 
entre no site http:/pje.tjro.jus.br ou compareça na sede deste juízo. 
Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) 
devem ser trazidos ao juízo em formato digital (CD, PEN DRIVE, 
etc.) em arquivos com no máximo 1MB cada.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho , 22 de novembro de 2019
Luciane Sanches

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo n. 7034655-
23.2019.8.22.0001 
AUTOR: LAERCIO DA SILVA SOBRINHO, AVENIDA RIO DE 
JANEIRO 5425, - DE 5405 A 5895 - LADO ÍMPAR AGENOR DE 
CARVALHO - 76820-235 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: DEBORAH INGRID MATOSO RIBAS 
NONATO OAB nº RO5458, IDALMA GABRYELY MARTINS SILVA 
DE SOUZA OAB nº RO10321 
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON , 
AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137, - DE 4000 A 4344 - LADO 
PAR INDUSTRIAL - 76821-060 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO RÉU: MARCIO MELO NOGUEIRA OAB nº 
RO2827, DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS OAB nº RO2013, 
ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO OAB nº RO635 
Sentença
Relatório dispensado na forma da lei (art. 38, da Lei nº 9.099/95).
ALEGAÇÕES DO AUTOR: Narra que no dia 13/03/2019 protocolou 
a solicitação de tarifa branca, modalidade esta que se encaixa no 
seu perfil, porém a ré prometeu instalar o novo medidor em 30 
dias. Contudo, o até a presente data não foi atendido, em flagrante 
descaso com as necessidades do consumidor. Aduz que recorreu 
ao PROCON e a concessionária prometeu e mais uma vez não 
honrou. Assim, por não obter a redução em seu consumo é que 
pretende condenação da ré a indenizá-lo pelos danos materiais e 
morais
ALEGAÇÕES DA RÉ: Sustenta que o prazo dado é uma estimativa 
dada pela requerida para prestar o serviço, sendo que por diversos 
fatores o serviço poderá ser prestado antes ou depois de tal 
prazo. Ademais, não lhe pode ser imputada demora quando a 
consumidora não está dentro dos padrões para a troca do medidor 
de fornecimento de energia. Alega falta de comprovação dos danos 
materiais e ausência de danos morais.
PROVAS E FUNDAMENTOS: Tratando-se de relação de 
consumo, aplicam-se ao caso as regras do CDC. Ademais, é caso 
de julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do 
CPC, ante a desnecessidade de produção de novas provas.

No caso vertente, restou incontroverso o pedido de troca do medidor 
e o ponto controvertido reside nos eventuais danos suportados pelo 
autor em razão da conduta da ré.
A empresa ré é concessionária de serviço público no fornecimento 
de energia elétrica, sendo assim, sua responsabilidade é objetiva. 
Ocorre que a responsabilidade objetiva da ré não exime a parte 
autora da demonstração de elementos mínimos do fato constitutivo 
do alegado direito material, nos termos do artigo 373, I, do Código 
de Processo Civil, ônus que a requerente se desincumbiu, com a 
juntada dos documentos da inicial.
Em contrapartida, à requerida cabe comprovar de forma robusta 
que a prestação dos serviços não é defeituosa e os danos causados 
ao consumidor não decorreram de uma conduta por ela praticada, 
conforme o artigo 14, § 3º, do Código Consumerista.
Assim, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo 
Civil 2015, cabia à empresa ré o ônus de provar a existência de fato 
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, do 
qual não se desincumbiu.
Ainda, no artigo 4º do CDC, reconhece-se a vulnerabilidade do 
consumidor, já que ela desconhece as especificidades técnicas do 
processo de formação do produto ou do serviço.
De todo o modo, sobre a fornecedora recai o dever de prestar 
informação adequada e clara, com especificação correta de 
quantidade, características, composição, qualidade e preço, nos 
termos do artigo 6º do CDC, que coloca o direito à informação 
como sendo um dos direitos básicos do consumidor.
Dessa forma, a oferta e apresentação de produtos e serviços por 
parte do fornecedor devem assegurar a correção das informações, 
possuindo força vinculativa, ensejando, inclusive, o direito do 
consumidor de exigir-lhe o cumprimento forçado (art. 35 do CDC).
No caso, constata-se que o medidor somente foi trocado 
após o deferimento da tutela e os argumentos da ré de que as 
instalações estaria “fora do padrão”, sem informar de forma clara, 
quais os padrões que a parte autora deveria seguir, somente 
demonstra a falha na prestação dos seus serviços.
Outrossim, analisando a resposta da concessionária ao PROCON 
(documento de id. 29835654 – pág.6), observa-se que o argumento 
utilizado de falta do medidor no almoxarifado não afasta sua 
responsabilidade, notadamente por se tratar de empresa de grande 
porte e que atua em regime de monopólio. 
Portanto, comprovada a demora para troca do medidor da energia 
elétrica, bem como diante da falta de informações ao consumidor, 
resta evidente a falha na prestação de serviço, e consequentemente 
a ilicitude da conduta da demandada ao descumprir a Resolução 
733 e 414/2010 da ANEEL, onde existe regulamentação dos prazos 
para instalação de unidade consumidora.
Sendo assim, diante do descumprimento do prazo para a troca do 
medidor da parte autora e face a ausência de informações claras, 
configura-se ilicitude, descaso e desconsideração que configuram 
dano moral ao consumidor, pois o transtorno ultrapassou o mero 
aborrecimento e contratempo a que estão sujeitas as pessoas na 
vida cotidiana, é de ser condenada a requerida a reparar os danos 
causados.
Em relação ao quantum indenizatório, considerando que a troca se 
deu após a concessão da tutela e que a finalidade da reparação 
do dano moral é oferecer compensação ao lesado, atenuando seu 
sofrimento, e quanto ao causador do dano tem caráter sancionatório 
para que não pratique mais atos similares, valendo a condenação 
como verdadeiro desestímulo econômico aos atos praticados, 
entendo que o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-
se suficiente para os fins a que se destina.
No tocante ao dano material, não vislumbro procedência, porquanto 
não há como apurar com precisão o real consumo da unidade 
consumidora e nem tampouco o alegado prejuízo, mormente 
porque a leitura mês a mês é variável e, no caso em apreço, não há 
certeza que a leitura do novo medidor alcance o valor pretendido 
pelo autor.
Esclareça-se, por oportuno, que o dano material não se presume, 
razão pela qual improcede o pedido.
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Esta é a decisão que mais justa se revela para o caso concreto, nos 
termos do art. 6º da Lei Federal n. 9099/95.
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE 
o pedido inicial formulado por LAERCIO DA SILVA SOBRINHO 
em desfavor de CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A – 
CERON para CONDENAR a empresa requerida ao pagamento 
de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título dos reconhecidos danos 
morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção 
monetária com índices do TJRO a partir da publicação da sentença 
(S. 362, STJ).
Ainda, CONFIRMO integralmente a tutela antecipada concedida 
nos autos.
Por conseguinte, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO 
DO MÉRITO, nos termos dos arts. 51, caput, da LF 9.099/95, e 
487, I, CPC/2015, ficando a parte ré ciente da obrigação de pagar 
o valor determinado no prazo de 15 (quinze) dias, imediatamente 
após o trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, 
nos moldes do artigo 52, incisos III e IV, LF 9.099/95, e Enunciado 
Cível FOJUR nº 05 (Somente deverá ser intimada a parte para 
o pagamento voluntário da condenação, caso não tenha sido 
determinado na sentença ou no acórdão que o início do prazo para 
pagamento era automático e a contar do trânsito em julgado), sob 
pena de incidência da multa legal de inadimplência de 10% (dez 
por cento) ad valorem (arts. 52, caput, LF 9.099/95, e 523, §1º, 
CPC/2015), não sendo aplicável a parte final do §1° do referido 
artigo, no que tange à condenação em honorários advocatícios, 
conforme Enunciado 97 do FONAJE.
Consigno que o pagamento deverá ocorrer em conta judicial da 
Caixa Econômica Federal S/A (Provimento 001/2008 PR TJ/RO), 
sob pena de ser considerando inexistente o pagamento realizado 
através de outra instituição bancária, nos termos do artigo 4º do 
Provimento Conjunto n. 006/2015-PR-CG, publicado no DJE n.o 
115/2015, incidindo, inclusive, as penas previstas no artigo 523 do 
CPC, além de juros e correção monetária prevista em Lei.
Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário, no pedido de 
cumprimento de sentença o credor deverá apresentar planilha de 
cálculos com a inclusão da multa de 10% (dez por cento) sobre 
o valor do débito (artigo 523, §1º, do CPC), bem como dizer se 
pretende que o Judiciário pesquise bases de dados públicas e 
privadas, praticando atos de penhora, registro e expropriação 
(BACENJUD e RENAJUD) e se deseja ver protestado o devedor, 
quando não forem localizados bens (SERASAJUD).
Com o trânsito em julgado, havendo pagamento voluntário por meio 
de depósito judicial, independente de nova conclusão, desde logo 
fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos valores 
depositados em prol da parte credora, assim como os acréscimos 
devidos, intimando-a para retirar a ordem no prazo de 10 (dez) dias.
Transcorrido o decêndio sem qualquer manifestação, transfira o 
numerário para conta única e centralizadora do Tribunal de Justiça 
de Rondônia, conforme Provimento 016/2010 PR-TJ/RO. Após, 
arquivem-se os autos independentemente de prévia conclusão, 
observadas as cautelas, movimentações e registros de praxe.
Caso a parte pretenda recorrer da presente decisão, sob o pálio 
da justiça gratuita, deverá comprovar documentalmente que faz 
jus ao benefício, no ato da interposição do recurso, sob pena de 
indeferimento da gratuidade. 
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Intimem-se.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 
Luciane Sanches 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo n°: 7000895-20.2018.8.22.0001
REQUERENTE: JUCILANDE MELO CASTELO BRANCO
Advogado do(a) REQUERENTE: ERISSON RICARDO ROBERTO 
RODRIGUES DA SILVA - RO5440
REQUERIDO: DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS EIRELI - 
ME
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste 
Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a apresentar planilha 
de cálculos devidamente atualizada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 
pena de arquivamento.
Porto Velho (RO), 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo n°: 7051449-22.2019.8.22.0001
AUTOR: KARINA GABRIELA GIRON
Advogado do(a) AUTOR: JUNIA MAISA GONTIJO CARDOSO - 
RO7888
RÉU: TAM - LINHAS AÉREAS S/A
Intimação À PARTE REQUERENTE
Finalidade: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, 
FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA a regularizar a petição inicial 
(em razão da ausência de documento pessoal com foto da parte 
autora) no prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 21 de novembro de 2019.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho PROCESSO: 7026574-22.2018.8.22.0001
EXEQUENTE: RAISSON MARQUES DE SOUZA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ISRAEL AUGUSTO ALVES 
FREITAS DA CUNHA OAB nº RO2913 
EXECUTADOS: ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS 
S.A, BAIRRO NOVO PORTO VELHO EMPREENDIMENTO 
IMOBILIARIO S/A
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: PAULO BARROSO SERPA 
OAB nº RO4923, ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO OAB 
nº RO303 
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: PAULO BARROSO SERPA 
OAB nº RO4923, ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO OAB 
nº RO303 
DECISÃO/ PENHORA ON LINE TOTAL
Requisitei bloqueio on line do valor de R$6.169,32 (seis mil e 
cento e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos), conforme 
requerido pela parte exequente.
Em seguida, foi determinada a transferência da quantia bloqueada 
na conta bancária da devedora.
Aguarde-se a transferência. Após, intime-se a parte executada 
para em 15 dias apresentar embargos à execução/cumprimento 
de sentença.
Decorrido o prazo sem manifestação ou havendo concordância 
com o bloqueio realizado,expeça-se alvará judicial em favor 
da parte exequente da quantia disponibilizada e penhorada via 
BACENJUD, assim como eventuais acréscimos, devendo referida 
parte ser intimada a efetuar o levantamento da ordem no prazo de 
05 (cinco) dias.
Não havendo o oportuno levantamento, transfira o numerário para 
conta única e centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia, 
conforme Provimento 016/2010 PR-TJ/RO. 
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Cumprida as diligências acima, voltem os autos conclusos para 
extinção.
Serve o presente como comunicação.
Porto Velho/RO, 21 de novembro de 2019 
Luciane Sanches 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo nº 7035126-39.2019.8.22.0001
REQUERENTE: JOSE ADEMIR NASCIMENTO CRUZ
Advogado do(a) REQUERENTE: ELIANE MARA DE MIRANDA - 
RO7904
REQUERIDO: EDGAR PAZ MATIAS JUNIOR 53144708291
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam 
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a 
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na 
sala de audiências do CEJUSC Porto Velho - 4º Juizado Especial 
Cível, sito à Av. Pinheiro Machado, 777, Bairro Olaria, Porto Velho/
RO - CEP 76801-235, conforme informações abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: Sala A - 4º Juizado Especial Cível Data: 
16/04/2020 Hora: 17:20 
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a 
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser 
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo 
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da 
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade 
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar 
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de 
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca; 
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as 
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4) 
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) 
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu 
não comparecimento a qualquer das audiências designadas, 
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados 
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria 
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo 
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação, 
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo 
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da 
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, 
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de 
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive 
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às 
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas 
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar 
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de 
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada 
ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa 
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a 
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º, 

cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas 
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e 
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de 
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE 
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão 
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente 
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para 
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo nº : 7049836-35.2017.8.22.0001
Requerente: GERALDO FERREIRA DE SOUZA
Requerido(a): COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DE 
RONDÔNIA - CAERD
ADVOGADO DO EXECUTADO: CLAYTON CONRAT KUSSLER 
OAB nº RO3861 
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE) 
Finalidade: Por determinação do juízo, fica Vossa 
Senhoria INTIMADA a, querendo, apresentar manifestação NO 
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, quanto à embargos a execução/
cumprimento de sentença.
Porto Velho (RO), 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo nº : 7025266-14.2019.8.22.0001
Requerente: SIAN DE SOUZA GADELHA
Requerido(a): AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO DO EXECUTADO: PRISCILA SOARES FEITOZA 
OAB nº AM4656, ERIKA LIMA BARBOSA OAB nº AM10665 
ADVOGADO DO EXECUTADO: PRISCILA SOARES FEITOZA 
OAB nº AM4656, ERIKA LIMA BARBOSA OAB nº AM10665 
Intimação À PARTE EXECUTADA (VIA DJE) 
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria.
INTIMADA a, querendo, apresentar manifestação NO PRAZO DE 
15 (QUINZE) DIAS, quanto à embargos a execução/cumprimento 
de sentença.
Porto Velho (RO), 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo nº: 7000589-17.2019.8.22.0001
EXEQUENTE: CEZINANDO BRAGA DE SOUZA
EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S/A
Advogado do(a) EXECUTADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 
MG44698-A
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA 
INTIMADA, por intermédio de seu advogado, a:
I - Cumprir espontaneamente a sentença, no prazo de 15 (quinze) 
dias, efetuando o pagamento do valor, obrigatoriamente junto a 
Caixa Econômica Federal (Provimento 001/2008 PR TJ/RO c/c Art. 
840, I, do CPC), sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor apresentado da dívida, conforme disposto no 
art. 523, § 1º, do Código de Processual Civil;
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II - Apresentar, após decorrido o prazo acima e não efetuado o 
pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 
penhora ou nova intimação, nos próprios autos, impugnação ao 
cumprimento da sentença, conforme disposto no art. 525, do CPC, 
sob pena de preclusão de seu direito;
III - Efetuar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento das custas 
processuais, sob pena de protesto extrajudicial e inscrição em 
dívida ativa.
ADVERTÊNCIAS: 1) O VALOR DA CONDENAÇÃO 
OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO 
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008 
PR TJ/RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E 
TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO PROCESSO, SOB PENA 
DE SER CONSIDERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO 
REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, 
NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO 
N.º 006/2015-PR-CG, PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA 
ESTADUAL N.º 115/2015, INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS 
PREVISTAS NO ARTIGO 475-J DO CPC, ALÉM DE JUROS E 
CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS 
PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA 
EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, 
SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO 
DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES 
DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS 
RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR 
COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO 
CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 
19, § 2º, LF 9.099/95).
Porto Velho (RO), 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE
Processo nº: 7021456-02.2017.8.22.0001 (Processo Judicial 
eletrônico - PJe)
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
REQUERENTE: SERGIO FERNANDES DE ABREU JUNIOR
Advogado do(a) REQUERENTE: SERGIO FERNANDES DE 
ABREU JUNIOR - RO6629
REQUERIDO: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A
Advogados do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS 
PINHEIRO SARMENTO - RO5462, DANIEL PENHA DE OLIVEIRA 
- RO3434, MARCELO RODRIGUES XAVIER - RO2391
Com base em acórdão proferido pela Turma Recursal, fica vossa 
senhoria notificada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
pagamento das custas processuais, sob pena de inscrição em 
dívida ativa e protesto extrajudicial. O Valor das custas é de 1% 
um por cento, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896 
de 2016 (Regimento de Custas). Assim, para gerar o boleto de 
pagamento, utilize o link abaixo. 
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=Tx7niP9iEw7gdde9QtEM
Nn_CnNejhosUMo1nxE8.wildfly01:custas1.1
Porto Velho/RO, 21 de novembro de 2019 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE
Processo nº: 7012086-28.2019.8.22.0001 (Processo Judicial 
eletrônico - PJe)

Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
AUTOR: GUSTAVO SERPA PINHEIRO
Advogado do(a) AUTOR: GUSTAVO SERPA PINHEIRO - 
RO6329
RÉU: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) RÉU: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES 
- RO4875
Com base em acórdão proferido pela Turma Recursal, fica vossa 
senhoria notificada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
pagamento das custas processuais, sob pena de inscrição em 
dívida ativa e protesto extrajudicial. O Valor das custas é de 1% 
um por cento, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896 
de 2016 (Regimento de Custas). Assim, para gerar o boleto de 
pagamento, utilize o link abaixo. 
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=Tx7niP9iEw7gdde9QtEM
Nn_CnNejhosUMo1nxE8.wildfly01:custas1.1
Porto Velho/RO, 21 de novembro de 2019 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo nº 7035679-86.2019.8.22.0001
AUTOR: ADAIR JESUS FEBBA
Advogados do(a) AUTOR: CARLA FALCAO SANTORO - RO616-A, 
MICHELE MACHADO SANT ANA LOPES - RO6304
RÉU: LUIZ ANTONIO RODRIGUES GONZAGA
Intimação
Sentença
Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95.
Verifico que a parte autora, ciente da audiência de conciliação, não 
compareceu à solenidade e tampouco justificou a sua ausência.
Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento 
do mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, condenando 
a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, 
nos moldes da Lei Estadual n. 3.896/2016 e Enunciado FONAJE n. 
28. Arquive-se imediatamente o feito.
Fica a parte ciente que para ingressar com novo feito deverá 
comprovar o recolhimento das custas somente no ato da distribuição 
da nova ação.
Porto Velho, 14 de novembro de 2019. 
Luciane Sanches 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo nº 7029366-12.2019.8.22.0001
EXEQUENTE: CWC INGLÊS ACELERADO EIRELI
Advogado do(a) EXEQUENTE: ADRIANO MICHAEL VIDEIRA 
DOS SANTOS - RO4788
EXECUTADO: JOSE ERNANDES NUNES DA COSTA
Intimação
Certifico que, nesta data, liberei o acesso para visualização 
do documento sigiloso de ID 32460557 ao advogado da parte 
requerente, a qual fica intimada a se manifestar acerca do referido 
documento no prazo de 05 dias, conforme despacho de ID 
32459945.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
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Processo nº 7019366-84.2018.8.22.0001
EXEQUENTE: DELEON BARROS FERREIRA LIMA
Advogado do(a) EXEQUENTE: GENIVAL FERNANDES DE LIMA 
- RO2366
EXECUTADO: MARIA DO CARMO COSTA AZEVEDO, ROGERIO 
DIAS TENORIO
Intimação
Certifico que, nesta data, liberei o acesso para visualização 
do documento sigiloso de ID 32460680 ao advogado da parte 
requerente, a qual fica intimada a se manifestar acerca do referido 
documento no prazo de 05 dias, conforme despacho de ID 
32460136.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo n. 7029223-
23.2019.8.22.0001 
AUTOR: ALINE MOREIRA DELFIOL, GRUTA AZUL 2303 
CASTANHEIRA - 76801-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: WEVERTON KELVIN SILVA DAMACENA 
OAB nº RO9830, ALINE MOREIRA DELFIOL OAB nº RO9306 
RÉU: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A, AVENIDA 
DOUTOR MARCOS PENTEADO DE ULHÔA RODRIGUES 939 
TAMBORÉ - 06460-040 - BARUERI - SÃO PAULO 
ADVOGADO DO RÉU: LUCIANA GOULART PENTEADO OAB nº 
SP167884 
Sentença
Da análise da peça embargante, tenho que as alegações 
ali consignadas não dizem respeito ao julgado em si, mas à 
fundamentação da sentença guerreada e à análise do conjunto 
probatório, de modo que o provimento judicial é claro e inteligível, 
não havendo qualquer omissão entre os requisitos da sentença, 
quais sejam, relatório, fundamentação e dispositivo.
A matéria albergada no recurso deve ser consignada e 
demonstrada em recurso próprio, observados o preparo regular e 
a tempestividade.
Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
opostos, e os JULGO IMPROCEDENTES, devendo o cartório, após 
o trânsito em julgado da sentença de mérito prolatada, cumprir os 
dispositivos e comandos nele insertos.
Intimem-se.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho/RO, 21 de novembro de 2019 
Luciane Sanches 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo 7020393-
68.2019.8.22.0001 
AUTOR: WALISSON PENHA SILVA, RUA COSTA MARQUES 
4427 CALADINHO - 76808-228 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: FABIO HENRIQUE FURTADO COELHO 
DE OLIVEIRA OAB nº RO5105 
RÉU: BRADESCO CARTÕES S/A, BANCO BRADESCO S.A. s/n, 
NUC CIDADE DE DEUS, 4 ANDAR, PREDIO PRATA VILA YARA 
- 06029-900 - OSASCO - AMAPÁ 
ADVOGADO DO RÉU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA 
PIGNANELI OAB nº RO5546 
Sentença
Conheço dos embargos de declaração opostos, porquanto próprios 
(art. 48, da LF 9.099/95), tempestivos, e, no mérito, procedentes 
(omissão).
Com razão a embargante, vez que a tutela antecipada concedida 
nos autos não fora revogada em razão da improcedência dos 
pedidos da parte autora. 

Assim, efetivamente, há omissão na sentença de mérito em relação 
a revogação da tutela antecipada de ID 27359752. Desse modo, 
ACRESCENTO a seguinte fundamentação na sentença prolatada 
ao Id: 9399730:
“Ante o exposto, REVOGO A TUTELA ANTECIPADA (id 27359752) 
CONCEDIDA NOS AUTOS e JULGO IMPROCEDENTE o pedido 
inicial formulado por WALISSON PENHA SILVA, já qualificado na 
inicial, em face de BRADESCO CARTÕES S/A, isentando-o da 
responsabilidade civil reclamada.” 
No mais, mantenho a decisão tal qual como lançada.
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos conste, CONHEÇO 
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, e os JULGO 
PROCEDENTES, reconhecendo a omissão apontada e fazendo 
valer as retificações/acréscimos acima como fundamentos 
adicionais do julgado, assim como dispositivo, mantendo inalterados 
os demais termos da decisão. 
Deve a CPE promover a republicação do ato judicial e cumprir os 
dispositivos e comandos nele insertos.
Intimem-se. 
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019. 
Luciane Sanches 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE
Processo nº: 7011703-50.2019.8.22.0001 (Processo Judicial 
eletrônico - PJe)
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
AUTOR: JONAS MODKOVSKI LEIGUE
RÉU: COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DE RONDÔNIA - 
CAERD
Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER - RO3861
Com base em acórdão proferido pela Turma Recursal, fica vossa 
senhoria notificada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
pagamento das custas processuais, sob pena de inscrição em 
dívida ativa e protesto extrajudicial. O Valor das custas é de 1% 
um por cento, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896 
de 2016 (Regimento de Custas). Assim, para gerar o boleto de 
pagamento, utilize o link abaixo. 
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=Tx7niP9iEw7gdde9QtEM
Nn_CnNejhosUMo1nxE8.wildfly01:custas1.1
Porto Velho/RO, 21 de novembro de 2019 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE
Processo nº: 7005032-45.2018.8.22.0001 (Processo Judicial 
eletrônico - PJe)
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: PATRICIA DE MELO FABRICIO
EXECUTADO: BAIRRO NOVO PORTO VELHO 
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S/A, ODEBRECHT 
REALIZACOES IMOBILIARIAS S.A
Advogados do(a) EXECUTADO: PAULO BARROSO SERPA - 
RO4923, ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO - RO303-B, 
GUSTAVO CLEMENTE VILELA - SP220907
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Com base em acórdão proferido pela Turma Recursal, fica vossa 
senhoria notificada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
pagamento das custas processuais, sob pena de inscrição em 
dívida ativa e protesto extrajudicial. O Valor das custas é de 1% 
um por cento, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896 
de 2016 (Regimento de Custas). Assim, para gerar o boleto de 
pagamento, utilize o link abaixo. 
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=Tx7niP9iEw7gdde9QtEM
Nn_CnNejhosUMo1nxE8.wildfly01:custas1.1
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo nº 7005306-72.2019.8.22.0001
EXEQUENTE: MARIA DO SOCORRO LIMA VIEIRA
Advogados do(a) EXEQUENTE: IGOR AZEVEDO REIS - RO9275, 
AMANDA AZEVEDO REIS - RO7096
EXECUTADO: ROSANGELA DOS SANTOS MARINHO
Intimação
Certifico que, nesta data, liberei o acesso para visualização do 
documento sigiloso de ID 32540335 aos advogados da parte 
requerente, a qual fica intimada a se manifestar acerca do referido 
documento no prazo de 05 dias, conforme despacho de ID 
32539794.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo nº 7000026-23.2019.8.22.0001
EXEQUENTE: M R DA SILVA FERREIRA EIRELI - EPP
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARCELLINO VICTOR 
RAQUEBAQUE LEAO DE OLIVEIRA - RO8492, JANUARIA 
MAXIMIANA RAQUEBAQUE DE OLIVEIRA - RO8102
EXECUTADO: MARIA FERREIRA DOS SANTOS
Intimação
Certifico que, nesta data, liberei o acesso para visualização do 
documento sigiloso de ID 32540300 aos advogados da parte 
requerente, a qual fica intimada a se manifestar acerca do referido 
documento no prazo de 05 dias, conforme despacho de ID 
32540236.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho PROCESSO: 7043415-58.2019.8.22.0001
REQUERENTE: UNIMED DE RONDONIA - COOPERATIVA DE 
TRABALHO MEDICO
ADVOGADO DO REQUERENTE: THIAGO MAIA DE CARVALHO 
OAB nº RO7472, RAQUEL GRECIA NOGUEIRA OAB nº RO10072, 
AMANDA ELISE CASTOLDI DOS SANTOS OAB nº RO9950, 
RODRIGO OTAVIO VEIGA DE VARGAS OAB nº RO2829, EDSON 
BERNARDO ANDRADE REIS NETO OAB nº RO1207, EURICO 
SOARES MONTENEGRO NETO OAB nº RO1742, ADEVALDO 
ANDRADE REIS OAB nº RO628 
REQUERIDO: ALDIRA DE MEDEIROS RIBEIRO
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
Decisão
Considerando que a petição apresentada é direcionada a Vara 
Cível, determino a redistribuição do feito por direcionamento a uma 
das Varas Cíveis desta comarca, devendo o cartório promover as 
anotações e movimentações de praxe.

Serve a presente como comunicação. 
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 
Luciane Sanches 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo n. 7042562-
49.2019.8.22.0001 
EXEQUENTE: PISCINAS RONDONIA LTDA - ME, RUA DUQUE 
DE CAXIAS 1633, - DE 1568/1569 A 1852/1853 SÃO CRISTÓVÃO 
- 76804-082 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PEDRO MIRANDA OAB nº 
RO2199 
EXECUTADOS: RAILTON LIMA SIQUEIRA DE ANDRADE, RUA 
JOÃO PAULO I 2700, RESID. AREIA BRANCA, Q. 05, CASA 12 
NOVO HORIZONTE - 76810-154 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, 
G R S COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME, 
RUA JOAQUIM NABUCO 1929, - DE 1829 A 2301 - LADO ÍMPAR 
CENTRO - 76801-101 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: 
Despacho
Analisando os autos, verifico que alguns dos títulos executivos que 
se pretende executar não mais possui força executiva, de modo que 
não comporta o ajuizamento de ação de execução para receber o 
crédito referente a esses títulos. 
Ainda, consta títulos dentro do prazo para pagamento, ou seja, que 
não venceu ainda, razão pela qual deve aguardar o vencimento 
para executar ou cobrar tais cheques. 
Desse modo, intime-se a parte autora para emenda a inicial, em 15 
(quinze) dias, sob pena de imediata extinção do feito.
Serve o presente como comunicação.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019.
Luciane Sanches 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho PROCESSO: 7025617-21.2018.8.22.0001
EXEQUENTE: ELISANGELA CARVALHO INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA - ME
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JOSE ROBERTO DA SILVA 
SANTOS OAB nº RO6755, WALDENEIDE DE ARAUJO CAMARA 
OAB nº RO2036 
EXECUTADO: HABNER ZUHANY AMARAL GOMES
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
PENHORA NEGATIVA
Requisitei bloqueio on line do valor de R$ 2.480,19 (dois mil e 
quatrocentos e oitenta reais e dezenove centavos), conforme 
requerido pela parte exequente.
A penhora não foi concretizada em razão de insuficiência de valores 
nas contas bancárias da parte executada, conforme demonstrativo 
anexo.
Assim, intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis 
de penhora ou requerer o que entender de direito no prazo de 05 
(cinco) dias, sob pena de EXTINÇÃO, nos termos do art. 53, § 4º 
da Lei 9.099/95.
Serve o presente como comunicação.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 
Luciane Sanches 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo n°: 7001020-51.2019.8.22.0001
EXEQUENTE: LAILA BUENO FERNANDES DO CARMO
Advogado do(a) EXEQUENTE: VANESSA RODRIGUES ALVES 
MOITA - RO5120
EXECUTADO: SUPERMAMA HOTELARIA DE SELVA E DA 
AVENTURA EIRELI
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, 
FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a requerer o que entender 
de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho PROCESSO: 7000657-98.2018.8.22.0001
EXEQUENTE: ALEX MOTA CORDEIRO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JEFERSON DE SOUZA 
RODRIGUES OAB nº RO7544 
EXECUTADO: JOCILANE ALMEIDA RESKI
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
PENHORA NEGATIVA
Requisitei bloqueio on line do valor de R$ 28.274,65 (vinte e oito mil 
e duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), 
conforme requerido pela parte exequente.
A penhora não foi concretizada em razão de insuficiência de valores 
nas contas bancárias da parte executada, conforme demonstrativo 
anexo.
Assim, intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis 
de penhora ou requerer o que entender de direito no prazo de 05 
(cinco) dias, sob pena de EXTINÇÃO, nos termos do art. 53, § 4º 
da Lei 9.099/95.
Serve o presente como comunicação.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 
Luciane Sanches 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho PROCESSO: 7024973-44.2019.8.22.0001
EXEQUENTE: ELIANE MARA DE MIRANDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ELIANE MARA DE MIRANDA 
OAB nº RO7904 
EXECUTADO: PAULO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
PENHORA NEGATIVA
Requisitei bloqueio on line do valor de R$ 939,39 (novecentos e 
trinta e nove reis e trinta e nove centavos), conforme requerido pela 
parte exequente.
A penhora não foi concretizada em razão de insuficiência de valores 
nas contas bancárias da parte executada, conforme demonstrativo 
anexo.
Assim, intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis 
de penhora ou requerer o que entender de direito no prazo de 05 
(cinco) dias, sob pena de EXTINÇÃO, nos termos do art. 53, § 4º 
da Lei 9.099/95.

Serve o presente como comunicação.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 
Luciane Sanches 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível DESPACHO/MANDADO 
DE EXECUÇÃO
Processo n. 7043802-73.2019.8.22.0001 
EXEQUENTE: A.P.M. NOTARIO JOSEFOVICZ EVENTOS - ME, 
RODOVIA BR-364 KM 5, PORTAL DAS AMÉRICAS CIDADE 
JARDIM - 76815-800 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: FRANCISCO LOPES COELHO 
OAB nº RO678 
EXECUTADO: CAROLINE MATOS MARTINS, RUA JOÃO 
GOULART 2593, PISO SUPERIOR DO RESTAURANTE “O 
PAROCA” SÃO CRISTÓVÃO - 76804-050 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Valor da Execução: R$ 5.276,90 (cinco mil e duzentos e setenta e 
seis reais e noventa centavos)
Recebo a inicial de execução de título extrajudicial (art. 784, III, do 
CPC), nos moldes do art. 53 e seguintes da Lei Federal nº 9.099/95 
e de acordo com os documentos juntados.
Serve o presente como mandado, devendo o(a) Senhor(a) 
Oficial(a) de Justiça CITAR a parte executada no endereço acima 
mencionado, para pagar, dentro do prazo legal de três (03) dias, 
o principal e as cominações legais, ou nomear bens à penhora, 
suficientes para assegurar a totalidade do débito e acréscimos 
legais (art. 829 do CPC). Se a parte requerida não pagar nem 
fizer nomeação válida, o Oficial de Justiça PENHORAR-LHE-Á 
tantos bens quanto bastem para o pagamento do principal, 
designando-se audiência de conciliação pós-penhora para o dia 
_____/_____/_____ às _______ horas, intimando-se as partes 
(local da audiência: Centro Judiciário de Soluções de Conflito e 
Cidadania,Rua Quintino Bocaiúva n. 3061, esquina com Av. Jorge 
Teixeira, Bairro Embratel, Porto Velho-RO). Havendo penhora, 
a parte requerida poderá oferecer Embargos à Execução em 15 
(quinze) dias, desde que o faça na própria Audiência, na forma do 
art. 53, §§ 1º e 3º da Lei 9.099/1995. 
INTIMAR a parte autora para em 10 (dez) dias dizer o que pretende 
quanto ao bem penhorado ou indicar outros bens em caso de 
ausência de penhora ou discordância quanto aos bens penhorados, 
sob pena de extinção do processo e condenação ao pagamento de 
custas e despesas processuais.
OBSERVAÇÃO: Deverá o Senhor (a) Oficial (a) de Justiça, se 
necessária a designação de audiência de tentativa de conciliação 
pós-penhora, agendá-la somente em dias de sexta-feira às 16h00.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019. 
Luciane Sanches 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho PROCESSO: 7012712-47.2019.8.22.0001
EXEQUENTE: RICHARD HARLEY AMARAL DE SOUZA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: RICHARD HARLEY AMARAL DE 
SOUZA OAB nº AC3484 
EXECUTADO: GOL LINHAS AÉREAS
ADVOGADO DO EXECUTADO: BERNARDO AUGUSTO 
GALINDO COUTINHO OAB nº RO2991, GUSTAVO ANTONIO 
FERES PAIXAO OAB nº RJ95502 
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ADVOGADO DO EXECUTADO: BERNARDO AUGUSTO 
GALINDO COUTINHO OAB nº RO2991, GUSTAVO ANTONIO 
FERES PAIXAO OAB nº RJ95502 
DECISÃO/ PENHORA ON LINE TOTAL
Requisitei bloqueio on line do valor de R$8.800,00 (oito mil e 
oitocentos reais), conforme requerido pela parte exequente.
Em seguida, foi determinada a transferência da quantia bloqueada 
na conta bancária da devedora.
Aguarde-se a transferência. Após, intime-se a parte executada 
para em 15 dias apresentar embargos à execução/cumprimento 
de sentença.
Decorrido o prazo sem manifestação ou havendo concordância 
com o bloqueio realizado,expeça-se alvará judicial em favor 
da parte exequente da quantia disponibilizada e penhorada via 
BACENJUD, assim como eventuais acréscimos, devendo referida 
parte ser intimada a efetuar o levantamento da ordem no prazo de 
05 (cinco) dias.
Não havendo o oportuno levantamento, transfira o numerário para 
conta única e centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia, 
conforme Provimento 016/2010 PR-TJ/RO. 
Cumprida as diligências acima, voltem os autos conclusos para 
extinção.
Serve o presente como comunicação.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 
Luciane Sanches 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo n. 7021587-
06.2019.8.22.0001 
EXEQUENTE: LUZINETE BATISTA DOS SANTOS ALENCAR 
FERREIRA, RUA ELIAS GORAYEB 1420, - DE 1106/1107 A 
1513/1514 NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 76804-144 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: LIZA LIZ XIMENES DE SOUZA 
OAB nº RO3920, ROSINEY ARAUJO REIS OAB nº RO4144 
EXECUTADOS: CARL LIUS DA SILVA DE SOUZA, RUA 
ALMIRANTE BARROSO 2614, - DE 2240 A 2624 - LADO PAR 
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 76804-152 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA, FIK FRIO COMERCIO E REFRIGERACAO 
AUTOMOTIVA LTDA - ME, RUA ALMIRANTE BARROSO 2614, - 
DE 2240 A 2624 - LADO PAR NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 
- 76804-152 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: 
Despacho
Intime-se a parte exequente para em cinco dias juntar aos autos o 
termo do acordo, sob pena de extinção do processo.
Com a juntada encaminhem os autos conclusos para homologação.
Serve o presente como comunicação.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019 
Luciane Sanches 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho PROCESSO: 7005643-03.2015.8.22.0001
EXEQUENTE: EULICESNEY PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: RENATO JULIANO SERRATE DE 
ARAUJO OAB nº AC4705, GUSTAVO NOBREGA DA SILVA OAB 
nº RO5235 

EXECUTADO: LAURO FERNANDES DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO DO EXECUTADO: JACKSON CHEDIAK OAB nº 
RO5000 
ADVOGADO DO EXECUTADO: JACKSON CHEDIAK OAB nº 
RO5000 
Decisão
Requisitei bloqueio on line do valor de R$ 32.175,55 (trinta e dois 
mil e cento e setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), 
conforme requerido pela parte exequente.
A penhora não foi concretizada em razão de insuficiência de 
valores nas contas bancárias da parte executada, sendo penhorado 
o ínfimo valor de R$11,69 o qual já foi desbloqueado, conforme 
demonstrativo anexo.
Assim, para dar continuidade aos atos executórios, intime-se a 
parte exequente para em cinco dias indicar bens ou créditos da 
executada passíveis de penhora ou requerer o que entender de 
direito, sob pena de extinção.
Serve cópia como mandado/ofício/intimação.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 
Luciane Sanches 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo n. 7000376-
11.2019.8.22.0001 
REQUERENTE: LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS QUEIROZ LIMA, 
RUA TUCUNARÉ 477, - ATÉ 705/706 LAGOA - 76812-048 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: ROSANGELA BARBOSA DOS 
SANTOS OAB nº RO7682 
REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A., AC AEROPORTO 
INTERNACIONAL DE PORTO VELHO 6490, AVENIDA 
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 6490 AEROPORTO - 76803-
970 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERIDO: BERNARDO AUGUSTO 
GALINDO COUTINHO OAB nº RO2991, GUSTAVO ANTONIO 
FERES PAIXAO OAB nº RJ95502 
Despacho
Considerando que houve informação de saldo remanescente pela 
parte exequente, intime-se a parte executada para em cinco dias 
apresentar manifestação quanto ao valor apontado na petição de 
Id. 32378290 e/ou efetuar o pagamento, sob pena de execução.
Serve o presente como comunicação.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019 
Luciane Sanches 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho PROCESSO: 7023265-56.2019.8.22.0001
EXEQUENTE: YASMIN SILVA FERNANDES
ADVOGADO DO EXEQUENTE: RODRIGO DE SOUZA COSTA 
OAB nº RO8656 
EXECUTADO: COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DE 
RONDÔNIA - CAERD
ADVOGADO DO EXECUTADO: CLAYTON CONRAT KUSSLER 
OAB nº RO3861 
ADVOGADO DO EXECUTADO: CLAYTON CONRAT KUSSLER 
OAB nº RO3861 
DECISÃO/ PENHORA ON LINE TOTAL
Requisitei bloqueio on line do valor de R$2.233,05 (dois mil e 
duzentos e trinta e três reais e cinco centavos), conforme requerido 
pela parte exequente.
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Em seguida, foi determinada a transferência da quantia bloqueada 
na conta bancária da devedora.
Aguarde-se a transferência. Após, intime-se a parte executada 
para em 15 dias apresentar embargos à execução/cumprimento 
de sentença.
Decorrido o prazo sem manifestação ou havendo concordância 
com o bloqueio realizado,expeça-se alvará judicial em favor 
da parte exequente da quantia disponibilizada e penhorada via 
BACENJUD, assim como eventuais acréscimos, devendo referida 
parte ser intimada a efetuar o levantamento da ordem no prazo de 
05 (cinco) dias.
Não havendo o oportuno levantamento, transfira o numerário para 
conta única e centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia, 
conforme Provimento 016/2010 PR-TJ/RO. 
Cumprida as diligências acima, voltem os autos conclusos para 
extinção.
Serve o presente como comunicação.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 
Luciane Sanches 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho PROCESSO: 7043333-27.2019.8.22.0001
EXEQUENTE: RESIDENCIAL RIVIERA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: TAIANA DA CONCEICAO CUNHA 
OAB nº RO6812 
EXECUTADO: JOSE MARCOS PEREIRA DA COSTA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
PENHORA NEGATIVA
Requisitei bloqueio on line do valor de R$ 3.535,47 (três mil 
e quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e sete centavos), 
conforme requerido pela parte exequente.
A penhora não foi concretizada em razão de insuficiência de valores 
nas contas bancárias da parte executada, conforme demonstrativo 
anexo.
Assim, intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis 
de penhora ou requerer o que entender de direito no prazo de 05 
(cinco) dias, sob pena de EXTINÇÃO, nos termos do art. 53, § 4º 
da Lei 9.099/95.
Serve o presente como comunicação.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 
Luciane Sanches 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo nº: 7004080-32.2019.8.22.0001.
EXECUTADO: GOL LINHAS AÉREAS
Advogados do(a) EXECUTADO: BERNARDO AUGUSTO 
GALINDO COUTINHO - RO2991, GUSTAVO ANTONIO FERES 
PAIXAO - RJ95502
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA 
INTIMADA, por intermédio de seu advogado, cumprir 
espontaneamente a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, 
efetuando o pagamento do valor, obrigatoriamente junto a Caixa 
Econômica Federal (Provimento 001/2008 PR TJ/RO c/c Art. 840, I, 

do CPC), sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor apresentado da dívida, conforme disposto no art. 523, 
§ 1º, do Código de Processual Civil;
II - Apresentar, após decorrido o prazo acima e não efetuado o 
pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 
penhora ou nova intimação, nos próprios autos, impugnação ao 
cumprimento da sentença, conforme disposto no art. 525, do CPC, 
sob pena de preclusão de seu direito;
III - Notificar a parte para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar 
o pagamento das custas processuais, sob pena de protesto 
extrajudicial e inscrição em dívida ativa.
ADVERTÊNCIAS: 1) O VALOR DA CONDENAÇÃO 
OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO 
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008 
PR TJ/RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E 
TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO PROCESSO, SOB PENA 
DE SER CONSIDERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO 
REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, 
NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO 
N.º 006/2015-PR-CG, PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA 
ESTADUAL N.º 115/2015, INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS 
PREVISTAS NO ARTIGO 475-J DO CPC, ALÉM DE JUROS E 
CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS 
PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA 
EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, 
SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO 
DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES 
DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS 
RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR 
COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO 
CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 
19, § 2º, LF 9.099/95).
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho PROCESSO: 7040963-46.2017.8.22.0001
REQUERENTE: MARIA DO LIVRAMENTO ARAGAO CORREIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: KAMILA ARAUJO PRADO OAB 
nº RO7371, ALEXANDRE LEANDRO DA SILVA OAB nº RO4260 
REQUERIDOS: BAIRRO NOVO PORTO VELHO 
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S/A, ODEBRECHT 
REALIZACOES IMOBILIARIAS S.A
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: PAULO BARROSO SERPA 
OAB nº RO4923, ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO OAB 
nº RO303, GUSTAVO CLEMENTE VILELA OAB nº SP220907 
PENHORA NEGATIVA
Requisitei bloqueio on line do valor de R$ 6.396,29 (seis mil e 
trezentos e noventa e seis reis e vinte e nove centavos), conforme 
requerido pela parte exequente.
A penhora não foi concretizada em razão de insuficiência de 
valores nas contas bancárias das partes executadas, conforme 
demonstrativo anexo.
Assim, intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis 
de penhora ou requerer o que entender de direito no prazo de 05 
(cinco) dias, sob pena de EXTINÇÃO, nos termos do art. 53, § 4º 
da Lei 9.099/95.
Serve o presente como comunicação.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 
Luciane Sanches 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo n°: 7032428-94.2018.8.22.0001
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EXEQUENTE: GISELE CAROLINE NASCIMENTO DOS SANTOS
Advogado do(a) EXEQUENTE: RAYANA TALITA BATISTA 
MENDES - RO8065
EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) EXECUTADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 
MG44698-A
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA SISTEMA PJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido 
documento à agência da Caixa Econômica Federal, agência 
Nações Unidas, nesta capital, sob pena de encaminhamento para 
conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia 
(Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho PROCESSO: 7018426-22.2018.8.22.0001
EXEQUENTE: CENTRO PROFISSIONALIZANTE SIMONE 
ARAUJO LTDA - ME
ADVOGADO DO EXEQUENTE: TAIARA DAVIS MOTA LOURENCO 
OAB nº RO6868 
EXECUTADO: LINDNALVA CRESPO BARROSO
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Decisão
Requisitei bloqueio on line do valor de R$ 2.531,94 (dois mil e 
quinhentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos), 
conforme requerido pela parte exequente.
A penhora não foi concretizada em razão de insuficiência de 
valores nas contas bancárias da parte executada, sendo penhorado 
o ínfimo valor de R$24,00 o qual já foi desbloqueado, conforme 
demonstrativo anexo.
Assim, para dar continuidade aos atos executórios, intime-se a 
parte exequente para em cinco dias indicar bens ou créditos da 
executada passíveis de penhora ou requerer o que entender de 
direito, sob pena de extinção.
Serve cópia como mandado/ofício/intimação.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 
Luciane Sanches 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível Processo n. 7032799-
29.2016.8.22.0001 
EXEQUENTE: CARLOS MAGNO PAIVA COSTA, RUA LUIZ GAMA 
7981 JUSCELINO KUBITSCHEK - 76829-410 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: SYLVAN BESSA DOS REIS OAB 
nº RO1300 
EXECUTADOS: GLEYCIANE SOUZA OLIVEIRA 01761370251, 
RUA PRUDENTE DE MORAES 2434, - DE 2430/2431 AO 
FIM CENTRO - 76801-040 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, 
GLEYCIANE SOUZA OLIVEIRA, RUA PRUDENTE DE MORAES 
2434, - DE 2430/2431 AO FIM CENTRO - 76801-040 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: EDESIO VASCONCELOS 
DE RESENDE OAB nº RO7513, FRANCISCO CARLOS DA SILVA 
NASCIMENTO OAB nº RO7336 
Despacho
Inexiste previsão legal de honorários de execução em sede 
de Juizado Especia Cível, cabendo tão somente honorários 
sucumbenciais fixados pela Turma Recursal, em caso de recurso.
Desta forma, determino a parte exequente que me cinco dias 

retifique sua planilha de cálculo excluindo a cobrança de honorários 
de execução e requeira as constrições que entender devidas, sob 
pena de extinção do processo.
Serve o presente como comunicação.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019 
Luciane Sanches 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo nº: 7050110-33.2016.8.22.0001.
EXECUTADO: BANCO BMG CONSIGNADO S/A
Advogados do(a) EXECUTADO: RENAN THIAGO PASQUALOTTO 
SILVA - RO6017, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - 
PE23255
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA 
INTIMADA, por intermédio de seu advogado, cumprir 
espontaneamente a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, 
efetuando o pagamento do valor, obrigatoriamente junto a Caixa 
Econômica Federal (Provimento 001/2008 PR TJ/RO c/c Art. 840, I, 
do CPC), sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor apresentado da dívida, conforme disposto no art. 523, 
§ 1º, do Código de Processual Civil;
II - Apresentar, após decorrido o prazo acima e não efetuado o 
pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 
penhora ou nova intimação, nos próprios autos, impugnação ao 
cumprimento da sentença, conforme disposto no art. 525, do CPC, 
sob pena de preclusão de seu direito;
III - Notificar a parte para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar 
o pagamento das custas processuais, sob pena de protesto 
extrajudicial e inscrição em dívida ativa.
ADVERTÊNCIAS: 1) O VALOR DA CONDENAÇÃO 
OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO 
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008 
PR TJ/RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E 
TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO PROCESSO, SOB PENA 
DE SER CONSIDERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO 
REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, 
NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO 
N.º 006/2015-PR-CG, PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA 
ESTADUAL N.º 115/2015, INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS 
PREVISTAS NO ARTIGO 475-J DO CPC, ALÉM DE JUROS E 
CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS 
PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA 
EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, 
SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO 
DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES 
DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS 
RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR 
COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO 
CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 
19, § 2º, LF 9.099/95).
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 
DECISÃO/ TUTELA DE URGÊNCIA
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Processo n. 7051738-52.2019.8.22.0001
Parte requerente: AUTOR: FRANCISCO LAELSON DE SOUZA, 
AVENIDA CALAMA 7773, - DE 7443 A 8083 - LADO ÍMPAR 
PLANALTO - 76825-481 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: KARINA ROCHA PRADO OAB nº 
RO1776
Parte requerida: RÉU: ENERGISA S/A, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL 
- 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
Não obstante os argumentos apresentados pela parte autora 
em sua peça vestibular, não verifico a presença dos requisitos 
constantes do artigo 300 do CPC, ao menos em um juízo de 
cognição sumária.
No termo de confissão de dívida consta, além da fatura questionada 
(recuperação de consumo), outra fatura referente ao mês de 
agosto/2019. Desse modo, o regular trâmite da ação é medida 
que se impõe, recomendando-se a conciliação das partes, objetivo 
primordial dos Juizados Especiais.
Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, INDEFIRO A TUTELA 
ANTECIPADA reclamada pela parte demandante, devendo o feito 
prosseguir em seus ulteriores termos.
Cite-se e intimem-se às partes da presente decisão, bem como 
da audiência de conciliação designada para o dia 13/04/2020 às 
10h00, no FÓRUM JUDICIAL UNIFICADO – AVENIDA PINHEIRO 
MACHADO Nº 777, ENTRE RUAS JOSÉ BONIFÁCIO E 
GONÇALVES DIAS, FUNDOS DA 17ª BRIGADA DE INFANTARIA 
E SELVA – 17º BIS – BAIRRO OLARIA, PORTO VELHO/RO – 
SALAS DE AUDIÊNCIA – CEJUSC JUIZADOS. Consigne-se as 
advertências e recomendações de praxe (artigos 20 e 51, I, ambos 
da LF 9.099/95), bem como incluindo a possibilidade de inversão 
do ônus da prova. 
Advertências:I – os prazos processuais no juizado especial, 
inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência 
do ato respectivo;II – as partes deverão comunicar eventuais 
alterações dos respectivos endereços, sob pena de se considerar 
como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de 
intimação cumprido no endereço constante dos autos;III – deverão 
comparecer na data, horário e endereço em que se realizará a 
audiência, e que procuradores e prepostos deverão comparecer 
munidos de poderes específicos para transacionar;IV – a pessoa 
jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer 
à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta 
de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 
20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que, os atos constitutivos, contratos 
sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva 
constatação da personalidade jurídica e da regular representação 
em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo 
Civil), sob pena de revelia;V – em se tratando de pessoa jurídica 
e relação de consumo, fica expressamente consignada a 
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova;VI – nas 
causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes 
deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;VII – o 
não comparecimento injustificado do autor implicará na extinção e 
arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado 
mediante pagamento de custas e despesas processuais;VIII – o 
não comparecimento do requerido a quaisquer das audiências 
designadas implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os 
fatos narrados no pedido inicial;IX – deverão comparecer à 
audiência designada munidos de documentos de identificação 
válidos e cientes de seus dados bancários, a fim de permitir a 
instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial;X – a contestação e demais 
provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, 
deverão ser apresentadas até o ato da audiência de conciliação;XI 
– na mesma oportunidade, o autor deverá se manifestar, em até 10 
(dez) minutos, sobre os documentos e preliminares eventualmente 
apresentados;XII – não havendo acordo, poderá ser designada uma 

data para a realização da audiência de instrução e julgamento;XIII 
– havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a 
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias 
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da 
respectiva Comarca.
OBSERVAÇÃO: Este processo tramita por meio do sistema de 
Processo Judicial Eletrônico. Para visualizar a petição inicial e 
se informar sobre as vantagens de se cadastrar neste sistema, 
entre no site http:/pje.tjro.jus.br ou compareça na sede deste juízo. 
Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) 
devem ser trazidos ao juízo em formato digital (CD, PEN DRIVE, 
etc.) em arquivos com no máximo 1MB cada.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho , 21 de novembro de 2019
Luciane Sanches

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par Processo nº 7052268-
56.2019.8.22.0001
AUTOR: ADINAM SILVEIRA MARIANO, AVENIDA CARLOS 
GOMES 779, - DE 611 A 965 - LADO ÍMPAR CAIARI - 76801-147 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MATEUS BATISTA BATISTI OAB nº 
RO10249
RÉU: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL , AVENIDA 
LAURO SODRÉ, - DE 3290 A 3462 - LADO PAR COSTA E SILVA 
- 76803-460 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
Decisão
Trata-se de pedido de tutela de urgência que visa a retirada da 
inscrição restritiva junto a órgãos de proteção ao crédito que 
entende ser abusiva/ilegal.
Sabe-se da existência de diversos órgãos de proteção ao crédito, 
sendo que nem todos comunicam entre si os seus bancos de 
dados.
À vista disso, faz-se necessária a juntada das certidões de inscrição 
emitidas pelos principais órgãos, de forma a aferir a existência do 
perigo de dano, bem como do efetivo abalo ilegítimo do crédito ou 
da incidência da Súmula n. 385 do STJ, sendo esta providência 
cabível à parte autora.
Ressalte-se que este juízo adotou o entendimento de que a 
comprovação da negativação deve ser feita por documento oficial 
emitido diretamente pelo órgão de proteção ao crédito (consultas 
de balcão), conforme Enunciado 29 FOJUR, a qual transcrevo 
abaixo:
Enunciado 29 “Para análise do dano por negativação indevida é 
necessária a juntada de pesquisa realizada diretamente junto ao 
órgão de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCPC etc.).”
No caso em questão, necessário a apresentação da certidão 
do SCPC, que poderá ser retirada na Associação Comercial de 
Rondônia. 
Assim, não obstante os argumentos apresentados pela parte 
autora em sua peça vestibular, ao menos em um juízo de cognição 
sumária, não verifico a presença dos requisitos constantes do 
artigo 300 do CPC, em especial o perigo de dano, uma vez que a 
parte autora não comprovou a inexistência de outras restrições que 
obstem o crédito.
Desse modo, o regular trâmite da ação é medida que se impõe, 
facultando-se à parte autora a apresentação dos referidos 
documentos para eventual reanálise do pedido até a data da 
audiência de conciliação.
Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, INDEFIRO A TUTELA 
ANTECIPADA reclamada pela parte demandante, devendo o feito 
prosseguir em seus ulteriores termos.
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Cite-se e intimem-se às partes da presente decisão, bem como 
da audiência de conciliação designada para o dia 15/04/2020 às 
11h20, no FÓRUM JUDICIAL UNIFICADO – AVENIDA PINHEIRO 
MACHADO Nº 777, ENTRE RUAS JOSÉ BONIFÁCIO E 
GONÇALVES DIAS, FUNDOS DA 17ª BRIGADA DE INFANTARIA 
E SELVA – 17º BIS – BAIRRO OLARIA, PORTO VELHO/RO – 
SALAS DE AUDIÊNCIA – CEJUSC JUIZADOS. Consigne-se as 
advertências e recomendações de praxe (artigos 20 e 51, I, ambos 
da LF 9.099/95), bem como incluindo a possibilidade de inversão 
do ônus da prova. 
Advertências:I – os prazos processuais no juizado especial, 
inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência 
do ato respectivo;II – as partes deverão comunicar eventuais 
alterações dos respectivos endereços, sob pena de se considerar 
como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de 
intimação cumprido no endereço constante dos autos;III – deverão 
comparecer na data, horário e endereço em que se realizará a 
audiência, e que procuradores e prepostos deverão comparecer 
munidos de poderes específicos para transacionar;IV – a pessoa 
jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer 
à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta 
de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 
20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que, os atos constitutivos, contratos 
sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva 
constatação da personalidade jurídica e da regular representação 
em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo 
Civil), sob pena de revelia;V – em se tratando de pessoa jurídica 
e relação de consumo, fica expressamente consignada a 
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova;VI – nas 
causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes 
deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;VII – o 
não comparecimento injustificado do autor implicará na extinção e 
arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado 
mediante pagamento de custas e despesas processuais;VIII – o 
não comparecimento do requerido a quaisquer das audiências 
designadas implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os 
fatos narrados no pedido inicial;IX – deverão comparecer à 
audiência designada munidos de documentos de identificação 
válidos e cientes de seus dados bancários, a fim de permitir a 
instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial;X – a contestação e demais 
provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa 
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, 
deverão ser apresentadas até o ato da audiência de conciliação;XI 
– na mesma oportunidade, o autor deverá se manifestar, em até 10 
(dez) minutos, sobre os documentos e preliminares eventualmente 
apresentados;XII – não havendo acordo, poderá ser designada uma 
data para a realização da audiência de instrução e julgamento;XIII 
– havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a 
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias 
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da 
respectiva Comarca.
OBSERVAÇÃO: Este processo tramita por meio do sistema de 
Processo Judicial Eletrônico. Para visualizar a petição inicial e 
se informar sobre as vantagens de se cadastrar neste sistema, 
entre no site http:/pje.tjro.jus.br ou compareça na sede deste juízo. 
Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) 
devem ser trazidos ao juízo em formato digital (CD, PEN DRIVE, 
etc.) em arquivos com no máximo 1MB cada.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho 21 de novembro de 2019
Luciane Sanches

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 

Processo n°: 7022137-35.2018.8.22.0001
REQUERENTE: ULAIMA FABRICIA DE SOUSA FORMOLO
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCIANA COSTA DAS CHAGAS 
- RO6205
REQUERIDO: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A
Advogados do(a) REQUERIDO: DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS 
- RO2013, MARCIO MELO NOGUEIRA - RO2827, ROCHILMER 
MELLO DA ROCHA FILHO - RO635
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA SISTEMA PJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido 
documento à agência da Caixa Econômica Federal, agência 
Nações Unidas, nesta capital, sob pena de encaminhamento para 
conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia 
(Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

1ª VARA DO JUIZADO EsPECIAL DA FAZENDA 
PÚBLICA 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
7034980-95.2019.8.22.0001 
REQUERENTE: EDILEIA FERREIRA GAMA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: JOILSON SANTOS DE 
ALMEIDA OAB nº RO3505, PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR 
OAB nº RO2394 
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA 
SENTENÇA
Vistos, etc.
Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/1995 c/c 
art. 27 da Lei n. 12.153/2009.
Fundamentos
Decido.
A meu ver, a parte autora não logrou êxito em comprovar o 
preenchimento dos requisitos para recebimento do auxílio 
transporte, ônus que lhe incumbia à luz do art. 373, inciso I, do 
CPC/2015.
É que a concessão do auxílio-transporte disciplinada pelo art. 
84, §1º da Lei Complementar Estadual n. 68/92, depende de 
regulamentação, consoante previsto expressamente no caput 
deste artigo.
A mim não me parece razoável que o Decreto Estadual n°4.451/89, 
seja utilizado como norma regulamentadora, pois ele está vinculado 
com legislação anterior. Logo, não é suficiente para suprir a 
necessidade de regulamentação prevista no caput do art. 84, da 
Lei Complementar Estadual n. 68/92.
Com isso, tenho que o art. 84, caput, da Lei Complementar 
Estadual n. 68/92 é uma norma de eficácia limitada, razão pela qual 
o servidor público só terá direito ao auxílio transporte nele previsto 
após a respectiva regulamentação.
Neste sentido, tenho que esta regulamentação só adveio com o 
Decreto Estadual n. 21.299, de 10 de outubro de 2016, data a 
partir da qual o servidor passou a ter direito ao auxílio, desde que 
preenchidos os requisitos legais.
Todavia, o Decreto Estadual n. 21.299, de 10 de outubro de 2016 
que regulamentava a concessão do auxílio transporte ficou sem 
efeito desde a edição do Decreto n. 21.375, de 04 de novembro 
de 2016. Neste diapasão, a regulamentação do auxílio-transporte 
durou pouco menos de 30 (trinta) dias.
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Por isso, o auxílio transporte não poderia ser pago aos servidores 
por ausência de regulamentação.
Assim, é de rigor julgar improcedente o pedido vestibular de 
implantação e de pagamento de retroativos do auxílio transporte.
Dispositivo
Frente ao exposto e ao mais que dos autos constam, julgo 
IMPROCEDENTE o pedido inicial de implantação do auxílio 
transporte e pagamento de retroativos em favor da parte autora 
pelo Estado de Rondônia.
DECLARO RESOLVIDO o mérito nos termos do CPC/2015, art. 
487, inciso I.
Em relação à assistência judiciária gratuita, registro que a parte 
requerente não comprovou a sua hipossuficiência, razão pela qual 
não lhe assiste tal direito, devendo, num eventual recurso, recolher 
o respectivo preparo recursal.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos 
do artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei n. 
12.153/09.
Intimem-se as partes pelo sistema PJe / DJe, servindo cópia 
da presente de expediente/ comunicação/ intimação/ carta-AR/ 
mandado/ ofício.
Registre-se.
Publique-se.
Porto Velho, 22/11/2019 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, assinado 
digitalmente
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
7048818-08.2019.8.22.0001 
REQUERENTE: ELISEU SEGATTO PEREIRA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: LAYANNA MABIA MAURICIO 
OAB nº RO3856 
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA 
SENTENÇA
Vistos, etc.
Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/1995 c/c 
art. 27 da Lei n. 12.153/2009.
Fundamentos
Decido.
Trata-se de ação em que a parte autora pretende a correção do 
cálculo e do pagamento da diferença do adicional noturno, assim 
como, o reconhecimento do divisor 200 para cômputo da hora, 
gerando também a diferença do valor pago de horas extraordinárias 
sob o fundamento de que o ESTADO DE RONDÔNIA não vem 
aplicando o disposto na Lei Estadual n. 1.068 de 19/04/2002, em 
seu Art. 9º, parágrafos 1º, 2º e 3º, bem ainda porque não se atentou 
ao fato de que a parte requerente está sujeita a uma jornada 
semanal de trabalho de 40h (quarenta horas) a ensejar o divisor 
duzentos no cálculo das horas extraordinárias.
Pois bem.
Ficou evidenciado nos autos que o ESTADO DE RONDÔNIA não 
vem aplicando o divisor de 200 horas, bem como o acréscimo do 
percentual de 20% sobre as horas normais a partir deste divisor a 
título de adicional noturno em total dissonância com a legislação e 
precedentes judiciais.
A egrégia Turma Recursal a despeito do tema vem decidindo que:
AGENTE PENITENCIÁRIO. ADICIONAL NOTURNO. PAGAMENTO 
RETROATIVO. IMPLANTAÇÃO. LEI ESTADUAL N. 1068/2002. 
DIVISOR DE 200 HORAS. O cálculo do adicional noturno deve-se 
dividir o vencimento básico por 200h, à luz da jurisprudência do 
STJ e, ao final, multiplicar o valor da hora normal pelo percentual 
do adicional noturno (20%), previsto na legislação em vigor (Lei 
1068/02, art. 9º). (RECURSO INOMINADO CÍVEL 7002335-

27.2018.822.0009, Rel. Juiz Arlen Jose Silva de Souza, Tribunal 
de Justiça do Estado de Rondônia: Turma Recursal - Porto Velho, 
julgado em 04/10/2019.).
No mesmo sentido:
AGENTE PENITENCIÁRIO. ADICIONAL NOTURNO. PAGAMENTO 
RETROATIVO. IMPLANTAÇÃO. LEI ESTADUAL N. 1068/2002. 
DIVISOR DE 200 HORAS. - O cálculo do adicional noturno deve-
se dividir o vencimento básico por 200h, à luz da jurisprudência do 
STJ e, ao final, multiplicar o valor da hora normal pelo percentual 
do adicional noturno (20%), previsto na legislação em vigor (Lei 
1068/02, art. 9º). (RECURSO INOMINADO CÍVEL 7000060-
72.2018.822.0020, Rel. Juiz Arlen Jose Silva de Souza, Tribunal 
de Justiça do Estado de Rondônia: Turma Recursal - Porto Velho, 
julgado em 17/09/2019.).
Também o egrégio assentou:
Apelação. Servidor público. Hora extra. Base de cálculo. 
Pagamento. Inovação recursal. 1. Em se tratando de agente 
penitenciário, para efeito de cálculo de horas extras, na esteira 
de jurisprudência predominante, o divisor adotado, para fins de 
cálculo do adicional de serviço extraordinário, é de duzentas horas 
mensais. 2. Em sede de recurso e para que não ocorra inovação da 
lide, não se permite o conhecimento de matéria que não tenha sido 
previamente tratada no processo. 3. A lógica administrativa, fiscal 
e orçamentária impõe o cumprimento de diversos mecanismos 
burocráticos prévios à validação e pagamento das horas extras, 
inclusive com a instauração de processo administrativo, realidade 
que inviabiliza o pagamento ainda no mês trabalhado. 4. Nos 
termos de remansosa jurisprudência, as horas extras devem ter 
por base de cálculo o salário-base do servidor, excluídas, para 
evitar acúmulo de adicionais (art. 37, XIV, CF), gratificações 
permanentes ou temporárias. 5. Conforme o Enunciado nº 07 do 
STJ, somente nos recursos interpostos contra decisão publicada 
a partir de 18.03.2016 será possível o arbitramento de honorários 
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §11, do novo 
CPC. 6. Apelo que se nega provimento. (APELAÇÃO 7004320-
89.2017.822.0001, Rel. Des. Gilberto Barbosa, Tribunal de 
Justiça do Estado de Rondônia: 1ª Câmara Especial, julgado em 
07/11/2018.).
Assim, à luz do princípio da legalidade (LOE n. 1.068 de 19/04/2002, 
art. 9º, §§ 1º, 2º e 3º c/c LCE n. 68/1992, art. 55) e dos precedentes 
tanto da Turma Recursal quanto do TJ/RO os agentes penitenciários 
têm direito ao divisor de 200 horas, bem como ao adicional noturno 
a ensejar a procedência do pedido inicial.
Dispositivo
Frente ao exposto e ao mais que dos autos constam julgo 
PROCEDENTE o pedido inicial para fins de:
a) DETERMINAR ao ESTADO DE RONDÔNIA que proceda com a 
aplicação do divisor de 200 (duzentos) às horas extraordinárias e 
adicional noturno (20%);
b) CONDENAR o ESTADO DE RONDÔNIA no pagamento 
retroativo (das diferenças) do adicional noturno (20%) com base no 
divisor de 200 (duzentos);
O valor a ser pago será corrigido mês a mês pelo índice TR até 
antes de 25.03.2015 e a partir desta data pelo IPCA-E, acrescido de 
juros simples de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir da citação, 
bem ainda que sejam observados seus respectivos reflexos no 13º 
salário, férias e seu acréscimo de 1/3.
A parte requerente deverá deduzir de seus cálculos os valores já 
recebidos e consignar os pendentes, com base no que aqui se 
decide.
Poderá ser deduzido dos valores retroativos a pensão alimentícia, 
impostos e as respectivas contribuições previdenciárias, em sendo 
o caso.
DECLARO RESOLVIDO o mérito, nos termos do CPC/2015, art. 
487, inciso I.
Em relação à assistência judiciária gratuita, registro que a parte 
requerente não comprovou a sua hipossuficiência, razão pela qual 
não lhe assiste tal direito, devendo, num eventual recurso, recolher 
o respectivo preparo recursal.
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Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do 
artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95, artigo 27, da Lei n. 12.153/09.
Intimem-se as partes pelo sistema PJe / DJe, servindo cópia 
da presente de expediente/ comunicação/ intimação/ carta-AR/ 
mandado/ ofício.
Registre-se.
Publique-se.
Porto Velho, 22/11/2019 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, assinado 
digitalmente
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
Número do Processo: 7030264-25.2019.8.22.0001 
Requerente/Exequente: AUTOR: MAILSON LIMA SILVA 
Advogado do Requerente: ADVOGADO DO AUTOR: VANESSA 
CESARIO SOUSA OAB nº RO8058, ARMANDO DIAS SIMOES 
NETO OAB nº RO8288 
Requerido/Executado: RÉU: ESTADO DE RONDÔNIA 
Advogado do Requerido/Executado: ADVOGADO DO RÉU: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
DECISÃO
Vistos etc,
A parte embargante reclama de vícios que após análise conclui-se 
inocorrentes.
Primeiro porque a sentença abordou todos os fundamentos 
essenciais para decisão da tese jurídica de modo a estar afastada 
omissão.
Segundo porque a sentença não contém conflito interna, mas apenas 
juízos de valor que possuem julgados em sentido contrário (conflito 
externo), de modo a estar afastada contradição embargável.
Por último porque os argumentos são precisos e claros, 
possibilitando a compreensão das razões de decidir e do comando 
que constitui o núcleo do julgamento, de modo que resta afastada 
obscuridade.
Percebe-se que a parte está insatisfeita com o mérito do julgamento 
e para gerar modificação nesse sentido a via processual é o recurso 
inominado.
Posto isto, REJEITO os embargos de declaração.
Com a intimação das partes, agende-se decurso de prazo para 
interposição de eventual recurso.
Se vencer o prazo e não constar qualquer recurso interposto, 
arquive-se independentemente de nova deliberação judicial. 
Porto Velho, 22 de novembro de 2019 .
Johnny Gustavo Clemes , assinado digitalmente.
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública Número do 
Processo: 7016096-57.2015.8.22.0001 
Requerente/Exequente: EXEQUENTE: MAXULENE DE SOUSA 
FREITAS 
Advogado do Requerente: ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
Requerido/Executado: EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA 
Advogado do Requerido/Executado: ADVOGADO DO EXECUTADO: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
DESPACHO
Intime-se a parte embargada para manifestar-se no prazo de 10 
dias, sobre os embargos interpostos.
Havendo concordância, expeça-se RPV/precatório.
Porto Velho, 22/11/2019.
Juiz Johnny Gustavo Clemes, assinado digitalmente.
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública Número do 
Processo: 7035163-71.2016.8.22.0001 
Requerente/Exequente: EXEQUENTE: CARIS REGINA VALENCIA 
SALES DA TRINDADE 
Advogado do Requerente: ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
Requerido/Executado: EXECUTADO: MUNICIPIO DE PORTO 
VELHO 
Advogado do Requerido/Executado: ADVOGADO DO EXECUTADO: 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 
DECISÃO
Vistos,
Chamo o feito a ordem, torno sem efeitos decisão anterior.
HOMOLOGO o cálculos da contadoria judicial, determino a 
expedição de RPV/precatório para pagamento do valor de R$ 
1.457,87 referente ao crédito principal e, R$ 218,68 elativo aos 
honorários sucumbenciais.
Se faltar algum dado ou documento, o CPE deverá praticar ato 
ordinatório de intimar para apresentação no prazo de 5 dias, sob 
pena de arquivamento e ocorrendo desídia praticar a consequência 
independentemente de nova deliberação judicial.
Registre-se que no ato de pagamento do valor principal fica 
autorizado o desconto dos seguintes tributos.
1. Contribuição previdenciária;
2. Imposto de renda.
Para o pagamento dos honorários fica autorizado o desconto dos 
seguintes tributos.
1. ISSQN;
2. Imposto de renda.
Para a hipótese de créditos que formaram-se em parcelas 
periódicas, o cálculo dos tributos deverá ser realizado mês a mês e 
não sobre o valor total do crédito.
Agende-se decurso de prazo de 65 dias. Se o prazo expirar sem 
reclamação de inadimplência, arquivem-se.
Porto Velho, 22/11/201922/11/2019.
juiz Johnny Gustavo ClemesJohnny Gustavo Clemes, assinado 
digitalmente.
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
7035306-55.2019.8.22.0001 
REQUERENTE: ANA LUCIA ABATI LANZARIN 
ADVOGADO DO REQUERENTE: JOILSON SANTOS DE 
ALMEIDA OAB nº RO3505, PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR 
OAB nº RO2394 
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA 
SENTENÇA
Vistos, etc.
Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/1995 c/c 
art. 27 da Lei n. 12.153/2009.
Fundamentos
Decido.
A meu ver, a parte autora não logrou êxito em comprovar o 
preenchimento dos requisitos para recebimento do auxílio 
transporte, ônus que lhe incumbia à luz do art. 373, inciso I, do 
CPC/2015.
É que a concessão do auxílio-transporte disciplinada pelo art. 
84, §1º da Lei Complementar Estadual n. 68/92, depende de 
regulamentação, consoante previsto expressamente no caput 
deste artigo.
A mim não me parece razoável que o Decreto Estadual n°4.451/89, 
seja utilizado como norma regulamentadora, pois ele está vinculado 
com legislação anterior. Logo, não é suficiente para suprir a 
necessidade de regulamentação prevista no caput do art. 84, da 
Lei Complementar Estadual n. 68/92.
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Com isso, tenho que o art. 84, caput, da Lei Complementar 
Estadual n. 68/92 é uma norma de eficácia limitada, razão pela qual 
o servidor público só terá direito ao auxílio transporte nele previsto 
após a respectiva regulamentação.
Neste sentido, tenho que esta regulamentação só adveio com o 
Decreto Estadual n. 21.299, de 10 de outubro de 2016, data a 
partir da qual o servidor passou a ter direito ao auxílio, desde que 
preenchidos os requisitos legais.
Todavia, o Decreto Estadual n. 21.299, de 10 de outubro de 2016 
que regulamentava a concessão do auxílio transporte ficou sem 
efeito desde a edição do Decreto n. 21.375, de 04 de novembro 
de 2016. Neste diapasão, a regulamentação do auxílio-transporte 
durou pouco menos de 30 (trinta) dias.
Por isso, o auxílio transporte não poderia ser pago aos servidores 
por ausência de regulamentação.
Assim, é de rigor julgar improcedente o pedido vestibular de 
implantação e de pagamento de retroativos do auxílio transporte.
Dispositivo
Frente ao exposto e ao mais que dos autos constam, julgo 
IMPROCEDENTE o pedido inicial de implantação do auxílio 
transporte e pagamento de retroativos em favor da parte autora 
pelo Estado de Rondônia.
DECLARO RESOLVIDO o mérito nos termos do CPC/2015, art. 
487, inciso I.
Em relação à assistência judiciária gratuita, registro que a parte 
requerente não comprovou a sua hipossuficiência, razão pela qual 
não lhe assiste tal direito, devendo, num eventual recurso, recolher 
o respectivo preparo recursal.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do 
artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei n. 12.153/09.
Intimem-se as partes pelo sistema PJe / DJe, servindo cópia 
da presente de expediente/ comunicação/ intimação/ carta-AR/ 
mandado/ ofício.
Registre-se.
Publique-se.
Porto Velho, 22/11/2019 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, assinado 
digitalmente
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
7026273-41.2019.8.22.0001 
REQUERENTE: JESUS SILVA BOABAID 
ADVOGADO DO REQUERENTE: 
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA 
SENTENÇA
Vistos etc,
Chamo o feito à ordem, uma vez que fora verificado que o autor 
não possui advogado constituído nos autos.
Em seguidos conflitos de competência julgados pelo TJRO foram 
produzidas decisões fundadas na premissa de que a falta de 
disposição expressa na lei dos juizados especiais da fazenda 
pública faz com que institutos consagrados na lei dos juizados 
especiais cíveis não sejam aplicáveis ao mesmo. Um exemplo 
disso é o entendimento de que incapaz pode ser parte no juizado 
especial da fazenda pública porque o legislador não fez na lei n° 
12.153/09 a mesma previsão proibitiva que criou na lei n° 9.099/95. 
O mesmo também já se decidiu com relação a possibilidade de 
citação por edital no juizado especial da fazenda pública porque não 
existe na lei n° 12.153/09 a mesma proibição da lei n° 9.099/95.
O caso concreto envolve a indagação sobre a capacidade 
postulatória da parte que não é advogado para propor ação sem 
o patrocínio do profissional cadastrado na OAB, pois a parte 
requerente assina sua petição inicial sem acompanhamento de 
advogado.

É que a lei n° 12.153/09, também deixou de fazer essa referência 
existente na lei n° 9.099/95, em que se permite a propositura de 
ação nas causas de até 20 salários mínimos.
Se aplicarmos a premissa formada pelo TJRO, então, a conclusão 
será de que é proibida a propositura de ação no juizado especial 
da fazenda pública sem o patrocínio de advogado já que a lei n° 
12.153/09 não tem disposição nesse sentido.
Nesse sentido já decidiu o STJ (petição n° 11.781-SP).
Posto isto, DECLARO EXTINTO o processo sem resolução de 
mérito, por falta de pressuposto processual de desenvolvimento 
válido do processo (NCPC 485, IV).
Publicação e registro automáticos.
Sem custas e sem honorários.
Intimação por carta com AR, servindo cópia da sentença como 
instrumento de intimação.
Arquive-se.
Porto Velho, 22/11/2019 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, assinado 
digitalmente
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
7035650-36.2019.8.22.0001 
REQUERENTE: ALICIANE PEREIRA ZAUSA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: JOILSON SANTOS DE 
ALMEIDA OAB nº RO3505, PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR 
OAB nº RO2394 
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA 
SENTENÇA
Vistos, etc.
Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/1995 c/c 
art. 27 da Lei n. 12.153/2009.
Fundamentos
Decido.
A meu ver, a parte autora não logrou êxito em comprovar o 
preenchimento dos requisitos para recebimento do auxílio 
transporte, ônus que lhe incumbia à luz do art. 373, inciso I, do 
CPC/2015.
É que a concessão do auxílio-transporte disciplinada pelo art. 
84, §1º da Lei Complementar Estadual n. 68/92, depende de 
regulamentação, consoante previsto expressamente no caput 
deste artigo.
A mim não me parece razoável que o Decreto Estadual n°4.451/89, 
seja utilizado como norma regulamentadora, pois ele está vinculado 
com legislação anterior. Logo, não é suficiente para suprir a 
necessidade de regulamentação prevista no caput do art. 84, da 
Lei Complementar Estadual n. 68/92.
Com isso, tenho que o art. 84, caput, da Lei Complementar 
Estadual n. 68/92 é uma norma de eficácia limitada, razão pela qual 
o servidor público só terá direito ao auxílio transporte nele previsto 
após a respectiva regulamentação.
Neste sentido, tenho que esta regulamentação só adveio com o 
Decreto Estadual n. 21.299, de 10 de outubro de 2016, data a 
partir da qual o servidor passou a ter direito ao auxílio, desde que 
preenchidos os requisitos legais.
Todavia, o Decreto Estadual n. 21.299, de 10 de outubro de 2016 
que regulamentava a concessão do auxílio transporte ficou sem 
efeito desde a edição do Decreto n. 21.375, de 04 de novembro 
de 2016. Neste diapasão, a regulamentação do auxílio-transporte 
durou pouco menos de 30 (trinta) dias.
Por isso, o auxílio transporte não poderia ser pago aos servidores 
por ausência de regulamentação.
Assim, é de rigor julgar improcedente o pedido vestibular de 
implantação e de pagamento de retroativos do auxílio transporte.
Dispositivo
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Frente ao exposto e ao mais que dos autos constam, julgo 
IMPROCEDENTE o pedido inicial de implantação do auxílio 
transporte e pagamento de retroativos em favor da parte autora 
pelo Estado de Rondônia.
DECLARO RESOLVIDO o mérito nos termos do CPC/2015, art. 
487, inciso I.
Em relação à assistência judiciária gratuita, registro que a parte 
requerente não comprovou a sua hipossuficiência, razão pela qual 
não lhe assiste tal direito, devendo, num eventual recurso, recolher 
o respectivo preparo recursal.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos 
do artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei n. 
12.153/09.
Intimem-se as partes pelo sistema PJe / DJe, servindo cópia 
da presente de expediente/ comunicação/ intimação/ carta-AR/ 
mandado/ ofício.
Registre-se.
Publique-se.
Porto Velho, 22/11/2019 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, assinado 
digitalmente
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
7040821-71.2019.8.22.0001 
REQUERENTE: MARILENE RODRIGUES 
ADVOGADO DO REQUERENTE: JOILSON SANTOS DE 
ALMEIDA OAB nº RO3505, PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR 
OAB nº RO2394 
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA 
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de julgamento de Embargos de Declaração para que 
este r. Juízo corrija erro material identificado no dispositivo da 
sentença quanto ao direcionamento da condenação ao pagamento 
das custas processuais, honorários e multa com fundamento na 
litigância de má-fé em desfavor do ESTADO DE RONDÔNIA já que 
o(a) condenado(a) foi a parte requerente.
É o breve relatório.
Decido.
De fato, o dispositivo da sentença está acometido do erro material 
apontado, visto que a condenação ao pagamento das custas 
processuais, honorários e multa com fundamento na litigância de 
má-fé foi direcionado à parte autora por conta da tese construída 
pelo seu advogado que afronta texto expresso de lei.
Posto isto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, 
julgo-os PROCEDENTES para fins de corrigir o erro material acima 
identificado e, assim, fazer constar no dispositivo da sentença de 
mérito o seguinte:
Posto isto, julgo IMPROCEDENTE o pedido para não reconhecer o 
direito ao adicional de periculosidade para servidores da educação 
trabalhando em escola.
Declaro resolvido o processo, com julgamento de mérito (CPC 487, 
I).
Considerando que a pretensão construída pelo advogado da parte 
requerente afronta texto expresso de lei (CF 36, CLT 193), declaro 
a parte requerente litigante de má fé e por conta disso:
1. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas 
processuais;
2. Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários em 
valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 
da causa;
3. Condeno a parte requerente ao pagamento de multa em valor 
correspondente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, 
que ficam revertidos em favor da parte requerida.

Justifico que ocorreu a hipótese de litigância de má fé referente 
a apresentação de pretensão contra texto expresso de lei porque 
se a Constituição Federal estabelece para a administração pública 
regra de que pagamentos de verbas a servidores somente podem 
ser feitos quando haja previsão legal, uma tese que busca direito 
baseado em fato como causa extra legal afronta diretamente tal 
premissa constitucional. A interpretação de legalidade se reforça 
na medida em que o art. 193, da CLT tem previsão de hipóteses 
que não contemplam o fato invocado pelo advogado da parte 
requerente.
Considerando que a parte requerente não comprovou sua 
hipossuficiência, tenho por bem indeferir os benefícios da 
assistência judiciária gratuita.
Sem custas e sem honorários.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Decorrido o prazo de 10 dias e, com o trânsito em julgado, 
arquivem-se.
Agende-se decurso de prazo recursal.
Porto Velho
Johnny Gustavo Clemes
Intimem-se as partes pelo sistema PJe / DJe, servindo cópia 
da presente de expediente/ comunicação/ intimação/ carta-AR/ 
mandado/ ofício.
Agende-se decurso de prazo.
Porto Velho, 21/11/2019 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, assinado 
digitalmente
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 
DECISÃO
Vistos.
Trata-se pedido de ação que trata sobre a incidência de ICMS 
sobre a TUST /TUSD e há pedido de antecipação de tutela.
Entretanto, o Ministro Relator Herman Benjamin suspendeu todos 
os processos em trâmite em território nacional que versem sobre 
a referida matéria (RESP Nº 1.163.020 – RS), com efeito, deixo de 
analisar o pedido de tutela de urgência.
Em atenção ao princípio da celeridade e economia processual, 
o Estado de Rondônia deverá ser citado e após o decurso de 
prazo para resposta os autos aguardarão a decisão do RESP Nº 
1.163.020 – RS.
Cite-se a parte requerida com prazo de 30 (trinta) dias, devendo 
ser enviada cópia da inicial, ficando ciente de que se desejar a 
produção de provas deverá apresentar na peça defensiva tal 
requerimento com todas as informações necessárias quais sejam: 
1- Testemunhal: nomes e endereços; 2- Pericial: nome, telefone, 
e-mail de eventual assistente técnico, além dos quesitos; 3- Exibição 
de documento ou fornecimento de informações: identificação do 
documento, descrição de seu conteúdo, bem como onde e com 
quem está depositado, sob pena de perda do direito de produzir 
tais provas.
Em relação a produção de provas, o mesmo vale para a parte 
requerente, mas com prazo de 10 dias, sob pena de preclusão.
Deixo de analisar eventual pedido de assistência judiciária gratuita 
em razão da garantia de acesso gratuito em primeiro grau nos 
juizados especiais.
Cite-se e intime-se a parte requerida pelo sistema PJe, servindo-se 
da presente como mandado. 
Agende-se decurso de prazo para contestação e em seguida, 
todos os processos que versem sobre a mesma matéria deverão 
ser alocados em caixa própria pela CPE aguardando a decisão do 
STJ para retornar ao gabinete.
Porto Velho, 21/11/2019
Johnny Gustavo Clemes
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PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
7040829-48.2019.8.22.0001 
REQUERENTE: MERCIA MARIA GOMES PESSOA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: JOILSON SANTOS DE 
ALMEIDA OAB nº RO3505, PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR 
OAB nº RO2394 
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA 
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de julgamento de Embargos de Declaração para que 
este r. Juízo corrija erro material identificado no dispositivo da 
sentença quanto ao direcionamento da condenação ao pagamento 
das custas processuais, honorários e multa com fundamento na 
litigância de má-fé em desfavor do ESTADO DE RONDÔNIA já que 
o(a) condenado(a) foi a parte requerente.
É o breve relatório.
Decido.
De fato, o dispositivo da sentença está acometido do erro material 
apontado, visto que a condenação ao pagamento das custas 
processuais, honorários e multa com fundamento na litigância de 
má-fé foi direcionado à parte autora por conta da tese construída 
pelo seu advogado que afronta texto expresso de lei.
Posto isto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, 
julgo-os PROCEDENTES para fins de corrigir o erro material acima 
identificado e, assim, fazer constar no dispositivo da sentença de 
mérito o seguinte:
Posto isto, julgo IMPROCEDENTE o pedido para não reconhecer o 
direito ao adicional de periculosidade para servidores da educação 
trabalhando em escola.
Declaro resolvido o processo, com julgamento de mérito (CPC 487, 
I).
Considerando que a pretensão construída pelo advogado da parte 
requerente afronta texto expresso de lei (CF 36, CLT 193), declaro 
a parte requerente litigante de má fé e por conta disso:
1. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas 
processuais;
2. Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários em 
valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 
da causa;
3. Condeno a parte requerente ao pagamento de multa em valor 
correspondente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, 
que ficam revertidos em favor da parte requerida.
Justifico que ocorreu a hipótese de litigância de má fé referente 
a apresentação de pretensão contra texto expresso de lei porque 
se a Constituição Federal estabelece para a administração pública 
regra de que pagamentos de verbas a servidores somente podem 
ser feitos quando haja previsão legal, uma tese que busca direito 
baseado em fato como causa extra legal afronta diretamente tal 
premissa constitucional. A interpretação de legalidade se reforça 
na medida em que o art. 193, da CLT tem previsão de hipóteses 
que não contemplam o fato invocado pelo advogado da parte 
requerente.
Considerando que a parte requerente não comprovou sua 
hipossuficiência, tenho por bem indeferir os benefícios da 
assistência judiciária gratuita.
Sem custas e sem honorários.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Decorrido o prazo de 10 dias e, com o trânsito em julgado, arquivem-
se.
Agende-se decurso de prazo recursal.
Porto Velho
Johnny Gustavo Clemes
Intimem-se as partes pelo sistema PJe / DJe, servindo cópia 
da presente de expediente/ comunicação/ intimação/ carta-AR/ 
mandado/ ofício.

Agende-se decurso de prazo.
Porto Velho, 21/11/2019 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, assinado 
digitalmente
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública Número do 
Processo: 7005678-55.2018.8.22.0001 
Requerente/Exequente: EXEQUENTE: SANDRA DE ARAUJO 
Advogado do Requerente: ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
VANESSA CESARIO SOUSA OAB nº RO8058, ARMANDO DIAS 
SIMOES NETO OAB nº RO8288 
Requerido/Executado: EXECUTADO: MUNICIPIO DE PORTO 
VELHO 
Advogado do Requerido/Executado: ADVOGADO DO EXECUTADO: 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 
DESPACHO
Intime-se a parte embargada para manifestar-se no prazo de 10 
dias, sobre os embargos interpostos.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham conclusos 
para decisão dos embargos.
Porto Velho, 21/11/2019.
Juiz Johnny Gustavo Clemes, assinado digitalmente.
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par Processo nº: 7041591-
64.2019.8.22.0001 (Processo Judicial eletrônico - PJe)
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: FRANCISCO VAL BRAZ DA SILVA
ADVOGADO DO REQUERENTE: JOILSON SANTOS DE 
ALMEIDA OAB nº RO3505, PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR 
OAB nº RO2394
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
DECISÃO
A jurisprudência do STJ evoluiu e se consolidou no ano de 2018 
para entender que a assistência judiciária gratuita somente será 
concedida com a apresentação de prova mínima a respeito da 
condição de hipossuficiência mencionada na lei n° 1.060/50 AgRg 
no AREsp 721.863/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 23/08/2018; 
(AgRg no AREsp 737.289/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, 
Segunda Turma, Julgado em 17/12/2015, DJe 12/2/2016 e AgInt 
no AREsp 1228850/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018)
Em virtude dos debates que ainda existiam e da consolidação ser 
recente, em homenagem a fundamentação das decisões, colaciono 
trechos das ementas dos julgados citados no parágrafo anterior.
“1. Embora a jurisprudência desta Corte tenha evoluído no sentido 
de permitir que o pedido de gratuidade de justiça, feito no curso da 
ação, possa ser formulado nas razões do próprio recurso, exige-se 
a demonstração da hipossuficiência.
2. No presente caso, não comprovou a recorrente a sua incapacidade 
para arcar com os custos do processo.”
“Assim, a assistência judiciária gratuita não poderia ser deferida 
porque, mais uma vez, a recorrente não fundamentou seu pedido 
de gratuidade, nem juntou documentos que demonstrassem a sua 
hipossuficiência financeira, em especial a declaração de pobreza 
exigida pela lei” 
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“O fato de se tratar de associação sem fins lucrativos, por si 
só, não gera direito à isenção no recolhimento das custas do 
processo, e para obtenção do benefício é mister a demonstração 
de miserabilidade jurídica”
Como a parte recorrente deixou de apresentar documentos com 
potencial para demonstrar sua impossibilidade financeira de arcar 
com o pagamento das custas sem prejuízo do próprio sustento 
ou de sua família, e há incompatibilidade da gratuidade de justiça 
em grau de recurso em caso de má-fé, então, INDEFERE-SE o 
requerimento de gratuidade.
Por consequência, DECLARO DESERTO o recurso inominado 
interposto.
Se houver obrigação a ser exigida, o requerimento de cumprimento 
de sentença deverá ser apresentado no prazo de 10 dias, sob pena 
de arquivamento.
Agende-se decurso de prazo e na inércia, arquive-se.
21/11/2019
Johnny Gustavo Clemes

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública Número do 
Processo: 7005293-10.2018.8.22.0001 
Requerente/Exequente: EXEQUENTE: MARIA JOSE 
NASCIMENTO ALBUQUERQUE 
Advogado do Requerente: ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
ARMANDO DIAS SIMOES NETO OAB nº RO8288, VANESSA 
CESARIO SOUSA OAB nº RO8058 
Requerido/Executado: EXECUTADO: MUNICIPIO DE PORTO 
VELHO 
Advogado do Requerido/Executado: ADVOGADO DO EXECUTADO: 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 
DESPACHO
Intime-se a parte embargada para manifestar-se no prazo de 10 
dias, sobre os embargos interpostos.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham conclusos 
para decisão dos embargos.
Porto Velho, 21/11/2019.
Juiz Johnny Gustavo Clemes, assinado digitalmente.
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
7004576-95.2018.8.22.0001 
REQUERENTE: RAIMUNDO MENDES DE SOUSA FILHO 
ADVOGADO DO REQUERENTE: ED CARLO DIAS CAMARGO 
OAB nº RO7357, ALINE DAROS FERREIRA OAB nº RO3353, 
CARLA SOARES CAMARGO OAB nº RO10044 
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA 
SENTENÇA
Vistos, etc.
Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/1995 c/c 
art. 27 da Lei n. 12.153/2009.
Fundamentos
Inicialmente, destaco que o conjunto probatório existente nos autos 
é suficiente para se julgar o mérito da causa, sem a necessidade, 
portanto, da produção de outras provas (art. 355, inciso I, do 
CPC/2015). Desta forma, fica afastada desde já qualquer alegação 
de cerceamento de defesa.
Extrai-se dos autos que a pretensão da parte autora consiste no 
recebimento retroativo do abono de permanência (vide CF/88, art. 
40, § 19) e de gratificação por exercício de cargo em comissão.
Pois bem.
Após compulsar as provas existentes no caderno processual 
eletrônico constatei que não há controvérsia quanto à aquisição 
do tempo de serviço suficiente para o recebimento do abono de 

permanência, tampouco quanto ao efetivo exercício do cargo em 
comissão pelo requerente – CDS5 de 01/05/2013 até 10/10/2016 e 
CDS 6 a partir de 10/10/2016.
Insta destacar que a vedação prevista na LCE n. 827/2015, art. 
117, III, é inconstitucional, considerando que o fato gerador 
do abono de permanência é a continuidade no serviço público 
mesmo após o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria 
voluntária não estando, portanto, condicionado a nenhuma outra 
situação fática e jurídica (vide inteiro teor da APELAÇÃO 7032365-
40.2016.822.0001, Rel. Des. Gilberto Barbosa, Tribunal de 
Justiça do Estado de Rondônia: 1ª Câmara Especial, julgado em 
27/03/2019).
Do mesmo modo, o exercício do cargo em comissão enseja o direito ao 
nomeado ao recebimento da retribuição pecuniária correspondente, 
não incumbindo a norma a exclusão do seu pagamento por simples 
acumulação com o abono de permanência.
Não merece maiores enfrentamentos os argumentos tecidos pelo 
Estado, na medida em que há uma única defesa da aplicação de 
norma flagrantemente inconstitucional.
Da análise das fichas financeiras (ID 16074015 – pág. 1 a 3) é 
possível extrair que o requerente efetivamente não recebeu a 
representação CDS05 a partir de março de 2016 até o mês de 
março de 2017 e a partir de abril de 2017 em diante não recebeu 
mais o abono de permanência.
O argumento de que não é possível receber o abono de permanência 
não coaduna com a nomeação para o cargo em comissão.
Ora, se o Estado não quer pagar CDS ao servidor que já tenha 
completado tempo para aposentadoria, que vede sua nomeação 
para o cargo em comissão, mas não é possível que se nomeie o 
servidor e não pague a retribuição pecuniária correspondente, sob 
pena de locupletamento e enriquecimento ilícito da administração 
pública.
Destarte, é de rigor julgar procedente o pedido inicial.
Dispositivo
Frente ao exposto e ao mais que dos autos constam:
a) AFASTO a vedação de acumulação prevista LCE n. 827/2015, 
art. 117, III, por absoluta inconstitucionalidade;
b) julgo PROCEDENTE o pedido inicial para fins de:
b.1) DETERMINAR ao ESTADO DE RONDÔNIA que proceda 
com a implantação do abono de permanência e/ou o pagamento 
da gratificação pelo exercício do cargo em comissão em favor 
da parte autora no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de crime 
de desobediência, dado o reconhecimento da possibilidade de 
cumulação;
b.2) CONDENAR o ESTADO DE RONDÔNIA no pagamento 
retroativo do abono de permanência, no valor equivalente a 
contribuição previdenciária do período, pelo período em que a parte 
requerente percebia gratificação de representação decorrente de 
exercício de cargo de direção superior (CDS) e ao valor retroativo 
do CDS05, no valor de R$1.673,88 (observado eventual reajuste 
legal no período), de março de 2016 até o mês de março de 2017.
O valor a ser pago será corrigido mês a mês pelo índice TR até antes 
de 25.03.2015 e a partir desta data pelo IPCA-E, acrescido de juros 
simples de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir da citação, bem 
ainda que sejam observados seus respectivos e eventuais reflexos 
no 13º salário, férias e seu acréscimo de 1/3.
Quando da fase de cumprimento de sentença, a parte requerente 
deverá deduzir de seus cálculos os valores eventualmente já 
recebidos e consignar os pendentes, com base no que aqui se 
decide, sob pena de condenação ulterior em litigância de má-fé.
Poderá ser deduzido dos valores retroativos a pensão alimentícia, 
impostos e as respectivas contribuições previdenciárias, em sendo 
o caso.
DECLARO RESOLVIDO o mérito, nos termos do CPC/2015, art. 
487, inciso I.
Em relação à assistência judiciária gratuita, registro que a parte 
requerente não comprovou a sua hipossuficiência, razão pela qual 
não lhe assiste tal direito, devendo, num eventual recurso, recolher 
o respectivo preparo recursal.
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Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do 
artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95, artigo 27, da Lei n. 12.153/09.
Intimem-se as partes pelo sistema PJe / DJe, servindo cópia 
da presente de expediente/ comunicação/ intimação/ carta-AR/ 
mandado/ ofício.
Registre-se.
Publique-se.
Porto Velho, 21/11/2019 
Johnny Gustavo ClemesJohnny Gustavo Clemes
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, assinado 
digitalmente
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par Processo nº: 7037103-
37.2017.8.22.0001 (Processo Judicial eletrônico - PJe)
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: ALINE PIANCO MAIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: PAULO SERGIO LIMA AGUIAR 
OAB nº RO9305
REQUERIDO: INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO 
EST DE RONDONIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA DO IPERON
DECISÃO
A jurisprudência do STJ evoluiu e se consolidou no ano de 2018 
para entender que a assistência judiciária gratuita somente será 
concedida com a apresentação de prova mínima a respeito da 
condição de hipossuficiência mencionada na lei n° 1.060/50 AgRg 
no AREsp 721.863/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 23/08/2018; 
(AgRg no AREsp 737.289/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, 
Segunda Turma, Julgado em 17/12/2015, DJe 12/2/2016 e AgInt 
no AREsp 1228850/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018)
Em virtude dos debates que ainda existiam e da consolidação ser 
recente, em homenagem a fundamentação das decisões, colaciono 
trechos das ementas dos julgados citados no parágrafo anterior.
“1. Embora a jurisprudência desta Corte tenha evoluído no sentido 
de permitir que o pedido de gratuidade de justiça, feito no curso da 
ação, possa ser formulado nas razões do próprio recurso, exige-se 
a demonstração da hipossuficiência.
2. No presente caso, não comprovou a recorrente a sua incapacidade 
para arcar com os custos do processo.”
“Assim, a assistência judiciária gratuita não poderia ser deferida 
porque, mais uma vez, a recorrente não fundamentou seu pedido 
de gratuidade, nem juntou documentos que demonstrassem a sua 
hipossuficiência financeira, em especial a declaração de pobreza 
exigida pela lei” 
“O fato de se tratar de associação sem fins lucrativos, por si 
só, não gera direito à isenção no recolhimento das custas do 
processo, e para obtenção do benefício é mister a demonstração 
de miserabilidade jurídica”
Como a parte recorrente deixou de apresentar documentos com 
potencial para demonstrar sua impossibilidade financeira de arcar 
com o pagamento das custas sem prejuízo do próprio sustento ou de 
sua família, então, INDEFERE-SE o requerimento de gratuidade.
Por consequência, DECLARO DESERTO o recurso inominado 
interposto.
Se houver obrigação a ser exigida, o requerimento de cumprimento 
de sentença deverá ser apresentado no prazo de 10 dias, sob pena 
de arquivamento.
Agende-se decurso de prazo e na inércia, arquive-se.
21/11/2019
Johnny Gustavo Clemes

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
7042999-27.2018.8.22.0001 
REQUERENTE: JOAO MACHADO SILVA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: JOSE MARIA ALVES LEITE 
OAB nº RO7691 
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA 
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Decido.
Trata-se de ação de natureza condenatória na qual pretende a 
parte requerente a retificação de seu documento de identidade 
(RG) e indenização por danos morais no valor de R$15.000,00.
Alega o requerente que esteve no CEU, no Bairro JKI para expedição 
do seu Registro Geral – RG, todavia, no verso do documento 
constou que o documento utilizado para sua expedição foi uma 
certidão de casamento e não a sua certidão de nascimento.
Argumenta que tal fato foi descoberto quando da sua habilitação para 
o casamento e que teria levantado suspeita de sua companheira a 
cerca do seu estado civil.
Efetivamente se observa que na segunda via do RG do autor constou 
que o documento de origem seria uma certidão de casamente, 
aparentemente um erro material, pois a data de emissão da certidão 
de casamento é a mesma da certidão de nascimento do autor.
Logo, é obrigação do Estado substituir o referido documento por 
um com os dados corretos.
Todavia, em relação aos danos morais, não é possível verificar sua 
ocorrência.
O fundamento aplicável ao caso concreto é o artigo 37, § 6º da 
Constituição Federal, sendo necessário demonstrar a conduta 
estatal, o dano e o nexo de causalidade, independentemente da 
culpa ou dolo.
Ocorre que na hipótese dos autos o autor não comprova o dano. 
Diz que compareceu ao cartório para habilitação do casamento, 
todavia, não comprova tal fato.
Assim, apenas verificando a prova deste fato seria possível 
enfrentar uma possível ocorrência de dano.
Com efeito, o dano moral merece ser afastado em razão da 
inexistência de dano comprovado, ônus que incumbe ao autor (art. 
373, I, CPC).
Dispositivo.
Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos 
formulados pela parte requerente para condenar o Estado de 
Rondônia a retificar o documento de identidade do autor para 
corrigir o documento de origem.
Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.
Sem custas e honorários advocatícios.
Intimem-se.
Porto Velho, 21/11/2019 
Johnny Gustavo ClemesJohnny Gustavo Clemes
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, assinado 
digitalmente
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
7040682-22.2019.8.22.0001 
REQUERENTE: SIVIRINA DA SILVA DUO 
ADVOGADO DO REQUERENTE: JOILSON SANTOS DE 
ALMEIDA OAB nº RO3505, PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR 
OAB nº RO2394 
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA 
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SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de julgamento de Embargos de Declaração para que 
este r. Juízo corrija erro material identificado no dispositivo da 
sentença quanto ao direcionamento da condenação ao pagamento 
das custas processuais, honorários e multa com fundamento na 
litigância de má-fé em desfavor do ESTADO DE RONDÔNIA já que 
o(a) condenado(a) foi a parte requerente.
É o breve relatório.
Decido.
De fato, o dispositivo da sentença está acometido do erro material 
apontado, visto que a condenação ao pagamento das custas 
processuais, honorários e multa com fundamento na litigância de 
má-fé foi direcionado à parte autora por conta da tese construída 
pelo seu advogado que afronta texto expresso de lei.
Posto isto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, 
julgo-os PROCEDENTES para fins de corrigir o erro material acima 
identificado e, assim, fazer constar no dispositivo da sentença de 
mérito o seguinte:
Posto isto, julgo IMPROCEDENTE o pedido para não reconhecer o 
direito ao adicional de periculosidade para servidores da educação 
trabalhando em escola.
Declaro resolvido o processo, com julgamento de mérito (CPC 487, 
I).
Considerando que a pretensão construída pelo advogado da parte 
requerente afronta texto expresso de lei (CF 36, CLT 193), declaro 
a parte requerente litigante de má fé e por conta disso:
1. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas 
processuais;
2. Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários em 
valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 
da causa;
3. Condeno a parte requerente ao pagamento de multa em valor 
correspondente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, 
que ficam revertidos em favor da parte requerida.
Justifico que ocorreu a hipótese de litigância de má fé referente 
a apresentação de pretensão contra texto expresso de lei porque 
se a Constituição Federal estabelece para a administração pública 
regra de que pagamentos de verbas a servidores somente podem 
ser feitos quando haja previsão legal, uma tese que busca direito 
baseado em fato como causa extra legal afronta diretamente tal 
premissa constitucional. A interpretação de legalidade se reforça 
na medida em que o art. 193, da CLT tem previsão de hipóteses 
que não contemplam o fato invocado pelo advogado da parte 
requerente.
Considerando que a parte requerente não comprovou sua 
hipossuficiência, tenho por bem indeferir os benefícios da 
assistência judiciária gratuita.
Sem custas e sem honorários.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Decorrido o prazo de 10 dias e, com o trânsito em julgado, arquivem-
se.
Agende-se decurso de prazo recursal.
Porto Velho
Johnny Gustavo Clemes
Intimem-se as partes pelo sistema PJe / DJe, servindo cópia 
da presente de expediente/ comunicação/ intimação/ carta-AR/ 
mandado/ ofício.
Agende-se decurso de prazo.
Porto Velho, 21/11/2019 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, assinado 
digitalmente
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública Número do 
Processo: 7038975-53.2018.8.22.0001 
Requerente/Exequente: REQUERENTE: AIRTON SILVA DE 
SOUZA 

Advogado do Requerente: ADVOGADO DO REQUERENTE: 
DOMINGOS SAVIO GOMES DOS SANTOS OAB nº RO607 
Requerido/Executado: REQUERIDOS: MUNICIPIO DE PORTO 
VELHO, IPAM 
Advogado do Requerido/Executado: ADVOGADOS DOS 
REQUERIDOS: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
DE PORTO VELHO, IPAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E 
ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES 
DESPACHO
Vistos.
Os autos vieram conclusos para decisão de embargos de 
declaração, todavia, o recurso não foi localizado nos autos.
A CPE deverá certificar nos autos e, se necessário, devolver os 
autos para deliberação.
Intimem-se.
Porto Velho, 21/11/2019.
Juiz Johnny Gustavo Clemes, assinado digitalmente.
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
7050055-14.2018.8.22.0001 
REQUERENTE: OSMIR JOSE DO NASCIMENTO 
ADVOGADO DO REQUERENTE: GIAN DOUGLAS VIANA DE 
SOUZA OAB nº RO5939 
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA 
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Decido.
Trata-se de ação de natureza condenatória em que a parte 
requerente postula o pagamento do adicional de risco de vida.
Em síntese, alega se motorista da Secretaria de Saúde e transporta 
medicamentos e materiais.
Inicialmente indefiro o pedido de oitiva de testemunhas formulado 
pela parte requerente, uma vez que a questão tratada nos autos é 
de direito e não é necessária a produção desta prova.
Passo ao mérito.
O Princípio da Legalidade está estampado no caput do art. 37 da 
Constituição Federal e vincula a administração a cometer atos que 
estejam previstos ou autorizados por lei.
O autor não apresenta fundamento legal para o pagamento da 
gratificação pretendida, uma vez que não há, na lei que regulamenta 
sua carreira, a previsão para pagamento da gratificação pleiteada.
Assim, se apega ao princípio da isonomia para requerer o benefício.
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal editou a súmula vinculante 
nº 37 que assim dispõe:
Não cabe ao PODER JUDICIÁRIO, que não tem função legislativa, 
aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento 
de isonomia.
Com efeito, a gratificação pleiteada foi extinta ainda em 2002 pela 
Lei 1.068/02, antes da entrada do requerente no serviço público, 
de modo que, ante a previsão legal para pagamento, é de rigor a 
improcedência dos pedidos.
Dispositivo.
Pelo exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados pela 
parte requerente.
Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.
Sem custas e honorários advocatícios.
Intimem-se.
Agende-se decurso de prazo.
Porto Velho, 21/11/2019 
Johnny Gustavo ClemesJohnny Gustavo Clemes
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, assinado 
digitalmente
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 
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PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
7042342-51.2019.8.22.0001 
REQUERENTE: LINDAURA OLIVEIRA PEREIRA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: JOILSON SANTOS DE 
ALMEIDA OAB nº RO3505, PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR 
OAB nº RO2394 
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA 
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de julgamento de Embargos de Declaração para que 
este r. Juízo corrija erro material identificado no dispositivo da 
sentença quanto ao direcionamento da condenação ao pagamento 
das custas processuais, honorários e multa com fundamento na 
litigância de má-fé em desfavor do ESTADO DE RONDÔNIA já que 
o(a) condenado(a) foi a parte requerente.
É o breve relatório.
Decido.
De fato, o dispositivo da sentença está acometido do erro material 
apontado, visto que a condenação ao pagamento das custas 
processuais, honorários e multa com fundamento na litigância de 
má-fé foi direcionado à parte autora por conta da tese construída 
pelo seu advogado que afronta texto expresso de lei.
Posto isto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, 
julgo-os PROCEDENTES para fins de corrigir o erro material acima 
identificado e, assim, fazer constar no dispositivo da sentença de 
mérito o seguinte:
Posto isto, julgo IMPROCEDENTE o pedido para não reconhecer o 
direito ao adicional de periculosidade para servidores da educação 
trabalhando em escola.
Declaro resolvido o processo, com julgamento de mérito (CPC 487, 
I).
Considerando que a pretensão construída pelo advogado da parte 
requerente afronta texto expresso de lei (CF 36, CLT 193), declaro 
a parte requerente litigante de má fé e por conta disso:
1. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas 
processuais;
2. Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários em 
valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 
da causa;
3. Condeno a parte requerente ao pagamento de multa em valor 
correspondente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, 
que ficam revertidos em favor da parte requerida.
Justifico que ocorreu a hipótese de litigância de má fé referente 
a apresentação de pretensão contra texto expresso de lei porque 
se a Constituição Federal estabelece para a administração pública 
regra de que pagamentos de verbas a servidores somente podem 
ser feitos quando haja previsão legal, uma tese que busca direito 
baseado em fato como causa extra legal afronta diretamente tal 
premissa constitucional. A interpretação de legalidade se reforça 
na medida em que o art. 193, da CLT tem previsão de hipóteses 
que não contemplam o fato invocado pelo advogado da parte 
requerente.
Considerando que a parte requerente não comprovou sua 
hipossuficiência, tenho por bem indeferir os benefícios da 
assistência judiciária gratuita.
Sem custas e sem honorários.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Decorrido o prazo de 10 dias e, com o trânsito em julgado, 
arquivem-se.
Agende-se decurso de prazo recursal.
Porto Velho
Johnny Gustavo Clemes
Intimem-se as partes pelo sistema PJe / DJe, servindo cópia 
da presente de expediente/ comunicação/ intimação/ carta-AR/ 
mandado/ ofício.

Agende-se decurso de prazo.
Porto Velho, 21/11/2019 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, assinado 
digitalmente
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública Número do 
Processo: 7001615-21.2017.8.22.0001 
Requerente/Exequente: EXEQUENTE: MARIA CLEIDE BARBOSA 
DE SOUZA 
Advogado do Requerente: ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
JEREMIAS DE SOUZA LEITE OAB nº RO5104 
Requerido/Executado: EXECUTADO: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CANDEIAS DO JAMARI 
Advogado do Requerido/Executado: ADVOGADO DO 
EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE 
CANDEIAS DO JAMARI 
DECISÃO
INDEFIRO atualização requerido pela parte exequente, ACOLHO 
os cálculos da contadoria judicial e determino a expedição de RPV/
precatório para pagamento do valor de R$ 2.269,45 ID 30216854.
Se faltar algum dado ou documento, o CPE deverá praticar ato 
ordinatório de intimar para apresentação no prazo de 5 dias, sob 
pena de arquivamento e ocorrendo desídia praticar a consequência 
independentemente de nova deliberação judicial.
Registre-se que no ato de pagamento do valor principal fica 
autorizado o desconto dos seguintes tributos.
1. Contribuição previdenciária;
2. Imposto de renda.
Para o pagamento dos honorários fica autorizado o desconto dos 
seguintes tributos.
1. ISSQN;
2. Imposto de renda.
Para a hipótese de créditos que formaram-se em parcelas 
periódicas, o cálculo dos tributos deverá ser realizado mês a mês e 
não sobre o valor total do crédito.
Agende-se decurso de prazo de 65 dias. Se o prazo expirar sem 
reclamação de inadimplência, arquivem-se.
Porto Velho, 21/11/201921/11/2019.
juiz Johnny Gustavo ClemesJohnny Gustavo Clemes, assinado 
digitalmente.
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
7026025-75.2019.8.22.0001 
REQUERENTE: INDIANARA BELINI DE GODOI 
ADVOGADO DO REQUERENTE: ANDERSON DE MOURA E 
SILVA OAB nº RO2819 
REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 
DETRAN-RO 
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA AUTÁRQUICA 
DO DETRAN/RO 
SENTENÇA
Vistos, etc.
Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/1995 c/c 
art. 27 da Lei n. 12.153/2009.
Fundamentos
Decido.
Trata-se de ação em que a parte autora pretende obter um 
pronunciamento judicial que declare ser o divisor 200 o correto para 
o cálculo de suas horas extras, considerando que sua carga horária 
é de 40h (quarenta horas) semanais, bem como a condenação do 
DETRAN/RO no pagamento das diferenças retroativas.
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Pois bem.
Ficou evidenciado nos autos que o DETRAN/RO não vem aplicando 
o divisor de 200 para o cálculo das horas extraordinárias em total 
dissonância com a legislação e jurisprudência aplicável.
É que os tribunais pátrios vêm decidindo no sentido de declarar a 
aplicação do divisor de 200 (duzentos) para quem está submetida 
a uma carga horária de 40h (quarenta horas) semanais como é o 
caso da parte autora.
Vejamos o que diz o STJ, in verbis:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. 
ADICIONAL NOTURNO. SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. BASE 
DE CÁLCULO. 200 HORAS MENSAIS. 1. A jurisprudência desta 
Corte firmou-se no sentido de que o adicional noturno e o serviço 
extraordinário deve ser calculado com base no divisor de 200 
(duzentas) horas mensais, tendo em conta que a jornada máxima 
de trabalho dos servidores públicos federais passou a ser de 
40 (quarenta) horas semanais, nos termos do art. 19, da Lei n.º 
8.112/90. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg 
no AgRg no REsp 1531976/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 23/08/2018).
A propósito, a egrégia Turma Recursal na esteira do julgado acima 
também vem decidindo que o divisor 200 é o aplicável, senão 
vejamos:
AGENTE PENITENCIÁRIO. ADICIONAL NOTURNO. PAGAMENTO 
RETROATIVO. IMPLANTAÇÃO. LEI ESTADUAL N. 1068/2002. 
DIVISOR DE 200 HORAS. O cálculo do adicional noturno deve-se 
dividir o vencimento básico por 200h, à luz da jurisprudência do 
STJ e, ao final, multiplicar o valor da hora normal pelo percentual 
do adicional noturno (20%), previsto na legislação em vigor (Lei 
1068/02, art. 9º). (RECURSO INOMINADO CÍVEL 7002335-
27.2018.822.0009, Rel. Juiz Arlen Jose Silva de Souza, Tribunal 
de Justiça do Estado de Rondônia: Turma Recursal - Porto Velho, 
julgado em 04/10/2019.).
No mesmo sentido:
AGENTE PENITENCIÁRIO. ADICIONAL NOTURNO. PAGAMENTO 
RETROATIVO. IMPLANTAÇÃO. LEI ESTADUAL N. 1068/2002. 
DIVISOR DE 200 HORAS. - O cálculo do adicional noturno deve-
se dividir o vencimento básico por 200h, à luz da jurisprudência do 
STJ e, ao final, multiplicar o valor da hora normal pelo percentual 
do adicional noturno (20%), previsto na legislação em vigor (Lei 
1068/02, art. 9º). (RECURSO INOMINADO CÍVEL 7000060-
72.2018.822.0020, Rel. Juiz Arlen Jose Silva de Souza, Tribunal 
de Justiça do Estado de Rondônia: Turma Recursal - Porto Velho, 
julgado em 17/09/2019.).
Também o egrégio assentou:
Apelação. Servidor público. Hora extra. Base de cálculo. 
Pagamento. Inovação recursal. 1. Em se tratando de agente 
penitenciário, para efeito de cálculo de horas extras, na esteira 
de jurisprudência predominante, o divisor adotado, para fins de 
cálculo do adicional de serviço extraordinário, é de duzentas horas 
mensais. 2. Em sede de recurso e para que não ocorra inovação da 
lide, não se permite o conhecimento de matéria que não tenha sido 
previamente tratada no processo. 3. A lógica administrativa, fiscal 
e orçamentária impõe o cumprimento de diversos mecanismos 
burocráticos prévios à validação e pagamento das horas extras, 
inclusive com a instauração de processo administrativo, realidade 
que inviabiliza o pagamento ainda no mês trabalhado. 4. Nos 
termos de remansosa jurisprudência, as horas extras devem ter 
por base de cálculo o salário-base do servidor, excluídas, para 
evitar acúmulo de adicionais (art. 37, XIV, CF), gratificações 
permanentes ou temporárias. 5. Conforme o Enunciado nº 07 do 
STJ, somente nos recursos interpostos contra decisão publicada 
a partir de 18.03.2016 será possível o arbitramento de honorários 
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §11, do novo 
CPC. 6. Apelo que se nega provimento. (APELAÇÃO 7004320-
89.2017.822.0001, Rel. Des. Gilberto Barbosa, Tribunal de 
Justiça do Estado de Rondônia: 1ª Câmara Especial, julgado em 
07/11/2018.).

Outrossim, o TST aprovou o enunciado de Súmula n. 431 que 
dispõe que “aplica-se o divisor 200 (duzentos) para o cálculo do 
valor do salário-hora do empregado sujeito a 40 (quarenta) horas 
semanais de trabalho.” 
Assim, à luz do princípio da legalidade (Lei n° 1.638/2006 c/c LCE 
n. 68/1992, art. 55 – que estabelecem a jornada semanal de 40h) 
e da jurisprudência pátria, entendo que para o cálculo das horas 
extraordinárias / horas extras e adicional noturno da parte autora o 
ESTADO DE RONDÔNIA deve aplicar, necessariamente, o divisor 
de 200 horas a ensejar a procedência do pedido inicial.
Dispositivo
Frente ao exposto e ao mais que dos autos constam julgo 
PROCEDENTE o pedido inicial para fins de:
a) DETERMINAR ao DETRAN/RO que proceda com a aplicação 
do divisor 200 (duzentos) para o cálculo das horas extraordinárias 
/ horas extras da parte autora;
b) CONDENAR o DETRAN/RO no pagamento retroativo (das 
diferenças) em razão da não aplicação do divisor 200 para o cálculo 
das horas extraordinárias / horas extras;
O valor a ser pago será corrigido mês a mês pelo índice TR até 
antes de 25.03.2015 e a partir desta data pelo IPCA-E, acrescido de 
juros simples de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir da citação, 
bem ainda que sejam observados seus respectivos reflexos no 13º 
salário, férias e seu acréscimo de 1/3.
A parte requerente deverá deduzir de seus cálculos os valores já 
recebidos e consignar os pendentes, com base no que aqui se 
decide.
Poderá ser deduzido dos valores retroativos a pensão alimentícia, 
impostos e as respectivas contribuições previdenciárias, em sendo 
o caso.
DECLARO RESOLVIDO o mérito, nos termos do CPC/2015, art. 
487, inciso I.
Em relação à assistência judiciária gratuita, registro que a parte 
requerente não comprovou a sua hipossuficiência, razão pela qual 
não lhe assiste tal direito, devendo, num eventual recurso, recolher 
o respectivo preparo recursal.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do 
artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95, artigo 27, da Lei n. 12.153/09.
Intimem-se as partes pelo sistema PJe / DJe, servindo cópia 
da presente de expediente/ comunicação/ intimação/ carta-AR/ 
mandado/ ofício.
Registre-se.
Publique-se.
Porto Velho, 21/11/2019 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, assinado 
digitalmente
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública Número do 
Processo: 7017510-85.2018.8.22.0001 
Requerente/Exequente: REQUERENTE: CAROCO SUCOS E 
LANCHES LTDA - ME 
Advogado do Requerente: ADVOGADO DO REQUERENTE: 
EZIO PIRES DOS SANTOS OAB nº RO5870, BRUNA DUARTE 
FEITOSA DOS SANTOS BARROS OAB nº RO6156 
Requerido/Executado: REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO 
VELHO 
Advogado do Requerido/Executado: ADVOGADO DO REQUERIDO: 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 
DECISÃO
Vistos, etc.
Considerando que o Termo de Interdição n. 001/2018 está fundado 
numa suposta irregularidade de estar a parte autora exercendo 
suas atividades sem atualizar o seu Alvará de Localização e 
Funcionamento – LCM n. 199/2004, art. 162, § 2º c/c art. 165 
(ID: 18090557 p. 1 de 1), CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias 
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em favor da parte requerente para que ela traga aos autos o(s) 
Alvará(s) de Localização e Funcionamento de 2018 e 2019, bem 
como o “habite-se” atualizado, sob pena de preclusão.
Intimem-se as partes pelo sistema PJe / DJe, servindo cópia 
da presente de expediente/ comunicação/ intimação/ carta-AR/ 
mandado/ ofício.
Registre-se.
Publique-se.
Porto Velho, 21/11/2019.
Juiz Johnny Gustavo Clemes, assinado digitalmente.
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
7042287-03.2019.8.22.0001 
REQUERENTE: PAULIANA APARECIDA DE BARROS MARTINS 
ADVOGADO DO REQUERENTE: JOILSON SANTOS DE 
ALMEIDA OAB nº RO3505, PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR 
OAB nº RO2394 
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA 
SENTENÇA
Vistos etc,
Os requerentes sustentam que fazem jus ao adicional de 
periculosidade ante o exercício de sua atividade, sustenta que é 
público e notório que as escolas públicas tornaram-se perigosas e 
inseguras a qual o estão expostos a roubos ou outras espécies de 
violência, nos termos do art. 193 da CLT e do Anexo 3 da NR-16. 
Afirma que foi publicada no Diário Oficial da União a Portaria nº 
1885, de 2/12/13, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, 
que aprova o Anexo 3 da NR-16, a qual tipifica as situações com 
a descrição das atividades e operações perigosas com exposição 
a roubos e outras espécies de violência física nas atividades 
profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, trazendo bem 
tipificadas as situações contempladas pelo adicional. Alega violação 
dos arts. 193, II, da CLT e colaciona arestos.
DECIDO.
Cuida a espécie de ação com pedido de natureza condenatória para 
imposição de obrigação de fazer (implantação de periculosidade) 
e condenação a pagamento de valor certo (valor retroativo de 
periculosidade).
O advogado da parte requerente constrói tese jurídica que 
desconsidera a necessidade de regulamentação específica e 
pretende que diante de um contexto fático seja concedido direito a 
percepção de adicional de periculosidade.
Considerando que em direito público vige o princípio da legalidade 
(CF 36) a tese apresentada pelo advogado da parte requerente 
não serve para postulação em juízo, pois afronta texto expresso do 
sistema regulamentar (ausência de previsão da hipótese) e regra 
da própria Constituição Federal.
Ao sustentar que “as escolas se tornaram um ambiente perigoso”, 
o advogado da parte requerente apresenta um fato que é relevante 
para a academia, para a construção de políticas públicas ou para o 
Executivo e o Legislativo refletirem sobre a possibilidade de incluir 
sua proposta nas atuais regras positivadas.
Em virtude do princípio da separação dos poderes, a jurisdição 
jamais poderá ser utilizada para o reconhecimento de direitos extra 
normativos com base em fatos. Como registrado no parágrafo 
anterior essa movimentação é típica dos Poderes Executivo e 
Legislativo.
Retornando ao princípio da legalidade, das razões de sua 
existência é de que na administração pública tudo deva ser tratado 
com especificidade, evitando-se generalizações que pudessem 
permitir a consolidação de situações não desejadas por aqueles 
que conceberam a regulamentação no exercício do dever de 
representar democraticamente a população.

A insalubridade como toda e qualquer concepção precisa ter 
elementos constitutivos a fim de que sua existência seja objetiva 
e padronizadamente aferida. Daí que, o sistema brasileiro é o 
de regulamentação governamental coordenada pelo Ministério 
do Trabalho, mas que tem a participação de representantes do 
governo, de empregadores e de empregados. Esses trabalhos 
são complexos e envolvem muitas atividades técnicas que podem 
ser acompanhadas através do sítio eletrônico ftp://ftp.mtps.gov.br/
portal/fiscalizacao/seguranca-e-saude-no-trabalho/comissoes-e-
grupos-tripartites/.
Atualmente existem 37 NRs produzidas. Elas são relativas aos mais 
diversos assuntos e abrangências, sendo as primeiras direcionadas 
para disposições gerais, comissão de prevenção de acidentes, 
segurança em instalações, atividades insalubres, proteção contra 
incêndios, fiscalização e penalidade, entres outros pontos.
Para a causa de pedir fática apresentada (periculosidade por 
conta de fenômenos de violência nas escolas) aplica-se o art. 
193, da CLT e a NR16 e no estudo delas é possível perceber que 
foram concebidas diversas causas geradoras como a exposição 
permanente com produtos inflamáveis, explosivos, rede elétrica, 
roubos, atividades de segurança.
O art. 193 da CLT, alterado pela Lei nº 12.740/2012, revogou a 
Lei nº 7.369/85, e redefiniu os critérios para caracterização das 
atividades ou operações perigosas, incluindo apenas o vigilante, 
logo, conclui-se que não houve intenção de incluir demais 
servidores da secretaria da educação por trabalharem em escola 
como conte de perigo.
Art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na 
forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, 
impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente 
do trabalhador a: (Redação dada pela Lei nº 12.740, de 2012)
I - inflamáveis, explosivos ou energia elétrica; (Incluído pela Lei nº 
12.740, de 2012).
II - roubos ou outras espécies de violência física nas atividades 
profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. (Incluído pela 
Lei nº 12.740, de 2012).
§ 1º - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao 
empregado um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário 
sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou 
participações nos lucros da empresa. (Incluído pela Lei nº 6.514, 
de 22.12.1977).
Nesse sentido, colaciono o texto da portaria nº 1.885, de 2 de 
dezembro de 2013, que aprova o Anexo 3 da NR-16 assim dispõe:
Aprova o Anexo 3 - Atividades e operações perigosas com 
exposição a roubos ou outras espécies de violência física nas 
atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial - da 
Norma Regulamentadora n.º 16 - Atividades e operações perigosas.
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso 
das atribuições que lhe conferem o inciso II do parágrafo único do 
art. 87 da Constituição Federal e os arts. 155 e 200 da Consolidação 
das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, 
de 1º de maio de 1943,
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o Anexo 3 - Atividades e operações perigosas 
com exposição a roubos ou outras espécies de violência física 
nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial 
– da Norma Regulamentadora n.º 16 - Atividades e operações 
perigosas, com a redação constante no Anexo desta Portaria.
Nesses termos, como as atividades de professor e outros cargos 
com lotação nas escolas não se enquadram no Anexo 3 da NR 16 
do TEM o adicional de periculosidade lhes é indevido.
Assim, a par do exposto, resta rechaçar qualquer pretensão da 
parte requerente em ter a demanda decidida a seu favor.
Posto isto, julgo IMPROCEDENTE o pedido para não reconhecer o 
direito ao adicional de periculosidade para servidores da educação 
trabalhando em escola.
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Declaro resolvido o processo, com julgamento de mérito (CPC 487, 
I).
Considerando que a pretensão construída pelo advogado da parte 
requerente afronta texto expresso de lei (CF 36, CLT 193), declaro 
a parte requerente litigante de má fé e por conta disso:
Condeno a parte requerente ao pagamento das custas 
processuais;
Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários em valor 
correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 
causa;
Condeno a parte requerente ao pagamento de multa em valor 
correspondente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, 
que ficam revertidos em favor da parte requerida.
Justifico que ocorreu a hipótese de litigância de má fé referente 
a apresentação de pretensão contra texto expresso de lei porque 
se a Constituição Federal estabelece para a administração pública 
regra de que pagamentos de verbas a servidores somente podem 
ser feitos quando haja previsão legal, uma tese que busca direito 
baseado em fato como causa extra legal afronta diretamente tal 
premissa constitucional. A interpretação de legalidade se reforça 
na medida em que o art. 193, da CLT tem previsão de hipóteses 
que não contemplam o fato invocado pelo advogado da parte 
requerente.
Considerando que a parte requerente não comprovou sua 
hipossuficiência, tenho por bem indeferir os benefícios da 
assistência judiciária gratuita.
Sem custas e sem honorários.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe / DJe.
Decorrido o prazo de 10 dias e, com o trânsito em julgado, 
arquivem-se.
Agende-se decurso de prazo recursal.
Porto Velho, 21/11/2019 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, assinado 
digitalmente
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública Número do 
Processo: 7027951-28.2018.8.22.0001 
Requerente/Exequente: EXEQUENTE: LUIZ CARLOS UFEI 
HASSEGAWA 
Advogado do Requerente: ADVOGADO DO EXEQUENTE: GILBER 
ROCHA MERCES OAB nº RO5797 
Requerido/Executado: EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA 
Advogado do Requerido/Executado: ADVOGADO DO EXECUTADO: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
DECISÃO
Considerando que a parte exequente concordou com a conta sobre 
a qual foi intimada a se manifestar, a parte executada, silenciou-
se, assim sendo, homologo os cálculos da contadoria judicial 
e determino a expedição de RPV/precatório para pagamento do 
valor de R$ 185.482,60 referente ao crédito principal e, R$ 1.476,60 
relativo aos honorários sucumbenciais.
Se faltar algum dado ou documento, o CPE deverá praticar ato 
ordinatório de intimar para apresentação no prazo de 5 dias, sob 
pena de arquivamento e ocorrendo desídia praticar a consequência 
independentemente de nova deliberação judicial.
Registre-se que no ato de pagamento do valor principal fica 
autorizado o desconto dos seguintes tributos.
1. Contribuição previdenciária;
2. Imposto de renda.
Para o pagamento dos honorários fica autorizado o desconto dos 
seguintes tributos.
1. ISSQN;
2. Imposto de renda.
Para a hipótese de créditos que formaram-se em parcelas 
periódicas, o cálculo dos tributos deverá ser realizado mês a mês e 
não sobre o valor total do crédito.

Agende-se decurso de prazo de 65 dias. Se o prazo expirar sem 
reclamação de inadimplência, arquivem-se.
Porto Velho, 21/11/201921/11/2019.
juiz Johnny Gustavo ClemesJohnny Gustavo Clemes, assinado 
digitalmente.
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
7047233-18.2019.8.22.0001 
AUTOR: CICERA APARECIDA DE JESUS 
ADVOGADO DO AUTOR: LUCAS VENDRUSCULO OAB nº 
RO2666, THIAGO DE PAULA BINI OAB nº RO9867 
RÉU: ESTADO DE RONDÔNIA 
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DE RONDÔNIA 
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/1995, 
c/c art. 27 da lei n. 12.153/09.
Fundamentos. Decido.
Trata-se de demanda que objetiva condenar a parte requerida 
a pagar retroativamente ao Requerente, valores referentes aos 
últimos 05 (cinco) anos, concernentes às diferenças salariais 
entre o valor pago como plantão extra e o que deveria ser pago a 
título de horas extras, bem como os que ocorrerem e se vencerem 
no decorrer da demanda, visto que os valores pagos a título de 
plantão extra/especial estão abaixo do que deveria ser pago como 
hora extra.
Extrai-se da doutrina que o Brasil, adotou o controle de 
constitucionalidade repressivo judiciário misto, isto é, tanto na 
forma concentrada quanto na forma difusa. Esta última, a propósito, 
permite a todo e qualquer juiz ou Tribunal analisar a compatibilidade 
do ordenamento jurídico com a Constituição Federal, como bem 
destaca ALEXANDRE DE MORAES, in verbis:
“Também conhecido como controle por via de exceção ou defesa, 
caracteriza-se pela permissão a todo e qualquer juiz ou tribunal 
realizar no caso concreto a análise sobre a compatibilidade 
do ordenamento jurídico com a Constituição Federal.” (Direito 
Constitucional, 24 ed., Atlas, São Paulo, 2009, p. 709) (grifos 
nossos)
Este entendimento, aliás, é ratificado pelo Supremo Tribunal 
Federal (Rcl 6900 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira 
Turma, julgado em 01/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-
075 DIVULG 15-04-2014 PUBLIC 22-04-2014) que afirma competir 
aos juízes e tribunais, na apreciação das lides que lhes são postas, 
exercer o controle difuso de constitucionalidade.
Destarte, é juridicamente possível o controle de constitucionalidade 
também pelo Juiz de 1ª instância. É como entendo!
A Constituição Federal em seu art. 39, § 3º, garante aos “servidores” 
públicos a remuneração do serviço extraordinário superior, no 
mínimo, em cinqüenta por cento à do normal, nos termos do seu 
art. 7º, inciso XVI.
Anota-se que ao se referir a “servidores”, sem especificar se 
estatutários ou trabalhistas (celetista), a Carta Magna quis 
abranger a todos, pois quisesse restringir este direito, faria menção 
à nomenclatura “empregado” público/titulares de emprego público 
ou, ao menos, ao regime celetista. Neste sentido, por tratar-se 
as horas extras de um direito social existente dentre os direitos e 
garantias fundamentais, sua interpretação deve ser a mais ampla 
e eficaz possível sem se olvidar, no caso em tela, dos servidores 
públicos, inclusive os estatutários.
A propósito, o art. 25 da Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) ao dispor sobre a 
proteção judicial, especialmente no tocante à utilização de recursos, 
consagrou que toda pessoa tem direito à proteção contra atos que 
violem seus direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição, 
como é o caso das horas extras, por exemplo. Senão vejamos:
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“Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou a 
qualquer outro recurso efetivo, perante os juízes ou tribunais 
competentes, que a proteja contra atos que violem seus direitos 
fundamentais reconhecidos pela constituição, pela lei ou pela 
presente Convenção, mesmo quando tal violação seja cometida 
por pessoas que estejam atuando no exercício de suas funções 
oficiais.”
O Pacto de São José da Costa Rica ao utilizar a expressão “toda 
pessoa”, reforça a característica da universalidade dos direitos e 
garantias fundamentais e a tese de que, os servidores estatutários 
ou celetistas, todos eles estão abrangidos pela norma constitucional, 
até porque, como já anotado, a Constituição não faz distinção de 
servidores. Assim, entendo que o direito às horas extras, nos termos 
do art. 7º, inciso XVI c/c art. 39, § 3º, ambos da CF/88 também é 
devido aos servidores estatutários.
Ensina JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, ao discorrer sobre 
vantagens pecuniárias, que as horas extraordinárias possuem 
característica remuneratória, senão vejamos:
“O valor relativo a horas extraordinárias, porém, caracteriza-se 
como remuneratório e, por isso, sujeita-se à referida incidência 
tributária.” (Manual de direito administrativo, 25 ed., editora Atlas, 
São Paulo, 2012, p. 732) (destaques nossos)
Deste modo, embora as Leis Estaduais nº 2.754, de 5 de junho de 
2012 e Lei nº 1.993 de 02 de dezembro de 2008 tenham criado o 
instituto denominado “plantão extra”, a jornada de trabalho além da 
definida em contrato/Lei já está prevista em instituto constitucional 
denominado hora extra.
As referidas normas estaduais ao determinarem que a execução 
de plantões extras seriam remunerados com valores específicos 
previstos em seus anexos deveriam levar em consideração os 
valores mínimos definidos pela Constituição Federal vigente, de 
modo que seria necessária a previsão de fórmulas para atualização 
dos valores pagos para que não houvesse o decréscimo verificado 
atualmente em relação ao valor pago e o valor da hora extra 
prestada pelo servidor.
Ademais, dar guarida às referidas Leis Estaduais seria o mesmo 
que admitir certo afrontamento ao princípio da moralidade em que 
deve pautar-se a Administração Pública nos termos do art. 37, 
caput, da CF/88. Além do mais, as Leis em comento não fizeram 
menção à necessidade dos servidores optarem por entrar na escala 
de plantões extras e, ainda que fizesse, seria inconstitucional, por 
afrontar o princípio supracitado e, ainda os princípios da isonomia 
em relação a outros trabalhadores.
É notória a necessidade do Ente Estadual de utilizar dos plantões 
extras para cumprir com todos os deveres relativos à prestação 
da garantia à saúde, sendo inegável a necessidade de criar 
mecanismos, como as leis supramencionadas, para facilitar o 
cumprimento de horas extras pelos servidores sem necessidade 
de expressa autorização.
Porém, tais artifícios devem resguardar os direitos 
constitucionalmente previstos, de modo que não se afronte as 
garantias previstas.
Com relação ao princípio da Legalidade, não se pode tê-lo como 
absoluto ao ponto de mitigar a própria Constituição Federal. Ainda 
que a norma goze de presunção de constitucionalidade, como 
já demonstrado anteriormente, pode o juízo afastar sua vigência 
quando verificada a incompatibilidade com o texto constitucional, 
de modo que o princípio da legalidade é obedecido porém em 
relação à Constituição Federal.
Dito isto, fazem jus os requerentes ao pagamento das diferenças 
advindas do pagamento dos plantões extras como hora 
extraordinária.
DA BASE DE CÁLCULO
Insta destacar que a pretensão da parte requerente para que se 
adote para o cálculo da diferença entre o valor percebido como 
plantão extra e o valor das horas extras ser calculado com base em 
hora extra sobre a remuneração integral não merece prosperar.
Não há porque se cogitar do cálculo das horas extras sobre o 
total da remuneração, até porque a remuneração do serviço 

extraordinário está vinculada ao valor do serviço normal (vide 
art. 7º, inciso XVI, da CF/88) que, por sua vez, compreenderia a 
jornada de trabalho fixada em razão das atribuições relacionadas 
aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho 
semanal de 40 (quarenta) horas semanais, salvo quando disposto 
diversamente em lei ou regulamento próprio (vide art. 55, da LCE 
n. 68, de 09/12/1992) e que é retribuída pecuniariamente através 
da verba denominada de VENCIMENTO (vide art. 64, da LCE n. 
68, de 09/12/1992).
Neste sentido, a meu ver, não há nenhuma ilegalidade ou 
inconstitucionalidade no tocante ao cálculo das horas extras 
somente com base no vencimento.
Em nenhum momento o Estado de Rondônia contrariou o inciso 
XVI, do art. 7º, da CF/88, já que nesta norma constitucional o 
constituinte não abordou absolutamente nada sobre a questão do 
“total da remuneração”, mas sobre o percentual mínimo de 50% 
(cinquenta por cento) sobre o serviço normal. O foco, pois, na 
norma constitucional, foi o percentual e não o total da remuneração 
como pretende a parte autora!
Neste sentido, uma vez previsto no estatuto do servidor [e é o 
caso] que o serviço extraordinário será remunerado no mínimo, em 
cinqüenta por cento em relação à hora normal de trabalho (vide 
art. 92, da LCE n. 68, de 09/12/1992) é o que basta para estar em 
harmonia com o texto constitucional.
Por isso, o mais importante para fins de cálculo da hora extra é 
calcular o valor da hora normal.
É o valor da hora normal que definirá o valor da hora extra.
Assim, ao definir o vencimento do servidor como parâmetro 
para o cálculo da hora normal de trabalho e considerando que o 
vencimento é maior que o salário mínimo, tenho que utilizá-lo como 
base de cálculo da hora normal é o recomendável.
Ademais, se o valor da hora normal incide exclusivamente sobre o 
vencimento, é consequência natural que o valor das horas extras 
também dele derivem.
Seria completamente contraditório o valor da hora normal derivar 
do vencimento e o da hora extra do total da remuneração.
Trata-se de um critério estritamente lógico e pautado no princípio 
da Legalidade.
Em termos práticos temos então:
1) Hora Normal = vencimento ÷ 200 (regra para 40h semanais – 
vide também Enunciado da Súmula n. 431 do TST)
2) Hora Extra = vencimento ÷ 200 (= hora normal) + 50% (do valor 
da hora normal que é extraído segundo a fórmula matemática 
descrita no item 1)
Assim, não há como se admitir que a hora extra tenha como base 
de cálculo o total da remuneração recebida pelo servidor, pois 
ela está atrelada com o valor da hora normal que por sua vez é 
calculada com base no vencimento.
Por tudo isso e considerando que a Administração Pública 
está vinculada ao Princípio da Legalidade, é de rigor julgar 
improcedente o pedido de incidência do cálculo de horas extras 
sobre a remuneração.
Dispositivo.
Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido que 
a parte requerente propôs em face do ESTADO DE RONDÔNIA 
para:
1) AFASTAR a aplicação do anexo da Lei 2.754/2012, que definiu 
o valor fixo do plantão extra, por flagrante incompatibilidade com o 
texto constitucional, pelo controle difuso de constitucionalidade.
2) CONDENAR o requerido a pagar retroativamente ao requerente 
a diferença entre o valor pago a título de plantão extra/especial e 
o valor que deveria ser pago a título de horas extras, limitado ao 
período máximo de 05 (cinco) anos, a contar da data da distribuição 
da demanda face o prazo prescricional.
2.1) esse período variará conforme o requerente demonstrar em seu 
cálculo o momento em que passou a receber valor correspondente 
a menos de 50% da hora normal;
3) Ao formalizar seu cálculo, a parte requerente deverá prever a 
incidência da contribuição previdenciária e do imposto de renda 
(AgRg no Ag 1330045/SP e REsp 972451 / DF)
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4) Definir como base de cálculo da hora normal, e por consequência 
também da hora extra, o valor do vencimento básico dos 
servidores.
5) o valor total deverá ser apurado mediante simples cálculo 
aritmético usando como base os valores pagos a título de plantões 
extras para definir o número de horas extras prestadas, devendo 
ser atualizado mês a mês pela TR até antes de 25.03.2015 e a 
partir desta data pelo IPCA-E, sendo o valor original acrescido de 
juros de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir da citação.
DECLARO RESOLVIDO o mérito (Novo CPC, art. 487, I).
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do 
artigo 55, caput, da Lei 9.099/95, artigo 27, da Lei 12.153/09.
Intime-se as partes. (sistema PJE).
Agende-se decurso de prazo e com o trânsito em julgado, se não 
houver requerimento de cumprimento de sentença nos 05 (cinco) 
dias seguintes, arquivem-se.
Porto Velho, 21/11/2019 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, assinado 
digitalmente
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda 
Pública
Endereço: Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua 
Quitino Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - 
lado par, São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892
Processo nº: 7061982-45.2016.8.22.0001 (Processo Judicial 
eletrônico - PJe) 
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 
REQUERENTE: CARLOS ALBERTO SILVA DE SOUZA
Advogados do(a) REQUERENTE: CARLA SOARES CAMARGO - 
RO10044, ALINE DAROS FERREIRA - RO3353
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
ATO ORDINATÓRIO
(INTIMAÇÃO)
Diante do trânsito em julgado da r. Sentença, promovo a intimação 
da parte autora para, em 5 (cinco) dias, requerer o que entender de 
direito, sob pena de arquivamento dos autos.
Porto Velho/RO, 19 de novembro de 2019.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda 
Pública
Endereço: Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua 
Quitino Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - 
lado par, São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892
Processo nº: 7001615-21.2017.8.22.0001 (Processo Judicial 
eletrônico - PJe)
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA 
PÚBLICA (12078)
EXEQUENTE: MARIA CLEIDE BARBOSA DE SOUZA
Advogado do(a) EXEQUENTE: JEREMIAS DE SOUZA LEITE - 
RO5104
EXECUTADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO 
JAMARI
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
(JUNTAR DADOS BANCÁRIOS e CONTRATO DE HONORÁRIOS)
Finalidade: Ao expedir a RPV (Requisição de Pequeno Valor) nos 
autos em epígrafe, em que pese o patrono da parte ter juntado 
procuração com poderes para dar e receber quitação, não juntou 
dados bancários (nome, cpf, agência, conta corrente e banco), 
nem o contrato de honorários advocatícios, documento necessário 
para discriminação dos valores na RPV (valores da parte e do 
advogado), conforme entendimento do mm. juiz.

Diante do exposto, promovo a intimação da parte autora para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, juntar dados bancários das pessoas 
em favor das quais a RPV deve ser expedida, bem como juntar 
contrato de honorários advocatícios para expedição da competente 
RPV, sob pena de arquivamento.
Ressalta-se que, caso o credito deva se dar inteiramente na conta 
do autor (sem distinção de honorários contratuais), fica dispensada 
a juntada de contrato de honorários.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda 
Pública
Endereço: Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua 
Quitino Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - 
lado par, São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892
Processo nº: 7004000-87.2014.8.22.0601 (Processo Judicial 
eletrônico - PJe)
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA 
PÚBLICA (12078)
EXEQUENTE: JOSE ERIVALDO TEIXEIRA MACHADO
Advogado do(a) EXEQUENTE: VANESSA FERNANDA 
CARNELOSE - RO6280
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
(JUNTAR CONTRATO DE HONORÁRIOS)
Finalidade: Ao expedir a RPV (Requisição de Pequeno Valor) nos 
autos em epígrafe, em que pese o patrono da parte ter juntado 
procuração com poderes para dar e receber quitação, não juntou 
o contrato de honorários advocatícios, documento necessário para 
discriminação dos valores na RPV (valores da parte e do advogado), 
conforme entendimento do mm. juiz.
Diante do exposto, promovo a intimação da parte autora para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, juntar contrato de honorários advocatícios 
para expedição da competente RPV, sob pena de arquivamento.
Ressalta-se que, caso o credito deva se dar inteiramente na conta 
do autor (sem distinção de honorários contratuais), fica dispensada 
a juntada de contrato de honorários.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública Número do 
Processo: 7013653-94.2019.8.22.0001 
Requerente/Exequente: EXEQUENTE: TEREZINHA CARVALHO 
CUNHA 
Advogado do Requerente: ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
VANESSA CESARIO SOUSA OAB nº RO8058, ARMANDO DIAS 
SIMOES NETO OAB nº RO8288 
Requerido/Executado: EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA 
Advogado do Requerido/Executado: ADVOGADO DO EXECUTADO: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
DECISÃO
Vistos,
Chamo o feito a ordem, torno sem efeitos decisão anterior.
Expeça-se RPVs no valor de R$ 9.980,00 referente ao crédito 
principal, bem como o valor de R$ 673,28 referente aos honorários 
sucumbenciais.
Se faltar algum dado ou documento, o CPE deverá praticar ato 
ordinatório de intimar para apresentação no prazo de 5 dias, sob 
pena de arquivamento e ocorrendo desídia praticar a consequência 
independentemente de nova deliberação judicial.
Registre-se que no ato de pagamento do valor principal fica 
autorizado o desconto dos seguintes tributos.
1. Contribuição previdenciária;
2. Imposto de renda.
Para o pagamento dos honorários fica autorizado o desconto dos 
seguintes tributos.
1. ISSQN;
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2. Imposto de renda.
Para a hipótese de créditos que formaram-se em parcelas 
periódicas, o cálculo dos tributos deverá ser realizado mês a mês e 
não sobre o valor total do crédito.
Agende-se decurso de prazo de 65 dias. Se o prazo expirar sem 
reclamação de inadimplência, arquivem-se.
Porto Velho, 22/11/201922/11/2019.
juiz Johnny Gustavo ClemesJohnny Gustavo Clemes, assinado 
digitalmente.
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
Número do Processo: 7027651-32.2019.8.22.0001 
Requerente/Exequente: AUTOR: VANIA DE LOURDES TEODORA 
MUNHOZ 
Advogado do Requerente: ADVOGADO DO AUTOR: LUZINETE 
XAVIER DE SOUZA OAB nº RO3525 
Requerido/Executado: REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA 
Advogado do Requerido/Executado: ADVOGADO DO 
REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 
RONDÔNIA 
DECISÃO
Vistos etc,
A parte embargante reclama de vícios que após análise conclui-se 
inocorrentes.
Primeiro porque a sentença abordou todos os fundamentos 
essenciais para decisão da tese jurídica de modo a estar afastada 
omissão.
Segundo porque a sentença não contém conflito interna, mas 
apenas juízos de valor que possuem julgados em sentido 
contrário (conflito externo), de modo a estar afastada contradição 
embargável.
Por último porque os argumentos são precisos e claros, 
possibilitando a compreensão das razões de decidir e do comando 
que constitui o núcleo do julgamento, de modo que resta afastada 
obscuridade.
Percebe-se que a parte está insatisfeita com o mérito do julgamento 
e para gerar modificação nesse sentido a via processual é o recurso 
inominado.
Posto isto, REJEITO os embargos de declaração.
Com a intimação das partes, agende-se decurso de prazo para 
interposição de eventual recurso.
Se vencer o prazo e não constar qualquer recurso interposto, 
arquive-se independentemente de nova deliberação judicial. 
Porto Velho, 22 de novembro de 2019 .
Johnny Gustavo Clemes , assinado digitalmente.
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
7049071-93.2019.8.22.0001 
EXEQUENTE: RAIMUNDO FRANCISCO DAMASCENO 
MARTINS 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PEDRO HENRIQUE AVELAR 
CANTANHEDE OAB nº RO9146, MARIO ARTHUR FRANCESCON 
WANDROSKI OAB nº RO10041 
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA 
SENTENÇA
Vistos, etc.
Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/1995 c/c 
art. 27 da Lei n. 12.153/2009.

Fundamentos
Decido.
Trata-se de ação em que o(s) requerente(s) pretende(m) a obtenção 
de uma sentença que declare ter(em) ele(s) direito à aplicação do 
divisor 200 para o cálculo de suas horas extras e adicional noturno, 
bem como que condene o ESTADO DE RONDÔNIA no pagamento 
de diferenças retroativas limitadas ao prazo de quinquenal de 
prescrição a contar da data da propositura da demanda.
Pois bem.
Ficou evidenciado nos autos que o ESTADO DE RONDÔNIA não 
vem aplicando o divisor de 200 horas para o cálculo das horas 
extras e adicional noturno dos requerentes, bem como o acréscimo 
do percentual de 20% sobre as horas normais a partir deste divisor 
a título de adicional noturno em total dissonância com a legislação 
e precedentes judiciais.
A egrégia Turma Recursal a despeito do tema vem decidindo que:
SENTENÇA. ILIQUIDEZ. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. 
INEXISTÊNCIA. - Não se configura sentença ilíquida quando 
forem fixados os parâmetros necessários para a apuração do 
montante devido. RAZÕES DE RECURSO. INOVAÇÃO. NÃO 
CONSIDERAÇÃO. - O recurso não pode decidir sobre matérias 
arguidas exclusivamente nas razões de recurso, não examinadas 
pela sentença porque não alegadas na contestação. RAZÕES 
RECURSAIS. MERA REPETIÇÃO DA PEÇA DE DEFESA. 
AUSÊNCIA CONFRONTAMENTO DA DECISÃO COMBATIDA. 
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. - Incumbe à parte 
recorrente evidenciar sua efetiva irresignação recursal a fim de 
demonstrar eventual desacerto do pronunciamento jurisdicional 
combatido, sem o que, inadmissível o apelo. SERVIDOR PÚBLICO. 
ADICIONAL NOTURNO. DIVIDOR 200 HORAS SEMANAIS. MÉDIA 
DE PLANTÕES MENSAIS. DESCONSIDERAÇÃO DO MÊS DE 
FÉRIAS. - Considera-se, para o cálculo do valor da hora trabalhada 
em período noturno, a carga horária máxima do servidor, e não a 
quantidade de horas efetivamente laboradas. - Para fins de cálculo 
do adicional noturno trabalhado em regime de revezamento, não 
se deve considerar para apuração da média mensal de plantões 
o mês das férias do servidor. (Recurso Inominado 0002122-
92.2013.822.0017, Rel. Des. José Jorge R. da Luz, Tribunal de 
Justiça do Estado de Rondônia: Turma Recursal, julgado em 
22/06/2016. Publicado no Diário Oficial em 27/06/2016.)
Vale destacar que no RI n. 0002122-92.2013.822.0017 a parte 
autora era uma sócia-educadora a fortalecer ainda mais a tese 
autoral.
Em casos análogos, a Turma também vem decidindo no mesmo 
sentido, senão vejamos:
AGENTE PENITENCIÁRIO. ADICIONAL NOTURNO. PAGAMENTO 
RETROATIVO. IMPLANTAÇÃO. LEI ESTADUAL N. 1068/2002. 
DIVISOR DE 200 HORAS. O cálculo do adicional noturno deve-se 
dividir o vencimento básico por 200h, à luz da jurisprudência do 
STJ e, ao final, multiplicar o valor da hora normal pelo percentual 
do adicional noturno (20%), previsto na legislação em vigor (Lei 
1068/02, art. 9º). (RECURSO INOMINADO CÍVEL 7002335-
27.2018.822.0009, Rel. Juiz Arlen Jose Silva de Souza, Tribunal 
de Justiça do Estado de Rondônia: Turma Recursal - Porto Velho, 
julgado em 04/10/2019.).
AGENTE PENITENCIÁRIO. ADICIONAL NOTURNO. PAGAMENTO 
RETROATIVO. IMPLANTAÇÃO. LEI ESTADUAL N. 1068/2002. 
DIVISOR DE 200 HORAS. - O cálculo do adicional noturno deve-
se dividir o vencimento básico por 200h, à luz da jurisprudência do 
STJ e, ao final, multiplicar o valor da hora normal pelo percentual 
do adicional noturno (20%), previsto na legislação em vigor (Lei 
1068/02, art. 9º). (RECURSO INOMINADO CÍVEL 7000060-
72.2018.822.0020, Rel. Juiz Arlen Jose Silva de Souza, Tribunal 
de Justiça do Estado de Rondônia: Turma Recursal - Porto Velho, 
julgado em 17/09/2019.).
Também o egrégio assentou:
Apelação. Servidor público. Hora extra. Base de cálculo. 
Pagamento. Inovação recursal. 1. Em se tratando de agente 
penitenciário, para efeito de cálculo de horas extras, na esteira 
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de jurisprudência predominante, o divisor adotado, para fins de 
cálculo do adicional de serviço extraordinário, é de duzentas horas 
mensais. 2. Em sede de recurso e para que não ocorra inovação da 
lide, não se permite o conhecimento de matéria que não tenha sido 
previamente tratada no processo. 3. A lógica administrativa, fiscal 
e orçamentária impõe o cumprimento de diversos mecanismos 
burocráticos prévios à validação e pagamento das horas extras, 
inclusive com a instauração de processo administrativo, realidade 
que inviabiliza o pagamento ainda no mês trabalhado. 4. Nos 
termos de remansosa jurisprudência, as horas extras devem ter 
por base de cálculo o salário-base do servidor, excluídas, para 
evitar acúmulo de adicionais (art. 37, XIV, CF), gratificações 
permanentes ou temporárias. 5. Conforme o Enunciado nº 07 do 
STJ, somente nos recursos interpostos contra decisão publicada 
a partir de 18.03.2016 será possível o arbitramento de honorários 
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §11, do novo 
CPC. 6. Apelo que se nega provimento. (APELAÇÃO 7004320-
89.2017.822.0001, Rel. Des. Gilberto Barbosa, Tribunal de 
Justiça do Estado de Rondônia: 1ª Câmara Especial, julgado em 
07/11/2018.).
Assim, à luz do princípio da legalidade (LOE n. 1.068 de 19/04/2002, 
art. 9º, §§ 1º, 2º e 3º c/c LCE n. 68/1992, art. 55) e dos precedentes 
tanto da Turma Recursal quanto do TJ/RO o(s) requerente(s), bem 
como os agentes penitenciários têm direito ao divisor de 200 horas 
para o cálculo das horas extras e do adicional noturno a ensejar a 
procedência do pedido inicial.
Dispositivo
Frente ao exposto e ao mais que dos autos constam julgo 
PROCEDENTE o pedido inicial para fins de:
a) DETERMINAR ao ESTADO DE RONDÔNIA que proceda com a 
aplicação do divisor de 200 (duzentos) às horas extraordinárias e 
adicional noturno;
b) CONDENAR o ESTADO DE RONDÔNIA no pagamento retroativo 
(das diferenças) do adicional noturno e horas extraordinárias com 
base no divisor de 200 (duzentos);
O valor a ser pago será corrigido mês a mês pelo índice TR até 
antes de 25.03.2015 e a partir desta data pelo IPCA-E, acrescido de 
juros simples de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir da citação, 
bem ainda que sejam observados seus respectivos reflexos no 13º 
salário, férias e seu acréscimo de 1/3.
O(s) requerente(s) deverá(ão) deduzir de seus cálculos os valores 
já recebidos e consignar os pendentes, com base no que aqui se 
decide.
Poderá ser deduzido dos valores retroativos a pensão alimentícia, 
impostos e as respectivas contribuições previdenciárias, em sendo 
o caso.
DECLARO RESOLVIDO o mérito, nos termos do CPC/2015, art. 
487, inciso I.
Em relação à assistência judiciária gratuita, registro que a parte 
requerente não comprovou a sua hipossuficiência, razão pela qual 
não lhe assiste tal direito, devendo, num eventual recurso, recolher 
o respectivo preparo recursal.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do 
artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95, artigo 27, da Lei n. 12.153/09.
Intimem-se as partes pelo sistema PJe / DJe, servindo cópia 
da presente de expediente/ comunicação/ intimação/ carta-AR/ 
mandado/ ofício.
Registre-se.
Publique-se.
Porto Velho, 22/11/2019 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, assinado 
digitalmente
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
Número do Processo: 7042181-12.2017.8.22.0001 
Requerente/Exequente: REQUERENTE: VALQUIRA DA SILVA 
LIMA 

Advogado do Requerente: ADVOGADO DO REQUERENTE: 
DIEGO IONEI MONTEIRO MOTOMYA OAB nº RO7757 
Requerido/Executado: REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA 
Advogado do Requerido/Executado: ADVOGADO DO REQUERIDO: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
DECISÃO
Vistos etc,
A parte embargante reclama de vícios que após análise conclui-se 
inocorrentes.
Primeiro porque a sentença abordou todos os fundamentos 
essenciais para decisão da tese jurídica de modo a estar afastada 
omissão.
Segundo porque a sentença não contém conflito interna, mas apenas 
juízos de valor que possuem julgados em sentido contrário (conflito 
externo), de modo a estar afastada contradição embargável.
Por último porque os argumentos são precisos e claros, 
possibilitando a compreensão das razões de decidir e do comando 
que constitui o núcleo do julgamento, de modo que resta afastada 
obscuridade.
Percebe-se que a parte está insatisfeita com o mérito do julgamento 
e para gerar modificação nesse sentido a via processual é o recurso 
inominado.
Posto isto, REJEITO os embargos de declaração.
Com a intimação das partes, agende-se decurso de prazo para 
interposição de eventual recurso.
Se vencer o prazo e não constar qualquer recurso interposto, 
arquive-se independentemente de nova deliberação judicial. 
Porto Velho, 22 de novembro de 2019 .
Johnny Gustavo Clemes , assinado digitalmente.
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
7034456-35.2018.8.22.0001 
REQUERENTE: VAGNER MESSIAS DA SILVA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: VAGNER MESSIAS DA SILVA 
OAB nº RO8969 
REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 
DETRAN-RO 
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA AUTÁRQUICA 
DO DETRAN/RO 
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95.
Decido.
A parte requerente alega que prestou concurso público para o 
cargo de “Administrativo – agente administrativo”. 
Diz que foram previstas 56 vagas para ampla concorrência e 6 para 
pessoa com deficiência e que restou aprovado em 3º lugar, logo, 
dentro do número de vagas, mas não fora nomeado.
Postula, ao final, a nomeação e posse no cargo.
O requerido, em sede de contestação, aduz que a requerente não 
informou que em 7 de maio de 2015 foi publicada retificação do 
Edital, reduzindo o número de vagas para deficientes para apenas 
uma. Logo, o autor não restou classificado dentro do número de 
vagas.
Assim, ante a inexistência de comprovação do surgimento de 
vagas, razão não assiste a requerente.
Ademais, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento 
do RE 837.311 – PI, com repercussão geral reconhecida, fixou a 
seguinte tese:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL 
E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE 
O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS 
APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO 
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DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO 
CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. 
IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO 
FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA 
NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO 
DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. 
PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA 
EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. 
PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, 
IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA 
NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA 
SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO 
RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade 
essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios 
constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que 
todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza 
(CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número 
específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de 
nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação 
titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de 
vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. 
Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado 
Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública 
que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela 
sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade 
de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais 
normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a 
sociedade. 4. O 
PODER JUDICIÁRIO não deve atuar como “Administrador 
Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade 
do administrador para decidir sobre o que é melhor para a 
Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso 
público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo 
concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de 
abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 
5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui 
discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, 
prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse 
da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de 
razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em 
um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese 
de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A 
publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de 
novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado 
não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato 
dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da 
publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem 
surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que 
justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo 
a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito 
subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do 
número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém 
a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um 
concurso público que esteja na validade ou a realização de novo 
certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão 
geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de 
novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade 
do certame anterior, não gera automaticamente o direito à 
nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no 
edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada 
por parte da administração, caracterizadas por comportamento 
tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca 
necessidade de nomeação do aprovado durante o período de 
validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo 
candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à 

convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao 
patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o 
direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses 
excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de 
vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição 
na nomeação por não observância da ordem de classificação 
(Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto 
novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer 
a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma 
arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 
8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à 
nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso 
público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, 
também, logo após expirado o referido prazo, manifestações 
inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de 
vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos 
Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a 
que se nega provimento.
(RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 
09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL 
- MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)
Logo, o Supremo fixou três hipóteses para que a mera expectativa 
de direito do candidato aprovado em concurso público se consolide 
como direito subjetivo:
I) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro 
do edital (RE 598.099);
II) Quando houver preterição na nomeação por não observância da 
ordem de classificação (Súmula 15 do STF);
II) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso 
durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição 
de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e 
imotivada por parte da administração nos termos acima.
O autor não se enquadra na primeira, vez que não restou aprovado 
dentro do número de vagas.
Não se enquadra também na segunda, na medida em que não 
há nenhuma alegação de que houve inobservância da ordem de 
classificação.
E por fim, não se enquadra na terceira hipótese, na medida em que 
não há nenhuma comprovação nos autos de que a requerente fora 
preterida arbitrariamente, ou seja, deixou de ser nomeada mesmo 
com a existência de vagas.
Isso porque, do que se extrai do julgado do RE 837.311, o requisito 
para convolação da mera expectativa de direito do candidato 
aprovado fora do número de vagas em direito subjetivo a nomeação 
só ocorre quando houver preterição arbitrária e imotivada, 
interpretação que é bem clara no item 7 do referido Acórdão:
7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral 
é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo 
concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do 
certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação 
dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, 
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por 
parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito 
ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca 
necessidade de nomeação do aprovado durante o período de 
validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo 
candidato.
Por fim, não vislumbro a ocorrência de litigância de má-fé, na 
medida em que não restou devidamente comprovada a ciência do 
autor em relação a redução do número de vagas.
Dispositivo.
Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos que a 
parte requerente fez na ação que propôs em face do Estado de 
Rondônia.
Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.
Sem custas e honorários advocatícios.
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Intimem-se as partes.
Agende-se decurso de prazo recursal, transcorrido sem 
manifestação, arquivem-se.
Porto Velho, 22/11/2019 
Johnny Gustavo ClemesJohnny Gustavo Clemes
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, assinado 
digitalmente
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública Número do 
Processo: 7040396-44.2019.8.22.0001 
Requerente/Exequente: AUTOR: JULIANA CAROLINE SANTOS 
NASCIMENTO 
Advogado do Requerente: ADVOGADO DO AUTOR: JULIANA 
CAROLINE SANTOS NASCIMENTO OAB nº RO7859 
Requerido/Executado: RÉU: SECRETARIA DE ESTADO DE 
FINANCAS 
Advogado do Requerido/Executado: ADVOGADO DO RÉU: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
DECISÃO
Vistos.
Indefiro o pedido do Estado de Rondônia, de que a parte exequente 
peticione afirmando não ter recebido as mesmas verbas em outro 
processo.
Tal pedido não terá utilidade ao processo, vez que, afirmando a 
parte exequente não pleiteia a mesma verba em outro processo, 
caberá o Estado de Rondônia verificar a veracidade dos fatos, o 
que torna a manifestação sem qualquer utilidade ao processo.
O processo venceu as etapas para definição do valor do crédito, 
assim sendo, expeça-se RPV/precatório no valor de R$ 1.000,00.
Se faltar algum dado ou documento, o CPE deverá praticar ato 
ordinatório de intimar para apresentação no prazo de 5 dias, sob 
pena de arquivamento e ocorrendo desídia praticar a consequência 
independentemente de nova deliberação judicial.
Registre-se que no ato de pagamento do valor principal fica 
autorizado o desconto dos seguintes tributos.
1. Contribuição previdenciária;
2. Imposto de renda.
Para o pagamento dos honorários fica autorizado o desconto dos 
seguintes tributos.
1. ISSQN;
2. Imposto de renda.
Para a hipótese de créditos que formaram-se em parcelas 
periódicas, o cálculo dos tributos deverá ser realizado mês a mês e 
não sobre o valor total do crédito.
Agende-se decurso de prazo de 65 dias. Se o prazo expirar sem 
reclamação de inadimplência, arquivem-se.
Cópia do presente serve de mandado/carta/ofício. 
Porto Velho, 22/11/201922/11/2019.
juiz Johnny Gustavo ClemesJohnny Gustavo Clemes, assinado 
digitalmente.
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
7035654-73.2019.8.22.0001 
REQUERENTE: EDILENE FERREIRA GAMA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: JOILSON SANTOS DE 
ALMEIDA OAB nº RO3505, PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR 
OAB nº RO2394 
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA 
SENTENÇA

Vistos, etc.
Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/1995 c/c 
art. 27 da Lei n. 12.153/2009.
Fundamentos
Decido.
A meu ver, a parte autora não logrou êxito em comprovar o 
preenchimento dos requisitos para recebimento do auxílio 
transporte, ônus que lhe incumbia à luz do art. 373, inciso I, do 
CPC/2015.
É que a concessão do auxílio-transporte disciplinada pelo art. 
84, §1º da Lei Complementar Estadual n. 68/92, depende de 
regulamentação, consoante previsto expressamente no caput 
deste artigo.
A mim não me parece razoável que o Decreto Estadual n°4.451/89, 
seja utilizado como norma regulamentadora, pois ele está vinculado 
com legislação anterior. Logo, não é suficiente para suprir a 
necessidade de regulamentação prevista no caput do art. 84, da 
Lei Complementar Estadual n. 68/92.
Com isso, tenho que o art. 84, caput, da Lei Complementar 
Estadual n. 68/92 é uma norma de eficácia limitada, razão pela qual 
o servidor público só terá direito ao auxílio transporte nele previsto 
após a respectiva regulamentação.
Neste sentido, tenho que esta regulamentação só adveio com o 
Decreto Estadual n. 21.299, de 10 de outubro de 2016, data a 
partir da qual o servidor passou a ter direito ao auxílio, desde que 
preenchidos os requisitos legais.
Todavia, o Decreto Estadual n. 21.299, de 10 de outubro de 2016 
que regulamentava a concessão do auxílio transporte ficou sem 
efeito desde a edição do Decreto n. 21.375, de 04 de novembro 
de 2016. Neste diapasão, a regulamentação do auxílio-transporte 
durou pouco menos de 30 (trinta) dias.
Por isso, o auxílio transporte não poderia ser pago aos servidores 
por ausência de regulamentação.
Assim, é de rigor julgar improcedente o pedido vestibular de 
implantação e de pagamento de retroativos do auxílio transporte.
Dispositivo
Frente ao exposto e ao mais que dos autos constam, julgo 
IMPROCEDENTE o pedido inicial de implantação do auxílio 
transporte e pagamento de retroativos em favor da parte autora 
pelo Estado de Rondônia.
DECLARO RESOLVIDO o mérito nos termos do CPC/2015, art. 
487, inciso I.
Em relação à assistência judiciária gratuita, registro que a parte 
requerente não comprovou a sua hipossuficiência, razão pela qual 
não lhe assiste tal direito, devendo, num eventual recurso, recolher 
o respectivo preparo recursal.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do 
artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei n. 12.153/09.
Intimem-se as partes pelo sistema PJe / DJe, servindo cópia 
da presente de expediente/ comunicação/ intimação/ carta-AR/ 
mandado/ ofício.
Registre-se.
Publique-se.
Porto Velho, 22/11/2019 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, assinado 
digitalmente
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
7040490-89.2019.8.22.0001 
AUTOR: CRISTIANO CORREA DA SILVA 
ADVOGADO DO AUTOR: JOAO FELIPE SAURIN OAB nº 
RO9034 
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA 
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SENTENÇA
Vistos, etc.
Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/1995 c/c 
art. 27 da Lei n. 12.153/2009.
Fundamentos
Decido.
A meu ver, a parte autora não logrou êxito em comprovar o 
preenchimento dos requisitos para recebimento do auxílio 
transporte, ônus que lhe incumbia à luz do art. 373, inciso I, do 
CPC/2015.
É que a concessão do auxílio-transporte disciplinada pelo art. 
84, §1º da Lei Complementar Estadual n. 68/92, depende de 
regulamentação, consoante previsto expressamente no caput 
deste artigo.
A mim não me parece razoável que o Decreto Estadual n°4.451/89, 
seja utilizado como norma regulamentadora, pois ele está vinculado 
com legislação anterior. Logo, não é suficiente para suprir a 
necessidade de regulamentação prevista no caput do art. 84, da 
Lei Complementar Estadual n. 68/92.
Com isso, tenho que o art. 84, caput, da Lei Complementar 
Estadual n. 68/92 é uma norma de eficácia limitada, razão pela qual 
o servidor público só terá direito ao auxílio transporte nele previsto 
após a respectiva regulamentação.
Neste sentido, tenho que esta regulamentação só adveio com o 
Decreto Estadual n. 21.299, de 10 de outubro de 2016, data a 
partir da qual o servidor passou a ter direito ao auxílio, desde que 
preenchidos os requisitos legais.
Todavia, o Decreto Estadual n. 21.299, de 10 de outubro de 2016 
que regulamentava a concessão do auxílio transporte ficou sem 
efeito desde a edição do Decreto n. 21.375, de 04 de novembro 
de 2016. Neste diapasão, a regulamentação do auxílio-transporte 
durou pouco menos de 30 (trinta) dias.
Por isso, o auxílio transporte não poderia ser pago aos servidores 
por ausência de regulamentação.
Assim, é de rigor julgar improcedente o pedido vestibular de 
implantação e de pagamento de retroativos do auxílio transporte.
Dispositivo
Frente ao exposto e ao mais que dos autos constam, julgo 
IMPROCEDENTE o pedido inicial de implantação do auxílio 
transporte e pagamento de retroativos em favor da parte autora 
pelo Estado de Rondônia.
DECLARO RESOLVIDO o mérito nos termos do CPC/2015, art. 
487, inciso I.
Em relação à assistência judiciária gratuita, registro que a parte 
requerente não comprovou a sua hipossuficiência, razão pela qual 
não lhe assiste tal direito, devendo, num eventual recurso, recolher 
o respectivo preparo recursal.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos 
do artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei n. 
12.153/09.
Intimem-se as partes pelo sistema PJe / DJe, servindo cópia 
da presente de expediente/ comunicação/ intimação/ carta-AR/ 
mandado/ ofício.
Registre-se.
Publique-se.
Porto Velho, 22/11/2019 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, assinado 
digitalmente
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par Processo nº: 7049213-
97.2019.8.22.0001 (Processo Judicial eletrônico - PJe)

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
AUTOR: MARIA ALZIRA SALGUEIRO
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA
RÉUS: ESTADO DE RONDÔNIA, MUNICIPIO DE PORTO 
VELHO
ADVOGADOS DOS RÉUS: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DE RONDÔNIA, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE 
PORTO VELHO
DECISÃO
Vistos.
A parte requerente propôs a presente demanda alegando que 
necessita de consulta com médico cirurgião vascular.
Requer antecipação da tutela para que o requerido forneça a 
consulta.
É o necessário.
Como afirma a Constituição Federal em seu artigo 196 “a saúde 
é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
Entretanto, não há nos autos documento que consigne urgência 
no atendimento, logo, não é possível que se determine ao SUS a 
inobservância da fila.
Além disso, da narrativa fática, que é limitada, também não é 
possível se verificar urgência.
Pelo exposto, ausente a urgência alegada, INDEFIRO o pedido de 
antecipação de tutela.
Cite-se com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente de que se 
desejar a produção de provas deverá apresentar na peça defensiva 
tal requerimento com todas as informações necessárias quais 
sejam, sob pena de perda do direito de produzi-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico, 
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações: 
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como 
onde e com quem está depositado).
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente, 
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Intime-se a parte requerente, servindo cópia do presente de 
expediente para comunicação do ato.
A citação será realizada por sistema, servindo cópia do presente 
de mandado. Fica a parte requerida advertida de que a falta de 
apresentação de defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Agende-se decurso de prazo de defesa.
22/11/2019
Johnny Gustavo Clemes

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
7026285-55.2019.8.22.0001 
REQUERENTE: CICERO CAVALCANTE DE SOUSA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: 
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA 
SENTENÇA
Vistos etc,
Chamo o feito à ordem, uma vez que fora verificado que o autor 
não possui advogado constituído nos autos.
Em seguidos conflitos de competência julgados pelo TJRO foram 
produzidas decisões fundadas na premissa de que a falta de 
disposição expressa na lei dos juizados especiais da fazenda 
pública faz com que institutos consagrados na lei dos juizados 
especiais cíveis não sejam aplicáveis ao mesmo. Um exemplo 
disso é o entendimento de que incapaz pode ser parte no juizado 
especial da fazenda pública porque o legislador não fez na lei n° 
12.153/09 a mesma previsão proibitiva que criou na lei n° 9.099/95. 
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O mesmo também já se decidiu com relação a possibilidade de 
citação por edital no juizado especial da fazenda pública porque não 
existe na lei n° 12.153/09 a mesma proibição da lei n° 9.099/95.
O caso concreto envolve a indagação sobre a capacidade 
postulatória da parte que não é advogado para propor ação sem 
o patrocínio do profissional cadastrado na OAB, pois a parte 
requerente assina sua petição inicial sem acompanhamento de 
advogado.
É que a lei n° 12.153/09, também deixou de fazer essa referência 
existente na lei n° 9.099/95, em que se permite a propositura de 
ação nas causas de até 20 salários mínimos.
Se aplicarmos a premissa formada pelo TJRO, então, a conclusão 
será de que é proibida a propositura de ação no juizado especial 
da fazenda pública sem o patrocínio de advogado já que a lei n° 
12.153/09 não tem disposição nesse sentido.
Nesse sentido já decidiu o STJ (petição n° 11.781-SP).
Posto isto, DECLARO EXTINTO o processo sem resolução de 
mérito, por falta de pressuposto processual de desenvolvimento 
válido do processo (NCPC 485, IV).
Publicação e registro automáticos.
Sem custas e sem honorários.
Intimação por carta com AR, servindo cópia da sentença como 
instrumento de intimação.
Arquive-se.
Porto Velho, 22/11/2019 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, assinado 
digitalmente
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública Número do 
Processo: 7051492-56.2019.8.22.0001 
Requerente/Exequente: AUTOR: VALDIR VALENTIN SANTOS 
Advogado do Requerente: ADVOGADO DO AUTOR: MAIRA 
BENARROSH MACEDO OAB nº RO9402 
Requerido/Executado: RÉU: ESTADO DE RONDÔNIA 
Advogado do Requerido/Executado: ADVOGADO DO RÉU: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
DESPACHO
Vistos.
O autor propõe a presente demanda em face do Estado de Rondônia 
ao argumento de que estaria sendo indevidamente cobrado.
Todavia, não há nos autos, aparentemente, nenhum documento 
indicando que o Estado de Rondônia estaria lhe cobrando qualquer 
quantia, tampouco o tenha protestado.
De acordo com a certidão positiva de protesto (ID 32637338) constar 
como apresentante da dívida a 2ª Vara de Família da Comarca de 
Rio Branco. A sentença ID 32637340 tem como partes o autor e o 
Sr. Andrey Gadelha de Carvalho Santos e foi proferida pelo mesmo 
juízo da 2ª Vara de Família de Rio Branco.
Logo, não se vislumbra a legitimidade do Estado de Rondônia.
Pelo exposto, intime-se a parte requerente para que esclareça os 
pontos levantados e, se necessário, promova as correções que 
julgar pertinentes.
Prazo de 10 dias, sob pena de extinção.
Agende-se decurso de prazo.
Porto Velho, 22/11/2019.
Juiz Johnny Gustavo Clemes, assinado digitalmente.
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
7054574-66.2017.8.22.0001 
REQUERENTE: WALTER ALVES MONTEIRO FILHO 
ADVOGADO DO REQUERENTE: ANGELA MARIA MENDES DOS 
SANTOS OAB nº AC2651 

REQUERIDO: INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO 
EST DE RONDONIA 
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA DO IPERON 
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de julgamento de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
opostos contra SENTENÇA sob o fundamento de que ela estaria 
eivada de CONTRADIÇÃO quanto à (i)legitimidade passiva ad 
causam arguida pelo IPERON.
É o breve relatório.
Decido.
A meu ver, a contradição apontada configura tentativa de 
rediscussão da referida preliminar que já foi objeto de julgamento.
No mais, a contradição que dá ensejo à oposição dos embargos 
de declaração (vide CPC/2015, art. 1.022, inciso I) é aquela que 
se refere à própria decisão, isto é, a uma contradição “interna” da 
decisão judicial. Por exemplo, não podem os fundamentos de uma 
sentença serem contraditórios em relação ao dispositivo dela. Se 
os fundamentos apontam para a improcedência do pedido inicial, 
não pode o dispositivo julgar o mérito no sentido contrário, isto é, 
pela procedência.
Destarte, admito os embargos de declaração, mas, no mérito, 
NEGO-LHES PROVIMENTO / julgo-os IMPROCEDENTES por não 
ter se verificado a contradição apontada.
Intimem-se as partes pelo sistema PJe / DJe, servindo cópia 
da presente de expediente/ comunicação/ intimação/ carta-AR/ 
mandado/ ofício.
Registre-se.
Publique-se.
Porto Velho, 22/11/2019 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, assinado 
digitalmente
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
7006077-50.2019.8.22.0001 
REQUERENTE: LORISMAR LIMA ROSENDO 
ADVOGADO DO REQUERENTE: MARCIO MIRANDA DIAS 
JANUARIO OAB nº RO8825 
REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 
DETRAN-RO 
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA AUTÁRQUICA 
DO DETRAN/RO 
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95.
Decido.
A parte requerente alega que prestou concurso público para o cargo 
de “Analista de trânsito – sistema de informática” e que o DETRAN/
RO convocou os sete primeiros aprovados e seis tomaram posse.
Todavia, diz que há dois cargos em comissão que não preencheriam 
os requisitos para que sejam preenchidos por servidores 
comissionados.
Postula, ao final, a nomeação e posse no cargo.
Indefiro o pedido de oitiva de testemunha, uma vez que a matéria 
dos autos é exclusivamente de direito, de modo que é desnecessária 
a oitiva de testemunhas.
O requerido, em sede de contestação, aduz que a requerente 
restou classificado fora do número de vagas e que a nomeação 
de candidatos no período de vigência do certame foi devidamente 
realizada, de acordo com a oportunidade e conveniência da 
administração.
Sustenta, ainda, que houve o chamamento de sete aprovados para 
o cargo do autor e que eram previstas apenas duas vagas.
Assevera que o requerente restou aprovado em 9º lugar, logo, fora 
do número de vagas.
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O autor efetivamente discorre a respeito da inconstitucionalidade 
da criação dos cargos de “Assessor técnico desenvolvimento front 
end” e “Assessor técnico desenvolvimento back end”.
Efetivamente, ao que indica, dadas as atribuições dos cargos não 
são compatíveis com os cargos em comissão, logo, há aparente 
violação da regra constitucional para criação deste cargos.
Todavia, não há comprovação nos autos que de os cargos em 
comissão, ainda que inconstitucionais ou ilegais, guardam relação 
com as funções típicas do cargo para o qual o autor obteve 
aprovação.
Assim, ante a inexistência de comprovação do surgimento de 
vagas, razão não assiste a requerente.
Ademais, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento 
do RE 837.311 – PI, com repercussão geral reconhecida, fixou a 
seguinte tese:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL 
E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE 
O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS 
APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO 
DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO 
CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. 
IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO 
FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA 
NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO 
DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. 
PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA 
EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. 
PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, 
IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA 
NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA 
SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO 
RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade 
essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios 
constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que 
todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza 
(CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número 
específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de 
nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação 
titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de 
vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. 
Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado 
Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública 
que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela 
sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade 
de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais 
normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a 
sociedade. 4. O 
PODER JUDICIÁRIO não deve atuar como “Administrador 
Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade 
do administrador para decidir sobre o que é melhor para a 
Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso 
público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo 
concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de 
abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 
5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui 
discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, 
prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse 
da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de 
razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em 
um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese 
de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A 
publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de 
novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado 

não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato 
dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da 
publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem 
surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que 
justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo 
a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito 
subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do 
número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém 
a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um 
concurso público que esteja na validade ou a realização de novo 
certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão 
geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de 
novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do 
certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação 
dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, 
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por 
parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito 
ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca 
necessidade de nomeação do aprovado durante o período de 
validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo 
candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à 
convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao 
patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o 
direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses 
excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de 
vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição 
na nomeação por não observância da ordem de classificação 
(Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto 
novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer 
a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma 
arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 
8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à 
nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso 
público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, 
também, logo após expirado o referido prazo, manifestações 
inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de 
vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos 
Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a 
que se nega provimento.
(RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 
09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL 
- MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)
Logo, o Supremo fixou três hipóteses para que a mera expectativa 
de direito do candidato aprovado em concurso público se consolide 
como direito subjetivo:
I) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro 
do edital (RE 598.099); 
II) Quando houver preterição na nomeação por não observância da 
ordem de classificação (Súmula 15 do STF); 
II) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso 
durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de 
candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada 
por parte da administração nos termos acima.
O autor não se enquadra na primeira, vez que não restou aprovado 
dentro do número de vagas.
Não se enquadra também na segunda, na medida em que não 
há nenhuma alegação de que houve inobservância da ordem de 
classificação.
E por fim, não se enquadra na terceira hipótese, na medida em que 
não há nenhuma comprovação nos autos de que a requerente fora 
preterida arbitrariamente, ou seja, deixou de ser nomeada mesmo 
com a existência de vagas.
Isso porque, do que se extrai do julgado do RE 837.311, o requisito 
para convolação da mera expectativa de direito do candidato 
aprovado fora do número de vagas em direito subjetivo a nomeação 
só ocorre quando houver preterição arbitrária e imotivada, 
interpretação que é bem clara no item 7 do referido Acórdão:
7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral 
é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo 
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concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do 
certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação 
dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, 
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por 
parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito 
ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca 
necessidade de nomeação do aprovado durante o período de 
validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo 
candidato.
Dispositivo. 
Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos que a 
parte requerente fez na ação que propôs em face do Estado de 
Rondônia.
Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.
Sem custas e honorários advocatícios.
Intimem-se as partes.
Agende-se decurso de prazo recursal, transcorrido sem 
manifestação, arquivem-se.
Porto Velho, 22/11/2019 
Johnny Gustavo ClemesJohnny Gustavo Clemes
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, assinado 
digitalmente
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública Número do 
Processo: 7012932-16.2017.8.22.0001 
Requerente/Exequente: EXEQUENTE: GEUZA RODRIGUES DE 
MOURA 
Advogado do Requerente: ADVOGADO DO EXEQUENTE: PEDRO 
FELIZARDO DE ALENCAR OAB nº RO2394 
Requerido/Executado: EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA 
Advogado do Requerido/Executado: ADVOGADO DO EXECUTADO: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
DECISÃO
Vistos etc,
Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido 
em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de 
litigância de má-fé.
Impossível deixar de aplicar uma lei especial para aplicar uma lei 
de caráter geral por se tratar de um princípio geral de direito.
Mas ainda assim existem aqueles que sustentam a aplicação do art. 
523, § 1°, do NCPC que ordena ao magistrado arbitrar honorários 
caso a parte executada não realizar o pagamento no prazo, depois 
de intimada para tanto.
Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada 
em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, 
o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do 
exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no 
prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.
§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o 
débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de 
honorários de advogado de dez por cento.
É comum deparar-se com o argumento de que o art. 52, da lei n° 
9099/95 estabelece a regra de que deverão ser empregadas regras 
do Código de Processo Civil, apenas com exceção das regras 
previstas nos incisos daquele artigo.
Mas essa não é a melhor interpretação. Vejamos!
Os artigos 54 e 55, da lei n° 9099/95 estabelecem a regra mais 
preciosa do sistema dos Juizados Especiais para estimular o acesso 
à Justiça que é a gratuidade total em primeiro grau, isentando as 
partes do pagamento de custas e honorários advocatícios. Foi 
criada exceção apenas para a hipótese de litigância de má fé e 
improcedência dos embargos do devedor.
Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro 
grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.
Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 

desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive 
aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a 
hipótese de assistência judiciária gratuita.
Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em 
custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância 
de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as 
custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por 
cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo 
condenação, do valor corrigido da causa.
Parágrafo único. Na execução não serão contadas custas, salvo 
quando:
I - reconhecida a litigância de má-fé;
II - improcedentes os embargos do devedor.
Vale observar também que outra possibilidade de executar-se 
honorários em primeiro grau será quando houver condenação 
na Turma Recursal, porém, apenas na hipótese de improvimento 
de recurso inominado interposto pelo devedor (art. 55, parágrafo 
único, III, da lei n° 9099/95).
Assim sendo, a lógica sistemática criada é de que execuções (casos 
de títulos extrajudiciais) ou cumprimentos de sentença poderão 
versar sobre honorários apenas quando arbitrados em casos de 
reconhecimento de litigância de má fé (primeiro e segundo graus), 
improcedência dos embargos do devedor ou improvimento do 
recurso do devedor, logo, está claramente implícito que não cabe 
arbitramento de honorários pela falta de cumprimento espontâneo 
da obrigação após intimação ou citação para pagamento.
Por conta dessa lógica contida no sistema, os magistrados reunidos 
no FONAJE entenderam por bem criar apenas enunciado que 
trate de regra para arbitramento de honorários, fazendo referência 
expressa de que isso ocorrerá na hipótese de recurso.
ENUNCIADO 06 – Vencida a Fazenda Pública, quando recorrente, 
a fixação de honorários advocatícios deve ser estabelecida de 
acordo com o § 4º, do art. 20, do Código de Processo Civil, de 
forma equitativa pelo juiz (XXIX Encontro – Bonito/MS).
A respeito da interpretação pela inaplicabilidade do art. 523, § 1°, 
do NCPC, já decidiu a Turma Recursal do TJDFT e no inteiro teor 
do voto cuja ementa segue abaixo constatada segue referência a 
outros precedentes naquela Corte.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO 
DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE 
EXECUTIVA. NÃO INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 523, § 1.º 
DO CPC. JUIZADOS ESPECIAIS. GRATUIDADE DO PROCESSO 
EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. HONORÁRIOS DEVIDOS 
SOMENTE NAS SITUAÇÕES DISPOSTAS NA LEI 9.099/95, MÁ-
FÉ E SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ENUNCIADO 97 DO FONAJE. 
EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. RECURSO 
CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado 
interposto pela parte devedora em face da sentença que pôs fim 
ao processo ao julgar improcedente a impugnação ao cumprimento 
de sentença por ela oposta, na qual se insurgia contra a inclusão 
de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença. 
Alega, em síntese, que, a teor do disposto no Enunciado n. 97 
do FONAJE, nos Juizados Especiais não são devidos honorários 
advocatícios na fase executiva. II. Recurso próprio, tempestivo, 
com preparo regular (ID 1452212 e 1452214). Contrarrazões 
apresentadas (ID 1452220). III. Ao dispor sobre as despesas 
processuais nos Juizados Especiais, a Lei 9.099/95 estabelece: 
“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido 
em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos 
de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, 
pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados 
entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, 
não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Parágrafo 
único. Na execução não serão contadas custas, salvo quando: I - 
reconhecida a litigância de má-fé; II - improcedentes os embargos 
do devedor; III - tratar-se de execução de sentença que tenha sido 
objeto de recurso improvido do devedor”. Nota-se que o artigo 
estabelece a regra da gratuidade do processo e da não incidência 
de honorários advocatícios. As exceções foram estabelecidas no 
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mesmo dispositivo: a litigância de má-fé, que torna as custas e 
os honorários devidos mesmo em primeiro grau; a sucumbência 
recursal e, no que toca apenas às custas processuais, as exceções 
previstas no parágrafo único (litigância de má-fé, improcedência 
dos embargos do devedor, execução de sentença que tenha sido 
objeto de recurso não provido do devedor). A peculiaridade da fase 
executiva foi contemplada pela lei, que não incluiu os honorários 
advocatícios nesse momento processual. IV. Por se tratar de um 
microssistema, dotado, por conseguinte, de regramentos próprios, 
aplicam-se as disposições do Código de Processo Civil somente 
na omissão das leis que formam o microssistema dos Juizados 
Especiais, e apenas naquilo que não conflitar com os princípios 
que o norteiam. Nessa esteira, estatui o art. 52 da Lei 9.099/95: 
“A execução de sentença processar-se-á no próprio Juizado, 
aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo 
Civil”, com as alterações que a referida Lei estabelece. Como foi 
dito, no que toca aos honorários advocatícios a Lei dos Juizados 
Especiais contempla disciplina específica, que torna inaplicáveis 
aquelas estatuídas no Código de Processo Civil. V. Artigo 523 do 
Estatuto Processual Civil: “Art. 523. No caso de condenação em 
quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão 
sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença 
far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado 
para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de 
custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário 
no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por 
cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento”. 
Quanto à impossibilidade de aplicar integralmente o referido 
dispositivo legal no âmbito dos Juizados Especiais, colhe-se o 
Enunciado n. 97 do FONAJE: “A multa prevista no art. 523, § 1º, 
do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o 
valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; 
a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, 
portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por cento”. 
VI. Precedente: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO 
CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCESSO EM FASE 
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENUNCIADO 97 DO 
FONAJE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS EM 1ª INSTÂNCIA NOS JUIZADOS ESPECIAIS. 
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 
1) Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da 
r. sentença que extinguiu o processo em relação à parte executada, 
sem fixar honorários advocatícios para a fase de cumprimento de 
sentença. A recorrente argumenta que o art. 523, § 1º do CPC 
prevê a incidência de honorários advocatícios quando não há o 
cumprimento espontâneo da sentença, bem como o pedido está 
amparado pela súmula 517 do STJ. 2) A condenação em honorários 
advocatícios, ainda que em fase de cumprimento de sentença, é 
incabível, haja vista que o art. 55 da Lei 9.099/95 preceitua que 
a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas 
e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de 
má-fé (Precedente: Acórdão n.959781, 07312169320158070016, 
Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 3ª Turma 
Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 
Julgamento: 16/08/2016, Publicado no DJE: 19/08/2016.) 3) Não 
bastasse a previsão legal, o Enunciado nº 97 do FONAJE orienta 
que a multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se 
aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado 
ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte 
do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 
honorários advocatícios de dez por cento (nova redação XXXVIII 
Encontro Belo Horizonte-MG). 4) Portanto, correta a sentença 
que deixa de fixar honorários advocatícios no processo que inicia 
a fase de cumprimento de sentença, no 1º grau de jurisdição. 5) 
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus 
próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das 
custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 
10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/95), que fixam com a 
exigibilidade suspensa em razão do deferimento da gratuidade de 

justiça. 6) A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos 
art. 46 da Lei n. 9.099/95. CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME. 
(Acórdão n.977242, 07001571720158070007, Relator: MARÍLIA 
DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO 1ª Turma Recursal dos Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/10/2016, 
Publicado no DJE: 09/11/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) VII. 
Recurso conhecido e provido para decotar do valor exequendo os 
honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, no 
valor nominal de R$ 1.250,77 (um mil, duzentos e cinquenta reais, 
setenta e sete centavos). Sem custas e sem honorários. VIII. A 
súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no 
artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
(Acórdão n.1027285, 07084123420158070016, Relator: ALMIR 
ANDRADE DE FREITAS 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/06/2017, 
Publicado no DJE: 07/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Quanto ao julgado invocado pelas advogadas requerentes (REsp 
1.503.410/SC) tenho a esclarecer que a origem da decisão levada 
a julgamento é o Tribunal de Justiça de Santa Catarina que em 
agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em vara 
única daquele estado decidiu não haver fixação de honorários para 
a fase de cumprimento de sentença quando o devedor paga a RPV 
dentro do prazo de 60 dias. A alteração feita pelo STJ foi de afirmar 
que além dos honorários sucumbenciais também são devidos os 
honorários de execução em cumprimento de sentença ainda que 
não haja interposição de embargos e a Fazenda Pública tenha feito 
o pagamento da RPV no prazo.
Um fato de alta relevância deixou de ser observado pelas 
combativas advogadas. Tal decisão ocorreu em processo que 
tramitou no sistema da Justiça Comum (processo n° 0000369-
17.2013.8.24.0059), pois como pode ser visto através de consulta 
no sistema do TJSC ele tramitou em “vara única”, tanto que houve 
recurso de agravo (não admitido para essas questões no sistema 
dos Juizados Especiais) e foi julgado pelo Tribunal e não a Turma 
Recursal (Agravo n° 2012.075183-6/0001.00). Como conclusão 
tem-se que o julgado do STJ apresentado como base da tese 
jurídica das advogadas requerentes não considera a questão de ser 
possível arbitrar honorários em cumprimento de sentença dentro 
do sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mas tão 
somente que o arbitramento pode ocorrer quando o cumprimento 
de sentença esteja em trâmite no sistema da Justiça Comum, ou 
seja, numa vara cível, o que não é o caso deste processo.
Posto isto, INDEFIRO o requerimento de arbitramento de honorários 
em virtude da inauguração da fase do cumprimento de sentença 
por entender que são inaplicáveis os arts. 85 e 523, § 1°, do NCPC 
no sistema dos Juizados Especiais, devendo prevalecer a regra 
de acesso à justiça materializada através da isenção de custas 
e honorários para os processos em trâmite no primeiro grau de 
jurisdição, ressalvadas as hipóteses do art. 55, parágrafo único da 
lei n° 9.099/95.
O cumprimento de sentença deverá ter seguimento para expedição 
de RPV/precatório sem os valores de honorários de execução, no 
valor de R$ 55.620,93.
Após envio do instrumento de requisição de pagamento, arquive-
se.
Porto Velho, 22/11/2019.
juiz Johnny Gustavo ClemesJohnny Gustavo Clemes, assinado 
digitalmente.
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
7049706-74.2019.8.22.0001 
AUTOR: SILVANA MARIA FROES RAMOS 
ADVOGADO DO AUTOR: JOSE ANASTACIO SOBRINHO OAB nº 
RO872 
RÉU: ESTADO DE RONDÔNIA 
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ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DE RONDÔNIA 
SENTENÇA
Vistos etc,
A parte credora desiste do prosseguimento do processo.
Posto isto, DECLARO EXTINTO o processo sem resolução de 
mérito.
Sem custas e sem honorários.
Arquive-se
Porto Velho, 22/11/2019 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, assinado 
digitalmente
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
7021938-13.2018.8.22.0001 
REQUERENTE: PEROLA ZANIA SILVEIRA DE MEDEIROS 
JURASZEK 
ADVOGADO DO REQUERENTE: MARCIO AUGUSTO RAMOS 
TINOCO OAB nº PI3447, CARLOS RICHARD OLIVEIRA DO 
NASCIMENTO OAB nº PI14769 
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA 
SENTENÇA
Vistos.
Acolho a habilitação dos herdeiros da requerente Perola Zania 
Silveira de Medeiros Juraszek indicados na petição ID 29978516.
A CPE deverá adequar o polo ativo da demanda no sistema PJe 
para incluir as novas partes.
Passo ao mérito.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Decido.
Trata-se de pedido de ação em que a parte requerente pretende 
a declaração de isenção e restituição dos valores descontados a 
título de imposto de renda retido na fonte em razão de ter a autora 
sido diagnosticada com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) no ano 
de 2002.
Sustenta que faz jus a isenção do imposto de renda retido na fonte, 
nos termos do art. 6º, XIV da Lei 7.713/88.
O Estado de Rondônia, em sede de contestação, aduz que a 
doença da requerente não consta no rol, bem como não faz jus a 
isenção por ser servidora ativa.
Em que pesem as alegações da parte requerente, o art. 6º, XIV da 
Lei 7.713/88 assim dispõe:
Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos 
percebidos por pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada 
por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores 
de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, 
esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, 
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença 
de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, 
hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget 
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da 
imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina 
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois 
da aposentadoria ou reforma;
A autora era servidora ativa, logo, não percebia proventos 
de aposentadoria, de modo que não possui direito a isenção 
pretendida.
A interpretação da legislação tributária deve ser restritiva, não 
podendo se ampliar as hipóteses de isenção para além daqueles 
expressamente previstas em lei.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO 
DE RENDA. ISENÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE, 
PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6º DA LEI 7.713/88. 
BENEFÍCIO RECONHECIDO A PARTIR DA APOSENTADORIA. 
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido 
de que a isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988 incide 
somente sobre os rendimentos da inatividade, não se aplicando 
sobre o que recebido na ativa. 2. Recurso Especial provido (Resp 
nº 1.535.025 AM, 2ª Turma do STJ, Relator: Ministro Herman 
Benjamin, data do julgamento: 23/06/2015).
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO 
ESPECIAL. CONHECIMENTO. SÚMULAS 126 E 211 DO STJ. 
NÃO INCIDÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA 
GRAVE. SERVIDOR EM ATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. 
INVIABILIDADE. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, 
“aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos 
a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão 
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo 
CPC” (Enunciado Administrativo n. 3/STJ). 2. O acórdão proferido 
pelo Tribunal a quo teve apenas fundamento infraconstitucional, não 
estando o ente fazendário obrigado a interpor recurso extraordinário, 
nos termos da Súmula 126 do STJ. 3. A jurisprudência do STJ tem 
entendido que o acolhimento do prequestionamento ficto na via do 
especial exige do recorrente a indicação de violação do art. 1.022 
do CPC/2015, “para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a 
existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, 
poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo 
de lei” (AgInt no AREsp 1.067.275/RS, Rel. Ministra ASSUSETE 
MAGALHÃES, Segunda Turma, julgado em 03/10/2017, DJe 
13/10/2017, e AgInt no REsp 1.631.358/RN, Rel. Ministro OG 
FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 
30/06/2017), o que ocorreu, in casu. 4. A jurisprudência do STJ 
firmou-se no sentido de que a isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei 
n. 7.713/1988 incide somente sobre os rendimentos da inatividade, 
não se aplicando sobre o que é recebido pelos servidores da ativa. 
Precedentes. 5. Não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins 
de prequestionamento, examinar na via especial suposta violação 
de dispositivo ou princípio constitucional, sob pena de usurpação 
da competência do Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo interno 
desprovido. (AgInt no Resp nº 1.759.989 DF, 1ª Turma do STJ, 
Relator: Ministro Gurgel de Faria, data do julgamento: 21/05/2019)
Com efeito, a requerente não faz jus a isenção postulada, bem 
como a restituição dos valores já devidamente descontados, em 
razão da não incidência da isenção na remuneração do servidor 
em atividade.
Dispositivo.
Pelo exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados pela 
parte requerente.
Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.
Sem custas e honorários advocatícios.
Intimem-se.
Agende-se decurso de prazo, transcorrido sem manifestação, 
arquivem-se.
Porto Velho, 22/11/2019 
Johnny Gustavo ClemesJohnny Gustavo Clemes
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, assinado 
digitalmente
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
7042622-22.2019.8.22.0001 
AUTORES: CRISTIANE CANDIDA DE LIMA, NINA CANDIDO 
DANTAS 
ADVOGADOS DOS AUTORES: JOHNNY DENIZ CLIMACO OAB 
nº RO6496 
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REQUERIDO: INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO 
EST DE RONDONIA 
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA DO IPERON 
SENTENÇA
Vistos etc,
INDEFIRO dilação de prazo.
O advogado da parte requerente foi intimado para emendar a 
inicial e deixou de atender o comando para tornar possível o 
processamento da causa.
Posto isto, INDEFIRO a petição inicial e DECLARO extinto o 
processo sem resolução de mérito.
Sem custas e sem honorários.
Intime-se pelo DJe.
Porto Velho, 22/11/2019 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, assinado 
digitalmente
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
7038236-80.2018.8.22.0001 
REQUERENTE: MARISA ALVES BATISTA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: FRANCISCA FREITAS FRANCA 
OAB nº RO6609 
REQUERIDO: INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO 
EST DE RONDONIA 
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA DO IPERON 
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de julgamento de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
opostos contra SENTENÇA sob o fundamento de que ela estaria 
eivada de CONTRADIÇÃO quanto à (i)legitimidade passiva ad 
causam arguida pelo IPERON.
É o breve relatório.
Decido.
A meu ver, a contradição apontada configura tentativa de 
rediscussão da referida preliminar que já foi objeto de julgamento.
No mais, a contradição que dá ensejo à oposição dos embargos 
de declaração (vide CPC/2015, art. 1.022, inciso I) é aquela que 
se refere à própria decisão, isto é, a uma contradição “interna” da 
decisão judicial. Por exemplo, não podem os fundamentos de uma 
sentença serem contraditórios em relação ao dispositivo dela. Se 
os fundamentos apontam para a improcedência do pedido inicial, 
não pode o dispositivo julgar o mérito no sentido contrário, isto é, 
pela procedência.
Destarte, admito os embargos de declaração, mas, no mérito, 
NEGO-LHES PROVIMENTO / julgo-os IMPROCEDENTES por não 
ter se verificado a contradição apontada.
Intimem-se as partes pelo sistema PJe / DJe, servindo cópia 
da presente de expediente/ comunicação/ intimação/ carta-AR/ 
mandado/ ofício.
Registre-se.
Publique-se.
Porto Velho, 22/11/2019 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, assinado 
digitalmente
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

1ª VARA DO JUIZADO EsPECIAL DA FA-
ZENDA PÚBLICA 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública Número do 
Processo: 7020333-95.2019.8.22.0001 
Requerente/Exequente: EXEQUENTE: ROSANGELA DE SOUZA 
LIMA 
Advogado do Requerente: ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
GILBER ROCHA MERCES OAB nº RO5797, UILIAN HONORATO 
TRESSMANN OAB nº RO6805 
Requerido/Executado: EXECUTADO: MUNICIPIO DE PORTO 
VELHO 
Advogado do Requerido/Executado: ADVOGADO DO EXECUTADO: 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 
DECISÃO
INDEFIRO dilação de prazo requerida pelo ente público, a 
PGM deverá promover organização para controle de suas 
finanças, assim sendo, ACOLHO os cálculos da contadoria 
judicial e determino a expedição de RPV mediante ID 32110878.
Se faltar algum dado ou documento, o CPE deverá praticar ato 
ordinatório de intimar para apresentação no prazo de 5 dias, sob 
pena de arquivamento e ocorrendo desídia praticar a consequência 
independentemente de nova deliberação judicial.
Registre-se que no ato de pagamento do valor principal fica 
autorizado o desconto dos seguintes tributos.
1. Contribuição previdenciária;
2. Imposto de renda.
Para o pagamento dos honorários fica autorizado o desconto dos 
seguintes tributos.
1. ISSQN;
2. Imposto de renda.
Para a hipótese de créditos que formaram-se em parcelas 
periódicas, o cálculo dos tributos deverá ser realizado mês a mês e 
não sobre o valor total do crédito.
Agende-se decurso de prazo de 65 dias. Se o prazo expirar sem 
reclamação de inadimplência, arquivem-se.
Porto Velho, 21/11/201921/11/2019.
juiz Johnny Gustavo ClemesJohnny Gustavo Clemes, assinado 
digitalmente.
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública Número do 
Processo: 7038243-72.2018.8.22.0001 
Requerente/Exequente: EXEQUENTE: SERGIO CARVALHO 
AGRA 
Advogado do Requerente: ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
FERNANDO DA SILVA MAIA OAB nº RO452, PABLO ROSA 
CORREA CARNEIRO DE ANDRADE OAB nº RO4635 
Requerido/Executado: EXECUTADO: DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RO 
Advogado do Requerido/Executado: ADVOGADO DO EXECUTADO: 
PROCURADORIA AUTÁRQUICA DO DETRAN/RO 
DECISÃO
Considerando que a parte requerida aplicou corretamente os índices 
de atualização, ACOLHO seus cálculos e determino a expedição 
de RPV/precatório para pagamento do valor de R$ 4.340,47.
Se faltar algum dado ou documento, o CPE deverá praticar ato 
ordinatório de intimar para apresentação no prazo de 5 dias, sob 
pena de arquivamento e ocorrendo desídia praticar a consequência 
independentemente de nova deliberação judicial.
Registre-se que no ato de pagamento do valor principal fica 
autorizado o desconto dos seguintes tributos.
1. Contribuição previdenciária;
2. Imposto de renda.
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Para o pagamento dos honorários fica autorizado o desconto dos 
seguintes tributos.
1. ISSQN;
2. Imposto de renda.
Para a hipótese de créditos que formaram-se em parcelas 
periódicas, o cálculo dos tributos deverá ser realizado mês a mês e 
não sobre o valor total do crédito.
Agende-se decurso de prazo de 65 dias. Se o prazo expirar sem 
reclamação de inadimplência, arquivem-se.
Porto Velho, 21/11/201921/11/2019.
juiz Johnny Gustavo ClemesJohnny Gustavo Clemes, assinado 
digitalmente.
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
7041871-35.2019.8.22.0001 
REQUERENTE: ALZINHA GOBBI PIMENTEL 
ADVOGADO DO REQUERENTE: JOILSON SANTOS DE 
ALMEIDA OAB nº RO3505, PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR 
OAB nº RO2394 
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA 
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de julgamento de Embargos de Declaração para que 
este r. Juízo corrija erro material identificado no dispositivo da 
sentença quanto ao direcionamento da condenação ao pagamento 
das custas processuais, honorários e multa com fundamento na 
litigância de má-fé em desfavor do ESTADO DE RONDÔNIA já que 
o(a) condenado(a) foi a parte requerente.
É o breve relatório.
Decido.
De fato, o dispositivo da sentença está acometido do erro material 
apontado, visto que a condenação ao pagamento das custas 
processuais, honorários e multa com fundamento na litigância de 
má-fé foi direcionado à parte autora por conta da tese construída 
pelo seu advogado que afronta texto expresso de lei.
Posto isto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, 
julgo-os PROCEDENTES para fins de corrigir o erro material acima 
identificado e, assim, fazer constar no dispositivo da sentença de 
mérito o seguinte:
Posto isto, julgo IMPROCEDENTE o pedido para não reconhecer o 
direito ao adicional de periculosidade para servidores da educação 
trabalhando em escola.
Declaro resolvido o processo, com julgamento de mérito (CPC 487, 
I).
Considerando que a pretensão construída pelo advogado da parte 
requerente afronta texto expresso de lei (CF 36, CLT 193), declaro 
a parte requerente litigante de má fé e por conta disso:
1. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas 
processuais;
2. Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários em 
valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 
da causa;
3. Condeno a parte requerente ao pagamento de multa em valor 
correspondente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, 
que ficam revertidos em favor da parte requerida.
Justifico que ocorreu a hipótese de litigância de má fé referente 
a apresentação de pretensão contra texto expresso de lei porque 
se a Constituição Federal estabelece para a administração pública 
regra de que pagamentos de verbas a servidores somente podem 
ser feitos quando haja previsão legal, uma tese que busca direito 
baseado em fato como causa extra legal afronta diretamente tal 
premissa constitucional. A interpretação de legalidade se reforça 
na medida em que o art. 193, da CLT tem previsão de hipóteses 
que não contemplam o fato invocado pelo advogado da parte 
requerente.

Considerando que a parte requerente não comprovou sua 
hipossuficiência, tenho por bem indeferir os benefícios da 
assistência judiciária gratuita.
Sem custas e sem honorários.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Decorrido o prazo de 10 dias e, com o trânsito em julgado, 
arquivem-se.
Agende-se decurso de prazo recursal.
Porto Velho
Johnny Gustavo Clemes
Intimem-se as partes pelo sistema PJe / DJe, servindo cópia 
da presente de expediente/ comunicação/ intimação/ carta-AR/ 
mandado/ ofício.
Agende-se decurso de prazo.
Porto Velho, 21/11/2019 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, assinado 
digitalmente
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino 
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, 
CEP 76820-892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
7040886-66.2019.8.22.0001 
REQUERENTE: REINALDO DOS SANTOS 
ADVOGADO DO REQUERENTE: JOILSON SANTOS DE 
ALMEIDA OAB nº RO3505, PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR 
OAB nº RO2394 
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA 
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de julgamento de Embargos de Declaração para que 
este r. Juízo corrija erro material identificado no dispositivo 
da sentença quanto ao direcionamento da condenação ao 
pagamento das custas processuais, honorários e multa com 
fundamento na litigância de má-fé em desfavor do ESTADO DE 
RONDÔNIA já que o(a) condenado(a) foi a parte requerente.
É o breve relatório.
Decido.
De fato, o dispositivo da sentença está acometido do erro 
material apontado, visto que a condenação ao pagamento das 
custas processuais, honorários e multa com fundamento na 
litigância de má-fé foi direcionado à parte autora por conta da 
tese construída pelo seu advogado que afronta texto expresso 
de lei.
Posto isto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, 
julgo-os PROCEDENTES para fins de corrigir o erro material 
acima identificado e, assim, fazer constar no dispositivo da 
sentença de mérito o seguinte:
Posto isto, julgo IMPROCEDENTE o pedido para não reconhecer 
o direito ao adicional de periculosidade para servidores da 
educação trabalhando em escola.
Declaro resolvido o processo, com julgamento de mérito (CPC 
487, I).
Considerando que a pretensão construída pelo advogado da 
parte requerente afronta texto expresso de lei (CF 36, CLT 
193), declaro a parte requerente litigante de má fé e por conta 
disso:
1. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas 
processuais;
2. Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários 
em valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor 
atualizado da causa;
3. Condeno a parte requerente ao pagamento de multa em 
valor correspondente a 2% (dois por cento) do valor atualizado 
da causa, que ficam revertidos em favor da parte requerida.
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Justifico que ocorreu a hipótese de litigância de má fé referente a 
apresentação de pretensão contra texto expresso de lei porque 
se a Constituição Federal estabelece para a administração 
pública regra de que pagamentos de verbas a servidores somente 
podem ser feitos quando haja previsão legal, uma tese que busca 
direito baseado em fato como causa extra legal afronta diretamente 
tal premissa constitucional. A interpretação de legalidade se reforça 
na medida em que o art. 193, da CLT tem previsão de hipóteses 
que não contemplam o fato invocado pelo advogado da parte 
requerente.
Considerando que a parte requerente não comprovou sua 
hipossuficiência, tenho por bem indeferir os benefícios da 
assistência judiciária gratuita.
Sem custas e sem honorários.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Decorrido o prazo de 10 dias e, com o trânsito em julgado, arquivem-
se.
Agende-se decurso de prazo recursal.
Porto Velho
Johnny Gustavo Clemes
Intimem-se as partes pelo sistema PJe / DJe, servindo cópia 
da presente de expediente/ comunicação/ intimação/ carta-AR/ 
mandado/ ofício.
Agende-se decurso de prazo.
Porto Velho, 21/11/2019 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, assinado 
digitalmente
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública Número do 
Processo: 7054352-98.2017.8.22.0001 
Requerente/Exequente: EXEQUENTES: SONIA MAURICIO 
MONTEIRO, ROSANE LISBOA MODESTO, SAMIA DIONISIO 
DE SOUZA TEIXEIRA, PATRICIA SOCORRO SILVA SANTOS, 
MARIA DAS GRACAS DE SOUZA MORAES, MAGNA CARMIN, 
DINALVA VALENCA DOS SANTOS, GILMARA SANTANA DE 
ALMEIDA, MARIA DAS DORES COSTA DA SILVA, HELOISA 
NAZARE POLGAR, ZENAIDE MENDES DE OLIVEIRA, MENAIDE 
BATISTA FEITOZA, MARIA NAZARE MENDONCA DE AQUINO, 
ANACIONE FERREIRA OLIVEIRA, MARIA ELIZABETE RAMOS 
DAS NEVES CABRAL, NEDYS NASCIMENTO DE LIMA DUARTE, 
FABIANA MOREIRA MONTEIRO 
Advogado do Requerente: ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: 
CLOVIS AVANCO OAB nº RO1559 
Requerido/Executado: EXECUTADO: IPAM 
Advogado do Requerido/Executado: ADVOGADO DO EXECUTADO: 
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES 
DECISÃO
Considerando que a parte requerida concordou com a conta sobre 
a qual foi intimada a se manifestar, HOMOLOGO os cálculos da 
contadoria judicial e determino a expedição de RPV/precatório para 
pagamento mediante ID 32017895.
Se faltar algum dado ou documento, o CPE deverá praticar ato 
ordinatório de intimar para apresentação no prazo de 5 dias, sob 
pena de arquivamento e ocorrendo desídia praticar a consequência 
independentemente de nova deliberação judicial.
Registre-se que no ato de pagamento do valor principal fica 
autorizado o desconto dos seguintes tributos.
1. Contribuição previdenciária;
2. Imposto de renda.
Para o pagamento dos honorários fica autorizado o desconto dos 
seguintes tributos.
1. ISSQN;
2. Imposto de renda.

Para a hipótese de créditos que formaram-se em parcelas 
periódicas, o cálculo dos tributos deverá ser realizado mês a mês e 
não sobre o valor total do crédito.
Agende-se decurso de prazo de 65 dias. Se o prazo expirar sem 
reclamação de inadimplência, arquivem-se.
Porto Velho, 21/11/201921/11/2019.
juiz Johnny Gustavo ClemesJohnny Gustavo Clemes, assinado 
digitalmente.
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda 
Pública
Endereço: Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua 
Quitino Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - 
lado par, São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892
Processo nº: 7026373-93.2019.8.22.0001 (Processo Judicial 
eletrônico - PJe)
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA 
PÚBLICA (12078)
EXEQUENTE: MARISAMIA APARECIDA DE CASTRO INACIO
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARISAMIA APARECIDA DE 
CASTRO INACIO - RO4553
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
(APRESENTAR DADOS BANCÁRIOS)
Certifico que, compulsando os autos, foi constatado que a parte 
autora não apresentou os dados bancários (nome, cpf, agência, 
conta corrente e banco), razão pela qual promovo a intimação 
da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar os 
dados bancários da pessoa em favor da qual a RPV deve ser 
expedida, sob pena de arquivamento.
Porto Velho/RO, 21 de novembro de 2019.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda 
Pública
Endereço: Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua 
Quitino Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - 
lado par, São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892
Processo nº: 7006509-40.2017.8.22.0001 (Processo Judicial 
eletrônico - PJe)
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA 
PÚBLICA (12078)
EXEQUENTE: ISANEI CARDOSO RODRIGUES
Advogado do(a) EXEQUENTE: ARTHUR BAGDER DA SILVA 
SCHIAVE - RO7683
EXECUTADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO 
JAMARI
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
(JUNTAR DADOS BANCÁRIOS e CONTRATO DE 
HONORÁRIOS)
Finalidade: Ao expedir a RPV (Requisição de Pequeno Valor) nos 
autos em epígrafe, em que pese o patrono da parte ter juntado 
procuração com poderes para dar e receber quitação, não juntou 
dados bancários (nome, cpf, agência, conta corrente e banco), 
nem o contrato de honorários advocatícios, documento necessário 
para discriminação dos valores na RPV (valores da parte e do 
advogado), conforme entendimento do mm. juiz.
Diante do exposto, promovo a intimação da parte autora para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, juntar dados bancários das pessoas 
em favor das quais a RPV deve ser expedida, bem como juntar 
contrato de honorários advocatícios para expedição da competente 
RPV, sob pena de arquivamento.
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Ressalta-se que, caso o credito deva se dar inteiramente na conta 
do autor (sem distinção de honorários contratuais), fica dispensada 
a juntada de contrato de honorários.
Porto Velho/RO, 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública Número do 
Processo: 7044199-35.2019.8.22.0001 
Requerente/Exequente: AUTOR: E J CONSTRUTORA LTDA - ME 
Advogado do Requerente: ADVOGADO DO AUTOR: GUSTAVO 
GEROLA MARSOLA OAB nº RO4164, JOSE MANOEL ALBERTO 
MATIAS PIRES OAB nº RO3718 
Requerido/Executado: RÉU: D. D. E. R. I. E. S. P. D. E. D. R. -. D. 
Advogado do Requerido/Executado: ADVOGADO DO RÉU: 
PROCURADORIA AUTÁRQUICA DO DER/RO 
DESPACHO
Vistos.
Os autos foram distribuídos à Vara de Fazenda Pública, todavia, 
aquele juízo declinou da competência em razão do valor atribuído 
à causa.
A parte requerente foi intimada para comprovar a condição de 
micro empresa ou empresa de pequeno porte e, descumprindo a 
ordem, insiste que a competência dos juizados especiais se fixa 
apenas em razão do valor da causa.
Todavia, a parte não atenta para o art. 5, I da Lei 12.153/09:
Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e 
empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
Corroborando que o dispositivo legal, há o Enunciado nº 135 
FONAJE.
Com efeito, concedo, novamente, prazo de 5 dias, para que a 
requerente comprove a condição de micro ou pequena empresa, 
na forma da Lei Complementar nº 123/06 ou informe e comprove 
ser empresa de grande porte, sob pena de extinção do feito.
Intime-se.
Agende-se decurso de prazo.
Porto Velho, 21/11/2019.
Juiz Johnny Gustavo Clemes, assinado digitalmente.
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública Número do 
Processo: 7016818-52.2019.8.22.0001 
Requerente/Exequente: EXEQUENTE: DAVI MACHADO DE 
ALENCAR 
Advogado do Requerente: ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
LORENA KEMPER CARNEIRO OAB nº RO6497 
Requerido/Executado: EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA 
Advogado do Requerido/Executado: ADVOGADO DO EXECUTADO: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
DESPACHO
Intime-se a parte embargada para manifestar-se no prazo de 10 
dias, sobre os embargos interpostos.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham conclusos 
para decisão dos embargos.
Porto Velho, 21/11/2019.
Juiz Johnny Gustavo Clemes, assinado digitalmente.
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par Processo nº: 7042074-
31.2018.8.22.0001 (Processo Judicial eletrônico - PJe)

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: JANILSON DE SOUZA CRUZ
ADVOGADO DO REQUERENTE: SAUER ROGERIO DA SILVA 
OAB nº RO8095
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
DECISÃO
A jurisprudência do STJ evoluiu e se consolidou no ano de 2018 
para entender que a assistência judiciária gratuita somente será 
concedida com a apresentação de prova mínima a respeito da 
condição de hipossuficiência mencionada na lei n° 1.060/50 AgRg 
no AREsp 721.863/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 23/08/2018; 
(AgRg no AREsp 737.289/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, 
Segunda Turma, Julgado em 17/12/2015, DJe 12/2/2016 e AgInt 
no AREsp 1228850/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018)
Em virtude dos debates que ainda existiam e da consolidação ser 
recente, em homenagem a fundamentação das decisões, colaciono 
trechos das ementas dos julgados citados no parágrafo anterior.
“1. Embora a jurisprudência desta Corte tenha evoluído no sentido 
de permitir que o pedido de gratuidade de justiça, feito no curso da 
ação, possa ser formulado nas razões do próprio recurso, exige-se 
a demonstração da hipossuficiência.
2. No presente caso, não comprovou a recorrente a sua incapacidade 
para arcar com os custos do processo.”
“Assim, a assistência judiciária gratuita não poderia ser deferida 
porque, mais uma vez, a recorrente não fundamentou seu pedido 
de gratuidade, nem juntou documentos que demonstrassem a sua 
hipossuficiência financeira, em especial a declaração de pobreza 
exigida pela lei” 
“O fato de se tratar de associação sem fins lucrativos, por si 
só, não gera direito à isenção no recolhimento das custas do 
processo, e para obtenção do benefício é mister a demonstração 
de miserabilidade jurídica”
Como a parte recorrente deixou de apresentar documentos com 
potencial para demonstrar sua impossibilidade financeira de arcar 
com o pagamento das custas sem prejuízo do próprio sustento ou de 
sua família, então, INDEFERE-SE o requerimento de gratuidade.
Por consequência, DECLARO DESERTO o recurso inominado 
interposto.
Se houver obrigação a ser exigida, o requerimento de cumprimento 
de sentença deverá ser apresentado no prazo de 10 dias, sob pena 
de arquivamento.
Agende-se decurso de prazo e na inércia, arquive-se.
21/11/2019
Johnny Gustavo Clemes

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública Número do 
Processo: 7004528-39.2018.8.22.0001 
Requerente/Exequente: EXEQUENTE: TEREZINHA PEREIRA DE 
SOUZA 
Advogado do Requerente: ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
VANESSA CESARIO SOUSA OAB nº RO8058, ARMANDO DIAS 
SIMOES NETO OAB nº RO8288 
Requerido/Executado: EXECUTADO: MUNICIPIO DE PORTO 
VELHO 
Advogado do Requerido/Executado: ADVOGADO DO EXECUTADO: 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 
DESPACHO
Intime-se a parte embargada para manifestar-se no prazo de 10 
dias, sobre os embargos interpostos.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham conclusos 
para decisão dos embargos.
Porto Velho, 21/11/2019.
Juiz Johnny Gustavo Clemes, assinado digitalmente.
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 
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PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública Número do 
Processo: 7049914-92.2018.8.22.0001 
Requerente/Exequente: EXEQUENTE: AQUELIS MALTA DE 
ASSIS 
Advogado do Requerente: ADVOGADO DO EXEQUENTE: LUCAS 
VENDRUSCULO OAB nº RO2666 
Requerido/Executado: EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA 
Advogado do Requerido/Executado: ADVOGADO DO EXECUTADO: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
DECISÃO
Vistos.
Indefiro o pedido do Estado de Rondônia, de que a parte exequente 
peticione afirmando não ter recebido as mesmas verbas em outro 
processo.
Tal pedido não terá utilidade ao processo, vez que, afirmando a 
parte exequente não pleiteia a mesma verba em outro processo, 
caberá o Estado de Rondônia verificar a veracidade dos fatos, o 
que torna a manifestação sem qualquer utilidade ao processo.
O processo venceu as etapas para definição do valor do crédito, 
assim sendo, expeça-se RPV/precatório no valor de R$ 4.575,84.
Se faltar algum dado ou documento, o CPE deverá praticar ato 
ordinatório de intimar para apresentação no prazo de 5 dias, sob 
pena de arquivamento e ocorrendo desídia praticar a consequência 
independentemente de nova deliberação judicial.
Registre-se que no ato de pagamento do valor principal fica 
autorizado o desconto dos seguintes tributos.
1. Contribuição previdenciária;
2. Imposto de renda.
Para o pagamento dos honorários fica autorizado o desconto dos 
seguintes tributos.
1. ISSQN;
2. Imposto de renda.
Para a hipótese de créditos que formaram-se em parcelas 
periódicas, o cálculo dos tributos deverá ser realizado mês a mês e 
não sobre o valor total do crédito.
Agende-se decurso de prazo de 65 dias. Se o prazo expirar sem 
reclamação de inadimplência, arquivem-se.
Cópia do presente serve de mandado/carta/ofício. 
Porto Velho, 21/11/201921/11/2019.
juiz Johnny Gustavo ClemesJohnny Gustavo Clemes, assinado 
digitalmente.
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública Número do 
Processo: 7024013-88.2019.8.22.0001 
Requerente/Exequente: EXEQUENTE: WESLEY PEREIRA DA 
SILVA 
Advogado do Requerente: ADVOGADO DO EXEQUENTE: CELSO 
LUIZ MUTZ DA CRUZ OAB nº RO7822 
Requerido/Executado: EXECUTADO: MUNICIPIO DE PORTO 
VELHO 
Advogado do Requerido/Executado: ADVOGADO DO EXECUTADO: 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 
DECISÃO
Considerando que a parte requerida concordou com a conta sobre 
a qual foi intimada a se manifestar, determino a expedição de RPV/
precatório para pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil 
reais).
Se faltar algum dado ou documento, o CPE deverá praticar ato 
ordinatório de intimar para apresentação no prazo de 5 dias, sob 
pena de arquivamento e ocorrendo desídia praticar a consequência 
independentemente de nova deliberação judicial.
Registre-se que no ato de pagamento do valor principal fica 
autorizado o desconto dos seguintes tributos.
1. Contribuição previdenciária;

2. Imposto de renda.
Para o pagamento dos honorários fica autorizado o desconto dos 
seguintes tributos.
1. ISSQN;
2. Imposto de renda.
Para a hipótese de créditos que formaram-se em parcelas 
periódicas, o cálculo dos tributos deverá ser realizado mês a mês e 
não sobre o valor total do crédito.
Agende-se decurso de prazo de 65 dias. Se o prazo expirar sem 
reclamação de inadimplência, arquivem-se.
Porto Velho, 21/11/201921/11/2019.
juiz Johnny Gustavo ClemesJohnny Gustavo Clemes, assinado 
digitalmente.
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública Número do 
Processo: 7004664-36.2018.8.22.0001 
Requerente/Exequente: EXEQUENTE: HELIO ROBERTO DE 
SOUZA 
Advogado do Requerente: ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
VANESSA CESARIO SOUSA OAB nº RO8058, ARMANDO DIAS 
SIMOES NETO OAB nº RO8288 
Requerido/Executado: EXECUTADO: MUNICIPIO DE PORTO 
VELHO 
Advogado do Requerido/Executado: ADVOGADO DO EXECUTADO: 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 
DESPACHO
Intime-se a parte embargada para manifestar-se no prazo de 10 
dias, sobre os embargos interpostos.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham conclusos 
para decisão dos embargos.
Porto Velho, 21/11/2019.
Juiz Johnny Gustavo Clemes, assinado digitalmente.
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par Processo nº: 7026267-
34.2019.8.22.0001 (Processo Judicial eletrônico - PJe)
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: JESUS SILVA BOABAID
ADVOGADO DO REQUERENTE: RENAN GOMES MALDONADO 
DE JESUS OAB nº RO5769
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
DECISÃO
A jurisprudência do STJ evoluiu e se consolidou no ano de 2018 
para entender que a assistência judiciária gratuita somente será 
concedida com a apresentação de prova mínima a respeito da 
condição de hipossuficiência mencionada na lei n° 1.060/50 AgRg 
no AREsp 721.863/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 23/08/2018; 
(AgRg no AREsp 737.289/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, 
Segunda Turma, Julgado em 17/12/2015, DJe 12/2/2016 e AgInt 
no AREsp 1228850/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018)
Em virtude dos debates que ainda existiam e da consolidação ser 
recente, em homenagem a fundamentação das decisões, colaciono 
trechos das ementas dos julgados citados no parágrafo anterior.
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“1. Embora a jurisprudência desta Corte tenha evoluído no sentido 
de permitir que o pedido de gratuidade de justiça, feito no curso da 
ação, possa ser formulado nas razões do próprio recurso, exige-se 
a demonstração da hipossuficiência.
2. No presente caso, não comprovou a recorrente a sua incapacidade 
para arcar com os custos do processo.”
“Assim, a assistência judiciária gratuita não poderia ser deferida 
porque, mais uma vez, a recorrente não fundamentou seu pedido 
de gratuidade, nem juntou documentos que demonstrassem a sua 
hipossuficiência financeira, em especial a declaração de pobreza 
exigida pela lei” 
“O fato de se tratar de associação sem fins lucrativos, por si 
só, não gera direito à isenção no recolhimento das custas do 
processo, e para obtenção do benefício é mister a demonstração 
de miserabilidade jurídica”
Como a parte recorrente deixou de apresentar documentos com 
potencial para demonstrar sua impossibilidade financeira de arcar 
com o pagamento das custas sem prejuízo do próprio sustento ou de 
sua família, então, INDEFERE-SE o requerimento de gratuidade.
Por consequência, DECLARO DESERTO o recurso inominado 
interposto.
Se houver obrigação a ser exigida, o requerimento de cumprimento 
de sentença deverá ser apresentado no prazo de 10 dias, sob pena 
de arquivamento.
Agende-se decurso de prazo e na inércia, arquive-se.
21/11/2019
Johnny Gustavo Clemes

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par Processo nº: 7041401-
04.2019.8.22.0001 (Processo Judicial eletrônico - PJe)
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: GEUZA RODRIGUES DE MOURA
ADVOGADO DO REQUERENTE: JOILSON SANTOS DE 
ALMEIDA OAB nº RO3505, PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR 
OAB nº RO2394
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
DECISÃO
A jurisprudência do STJ evoluiu e se consolidou no ano de 2018 
para entender que a assistência judiciária gratuita somente será 
concedida com a apresentação de prova mínima a respeito da 
condição de hipossuficiência mencionada na lei n° 1.060/50 AgRg 
no AREsp 721.863/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 23/08/2018; 
(AgRg no AREsp 737.289/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, 
Segunda Turma, Julgado em 17/12/2015, DJe 12/2/2016 e AgInt 
no AREsp 1228850/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018)
Em virtude dos debates que ainda existiam e da consolidação ser 
recente, em homenagem a fundamentação das decisões, colaciono 
trechos das ementas dos julgados citados no parágrafo anterior.
“1. Embora a jurisprudência desta Corte tenha evoluído no sentido 
de permitir que o pedido de gratuidade de justiça, feito no curso da 
ação, possa ser formulado nas razões do próprio recurso, exige-se 
a demonstração da hipossuficiência.
2. No presente caso, não comprovou a recorrente a sua incapacidade 
para arcar com os custos do processo.”
“Assim, a assistência judiciária gratuita não poderia ser deferida 
porque, mais uma vez, a recorrente não fundamentou seu pedido 
de gratuidade, nem juntou documentos que demonstrassem a sua 
hipossuficiência financeira, em especial a declaração de pobreza 
exigida pela lei” 

“O fato de se tratar de associação sem fins lucrativos, por si 
só, não gera direito à isenção no recolhimento das custas do 
processo, e para obtenção do benefício é mister a demonstração 
de miserabilidade jurídica”
Como a parte recorrente deixou de apresentar documentos com 
potencial para demonstrar sua impossibilidade financeira de arcar 
com o pagamento das custas sem prejuízo do próprio sustento 
ou de sua família, e há incompatibilidade da gratuidade de justiça 
em grau de recurso em caso de má-fe, então, INDEFERE-SE o 
requerimento de gratuidade.
Por consequência, DECLARO DESERTO o recurso inominado 
interposto.
Se houver obrigação a ser exigida, o requerimento de cumprimento 
de sentença deverá ser apresentado no prazo de 10 dias, sob pena 
de arquivamento.
Agende-se decurso de prazo e na inércia, arquive-se.
21/11/2019
Johnny Gustavo Clemes

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par Processo nº: 7037428-
75.2018.8.22.0001 (Processo Judicial eletrônico - PJe)
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: ALEX ROBSON CARVALHO DE OLIVEIRA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ALINE SILVA DE SOUZA OAB 
nº RO6058
REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 
DETRAN-RO
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA AUTÁRQUICA 
DO DETRAN/RO
DECISÃO
A jurisprudência do STJ evoluiu e se consolidou no ano de 2018 
para entender que a assistência judiciária gratuita somente será 
concedida com a apresentação de prova mínima a respeito da 
condição de hipossuficiência mencionada na lei n° 1.060/50 AgRg 
no AREsp 721.863/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 23/08/2018; 
(AgRg no AREsp 737.289/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, 
Segunda Turma, Julgado em 17/12/2015, DJe 12/2/2016 e AgInt 
no AREsp 1228850/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018)
Em virtude dos debates que ainda existiam e da consolidação ser 
recente, em homenagem a fundamentação das decisões, colaciono 
trechos das ementas dos julgados citados no parágrafo anterior.
“1. Embora a jurisprudência desta Corte tenha evoluído no sentido 
de permitir que o pedido de gratuidade de justiça, feito no curso da 
ação, possa ser formulado nas razões do próprio recurso, exige-se 
a demonstração da hipossuficiência.
2. No presente caso, não comprovou a recorrente a sua incapacidade 
para arcar com os custos do processo.”
“Assim, a assistência judiciária gratuita não poderia ser deferida 
porque, mais uma vez, a recorrente não fundamentou seu pedido 
de gratuidade, nem juntou documentos que demonstrassem a sua 
hipossuficiência financeira, em especial a declaração de pobreza 
exigida pela lei” 
“O fato de se tratar de associação sem fins lucrativos, por si 
só, não gera direito à isenção no recolhimento das custas do 
processo, e para obtenção do benefício é mister a demonstração 
de miserabilidade jurídica”
Como a parte recorrente deixou de apresentar documentos com 
potencial para demonstrar sua impossibilidade financeira de arcar 
com o pagamento das custas sem prejuízo do próprio sustento ou de 
sua família, então, INDEFERE-SE o requerimento de gratuidade.
Por consequência, DECLARO DESERTO o recurso inominado 
interposto.



276DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

Se houver obrigação a ser exigida, o requerimento de cumprimento 
de sentença deverá ser apresentado no prazo de 10 dias, sob pena 
de arquivamento.
Agende-se decurso de prazo e na inércia, arquive-se.
21/11/2019
Johnny Gustavo Clemes

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
7047534-96.2018.8.22.0001 
REQUERENTE: ROSIVAL BATISTA CAMPOS 
ADVOGADO DO REQUERENTE: RAFAEL DE CASTRO EREIRA 
TELLES OAB nº RO8509, VIVIANE SOUZA DE OLIVEIRA 
SILVA OAB nº RO9141, MURIELI CARVALHO DURAES OAB nº 
RO8942 
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA 
SENTENÇA
Vistos, etc. 
Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/1995 c/c 
art. 27 da lei n. 12.153/09.
Fundamentos. Decido.
Trata-se de ação com o fito de condenar a Fazenda Pública do 
Estado de Rondônia a aplicar o percentual de 5,87% (cinco vírgula 
oitenta e sete por cento) sobre a Vantagem Pessoal e/ou Abrangente 
da parte autora, bem como proceder ao pagamento dos valores 
retroativos referente ao período compreendido entre abril de 2014 
até a data de efetivação da implantação em relação ao percentual 
em questão que não fora estendido sobre a(s) vantagem(ens) 
supracitada(s) incorporada(s) à remuneração da parte requerente.
Pois bem.
Ao compulsar os autos ficou evidenciado que a Lei Ordinária 
Estadual n. 3.343, de 1° de abril de 2014, art. 1º, que regulamenta 
especificamente o inciso X, do art. 37, da CF/88 que trata sobre a 
revisão geral anual, dispôs expressamente que o reajuste incidiria 
somente sobre o vencimento básico, senão vejamos:
Art. 1º. Fica reajustado em 5,87% (cinco vírgula oitenta e sete por 
cento) o vencimento básico dos servidores públicos estaduais 
efetivos, no âmbito da Administração Direta, das Autarquias e das 
Fundações Públicas do Poder Executivo Estadual, nos termos do 
inciso X, do artigo 37, da Constituição Federal. [destaquei]
Como se vê, o artigo supracitado autoriza o reajuste de 5,87% 
somente sobre o vencimento básico dos servidores públicos 
estaduais e não sobre as rubricas mencionadas pela parte autora.
Sendo assim, a risca do princípio da Legalidade “estrita”, não pode 
o Judiciário estender o percentual de 5,87% (cinco vírgula oitenta 
e sete por cento) sobre a Vantagem Pessoal e/ou Abrangente da 
parte autora.
Trata-se, outrossim, de respeito ao Princípio da Separação dos 
Poderes.
A propósito, cabe ao Chefe do Executivo examinar e verificar a 
possibilidade de qualquer aumento de gasto público, respeitando, 
inclusive, o limite com gasto de pessoal previsto pelo CF/88 à luz 
do Poder Discricionário que lhe é inerente, in verbis:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO 
ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 
REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS. COMPETÊNCIA 
PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. 1. “A iniciativa 
para desencadear o procedimento legislativo para a concessão da 
revisão geral anual aos servidores públicos é ato discricionário de 
Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário suprir sua 
omissão”. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no 
RMS 53.406/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 12/06/2017) 
[destaquei]
Neste sentido, é importante anotar que a revisão geral de 
remuneração a cada doze meses, além de depender da iniciativa 
do Chefe do Poder Executivo, não é compulsória, mas vinculada a 
existência de real fonte de dotação orçamentária.

Então resta claro que os reajustes concedidos incidem somente 
sobre o vencimento básico sem qualquer reflexo sobre as rubricas 
mencionadas pela parte requerente.
Por fim, é sempre bom registrar que “não cabe ao 
PODER JUDICIÁRIO, que não tem função legislativa, aumentar 
vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia” 
(enunciado da Súmula Vinculante n. 37 do STF).
Destarte, é de rigor julgar improcedente o pedido inicial.
Dispositivo
Frente ao exposto e ao mais que dos autos constam, julgo 
IMPROCEDENTE o pedido inicial realizado contra o Estado de 
Rondônia de aplicação do percentual de 5,87% (cinco vírgula oitenta 
e sete por cento) sobre a Vantagem Pessoal e/ou Abrangente da 
parte autora, bem como de pagamento dos valores retroativos 
referente ao período compreendido entre abril de 2014 até a data 
de efetivação implantação.
Em relação à assistência judiciária gratuita, registro que a parte 
requerente não comprovou a sua hipossuficiência, razão pela qual 
não lhe assiste tal direito, devendo, num eventual recurso, recolher 
o respectivo preparo recursal.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do 
artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95, artigo 27, da Lei n. 12.153/09.
DECLARO RESOLVIDO o mérito nos termos do CPC/2015, art. 
487, inciso II.
A Central de Processamento Eletrônico (CPE) deverá alterar 
a classe judicial para Procedimento do Juizado Especial Cível 
(PJEC), advertindo o patrono em momento ulterior sobre eventual 
equívoco, se necessário.
Intimem-se as partes pelo sistema PJe / DJe, servindo a presente 
de expediente / comunicação / intimação / carta-AR / mandado / 
ofício.
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado, 
arquivem-se.
Porto Velho, 21/11/2019 
Johnny Gustavo ClemesJohnny Gustavo Clemes
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, assinado 
digitalmente
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
Número do Processo: 7025608-25.2019.8.22.0001 
Requerente/Exequente: AUTOR: ERNANDES DIAS BRITO 
Advogado do Requerente: ADVOGADO DO AUTOR: MARCIO 
SILVA DOS SANTOS OAB nº RO838 
Requerido/Executado: RÉU: MUNICIPIO DE PORTO VELHO 
Advogado do Requerido/Executado: ADVOGADO DO RÉU: 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 
DECISÃO
Vistos etc,
A parte embargante reclama de vícios que após análise conclui-se 
inocorrentes.
Primeiro porque a sentença abordou todos os fundamentos 
essenciais para decisão da tese jurídica de modo a estar afastada 
omissão.
Segundo porque a sentença não contém conflito interna, mas apenas 
juízos de valor que possuem julgados em sentido contrário (conflito 
externo), de modo a estar afastada contradição embargável.
Por último porque os argumentos são precisos e claros, 
possibilitando a compreensão das razões de decidir e do comando 
que constitui o núcleo do julgamento, de modo que resta afastada 
obscuridade.
Percebe-se que a parte está insatisfeita com o mérito do julgamento 
e para gerar modificação nesse sentido a via processual é o recurso 
inominado.
Posto isto, REJEITO os embargos de declaração.
Com a intimação das partes, agende-se decurso de prazo para 
interposição de eventual recurso.
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Se vencer o prazo e não constar qualquer recurso interposto, 
arquive-se independentemente de nova deliberação judicial. 
Porto Velho, 21 de novembro de 2019 .
Johnny Gustavo Clemes , assinado digitalmente.
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
7042082-71.2019.8.22.0001 
REQUERENTE: ARIANA SIQUEIRA DE OLIVEIRA NOGUEIRA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: JOILSON SANTOS DE 
ALMEIDA OAB nº RO3505, PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR 
OAB nº RO2394 
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA 
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de julgamento de Embargos de Declaração para que 
este r. Juízo corrija erro material identificado no dispositivo da 
sentença quanto ao direcionamento da condenação ao pagamento 
das custas processuais, honorários e multa com fundamento na 
litigância de má-fé em desfavor do ESTADO DE RONDÔNIA já que 
o(a) condenado(a) foi a parte requerente.
É o breve relatório.
Decido.
De fato, o dispositivo da sentença está acometido do erro material 
apontado, visto que a condenação ao pagamento das custas 
processuais, honorários e multa com fundamento na litigância de 
má-fé foi direcionado à parte autora por conta da tese construída 
pelo seu advogado que afronta texto expresso de lei.
Posto isto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, 
julgo-os PROCEDENTES para fins de corrigir o erro material acima 
identificado e, assim, fazer constar no dispositivo da sentença de 
mérito o seguinte:
Posto isto, julgo IMPROCEDENTE o pedido para não reconhecer o 
direito ao adicional de periculosidade para servidores da educação 
trabalhando em escola.
Declaro resolvido o processo, com julgamento de mérito (CPC 487, 
I).
Considerando que a pretensão construída pelo advogado da parte 
requerente afronta texto expresso de lei (CF 36, CLT 193), declaro 
a parte requerente litigante de má fé e por conta disso:
1. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas 
processuais;
2. Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários em 
valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 
da causa;
3. Condeno a parte requerente ao pagamento de multa em valor 
correspondente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, 
que ficam revertidos em favor da parte requerida.
Justifico que ocorreu a hipótese de litigância de má fé referente 
a apresentação de pretensão contra texto expresso de lei porque 
se a Constituição Federal estabelece para a administração pública 
regra de que pagamentos de verbas a servidores somente podem 
ser feitos quando haja previsão legal, uma tese que busca direito 
baseado em fato como causa extra legal afronta diretamente tal 
premissa constitucional. A interpretação de legalidade se reforça 
na medida em que o art. 193, da CLT tem previsão de hipóteses 
que não contemplam o fato invocado pelo advogado da parte 
requerente.
Considerando que a parte requerente não comprovou sua 
hipossuficiência, tenho por bem indeferir os benefícios da 
assistência judiciária gratuita.
Sem custas e sem honorários.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Decorrido o prazo de 10 dias e, com o trânsito em julgado, arquivem-
se.

Agende-se decurso de prazo recursal.
Porto Velho
Johnny Gustavo Clemes
Intimem-se as partes pelo sistema PJe / DJe, servindo cópia 
da presente de expediente/ comunicação/ intimação/ carta-AR/ 
mandado/ ofício.
Agende-se decurso de prazo.
Porto Velho, 21/11/2019 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, assinado 
digitalmente
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino 
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, 
CEP 76820-892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública Número 
do Processo: 7038272-88.2019.8.22.0001 
Requerente/Exequente: AUTOR: JAILSON DE OLIVEIRA 
BEZERRA 
Advogado do Requerente: ADVOGADO DO AUTOR: LAYANNA 
MABIA MAURICIO OAB nº RO3856, MARCIA DE OLIVEIRA 
LIMA OAB nº DF3495 
Requerido/Executado: RÉU: ESTADO DE RONDÔNIA 
Advogado do Requerido/Executado: ADVOGADO DO RÉU: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
DECISÃO
No despacho anterior, foi determinado que a patrona da parte 
requerente informar a este juízo processo semelhantes a este.
Entretanto, na planilha existem processos julgados, logo, no 
prazo de 05 (cinco) dias, deverá informar quais os processos 
existentes para julgamento, bem como se há necessidade de 
oitiva de testemunhas, sob pena de perda da produção da 
prova.
No despacho anterior, foi determinado que a patrona da parte 
requerente informar a este juízo processo semelhantes a este.
Entretanto, na planilha existem processos julgados, logo, no 
prazo de 05 (cinco) dias, deverá informar quais os processos 
existentes para julgamento, bem como se há necessidade de 
oitiva de testemunhas, sob pena de perda da produção da 
prova.
Porto Velho, 21/11/201921/11/2019.
juiz Johnny Gustavo ClemesJohnny Gustavo Clemes, assinado 
digitalmente.
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino 
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, 
CEP 76820-892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública Número 
do Processo: 7043314-21.2019.8.22.0001 
Requerente/Exequente: REQUERENTE: IVON ARAUJO DE 
LACERDA 
Advogado do Requerente: ADVOGADO DO REQUERENTE: 
JOSE ROBERTO DE CASTRO OAB nº RO2350, EDIR ESPIRITO 
SANTO SENA OAB nº RO7124 
Requerido/Executado: REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA 
Advogado do Requerido/Executado: ADVOGADO DO 
REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 
RONDÔNIA 
DESPACHO
Intimem-se as partes para se manifestarem a respeito dos 
cálculos da contadoria, no prazo de dez dias, sob pena de 
preclusão.
Concordando ou silenciando as partes, expeça-se RPV dos 
valores constantes no ID 32716273.
Agende-se decurso de prazo.
Porto Velho, 21/11/2019.
Juiz Johnny Gustavo Clemes, assinado digitalmente.
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino 
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, 
CEP 76820-892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par Processo nº: 7052304-
98.2019.8.22.0001 (Processo Judicial eletrônico - PJe)
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: GILBSON SANCHEZ MENDONCA
ADVOGADO DO REQUERENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA
REQUERIDOS: MUNICIPIO DE PORTO VELHO, GOVERNADORIA 
CASA CIVIL 
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: PROCURADORIA GERAL 
DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
DECISÃO
Vistos.
A CPE deverá corrigir o polo passivo no sistema Pje para retirar a 
“governadoria da casa civil” e incluir o Estado de Rondônia.
Dê ciência da Defensoria Pública do equívoco no lançamento das 
partes no sistema para evitar retrabalho.
Passo ao pedido de tutela de urgência.
Trata-se pedido de antecipação de tutela para o fornecimento de: 
cateter de poliuretano com revestimento hidrofílico pronto para uso 
masculino ch (12), no total de 150(cento e cinquenta) unidades ao 
mês; clorexidina solução aquosa 2%, total de 2l ao mês; gaze estéril, 
total de 150(cento e cinquenta) unidades ao mês; e clorexidina 
solução degermante 2%, total de 1l ao mês.
A parte requerente alega que e é portador de TETRAPESIA – 
CID 10: G44 e G824, decorrente de lesão cervical por projétil de 
arma de fogo, desde 08/2016, apresenta disfunção miccional, 
necessitando realizar CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE 
LIMPO, 4 vezes ao dia, procedimento este mandatório para a 
retirada de resíduo pós-miccional, razão pela qual, necessita dos 
insumos supracitados.
É o necessário.
DECIDO.
Para concessão da tutela pretendida é necessário que estejam 
presentes elementos que evidenciem o direito alegado, bem como 
o risco de dano ou ao resultado útil do processo.
As políticas públicas de saúde são planejadas em conjunto 
pelos entes da federação e suas atribuições e competências 
administrativas devem ser preservadas tanto quanto possível, 
sem que haja prejuízo ao paciente, mas em último caso, deve se 
imputada responsabilidade solidária naquilo em que não se puder 
verificar responsabilidade administrativa regulamentada.
No caso dos autos, verifica-se que a autora efetivamente possui 
indicação e a necessidade de uso dos insumos pleiteados. (ID 
32788422 – pág. 6).
Ademais, há declaração do Município de Porto Velho (ID 32788422 
– pág. 7), dando conta de que há protocolo no Município de Porto 
Velho para o fornecimento dos insumos, logo, são dispensados 
pelo SUS.
Tendo em vista que os insumos aparentemente são de 
responsabilidade do Município, por ora, a obrigação fica direcionada 
ao Município de Porto Velho e subsidiariamente em relação do 
Estado de Rondônia.
Posto isto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para que 
o Município de Porto Velho e, subsidiariamente, o Estado de 
Rondônia forneçam:
A) No prazo de até 15 dias, inicie o fornecimento dos insumos: 
CATETER DE POLIURETANO COM REVESTIMENTO 
HIDROFÍLICO PRONTO PARA USO MASCULINO CH (12), NO 
TOTAL DE 150(CENTO E CINQUENTA) UNIDADES AO MÊS; 
CLOREXIDINA SOLUÇÃO AQUOSA 2%, TOTAL DE 2L AO 
MÊS; GAZE ESTÉRIL, TOTAL DE 150(CENTO E CINQUENTA) 
UNIDADES AO MÊS; E CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE 
2%, TOTAL DE 1L AO MÊS OU EQUIVALENTES, na quantidade 
indicada no receituário médico, devendo promover a entrega regular 
e adequada ao tratamento do requerente, conforme prescrição 
médica;

B) adote as providências necessárias para fornecimento contínuo 
da medicação;
Cite-se a parte requerida com prazo de 30 (trinta) dias, devendo 
ser enviada cópia da inicial, ficando ciente de que se desejar a 
produção de provas deverá apresentar na peça defensiva tal 
requerimento com todas as informações necessárias quais sejam: 
1- Testemunhal: nomes e endereços; 2- Pericial: nome, telefone, 
e-mail de eventual assistente técnico, além dos quesitos; 3- Exibição 
de documento ou fornecimento de informações: identificação do 
documento, descrição de seu conteúdo, bem como onde e com 
quem está depositado, sob pena de perda do direito de produzir 
tais provas.
INTIMEM-SE O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
PORTO VELHO (endereço: R. Gen. Osório, 81 - Centro, Porto Velho 
- RO, 76804-264) E O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DE 
RONDÔNIA (CPA) para cumprimento desta decisão. 
Intime-se pessoalmente a parte requerente.
Deixo de analisar o pedido de assistência judiciária gratuita em 
razão da garantia de acesso gratuito em primeiro grau nos juizados 
especiais.
Cite-se e intime-se a parte requerida, servindo-se da presente 
como mandado. (PLANTÃO).
Agende-se decurso de prazo e após volte-me conclusos os autos.
Cópia da presente servirá como mandado/ofício/AR.
21/11/2019
Johnny Gustavo Clemes

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
7052504-08.2019.8.22.0001 
AUTOR: ELIADE LIMA MORENO 
ADVOGADO DO AUTOR: SILVANA FELIX DA SILVA SENA OAB 
nº RO4169 
RÉU: I. -. I. N. D. S. S. 
ADVOGADO DO RÉU: 
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95.
Decido.
Trata-se de ação em que se postula aposentadoria rural.
Entretanto, nos termos do art. 5º, II da Lei 12.153/09 podem ser 
partes como réus:
Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e 
empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os 
Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas 
a eles vinculadas.
O rol é taxativo e não inclui a União ou suas autarquias.
Neste mesmo sentido há enunciado do FONAJE:
ENUNCIADO 08 – De acordo com a decisão proferida pela 3ª Seção 
do Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência 35.420, 
e considerando que o inciso II do art. 5º da Lei 12.153/09 é taxativo 
e não inclui ente da Administração Federal entre os legitimados 
passivos, não cabe, no Juizado Especial da Fazenda Pública ou 
no Juizado Estadual Cível, ação contra a União, suas empresas 
públicas e autarquias, nem contra o INSS (XXXII Encontro – 
Armação de Búzios/RJ).
Assim, tenho que este juízo é absolutamente incompetente para 
processar e julgar a presente demanda.
Dispositivo.
Pelo exposto, DECLARO EXTINTO o feito, sem resolução de 
mérito, nos termos do art. 485, IV, CPC c/c Enunciado 02 FOJUR.
Sem custas e honorários advocatícios.
Intime-se.
Agende-se decurso de prazo, transcorrido sem manifestação, 
arquivem-se.
Porto Velho, 21/11/2019 
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Johnny Gustavo ClemesJohnny Gustavo Clemes
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, assinado 
digitalmente
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública Número do 
Processo: 7005367-64.2018.8.22.0001 
Requerente/Exequente: REQUERENTE: NILZETE BARROS 
AQUINO 
Advogado do Requerente: ADVOGADO DO REQUERENTE: 
VANESSA CESARIO SOUSA OAB nº RO8058, ARMANDO DIAS 
SIMOES NETO OAB nº RO8288 
Requerido/Executado: REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO 
VELHO 
Advogado do Requerido/Executado: ADVOGADO DO REQUERIDO: 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 
DESPACHO
Intime-se a parte embargada para manifestar-se no prazo de 10 
dias, sobre os embargos interpostos.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham conclusos 
para decisão dos embargos.
Porto Velho, 21/11/2019.
Juiz Johnny Gustavo Clemes, assinado digitalmente.
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
7041910-32.2019.8.22.0001 
REQUERENTE: AUGUSTO MIGUEL GOES DE SIQUEIRA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: JOILSON SANTOS DE 
ALMEIDA OAB nº RO3505, PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR 
OAB nº RO2394 
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA 
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de julgamento de Embargos de Declaração para que 
este r. Juízo corrija erro material identificado no dispositivo da 
sentença quanto ao direcionamento da condenação ao pagamento 
das custas processuais, honorários e multa com fundamento na 
litigância de má-fé em desfavor do ESTADO DE RONDÔNIA já que 
o(a) condenado(a) foi a parte requerente.
É o breve relatório.
Decido.
De fato, o dispositivo da sentença está acometido do erro material 
apontado, visto que a condenação ao pagamento das custas 
processuais, honorários e multa com fundamento na litigância de 
má-fé foi direcionado à parte autora por conta da tese construída 
pelo seu advogado que afronta texto expresso de lei.
Posto isto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, 
julgo-os PROCEDENTES para fins de corrigir o erro material acima 
identificado e, assim, fazer constar no dispositivo da sentença de 
mérito o seguinte:
Posto isto, julgo IMPROCEDENTE o pedido para não reconhecer o 
direito ao adicional de periculosidade para servidores da educação 
trabalhando em escola.
Declaro resolvido o processo, com julgamento de mérito (CPC 487, 
I).
Considerando que a pretensão construída pelo advogado da parte 
requerente afronta texto expresso de lei (CF 36, CLT 193), declaro 
a parte requerente litigante de má fé e por conta disso:
1. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas 
processuais;

2. Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários em 
valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 
da causa;
3. Condeno a parte requerente ao pagamento de multa em valor 
correspondente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, 
que ficam revertidos em favor da parte requerida.
Justifico que ocorreu a hipótese de litigância de má fé referente 
a apresentação de pretensão contra texto expresso de lei porque 
se a Constituição Federal estabelece para a administração pública 
regra de que pagamentos de verbas a servidores somente podem 
ser feitos quando haja previsão legal, uma tese que busca direito 
baseado em fato como causa extra legal afronta diretamente tal 
premissa constitucional. A interpretação de legalidade se reforça 
na medida em que o art. 193, da CLT tem previsão de hipóteses 
que não contemplam o fato invocado pelo advogado da parte 
requerente.
Considerando que a parte requerente não comprovou sua 
hipossuficiência, tenho por bem indeferir os benefícios da 
assistência judiciária gratuita.
Sem custas e sem honorários.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Decorrido o prazo de 10 dias e, com o trânsito em julgado, arquivem-
se.
Agende-se decurso de prazo recursal.
Porto Velho
Johnny Gustavo Clemes
Intimem-se as partes pelo sistema PJe / DJe, servindo cópia 
da presente de expediente/ comunicação/ intimação/ carta-AR/ 
mandado/ ofício.
Agende-se decurso de prazo.
Porto Velho, 21/11/2019 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, assinado 
digitalmente
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
Número do Processo: 7042167-28.2017.8.22.0001 
Requerente/Exequente: REQUERENTE: MARCIA CRISTINA 
XIMENES AYRES DE SOUZA 
Advogado do Requerente: ADVOGADO DO REQUERENTE: 
DIEGO IONEI MONTEIRO MOTOMYA OAB nº RO7757 
Requerido/Executado: REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA 
Advogado do Requerido/Executado: ADVOGADO DO REQUERIDO: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
DECISÃO
Vistos etc,
A parte embargante reclama de vícios que após análise conclui-se 
inocorrentes.
Primeiro porque a sentença abordou todos os fundamentos 
essenciais para decisão da tese jurídica de modo a estar afastada 
omissão.
Segundo porque a sentença não contém conflito interna, mas apenas 
juízos de valor que possuem julgados em sentido contrário (conflito 
externo), de modo a estar afastada contradição embargável.
Por último porque os argumentos são precisos e claros, 
possibilitando a compreensão das razões de decidir e do comando 
que constitui o núcleo do julgamento, de modo que resta afastada 
obscuridade.
Percebe-se que a parte está insatisfeita com o mérito do julgamento 
e para gerar modificação nesse sentido a via processual é o recurso 
inominado.
Posto isto, REJEITO os embargos de declaração.
Com a intimação das partes, agende-se decurso de prazo para 
interposição de eventual recurso.
Se vencer o prazo e não constar qualquer recurso interposto, 
arquive-se independentemente de nova deliberação judicial. 
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Porto Velho, 21 de novembro de 2019 .
Johnny Gustavo Clemes , assinado digitalmente.
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda 
Pública
Endereço: Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua 
Quitino Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - 
lado par, São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892
Processo nº: 7046356-78.2019.8.22.0001 (Processo Judicial 
eletrônico - PJe)
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
AUTOR: HIRAN BRITO MENDES JUNIOR
Advogados do(a) AUTOR: BARTOLOMEU SOUZA DE OLIVEIRA 
JUNIOR - RO10498, OSWALDO PASCHOAL JUNIOR - RO3426, 
GUILBER DINIZ BARROS - RO3310
RÉU: ESTADO DE RONDÔNIA
Finalidade: Intimar a parte autora para ciência da decisão abaixo 
transcrita:
DECISÃO
Vistos.
Trata-se pedido de ação que trata sobre a incidência de ICMS 
sobre a TUST /TUSD e há pedido de antecipação de tutela.
Entretanto, o Ministro Relator Herman Benjamin suspendeu todos 
os processos em trâmite em território nacional que versem sobre 
a referida matéria (RESP Nº 1.163.020 – RS), com efeito, deixo de 
analisar o pedido de tutela de urgência.
Em atenção ao princípio da celeridade e economia processual, 
o Estado de Rondônia deverá ser citado e após o decurso de 
prazo para resposta os autos aguardarão a decisão do RESP Nº 
1.163.020 – RS.
Cite-se a parte requerida com prazo de 30 (trinta) dias, devendo 
ser enviada cópia da inicial, ficando ciente de que se desejar a 
produção de provas deverá apresentar na peça defensiva tal 
requerimento com todas as informações necessárias quais sejam: 
1- Testemunhal: nomes e endereços; 2- Pericial: nome, telefone, 
e-mail de eventual assistente técnico, além dos quesitos; 3- Exibição 
de documento ou fornecimento de informações: identificação do 
documento, descrição de seu conteúdo, bem como onde e com 
quem está depositado, sob pena de perda do direito de produzir 
tais provas.
Em relação a produção de provas, o mesmo vale para a parte 
requerente, mas com prazo de 10 dias, sob pena de preclusão.
Deixo de analisar eventual pedido de assistência judiciária gratuita 
em razão da garantia de acesso gratuito em primeiro grau nos 
juizados especiais.
Cite-se e intime-se a parte requerida pelo sistema PJe, servindo-se 
da presente como mandado.
Agende-se decurso de prazo para contestação e em seguida, 
todos os processos que versem sobre a mesma matéria deverão 
ser alocados em caixa própria pela CPE aguardando a decisão do 
STJ para retornar ao gabinete.
Porto Velho, 21/11/2019
Johnny Gustavo Clemes
Assinado eletronicamente por: JOHNNY GUSTAVO CLEMES
21/11/2019 17:57:28
http://pjepg.tjro.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam 
ID do documento: 32831050 19112117565100000000030927046

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda 
Pública
Endereço: Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua 
Quitino Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - 
lado par, São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892

Processo nº: 7048096-71.2019.8.22.0001 (Processo Judicial 
eletrônico - PJe)
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
REQUERENTE: WALFRIDO FERNANDES BARROS
Advogados do(a) REQUERENTE: OSWALDO PASCHOAL 
JUNIOR - RO3426, GUILBER DINIZ BARROS - RO3310
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Finalidade: Intimar a parte autora para ciência da decisão abaixo 
transcrita:
DECISÃO
Vistos.
Trata-se pedido de ação que trata sobre a incidência de ICMS 
sobre a TUST /TUSD e há pedido de antecipação de tutela.
Entretanto, o Ministro Relator Herman Benjamin suspendeu todos 
os processos em trâmite em território nacional que versem sobre 
a referida matéria (RESP Nº 1.163.020 – RS), com efeito, deixo de 
analisar o pedido de tutela de urgência.
Em atenção ao princípio da celeridade e economia processual, 
o Estado de Rondônia deverá ser citado e após o decurso de 
prazo para resposta os autos aguardarão a decisão do RESP Nº 
1.163.020 – RS.
Cite-se a parte requerida com prazo de 30 (trinta) dias, devendo 
ser enviada cópia da inicial, ficando ciente de que se desejar a 
produção de provas deverá apresentar na peça defensiva tal 
requerimento com todas as informações necessárias quais sejam: 
1- Testemunhal: nomes e endereços; 2- Pericial: nome, telefone, 
e-mail de eventual assistente técnico, além dos quesitos; 3- Exibição 
de documento ou fornecimento de informações: identificação do 
documento, descrição de seu conteúdo, bem como onde e com 
quem está depositado, sob pena de perda do direito de produzir 
tais provas.
Em relação a produção de provas, o mesmo vale para a parte 
requerente, mas com prazo de 10 dias, sob pena de preclusão.
Deixo de analisar eventual pedido de assistência judiciária gratuita 
em razão da garantia de acesso gratuito em primeiro grau nos 
juizados especiais.
Cite-se e intime-se a parte requerida pelo sistema PJe, servindo-se 
da presente como mandado.
Agende-se decurso de prazo para contestação e em seguida, 
todos os processos que versem sobre a mesma matéria deverão 
ser alocados em caixa própria pela CPE aguardando a decisão do 
STJ para retornar ao gabinete.
Porto Velho, 21/11/2019
Johnny Gustavo Clemes
Assinado eletronicamente por: JOHNNY GUSTAVO CLEMES
21/11/2019 17:57:29
http://pjepg.tjro.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam 
ID do documento: 32832901 19112117565900000000030928331

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
7042302-69.2019.8.22.0001 
REQUERENTE: MARIA DA GLORIA CARNEIRO MORAES 
ADVOGADO DO REQUERENTE: JOILSON SANTOS DE 
ALMEIDA OAB nº RO3505, PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR 
OAB nº RO2394 
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA 
SENTENÇA
Vistos etc,
Os requerentes sustentam que fazem jus ao adicional de 
periculosidade ante o exercício de sua atividade, sustenta que é 
público e notório que as escolas públicas tornaram-se perigosas e 
inseguras a qual o estão expostos a roubos ou outras espécies de 
violência, nos termos do art. 193 da CLT e do Anexo 3 da NR-16. 
Afirma que foi publicada no Diário Oficial da União a Portaria nº 
1885, de 2/12/13, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, 
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que aprova o Anexo 3 da NR-16, a qual tipifica as situações com 
a descrição das atividades e operações perigosas com exposição 
a roubos e outras espécies de violência física nas atividades 
profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, trazendo bem 
tipificadas as situações contempladas pelo adicional. Alega violação 
dos arts. 193, II, da CLT e colaciona arestos.
DECIDO.
Cuida a espécie de ação com pedido de natureza condenatória para 
imposição de obrigação de fazer (implantação de periculosidade) 
e condenação a pagamento de valor certo (valor retroativo de 
periculosidade).
O advogado da parte requerente constrói tese jurídica que 
desconsidera a necessidade de regulamentação específica e 
pretende que diante de um contexto fático seja concedido direito a 
percepção de adicional de periculosidade.
Considerando que em direito público vige o princípio da legalidade 
(CF 36) a tese apresentada pelo advogado da parte requerente 
não serve para postulação em juízo, pois afronta texto expresso do 
sistema regulamentar (ausência de previsão da hipótese) e regra 
da própria Constituição Federal.
Ao sustentar que “as escolas se tornaram um ambiente perigoso”, 
o advogado da parte requerente apresenta um fato que é relevante 
para a academia, para a construção de políticas públicas ou para o 
Executivo e o Legislativo refletirem sobre a possibilidade de incluir 
sua proposta nas atuais regras positivadas.
Em virtude do princípio da separação dos poderes, a jurisdição 
jamais poderá ser utilizada para o reconhecimento de direitos extra 
normativos com base em fatos. Como registrado no parágrafo 
anterior essa movimentação é típica dos Poderes Executivo e 
Legislativo.
Retornando ao princípio da legalidade, das razões de sua 
existência é de que na administração pública tudo deva ser tratado 
com especificidade, evitando-se generalizações que pudessem 
permitir a consolidação de situações não desejadas por aqueles 
que conceberam a regulamentação no exercício do dever de 
representar democraticamente a população.
A insalubridade como toda e qualquer concepção precisa ter 
elementos constitutivos a fim de que sua existência seja objetiva 
e padronizadamente aferida. Daí que, o sistema brasileiro é o 
de regulamentação governamental coordenada pelo Ministério 
do Trabalho, mas que tem a participação de representantes do 
governo, de empregadores e de empregados. Esses trabalhos 
são complexos e envolvem muitas atividades técnicas que podem 
ser acompanhadas através do sítio eletrônico ftp://ftp.mtps.gov.br/
portal/fiscalizacao/seguranca-e-saude-no-trabalho/comissoes-e-
grupos-tripartites/.
Atualmente existem 37 NRs produzidas. Elas são relativas aos mais 
diversos assuntos e abrangências, sendo as primeiras direcionadas 
para disposições gerais, comissão de prevenção de acidentes, 
segurança em instalações, atividades insalubres, proteção contra 
incêndios, fiscalização e penalidade, entres outros pontos.
Para a causa de pedir fática apresentada (periculosidade por 
conta de fenômenos de violência nas escolas) aplica-se o art. 
193, da CLT e a NR16 e no estudo delas é possível perceber que 
foram concebidas diversas causas geradoras como a exposição 
permanente com produtos inflamáveis, explosivos, rede elétrica, 
roubos, atividades de segurança.
O art. 193 da CLT, alterado pela Lei nº 12.740/2012, revogou a 
Lei nº 7.369/85, e redefiniu os critérios para caracterização das 
atividades ou operações perigosas, incluindo apenas o vigilante, 
logo, conclui-se que não houve intenção de incluir demais servidores 
da secretaria da educação por trabalharem em escola como conte 
de perigo.
Art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na 
forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, 
impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente 
do trabalhador a: (Redação dada pela Lei nº 12.740, de 2012)

I - inflamáveis, explosivos ou energia elétrica; (Incluído pela Lei nº 
12.740, de 2012).
II - roubos ou outras espécies de violência física nas atividades 
profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. (Incluído pela 
Lei nº 12.740, de 2012).
§ 1º - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao 
empregado um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário 
sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou 
participações nos lucros da empresa. (Incluído pela Lei nº 6.514, 
de 22.12.1977).
Nesse sentido, colaciono o texto da portaria nº 1.885, de 2 de 
dezembro de 2013, que aprova o Anexo 3 da NR-16 assim 
dispõe:
Aprova o Anexo 3 - Atividades e operações perigosas com exposição 
a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades 
profissionais de segurança pessoal ou patrimonial - da Norma 
Regulamentadora n.º 16 - Atividades e operações perigosas.
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso 
das atribuições que lhe conferem o inciso II do parágrafo único do 
art. 87 da Constituição Federal e os arts. 155 e 200 da Consolidação 
das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, 
de 1º de maio de 1943,
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o Anexo 3 - Atividades e operações perigosas com 
exposição a roubos ou outras espécies de violência física nas 
atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial – da 
Norma Regulamentadora n.º 16 - Atividades e operações perigosas, 
com a redação constante no Anexo desta Portaria.
Nesses termos, como as atividades de professor e outros cargos 
com lotação nas escolas não se enquadram no Anexo 3 da NR 16 
do TEM o adicional de periculosidade lhes é indevido.
Assim, a par do exposto, resta rechaçar qualquer pretensão da 
parte requerente em ter a demanda decidida a seu favor.
Posto isto, julgo IMPROCEDENTE o pedido para não reconhecer o 
direito ao adicional de periculosidade para servidores da educação 
trabalhando em escola.
Declaro resolvido o processo, com julgamento de mérito (CPC 487, 
I).
Considerando que a pretensão construída pelo advogado da parte 
requerente afronta texto expresso de lei (CF 36, CLT 193), declaro 
a parte requerente litigante de má fé e por conta disso:
Condeno a parte requerente ao pagamento das custas 
processuais;
Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários em valor 
correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 
causa;
Condeno a parte requerente ao pagamento de multa em valor 
correspondente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, 
que ficam revertidos em favor da parte requerida.
Justifico que ocorreu a hipótese de litigância de má fé referente 
a apresentação de pretensão contra texto expresso de lei porque 
se a Constituição Federal estabelece para a administração pública 
regra de que pagamentos de verbas a servidores somente podem 
ser feitos quando haja previsão legal, uma tese que busca direito 
baseado em fato como causa extra legal afronta diretamente tal 
premissa constitucional. A interpretação de legalidade se reforça 
na medida em que o art. 193, da CLT tem previsão de hipóteses 
que não contemplam o fato invocado pelo advogado da parte 
requerente.
Considerando que a parte requerente não comprovou sua 
hipossuficiência, tenho por bem indeferir os benefícios da 
assistência judiciária gratuita.
Sem custas e sem honorários.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe / DJe.
Decorrido o prazo de 10 dias e, com o trânsito em julgado, arquivem-
se.
Agende-se decurso de prazo recursal.
Porto Velho, 21/11/2019 
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Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, assinado 
digitalmente
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública Número do 
Processo: 7005293-10.2018.8.22.0001 
Requerente/Exequente: EXEQUENTE: MARIA JOSE 
NASCIMENTO ALBUQUERQUE 
Advogado do Requerente: ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
ARMANDO DIAS SIMOES NETO OAB nº RO8288, VANESSA 
CESARIO SOUSA OAB nº RO8058 
Requerido/Executado: EXECUTADO: MUNICIPIO DE PORTO 
VELHO 
Advogado do Requerido/Executado: ADVOGADO DO EXECUTADO: 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 
DESPACHO
Intime-se a parte embargada para manifestar-se no prazo de 10 
dias, sobre os embargos interpostos.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham conclusos 
para decisão dos embargos.
Porto Velho, 21/11/2019.
Juiz Johnny Gustavo Clemes, assinado digitalmente.
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública Número do 
Processo: 7005678-55.2018.8.22.0001 
Requerente/Exequente: EXEQUENTE: SANDRA DE ARAUJO 
Advogado do Requerente: ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
VANESSA CESARIO SOUSA OAB nº RO8058, ARMANDO DIAS 
SIMOES NETO OAB nº RO8288 
Requerido/Executado: EXECUTADO: MUNICIPIO DE PORTO 
VELHO 
Advogado do Requerido/Executado: ADVOGADO DO EXECUTADO: 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 
DESPACHO
Intime-se a parte embargada para manifestar-se no prazo de 10 
dias, sobre os embargos interpostos.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham conclusos 
para decisão dos embargos.
Porto Velho, 21/11/2019.
Juiz Johnny Gustavo Clemes, assinado digitalmente.
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
7041743-15.2019.8.22.0001 
AUTOR: IVAN DA SILVA ALVES 
ADVOGADO DO AUTOR: TECIANA MECHORA DOS SANTOS 
OAB nº RO5971 
RÉU: ESTADO DE RONDÔNIA 
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DE RONDÔNIA 
SENTENÇA
Vistos, etc.
Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/1995 c/c 
art. 27 da Lei n. 12.153/2009.
Fundamentos
Decido.
Trata-se de ação em que a parte autora pretende obter um 
pronunciamento judicial que declare ser o divisor 200 o correto para 
o cálculo de suas horas extras, considerando que sua carga horária 
é de 40h (quarenta horas) semanais, bem como a condenação 
do ESTADO DE RONDÔNIA no pagamento das diferenças 
retroativas.

Pois bem.
Ficou evidenciado nos autos que o ESTADO DE RONDÔNIA não vem 
aplicando o divisor de 200 para o cálculo das horas extraordinárias 
em total dissonância com a legislação e jurisprudência aplicável.
É que os tribunais pátrios vêm decidindo no sentido de declarar a 
aplicação do divisor de 200 (duzentos) para quem está submetida 
a uma carga horária de 40h (quarenta horas) semanais como é o 
caso da parte autora.
Vejamos o que diz o STJ, in verbis:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. 
ADICIONAL NOTURNO. SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. BASE 
DE CÁLCULO. 200 HORAS MENSAIS. 1. A jurisprudência desta 
Corte firmou-se no sentido de que o adicional noturno e o serviço 
extraordinário deve ser calculado com base no divisor de 200 
(duzentas) horas mensais, tendo em conta que a jornada máxima 
de trabalho dos servidores públicos federais passou a ser de 
40 (quarenta) horas semanais, nos termos do art. 19, da Lei n.º 
8.112/90. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg 
no AgRg no REsp 1531976/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 23/08/2018).
A propósito, a egrégia Turma Recursal na esteira do julgado acima 
também vem decidindo que o divisor 200 é o aplicável, senão 
vejamos:
AGENTE PENITENCIÁRIO. ADICIONAL NOTURNO. PAGAMENTO 
RETROATIVO. IMPLANTAÇÃO. LEI ESTADUAL N. 1068/2002. 
DIVISOR DE 200 HORAS. O cálculo do adicional noturno deve-se 
dividir o vencimento básico por 200h, à luz da jurisprudência do 
STJ e, ao final, multiplicar o valor da hora normal pelo percentual 
do adicional noturno (20%), previsto na legislação em vigor (Lei 
1068/02, art. 9º). (RECURSO INOMINADO CÍVEL 7002335-
27.2018.822.0009, Rel. Juiz Arlen Jose Silva de Souza, Tribunal 
de Justiça do Estado de Rondônia: Turma Recursal - Porto Velho, 
julgado em 04/10/2019.).
No mesmo sentido:
AGENTE PENITENCIÁRIO. ADICIONAL NOTURNO. PAGAMENTO 
RETROATIVO. IMPLANTAÇÃO. LEI ESTADUAL N. 1068/2002. 
DIVISOR DE 200 HORAS. - O cálculo do adicional noturno deve-
se dividir o vencimento básico por 200h, à luz da jurisprudência do 
STJ e, ao final, multiplicar o valor da hora normal pelo percentual 
do adicional noturno (20%), previsto na legislação em vigor (Lei 
1068/02, art. 9º). (RECURSO INOMINADO CÍVEL 7000060-
72.2018.822.0020, Rel. Juiz Arlen Jose Silva de Souza, Tribunal 
de Justiça do Estado de Rondônia: Turma Recursal - Porto Velho, 
julgado em 17/09/2019.).
Também o egrégio assentou:
Apelação. Servidor público. Hora extra. Base de cálculo. 
Pagamento. Inovação recursal. 1. Em se tratando de agente 
penitenciário, para efeito de cálculo de horas extras, na esteira 
de jurisprudência predominante, o divisor adotado, para fins de 
cálculo do adicional de serviço extraordinário, é de duzentas horas 
mensais. 2. Em sede de recurso e para que não ocorra inovação da 
lide, não se permite o conhecimento de matéria que não tenha sido 
previamente tratada no processo. 3. A lógica administrativa, fiscal 
e orçamentária impõe o cumprimento de diversos mecanismos 
burocráticos prévios à validação e pagamento das horas extras, 
inclusive com a instauração de processo administrativo, realidade 
que inviabiliza o pagamento ainda no mês trabalhado. 4. Nos 
termos de remansosa jurisprudência, as horas extras devem ter 
por base de cálculo o salário-base do servidor, excluídas, para 
evitar acúmulo de adicionais (art. 37, XIV, CF), gratificações 
permanentes ou temporárias. 5. Conforme o Enunciado nº 07 do 
STJ, somente nos recursos interpostos contra decisão publicada 
a partir de 18.03.2016 será possível o arbitramento de honorários 
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §11, do novo 
CPC. 6. Apelo que se nega provimento. (APELAÇÃO 7004320-
89.2017.822.0001, Rel. Des. Gilberto Barbosa, Tribunal de 
Justiça do Estado de Rondônia: 1ª Câmara Especial, julgado em 
07/11/2018.).
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Outrossim, o TST aprovou o enunciado de Súmula n. 431 que 
dispõe que “aplica-se o divisor 200 (duzentos) para o cálculo do 
valor do salário-hora do empregado sujeito a 40 (quarenta) horas 
semanais de trabalho.” 
Assim, à luz do princípio da legalidade (LOE n. 1.068 de 19/04/2002, 
art. 9º, §§ 1º, 2º e 3º c/c LCE n. 68/1992, art. 55) e da jurisprudência 
pátria, entendo que para o cálculo das horas extraordinárias / 
horas extras e adicional noturno da parte autora o ESTADO DE 
RONDÔNIA deve aplicar, necessariamente, o divisor de 200 horas 
a ensejar a procedência do pedido inicial.
Dispositivo
Frente ao exposto e ao mais que dos autos constam julgo 
PROCEDENTE o pedido inicial para fins de:
a) DETERMINAR ao ESTADO DE RONDÔNIA que proceda com 
a aplicação do divisor 200 (duzentos) para o cálculo das horas 
extraordinárias / horas extras da parte autora;
b) CONDENAR o ESTADO DE RONDÔNIA no pagamento 
retroativo (das diferenças) em razão da não aplicação do divisor 
200 para o cálculo das horas extraordinárias / horas extras;
O valor a ser pago será corrigido mês a mês pelo índice TR até 
antes de 25.03.2015 e a partir desta data pelo IPCA-E, acrescido de 
juros simples de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir da citação, 
bem ainda que sejam observados seus respectivos reflexos no 13º 
salário, férias e seu acréscimo de 1/3.
A parte requerente deverá deduzir de seus cálculos os valores já 
recebidos e consignar os pendentes, com base no que aqui se 
decide.
Poderá ser deduzido dos valores retroativos a pensão alimentícia, 
impostos e as respectivas contribuições previdenciárias, em sendo 
o caso.
DECLARO RESOLVIDO o mérito, nos termos do CPC/2015, art. 
487, inciso I.
Em relação à assistência judiciária gratuita, registro que a parte 
requerente não comprovou a sua hipossuficiência, razão pela qual 
não lhe assiste tal direito, devendo, num eventual recurso, recolher 
o respectivo preparo recursal.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do 
artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95, artigo 27, da Lei n. 12.153/09.
Intimem-se as partes pelo sistema PJe / DJe, servindo cópia 
da presente de expediente/ comunicação/ intimação/ carta-AR/ 
mandado/ ofício.
Registre-se.
Publique-se.
Porto Velho, 21/11/2019 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, assinado 
digitalmente
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
7041142-09.2019.8.22.0001 
REQUERENTE: JUDITE LUCIANO FREIRE LOBO 
ADVOGADO DO REQUERENTE: JOILSON SANTOS DE 
ALMEIDA OAB nº RO3505, PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR 
OAB nº RO2394 
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA 
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de julgamento de Embargos de Declaração para que 
este r. Juízo corrija erro material identificado no dispositivo da 
sentença quanto ao direcionamento da condenação ao pagamento 
das custas processuais, honorários e multa com fundamento na 
litigância de má-fé em desfavor do ESTADO DE RONDÔNIA já que 
o(a) condenado(a) foi a parte requerente.
É o breve relatório.

Decido.
De fato, o dispositivo da sentença está acometido do erro material 
apontado, visto que a condenação ao pagamento das custas 
processuais, honorários e multa com fundamento na litigância de 
má-fé foi direcionado à parte autora por conta da tese construída 
pelo seu advogado que afronta texto expresso de lei.
Posto isto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, 
julgo-os PROCEDENTES para fins de corrigir o erro material acima 
identificado e, assim, fazer constar no dispositivo da sentença de 
mérito o seguinte:
Posto isto, julgo IMPROCEDENTE o pedido para não reconhecer o 
direito ao adicional de periculosidade para servidores da educação 
trabalhando em escola.
Declaro resolvido o processo, com julgamento de mérito (CPC 487, 
I).
Considerando que a pretensão construída pelo advogado da parte 
requerente afronta texto expresso de lei (CF 36, CLT 193), declaro 
a parte requerente litigante de má fé e por conta disso:
1. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas 
processuais;
2. Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários em 
valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 
da causa;
3. Condeno a parte requerente ao pagamento de multa em valor 
correspondente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, 
que ficam revertidos em favor da parte requerida.
Justifico que ocorreu a hipótese de litigância de má fé referente 
a apresentação de pretensão contra texto expresso de lei porque 
se a Constituição Federal estabelece para a administração pública 
regra de que pagamentos de verbas a servidores somente podem 
ser feitos quando haja previsão legal, uma tese que busca direito 
baseado em fato como causa extra legal afronta diretamente tal 
premissa constitucional. A interpretação de legalidade se reforça 
na medida em que o art. 193, da CLT tem previsão de hipóteses 
que não contemplam o fato invocado pelo advogado da parte 
requerente.
Considerando que a parte requerente não comprovou sua 
hipossuficiência, tenho por bem indeferir os benefícios da 
assistência judiciária gratuita.
Sem custas e sem honorários.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Decorrido o prazo de 10 dias e, com o trânsito em julgado, arquivem-
se.
Agende-se decurso de prazo recursal.
Porto Velho
Johnny Gustavo Clemes
Intimem-se as partes pelo sistema PJe / DJe, servindo cópia 
da presente de expediente/ comunicação/ intimação/ carta-AR/ 
mandado/ ofício.
Agende-se decurso de prazo.
Porto Velho, 21/11/2019 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, assinado 
digitalmente
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
7042007-32.2019.8.22.0001 
REQUERENTE: IVETE MARIA PIUCO 
ADVOGADO DO REQUERENTE: JOILSON SANTOS DE 
ALMEIDA OAB nº RO3505, PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR 
OAB nº RO2394 
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA 
SENTENÇA
Vistos, etc.
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Trata-se de julgamento de Embargos de Declaração para que 
este r. Juízo corrija erro material identificado no dispositivo da 
sentença quanto ao direcionamento da condenação ao pagamento 
das custas processuais, honorários e multa com fundamento na 
litigância de má-fé em desfavor do ESTADO DE RONDÔNIA já que 
o(a) condenado(a) foi a parte requerente.
É o breve relatório.
Decido.
De fato, o dispositivo da sentença está acometido do erro material 
apontado, visto que a condenação ao pagamento das custas 
processuais, honorários e multa com fundamento na litigância de 
má-fé foi direcionado à parte autora por conta da tese construída 
pelo seu advogado que afronta texto expresso de lei.
Posto isto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, 
julgo-os PROCEDENTES para fins de corrigir o erro material acima 
identificado e, assim, fazer constar no dispositivo da sentença de 
mérito o seguinte:
Posto isto, julgo IMPROCEDENTE o pedido para não reconhecer o 
direito ao adicional de periculosidade para servidores da educação 
trabalhando em escola.
Declaro resolvido o processo, com julgamento de mérito (CPC 487, 
I).
Considerando que a pretensão construída pelo advogado da parte 
requerente afronta texto expresso de lei (CF 36, CLT 193), declaro 
a parte requerente litigante de má fé e por conta disso:
1. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas 
processuais;
2. Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários em 
valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 
da causa;
3. Condeno a parte requerente ao pagamento de multa em valor 
correspondente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, 
que ficam revertidos em favor da parte requerida.
Justifico que ocorreu a hipótese de litigância de má fé referente 
a apresentação de pretensão contra texto expresso de lei porque 
se a Constituição Federal estabelece para a administração pública 
regra de que pagamentos de verbas a servidores somente podem 
ser feitos quando haja previsão legal, uma tese que busca direito 
baseado em fato como causa extra legal afronta diretamente tal 
premissa constitucional. A interpretação de legalidade se reforça 
na medida em que o art. 193, da CLT tem previsão de hipóteses 
que não contemplam o fato invocado pelo advogado da parte 
requerente.
Considerando que a parte requerente não comprovou sua 
hipossuficiência, tenho por bem indeferir os benefícios da 
assistência judiciária gratuita.
Sem custas e sem honorários.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Decorrido o prazo de 10 dias e, com o trânsito em julgado, arquivem-
se.
Agende-se decurso de prazo recursal.
Porto Velho
Johnny Gustavo Clemes
Intimem-se as partes pelo sistema PJe / DJe, servindo cópia 
da presente de expediente/ comunicação/ intimação/ carta-AR/ 
mandado/ ofício.
Agende-se decurso de prazo.
Porto Velho, 21/11/2019 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, assinado 
digitalmente
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública Número do 
Processo: 7020418-81.2019.8.22.0001 
Requerente/Exequente: REQUERENTE: SHEILA MARTINS 
NORBERTO 

Advogado do Requerente: ADVOGADO DO REQUERENTE: 
GILBER ROCHA MERCES OAB nº RO5797, UILIAN HONORATO 
TRESSMANN OAB nº RO6805 
Requerido/Executado: REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO 
VELHO 
Advogado do Requerido/Executado: ADVOGADO DO REQUERIDO: 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 
DECISÃO
INDEFIRO dilação de prazo requerida pelo ente público, a 
PGM deverá promover organização para controle de suas 
finanças, assim sendo, ACOLHO os cálculos da contadoria 
judicial e determino a expedição de RPV mediante ID 32110888.
Se faltar algum dado ou documento, o CPE deverá praticar ato 
ordinatório de intimar para apresentação no prazo de 5 dias, sob 
pena de arquivamento e ocorrendo desídia praticar a consequência 
independentemente de nova deliberação judicial.
Registre-se que no ato de pagamento do valor principal fica 
autorizado o desconto dos seguintes tributos.
1. Contribuição previdenciária;
2. Imposto de renda.
Para o pagamento dos honorários fica autorizado o desconto dos 
seguintes tributos.
1. ISSQN;
2. Imposto de renda.
Para a hipótese de créditos que formaram-se em parcelas 
periódicas, o cálculo dos tributos deverá ser realizado mês a mês e 
não sobre o valor total do crédito.
Agende-se decurso de prazo de 65 dias. Se o prazo expirar sem 
reclamação de inadimplência, arquivem-se.
Porto Velho, 21/11/201921/11/2019.
juiz Johnny Gustavo ClemesJohnny Gustavo Clemes, assinado 
digitalmente.
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 
DECISÃO
Vistos.
Trata-se pedido de ação que trata sobre a incidência de ICMS 
sobre a TUST /TUSD e há pedido de antecipação de tutela.
Entretanto, o Ministro Relator Herman Benjamin suspendeu todos 
os processos em trâmite em território nacional que versem sobre 
a referida matéria (RESP Nº 1.163.020 – RS), com efeito, deixo de 
analisar o pedido de tutela de urgência.
Em atenção ao princípio da celeridade e economia processual, 
o Estado de Rondônia deverá ser citado e após o decurso de 
prazo para resposta os autos aguardarão a decisão do RESP Nº 
1.163.020 – RS.
Cite-se a parte requerida com prazo de 30 (trinta) dias, devendo 
ser enviada cópia da inicial, ficando ciente de que se desejar a 
produção de provas deverá apresentar na peça defensiva tal 
requerimento com todas as informações necessárias quais sejam: 
1- Testemunhal: nomes e endereços; 2- Pericial: nome, telefone, 
e-mail de eventual assistente técnico, além dos quesitos; 3- Exibição 
de documento ou fornecimento de informações: identificação do 
documento, descrição de seu conteúdo, bem como onde e com 
quem está depositado, sob pena de perda do direito de produzir 
tais provas.
Em relação a produção de provas, o mesmo vale para a parte 
requerente, mas com prazo de 10 dias, sob pena de preclusão.
Deixo de analisar eventual pedido de assistência judiciária gratuita 
em razão da garantia de acesso gratuito em primeiro grau nos 
juizados especiais.
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Cite-se e intime-se a parte requerida pelo sistema PJe, servindo-se 
da presente como mandado. 
Agende-se decurso de prazo para contestação e em seguida, 
todos os processos que versem sobre a mesma matéria deverão 
ser alocados em caixa própria pela CPE aguardando a decisão do 
STJ para retornar ao gabinete.
Porto Velho, 21/11/2019
Johnny Gustavo Clemes

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública Número do 
Processo: 7004000-87.2014.8.22.0601 
Requerente/Exequente: EXEQUENTE: JOSE ERIVALDO 
TEIXEIRA MACHADO 
Advogado do Requerente: ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
VANESSA FERNANDA CARNELOSE OAB nº RO6280 
Requerido/Executado: EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA 
Advogado do Requerido/Executado: ADVOGADO DO EXECUTADO: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
DECISÃO
Vistos.
Indefiro o pedido do Estado de Rondônia, de que a parte exequente 
peticione afirmando não ter recebido as mesmas verbas em outro 
processo.
Tal pedido não terá utilidade ao processo, vez que, afirmando a 
parte exequente não pleiteia a mesma verba em outro processo, 
caberá o Estado de Rondônia verificar a veracidade dos fatos, o 
que torna a manifestação sem qualquer utilidade ao processo.
O processo venceu as etapas para definição do valor do crédito, 
assim sendo, expeça-se RPV/precatório no valor de R$ 10.242,13.
Se faltar algum dado ou documento, o CPE deverá praticar ato 
ordinatório de intimar para apresentação no prazo de 5 dias, sob 
pena de arquivamento e ocorrendo desídia praticar a consequência 
independentemente de nova deliberação judicial.
Registre-se que no ato de pagamento do valor principal fica 
autorizado o desconto dos seguintes tributos.
1. Contribuição previdenciária;
2. Imposto de renda.
Para o pagamento dos honorários fica autorizado o desconto dos 
seguintes tributos.
1. ISSQN;
2. Imposto de renda.
Para a hipótese de créditos que formaram-se em parcelas 
periódicas, o cálculo dos tributos deverá ser realizado mês a mês e 
não sobre o valor total do crédito.
Agende-se decurso de prazo de 65 dias. Se o prazo expirar sem 
reclamação de inadimplência, arquivem-se.
Cópia do presente serve de mandado/carta/ofício. 
Porto Velho, 21/11/201921/11/2019.
juiz Johnny Gustavo ClemesJohnny Gustavo Clemes, assinado 
digitalmente.
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-
892, Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par Processo nº: 7040917-
86.2019.8.22.0001 (Processo Judicial eletrônico - PJe)
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: MOISES DE MATTOS
ADVOGADO DO REQUERENTE: JOILSON SANTOS DE 
ALMEIDA OAB nº RO3505, PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR 
OAB nº RO2394
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA

DECISÃO
A jurisprudência do STJ evoluiu e se consolidou no ano de 2018 para 
entender que a assistência judiciária gratuita somente será concedida 
com a apresentação de prova mínima a respeito da condição de 
hipossuficiência mencionada na lei n° 1.060/50 AgRg no AREsp 721.863/
SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 14/08/2018, DJe 23/08/2018; (AgRg no AREsp 737.289/RJ, 
Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, Julgado em 17/12/2015, 
DJe 12/2/2016 e AgInt no AREsp 1228850/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018)
Em virtude dos debates que ainda existiam e da consolidação ser recente, 
em homenagem a fundamentação das decisões, colaciono trechos das 
ementas dos julgados citados no parágrafo anterior.
“1. Embora a jurisprudência desta Corte tenha evoluído no sentido de 
permitir que o pedido de gratuidade de justiça, feito no curso da ação, possa 
ser formulado nas razões do próprio recurso, exige-se a demonstração da 
hipossuficiência.
2. No presente caso, não comprovou a recorrente a sua incapacidade para 
arcar com os custos do processo.”
“Assim, a assistência judiciária gratuita não poderia ser deferida porque, 
mais uma vez, a recorrente não fundamentou seu pedido de gratuidade, 
nem juntou documentos que demonstrassem a sua hipossuficiência 
financeira, em especial a declaração de pobreza exigida pela lei” 
“O fato de se tratar de associação sem fins lucrativos, por si só, não gera 
direito à isenção no recolhimento das custas do processo, e para obtenção 
do benefício é mister a demonstração de miserabilidade jurídica”
Como a parte recorrente deixou de apresentar documentos com potencial 
para demonstrar sua impossibilidade financeira de arcar com o pagamento 
das custas sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, e há 
incompatibilidade da gratuidade de justiça em grau de recurso em caso de 
má-fe, então, INDEFERE-SE o requerimento de gratuidade.
Por consequência, DECLARO DESERTO o recurso inominado interposto.
Se houver obrigação a ser exigida, o requerimento de cumprimento 
de sentença deverá ser apresentado no prazo de 10 dias, sob pena de 
arquivamento.
Agende-se decurso de prazo e na inércia, arquive-se.
21/11/2019
Johnny Gustavo Clemes

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
7038539-94.2018.8.22.0001 
REQUERENTE: ESTELA BRITO DE SOUZA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: ROBSON SANCHO FLAUSINO 
VIEIRA OAB nº RO4483 
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DE RONDÔNIA 
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Decido.
Trata-se de ação em que a parte requerente postula sua remoção e 
readaptação para o Município de Porto Velho, em função condizente com 
suas limitações.
Em síntese, diz a requerente que pouco após sua posse no cargo de 
professora no Município de Buritis teve problemas de ordem psiquiátrica e 
recomendação de readaptação e remoção.
Ocorre que, como já consignado na decisão dos embargos de declaração, 
não há previsão legal para o postulado.
Vejamos o que dispõe a Lei 68/92 a respeito da remoção:
Art. 47. Remoção é a movimentação do servidor, a pedido “ex-ofício” de 
um para outro órgão ou unidade, sem alteração de situação funcional, 
respeitada a existência de vagas no âmbito do respectivo quadro lotacional, 
com ou sem mudança de sede, por ato do Chefe do Poder Executivo.
Art. 48. Dar-se-á remoção:
I - de uma Secretaria, Autarquia ou Fundação para outra;
II - de uma Secretaria, Autarquia ou Fundação para órgão diretamente 
subordinado ao Governador e vice-versa;
III - de um órgão subordinado ao Governador para outro da mesma 
natureza.
Art. 49. A remoção processar-se-á:
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I - por permuta, mediante requerimento conjunto dos interessados, 
desde que observada a compatibilidade de cargos, com anuência dos 
respectivos Secretários ou dirigentes de órgãos, conforme dispuser em 
regulamento;
II - a pedido do interessado nos seguintes casos:
a) sendo ambos servidores, o cônjuge removido no interesse do serviço 
público para outra localidade, assegurado o aproveitamento do outro 
em serviço estadual na mesma localidade;
b) para acompanhar o cônjuge que fixe residência em outra localidade, 
em virtude de deslocamento compulsório, devidamente comprovado;
c) por motivo de tratamento de saúde do próprio servidor, do cônjuge 
ou dependente, desde que fiquem comprovadas, em caráter definitivo 
pelo órgão médico oficial, as razões apresentadas pelo servidor, 
independente de vaga.
III - no interesse do serviço público, para ajustamento de quadro 
de pessoal às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de 
reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade, conforme 
dispuser o regulamento.
§ 1º Na hipótese do inciso II, deverão ser observadas, para os membros 
do magistério, a compatibilidade de área de atuação e carga horária.
§ 2º Para os membros do magistério, a remoção processar-se-á 
somente entre unidades educacionais e entre unidades constantes da 
estrutura da Secretaria de Estado da Educação.
Art. 50. Não haverá remoção de servidores em estágio probatório, 
ressalvados os casos previstos na alínea ‘b’ do inciso II, e no inciso III, 
do artigo 49. (Alterado pela lei complementar n. 794, de 9 de setembro 
de 2014). (destaquei).
Veja que não há previsão legal para que o servidor seja removido em 
estágio probatório, com exceção das hipóteses do art. 50, nas quais não 
se enquadra a requerente.
Não é possível que se permita a remoção de servidor em estágio 
probatório, na medida em que não há amparo legal para tanto.
O mesmo não acontece com a readaptação, cuja previsão legal nada 
diz sobre vedar o servidor em estágio probatório.
Logo, a requente poderá buscar a readaptação na mesma localidade 
para a qual prestou concurso, todavia, não é possível a readaptação 
para o Município de Porto Velho.
Efetivamente os servidores, quando prestam concurso público, as vezes 
optam para localidade que entendem ser mais provável a nomeação, 
ocorre que, como no caso da requerente, este local é longe de sua 
família.
Assim, nesta hipótese, o servidor deve optar por permanecer no 
serviço público ou permanecer no convívio de sua família, dada a maior 
importância do interesse público neste caso.
Por fim, em relação ao Laudo de Readaptação apresentado pela 
requerente (ID 25770048) não é possível dizer que é confissão ou 
reconhecimento do direto da requerente pela administração pública.
Isso porquê ele é subscrito por médicos e não por profissionais 
qualificados para interpretar a legislação. O Laudo consiste em uma 
sugestão ao administrador público e merece fé apenas no que diz 
respeito ao estado de saúde do servidor e não o modo como manejá-lo, 
que incumbe ao titular da pasta.
Aliás, veja que o art. 31 da LC 68/92 nada dispõe sobre a modificação 
da localidade de trabalho do servidor, apenas de suas funções.
Dispositivo.
Pelo exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados pela parte 
requerente.
Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.
Sem custas e honorários advocatícios.
Comunique-se o Gabinete do Juiz Amauri Lemes, da Turma Recursal, a 
respeito do julgamento do mérito desta ação, em razão da existência de 
mandado de segurança contra o indeferimento da tutela de urgência.
Intimem-se.
Agende-se decurso de prazo.
Porto Velho, 21/11/2019 
Johnny Gustavo ClemesJohnny Gustavo Clemes
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, assinado 
digitalmente
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva, 
Bairro São Cristóvão, nº 2472, Bairro São Cristóvão, CEP 76820-892, 
Porto Velho, - de 2408 a 2800 - lado par

1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: 3217-1328
7048513-58.2018.8.22.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MARIA DE SOUSA MORAES
Advogado do(a) EXEQUENTE: ANDERSON FELIPE REUSING 
BAUER - RO5530
EXECUTADO: SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HUMANOS 
DO GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA e outros
INTIMAÇÃO
Por ordem do(a) juiz(a) de direito INES MOREIRA DA COSTA, fica 
a parte EXEQUENTE intimada para ciência e manifestação acerca 
da petição apresentada ID-32664647.
Prazo: 05(cinco) dias.
Porto Velho- RO21 de novembro de 2019
CRISTINA RODRIGUES COSTA
Técnico(a) Judiciário(a)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: 3217-1328 
7030422-80.2019.8.22.0001
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: SHELBI PRIESTER MARQUES, MARCOS 
CORREIA, JESUS SILVA BOABAID, MARCOS BARP DE 
ALMEIDA, EVANDRO KOVALHUK DE MACEDO
Advogado do(a) IMPETRANTE: FELIPE AMPUERO MARQUES - 
RO4628
IMPETRADO: Superintendente de Gestão de Pessoas do Estado 
de Rondônia e outros
Intimação
Por ordem da MMa. Juíza de Direito Dra. INES MOREIRA DA 
COSTA, fica a parte IMPETRANTE, por meio de seu Advogado/
procurador, intimado(a) para, querendo, apresentar contrarrazões 
ao Recurso de Apelação interposto nos autos. 
Prazo: 15(quinze) dias.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019.
SAULO DE TARSO SMITH MACIEL
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Fórum Cível da Comarca de Porto Velho Porto Velho - 1ª Vara de 
Fazenda Pública
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: 3217-1328 
7033853-25.2019.8.22.0001
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JOSE JOAQUIM DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: RAIMUNDO SOARES DE LIMA NETO 
- RO6232
RÉU: INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO EST DE 
RONDONIA
INTIMAÇÃO
Por ordem da juíza de direito INES MOREIRA DA COSTA, fica o(a) 
autor intimado para ciência e manifestação acerca da petição ID-
32673679.
Prazo: 05(cinco) dias.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019.
CRISTINA RODRIGUES COSTA
Técnico(a) Judiciário(a)



287DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: 3217-1328 
7024370-68.2019.8.22.0001
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ZIMAR MARQUES BASTOS
Advogados do(a) AUTOR: EDIR ESPIRITO SANTO SENA - 
RO7124, JOSE ROBERTO DE CASTRO - RO2350
REQUERIDO: INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO 
EST DE RONDONIA
INTIMAÇÃO
Por ordem da MMa. Juíza de Direito Dra. INES MOREIRA DA 
COSTA, ficam as partes intimadas para, querendo, especificarem 
as provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 
indeferimento. 
Prazo: 05 dias.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019.
ERACLIDES PEREIRA DA SILVA VIEIRA
Técnico(a) Judiciário(a)

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública 7038253-
53.2017.8.22.0001 
AUTOR: HARDI LAN LIMA DE SOUZA, RUA ALTEMAR DUTRA 
3274, CASA JUSCELINO KUBITSCHEK - 76829-432 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA - ADVOGADO DO AUTOR: EDISON 
CORREIA DE MIRANDA OAB nº RO4886, MOEMA SUELEN DE 
OLIVEIRA DE MIRANDA OAB nº RO6188 
RÉU: ESTADO DE RONDÔNIA, SEM ENDEREÇO - ADVOGADO 
DO RÉU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 
RONDÔNIA 
Despacho
Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre o laudo, no prazo 
de 15 dias. 
Após, conclusos. 
Porto Velho , 21 de novembro de 2019 .
Inês Moreira da Costa 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São 
João Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: 3217-
13280012825-04.2011.8.22.0001
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: PRICILA FARIAS DOS SANTOS
Advogados do(a) AUTOR: SILVANA FELIX DA SILVA SENA - 
RO4169, ERICA DE NAZARE SOUSA COSTA SILVA - RO3858, 
JOSE COSTA DOS SANTOS - CE33698-B
RÉU: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE
Advogado do(a) RÉU: HUDSON DELGADO CAMURCA LIMA - 
RO6792
Intimação
Por ordem da MMa. Juíza de Direito Dra. INÊS MOREIRA DA 
COSTA, fica o(a) a parte autora, por meio de Advogado/procurador, 
intimado(a) para dizer quanto ao prosseguimento do feito.
Prazo de 05 (cinco) dias.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019.
JOÃO BATISTA ALMEIDA DE OLIVEIRA
Técnico(a) Judiciário(a)

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública PROCESSO 7012856-
89.2017.8.22.0001
CLASSE Cumprimento de sentença

POLO ATIVO: EXEQUENTE: MARIZE DA CONCEICAO RAMOS 
DOS SANTOS, AVENIDA RIO MADEIRA 5064, - DE 5168 A 5426 
- LADO PAR NOVA ESPERANÇA - 76821-510 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
POLO PASSIVO: EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA, SEM 
ENDEREÇO
DESPACHO 
Intime-se a parte executada, Marize da Conceição Ramos dos 
Santos, para pagar a dívida no prazo de 15 dias, sob pena de 
penhora imediata e incidência de multa de 10% e honorários 
advocatícios de 10% sobre os valores devidos, conforme preceitua 
o artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil.
Intime-se ainda a executada para realizar o pagamento das custas 
processuais finais, no prazo de 15 dias, sob pena de protesto.
Decorrido o prazo sem comprovação do pagamento, façam-se 
conclusos para decisão.
SERVE O PRESENTE COMO CARTA / MANDADO / PRECATÓRIA 
/ OFÍCIO
Inês Moreira da Costa 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública PROCESSO 7012856-
89.2017.8.22.0001
CLASSE Cumprimento de sentença
POLO ATIVO: EXEQUENTE: MARIZE DA CONCEICAO RAMOS 
DOS SANTOS, AVENIDA RIO MADEIRA 5064, - DE 5168 A 5426 
- LADO PAR NOVA ESPERANÇA - 76821-510 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
POLO PASSIVO: EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA, SEM 
ENDEREÇO
DESPACHO 
Intime-se a parte executada, Marize da Conceição Ramos dos 
Santos, para pagar a dívida no prazo de 15 dias, sob pena de 
penhora imediata e incidência de multa de 10% e honorários 
advocatícios de 10% sobre os valores devidos, conforme preceitua 
o artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil.
Intime-se ainda a executada para realizar o pagamento das custas 
processuais finais, no prazo de 15 dias, sob pena de protesto.
Decorrido o prazo sem comprovação do pagamento, façam-se 
conclusos para decisão.
SERVE O PRESENTE COMO CARTA / MANDADO / PRECATÓRIA 
/ OFÍCIO
Inês Moreira da Costa 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Fórum Cível da Comarca de Porto Velho Porto Velho - 1ª Vara de 
Fazenda Pública
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: 3217-1328 
0001767-62.2015.8.22.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E 
CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: SÉRGIO ARAÚJO PEREIRA - 
RO6539, LUIS DE MIRANDA GALVAO - SP60228
EXECUTADO: MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Advogado do(a) EXECUTADO: CARLOS ALBERTO DE SOUSA 
MESQUITA - RO805
INTIMAÇÃO
Por ordem da juíza de direito INES MOREIRA DA COSTA, fica a 
parte EXEQUENTE intimado para no prazo de 15 (quinze) dias 
providenciar a juntada das documentações necessárias para 
expedição do precatório, nos termos da Decisão de Id 30967512.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019.
LUCIANA MOREIRA DA SILVA
Técnico(a) Judiciário(a)
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Fórum Cível da Comarca de Porto Velho Porto Velho - 1ª Vara de 
Fazenda Pública
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: 3217-1328 
0008787-12.2012.8.22.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: ASSOCIACAO DOS PRACAS E FAMILIARES DA 
POLICIA E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA
Advogados do(a) EXECUTADO: GRACILIANO ORTEGA SANCHEZ 
- RO5194, FERNANDO ALBINO DO NASCIMENTO - RO6311-A
INTIMAÇÃO
Por ordem da juíza de direito INES MOREIRA DA COSTA, fica 
o EXECUTADO intimado para ciência e manifestação acerca da 
Petição de Id. 32719860.
Prazo: 05(cinco) dias.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019.
LUCIANA MOREIRA DA SILVA
Técnico(a) Judiciário(a)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: 3217-1328 
7042645-02.2018.8.22.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: SERVIA ARAUJO FRANCA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ANE CAROLINE FERREIRA DOS 
SANTOS - RO4309
EXECUTADO: Estado de Rondônia
INTIMAÇÃO
Por ordem da MMa. Juíza de Direito Dra. INES MOREIRA DA 
COSTA, fica a parte exequente, por meio de seu advogado, intimada 
a efetuar o pagamento das custas processuais, que podem ser 
emitidas pela própria parte no sítio eletrônico do (Para emissão 
do boleto acesse o site do https://www.tjro.jus.br/, aba “Serviços 
Judiciais”; clica no ícone “Boleto Bancário”; posteriormente “custas 
Judiciais”), sob pena de protesto e inscrição em dívida ativa nos 
termos do Capítulo VI da Lei nº 3.896/2016 (Lei de Custas).
Prazo: 15 (quinze) dias. 
Com a comprovação do pagamento, os autos serão arquivados.
Decorrido o prazo, sem o pagamento das custas processuais, será 
expedida Certidão de Débito Judicial através do sistema “Controle 
de custas do TJ/RO”, remetida ao Tabelionato de protesto. Após, os 
autos serão arquivados até a vinda de informações. Tudo disposto 
no art. 35, §2º, da Lei nº 3.896/2016.
Havendo informação de pagamento no tabelionato, será expedida 
carta de anuência em favor do devedor, após, arquivados 
definitivamente os autos (art. 35, § 4º, Lei nº 3.896/2016).
De outra forma, recebendo confirmação da lavratura e registro 
do protesto, será providenciada a inscrição do débito em dívida 
ativa (art. 37, Lei nº 3.896/2016), e arquivado o feito. 
Ressalte-se que após efetivada a inscrição em dívida ativa, o Juízo 
não poderá receber qualquer valor a título de pagamento de custas 
(art. 38, § 3º, Lei nº 3.896/2016). 
Porto Velho-RO, 21 de novembro de 2019.
JOÃO BATISTA ALMEIDA DE OLIVEIRA
Técnico(a) Judiciário(a)

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública 
7025250-94.2018.8.22.0001 Procedimento Comum Cível 
POLO ATIVO
AUTOR: DIOVANDRES HENRIQUE MUNIZ DE OLIVEIRA, RUA 
POSSIDÔNIO FONTES 4651, (JD DAS MANGUEIRAS I) AGENOR 
DE CARVALHO - 76820-336 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 

ADVOGADO DO AUTOR: Danielle Rosas Garcez Bonifácio de 
Melo Dias OAB nº RO2353, MARCOS AURELIO DE MENEZES 
ALVES OAB nº RO5136 
POLO PASSIVO
RÉU: ESTADO DE RONDÔNIA 
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DE RONDÔNIA 
Sentença
Trata-se de Ação Ordinária movida por Diovandre Henrique Muniz 
de Oliveira em face do Estado de Rondônia, na qual pretende a 
inserção do adicional de periculosidade em sua remuneração, 
assim como o pagamento do retroativo e seus reflexos legais.
Afirma que por exercer suas atividades na Secretaria de Estado 
de Saúde, na função de Médico Intensivista, lotado no Hospital 
João Paulo II, nesta capital, coloca sua vida em risco, tendo em 
vista contato permanente com radiação em face de utilização de 
aparelho de raio-x.
Afirma nunca ter recebido o referido adicional de periculosidade, 
mesmo colocando em risco a sua vida e, portanto, requer a 
inclusão e pagamento dos valores retroativos a título de adicional 
de periculosidade.
Com a inicial vieram as documentações.
Pedido liminar indeferido (id. 19437066).
Contestação apresentada pelo Estado de Rondônia (id. 20668717), 
na qual afirma sobre a inexistência de laudo pericial que possibilite 
o reconhecimento do pagamento de tal benefício. Defende que não 
há preenchimento dos requisitos legais a possibilitar o pagamento 
do benefício, o qual apenas poderia ocorrer a partir da confecção 
do laudo pericial. Requer seja julgado improcedente a ação.
Réplica apresentada (id. 21648507).
Após requerida pela parte autora, foi deferida produção de prova 
pericial, sendo o laudo apresentado pela expert em id. 30450565.
A parte autora apresentou manifestação em face do laudo pericial 
produzido (id. 31241497), deixando o Estado de Rondônia de se 
manifestar no prazo legal.
É o relatório. Passa-se a decisão.
Cinge a lide em possível direito que de o autor receber adicional de 
periculosidade em virtude de suas atividades laborais colocarem 
em risco sua vida.
Como se sabe, não é o fato de trabalhar em um hospital que possibilita 
o empregado servidor receber adicional de periculosidade.
A atividade considerada perigosa deve ser demonstrada por meio 
de laudo pericial específico, o qual constatará se as atividades 
colocam em risco sua vida.
Sobre a necessidade de constatação da atividade insalubre e 
perigosa por laudo pericial, o STJ tem entendimento sedimentado, 
senão vejamos, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO 
INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS 
PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS, SEM EFEITOS 
MODIFICATIVOS. 1. De acordo com o previsto no artigo 1.022 do 
CPC/2015, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses 
de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão atacado ou 
com intuito de corrigir erro material. 2. Contudo, a fim de evitar 
novos questionamentos, acolhem-se os Embargos Declaratórios 
para esclarecimentos, sem, no entanto, emprestar-lhes efeitos 
infringentes. 3. Quanto ao termo inicial do adicional de periculosidade, 
é firme no STJ o entendimento de que “o pagamento de adicional 
de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo 
que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a 
que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu 
pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização 
do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de 
presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se 
efeitos retroativos a laudo pericial atual”. Nesse sentido, assim 
decidiu recentemente a Primeira Seção do STJ, no julgamento 
do PUIL 413/RS (Rel. Min. Bendito Gonçalves, DJe de 18/4/2018) 
(Grifei). 4. Dessa forma, é de se esclarecer que o termo a quo do 
adicional de insalubridade ou periculosidade é da data do laudo em 
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que o perito efetivamente reconhece que o embargante exerceu 
atividades periculosas. 5. Embargos de Declaração acolhidos, sem 
efeito modificativo, apenas para prestar esclarecimentos. (EDcl no 
REsp 1755087/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 05/09/2019) (grifo nosso)
Impossível a presunção da insalubridade e/ou periculosidade, a 
qual deve ser provada de forma específica.
Ocorre que durante a instrução processual o autor requereu a 
produção de prova pericial, o que foi deferida, tendo sido periciado 
a unidade de saúde e local onde o servidor executa suas atividades 
laborais, visando constatar se a atividade exercida pelos médico 
pertencentes a rede pública estadual de saúde coloca em risco sua 
vida a possibilitar a concessão do benefício pretendido.
Cumpre, antes de analisar o laudo pericial, informar que o Juiz não 
é vinculado a conclusão daquele, que pode, em face do princípio 
do livre convencimento motivado, julgar de outra forma com base 
em outros dados e elementos, senão vejamos, in verbis:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
INDENIZATÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 
CONCLUSÃO ESTADUAL FUNDADA EM FATOS, PROVAS 
E TERMOS CONTRATUAIS FIRMANDO A EXISTÊNCIA DE 
NEGOCIAÇÕES ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DO DEVER 
DE INDENIZAR. SÚMULAS 5 E 7/STJ. VALOR PROBANTE 
DAS PROVAS. LIVRE APRECIAÇÃO DO JULGADOR. AGRAVO 
INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há nenhuma omissão ou 
mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto 
inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 
489, § 1º, 1.022, I e II, e 1.025 do CPC/2015. A segunda instância 
dirimiu a causa com base em fundamentação sólida, sem tais 
vícios, o que não se confunde com omissão ou contradição, tendo 
em vista que apenas resolveu a celeuma em sentido contrário ao 
postulado pela parte insurgente. 2. O julgado estadual concluiu pela 
ausência dos pleitos vindicados na inicial (danos material e moral, 
lucros cessantes e restituição de impostos), porquanto teria sido 
demonstrado nos autos que o valor devidamente pactuado entre 
as partes sempre foi adimplido, razão pela qual não caberia falar 
em ocorrência de ato ilícito; e que teria ocorrido livre pactuação de 
aditivos aos contratos, adequando-os a novas realidades jurídicas 
existentes entre as partes. Essas conclusões foram fundadas 
na apreciação de fatos, provas e termos contratuais, atraindo a 
aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ por quaisquer das alíneas do 
permissivo constitucional. 3. A jurisprudência desta Corte entende 
que, “no sistema da persuasão racional, adotado pela legislação 
processual civil (artigos 130 e 131, CPC/1973 e 371, CPC/2015), 
o magistrado é livre para examinar o conjunto fático-probatório 
produzido nos autos para formar sua convicção, desde que indique 
de forma fundamentada os elementos de seu convencimento” (AgInt 
no AgRg no AREsp 717.723/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta 
Turma, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018). 4. Consoante o 
STJ, “não fica o juiz adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua 
convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos 
autos, podendo determinar a realização de nova perícia, quando a 
matéria não estiver suficientemente esclarecida, nos termos dos 
arts. 371, 479 e 480, do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no 
REsp 1.738.774/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 
Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 13/08/2018). 5. Agravo interno 
desprovido. (AgInt no REsp 1736715/MT, Rel. Ministro MARCO 
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, 
DJe 13/03/2019) (grifo nosso)
Sobre o laudo pericial, em diversos pontos a expert apontou que 
no local em que o autor executava suas atividades laborais, não 
apresentava perigo de vida (id. 30450565), senão vejamos, in 
verbis:
“Quesitos do Reclamante
5- O local de trabalho do Autor é perigoso?
Resposta: Não.
6- O local de trabalho do Autor representa risco de vida ao 
mesmo? 
Resposta: Não

8- No local de trabalho há pessoas perigosas? Se sim, o Requerente 
lida diretamente com essas pessoas? 
Resposta: Não.” (grifo nosso)
No entanto, apesar de reconhecer a inexistência do risco à vida 
do servidor em seu local de trabalho, o laudo pericial concluiu 
pela concessão do adicional de periculosidade, tendo em vista a 
exposição a radiação ionizantes (raio x), ind. 30450565 pag. 7, 
senão vejamos, in verbis:
“Conclusão: 
Conforme perícia realizada no meio ambiente de trabalho do 
reclamante, informações prestadas e análise de documentação, 
concluo que o senhor DIOVANDRES HENRIQUE MUNIZ DE 
OLIVEIRA faz jus ao recebimento de adicional de insalubridade em 
grau máximo, considerando estar em contato diário com agentes 
biológicos, constantes do Anexo 14, da NR 15 (Risco biológico) e 
periculosidade, devido estar expostos a Radiação ionizantes (Raio 
X).” (grifo nosso)
Percebe-se que o reconhecimento, como devido, do adicional de 
periculosidade decorre do contato que o autor possui com radiação 
ionizável, em virtude da existência de aparelho de raio-x móvel 
localizado na Unidade de Internação Intensiva, conforme afirma o 
laudo pericial (id. 30450565 pag. 5), in verbis:
“2. O local de trabalho apresenta elementos de perigo? Em seja 
caracterização de periculosidade dentre as exigências e parâmetros 
da legislação Estadual e Federal?
Resposta: Sim, devido a radiações ionizantes do aparelho de raio x 
móvel, conforme NR 15.”
Nas atividades executadas pelo autor em seu ambiente de trabalho, 
inclusive descritas pelo laudo pericial, não consta que o mesmo era 
responsável pela operação do aparelho de raio-x.
O suposto risco de vida seria a exposição à radiação emitida 
por aparelho de raio-x móvel, manuseado por outro profissional, 
na Unidade de Tratamento Intensivo – UTI, onde trabalha o 
requerente.
Sobre a exposição a radiação emitida por raio-x móvel, importante 
colacionar a tese fixada em Incidente de Recurso Repetitivo 
perante o Tribunal Superior do Trabalho, publicado recentemente 
em setembro de 2019, senão vejamos, in verbis: 
“INCIDENTE DE RECURSOS REPETITIVOS - ADICIONAL DE 
PERICULOSIDADE - ATIVIDADES POR TRABALHADORES 
QUE NÃO SEJAM TÉCNICOS DE RADIOLOGIA, EM ÁREAS 
DE EMERGÊNCIA EM QUE SE UTILIZA APARELHO MÓVEL 
DE RAIOS X PARA DIAGNÓSTICO MÉDICO - PORTARIA 
Nº 595 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO 1. A 
Portaria MTE nº 595/2019 e sua nota explicativa não padecem de 
inconstitucionalidade ou ilegalidade. 2. Não é devido o adicional de 
periculosidade a trabalhador que, sem operar o equipamento móvel 
de Raios X, permaneça, habitual, intermitente ou eventualmente, 
nas áreas de seu uso. 3. Os efeitos da Portaria nº 595/2015 do 
Ministério do Trabalho alcançam as situações anteriores à data de 
sua publicação. Tese fixada em Incidente de Recursos Repetitivos.” 
(IRR-1325-18.2012.5.04.0013, Subseção I Especializada em 
Dissídios Individuais, Redatora Ministra Maria Cristina Irigoyen 
Peduzzi, DEJT 13/09/2019). (grifo nosso)
Importante ainda destacar que quando firmada a tese perante 
aquela Justiça Especializada, em relação a nocividade em face 
daqueles que permanecem em ambiente onde é operado aparelho 
de raio-x móvel para diagnóstico médico, foram apontados inúmeros 
julgados do TST no mesmo sentido, senão vejamos, in verbis:
(...) RECURSO DE REVISTA. RECURSO INTERPOSTO 
SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014. (...) ADICIONAL DE 
PERICULOSIDADE. EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO IONIZANTE. 
APARELHO MÓVEL DE RAIO-X. Nos termos da OJ 345 da 
SbDI-1 do TST, a exposição do empregado a radiação ionizante 
ou a substância radioativa enseja a percepção do adicional de 
periculosidade. Todavia, não se consideram atividades perigosas 
aquelas desenvolvidas em áreas que utilizam equipamentos móveis 
de raios X para diagnóstico médico, conforme Portaria nº 595 de 
07.05.2015 . Recurso de revista conhecido e provido. (RR-20028-
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93.2013.5.04.0002, Relator Ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, 8ª 
Turma , DEJT 24/3/2017) (grifo nosso)
(...) RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO - ADICIONAL DE 
PERICULOSIDADE - RADIAÇÃO IONIZANTE APARELHO MÓVEL 
DE RAIO X A Orientação Jurisprudencial nº 345 da C. SBDI-1 do 
TST dispõe que a exposição do empregado a radiação ionizante 
ou a substância radioativa enseja a percepção do adicional de 
periculosidade. Todavia, não se consideram atividades perigosas 
aquelas desenvolvidas em áreas que utilizam equipamentos 
móveis de raios X para diagnóstico médico, nos termos da 
Portaria nº 595, de 7/5/2015 , do Ministério do Trabalho. Recurso 
de Revista conhecido e provido. (...) (RR-456-04.2011.5.04.0009, 
Relatora Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, 8ª Turma , DEJT 
19/12/2016) (grifo nosso)
RECURSO DE REVISTA (...) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. 
RAIO-X MÓVEL. LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS EXAMES. 
PROVIMENTO. O pagamento do adicional de periculosidade 
não é devido para profissionais que acompanham pacientes em 
procedimento de raio-X móvel, tendo em vista a nota explicativa 
inserida no Quadro Anexo da Portaria de nº 518 de 2003, por meio 
da Portaria nº 595 de 7/5/2015 do MTE , que considera que as 
atividades desenvolvidas em áreas que utilizam equipamentos 
móveis de raios-X para diagnóstico médico não são consideradas 
perigosas. Precedentes. Recurso de revista de que se conhece e a 
que se dá provimento. (RR-641-57.2011.5.04.0004, Relator Ministro 
Guilherme Augusto Caputo Bastos, 5ª Turma , DEJT 19/12/2016) 
(grifo nosso)
RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 
13.015/2014. 1. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. RADIAÇÕES 
IONIZANTES. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. UTILIZAÇÃO DE 
APARELHO MÓVEL DE RAIO-X. UTI. I - Dessume-se do acórdão 
recorrido que o fundamento norteador do Colegiado a quo para 
deferir o direito à percepção do adicional de periculosidade 
consistira na comprovação de que a Reclamante, técnica de 
enfermagem, durante a realização de exames com aparelho 
móvel de raio-X, ficava exposta a radiações ionizantes, nos termos 
da previsão contida na Portaria nº 3.393/1987. II - Com efeito, 
esta Corte, por meio da Orientação Jurisprudencial nº 345 da 
SBDI-1/TST, consolidou o entendimento de que “A exposição do 
empregado à radiação ionizante ou à substância radioativa enseja 
a percepção do adicional de periculosidade, pois a regulamentação 
ministerial (Portarias do Ministério do Trabalho nºs 3.393, de 
17.12.1987, e 518, de 07.04.2003), ao reputar perigosa a atividade, 
reveste-se de plena eficácia, porquanto expedida por força de 
delegação legislativa contida no art. 200, “caput”, e inciso VI, da 
CLT. No período de 12.12.2002 a 06.04.2003, enquanto vigeu a 
Portaria nº 496 do Ministério do Trabalho, o empregado faz jus 
ao adicional de insalubridade”. III - Todavia, a Portaria nº 595, de 
07/05/2015, inseriu nota explicativa no Quadro Anexo à Portaria 
nº 518/2003, explicitando que “Não são consideradas perigosas, 
as atividades desenvolvidas em áreas que utilizam equipamentos 
móveis de raios X para diagnóstico médico”. IV - Considerando-
se que o artigo 7º, XXIII, da Constituição Federal de 1988 garante 
aos trabalhadores adicional de remuneração para as atividades 
perigosas na forma da lei, e visto que a Lei conferiu ao Ministério do 
Trabalho a competência para disciplinar as matérias de que trata 
Capítulo V - dentre elas o adicional de periculosidade e questões 
referentes às atividades com radiações a ionizantes ou substâncias 
radioativas, sobressai, portanto, a limitação contida na nova Portaria 
nº 595/2015, a inviabilizar a percepção, na hipótese, de adicional 
de periculosidade para a reclamante. Precedentes. Recurso de 
revista conhecido e provido. (...) (RR-20133-88.2014.5.04.0017, 
Relator Ministro Antonio José de Barros Levenhagen, 5ª Turma , 
DEJT 18/3/2016) (grifo nosso)
Assim, o fato de o autor permanecer em local onde é executado 
diagnóstico médico mediante a utilização de raio-x móvel não 
caracteriza situação considerada de risco a sua vida a possibilitar a 
concessão do adicional de periculosidade como pretendido.
Ante o exposto, julga-se improcedente a ação.

Resolve-se o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Custas de lei. Honorários advocatícios pela parte sucumbente, o 
qual arbitro em 10% sobre o valor dado a causa, nos termos do art. 
85, §3º, I, do CPC.
Sentença não sujeita a remessa necessária, oportunamente, após 
pagamento das custas finais, arquivem-se. 
Vindo recurso voluntário, intime-se a parte contrária para apresentar 
contrarrazões e remetam-se ao e. TJRO.
Publique-se e registre-se eletronicamente. Intimem-se.
Porto Velho , 19 de novembro de 2019 .
Inês Moreira da Costa 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: 3217-1328
7022081-07.2015.8.22.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA 
(12078)
EXEQUENTE: JOAO DURVAL RAMALHO TRIGUEIRO MENDES 
JUNIOR
Advogados do(a) EXEQUENTE: ROBSON VIEIRA LEBKUCHEN - 
RO4545, JOAO CAETANO DALAZEN DE LIMA - RO6508
EXECUTADO: Estado de Rondônia e outros
INTIMAÇÃO
Por ordem do(a) juiz(a) de direito INES MOREIRA DA COSTA, fica 
a parte EXEQUENTE intimada para ciência e manifestação acerca 
da impugnação apresentada ID-31880572.
Prazo: 05(cinco) dias.
Porto Velho- RO21 de novembro de 2019
CRISTINA RODRIGUES COSTA
Técnico(a) Judiciário(a)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: 3217-1328 
7062841-61.2016.8.22.0001
AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65)
AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
RÉU: MARIA IVETE SANTOS DA SILVA e outros (22)
Advogado do(a) RÉU: ANTONIO AUGUSTO SOUZA DIAS - 
RO596
Advogado do(a) RÉU: ROBSON VIEIRA LEBKUCHEN - RO4545
Advogado do(a) RÉU: ANTONIO AUGUSTO SOUZA DIAS - 
RO596
INTIMAÇÃO
Por ordem da MMa. Juíza de Direito Dra. INES MOREIRA DA 
COSTA, ficam as partes intimadas para, querendo, especificarem 
as provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 
indeferimento. 
Prazo: 05 dias.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019.
CRISTINA RODRIGUES COSTA
Técnico(a) Judiciário(a)

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública PROCESSO 7037856-
91.2017.8.22.0001
CLASSE Cumprimento de sentença
POLO ATIVO: EXEQUENTE: MAURICIO XAVIER DE ARAUJO, 
RUA HENRIQUE SORO 5997, - ATÉ 6195/6196 APONIÃ - 76824-
038 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
POLO PASSIVO: EXECUTADOS: INSTITUTO DE PREV DOS 
SERV PUBLICOS DO EST DE RONDONIA, 7 DE SETEMBRO 
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CENTRO - 76900-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, P. D. I. 
D. P. D. S. P. D. E. D. R. -. I., AVENIDA SETE DE SETEMBRO 
2557, - DE 2223 A 2689 - LADO ÍMPAR NOSSA SENHORA DAS 
GRAÇAS - 76804-141 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
DESPACHO 
Intime-se a parte executada, Mauricio Xavier de Araujo, para 
pagar a dívida no prazo de 15 dias, sob pena de penhora imediata 
e incidência de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% 
sobre os valores devidos, conforme preceitua o artigo 523, §1º, do 
Código de Processo Civil.
Decorrido o prazo sem comprovação do pagamento, façam-se 
conclusos para decisão.
SERVE O PRESENTE COMO CARTA / MANDADO / PRECATÓRIA 
/ OFÍCIO
Inês Moreira da Costa 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara da Fazenda Pública PROCESSO 7050426-
75.2018.8.22.0001
CLASSE Cumprimento de sentença
POLO ATIVO: EXEQUENTE: MARIA FRANCISCA MENDES DA 
SILVA, RUA PEROBA FLORESTA - 76806-138 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
POLO PASSIVO: 
DESPACHO 
Intime-se a parte executada para pagar a dívida no prazo de 15 
dias, sob pena de penhora imediata e incidência de multa de 10% e 
honorários advocatícios de 10% sobre os valores devidos, conforme 
preceitua o artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil.
Decorrido o prazo sem comprovação do pagamento, façam-se 
conclusos para decisão.
SERVE O PRESENTE COMO CARTA / MANDADO / PRECATÓRIA 
/ OFÍCIO
Inês Moreira da Costa 
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803-
686, Porto Velho, RO 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública 7030700-
52.2017.8.22.0001 - Cumprimento de sentença 
POLO ATIVO
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA, SEM ENDEREÇO 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA 
POLO PASSIVO
EXECUTADO: SILVIA LIMA DA SILVA, RUA ALECRIM 5868 
COHAB - 76807-534 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXECUTADO: RAIMUNDO GONCALVES DE 
ARAUJO OAB nº RO3300 
DECISÃO
Cuida-se de Cumprimento de Sentença movido pelo Estado de 
Rondônia em face de Silvia Lima da Silva, pleiteando o pagamento 
de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 643,26 
(seiscentos e quarenta e três reais e vinte e seis centavos).
Intimada a executada para realizar o pagamento do débito, o 
patrono informou que a parte faleceu no ano de 2015, e ao final 
requereu a extinção do feito.
Em reposta o Estado de Rondônia requereu prazo para diligenciar 
junto aos Cartórios de registro civil a fim de obter informações acerca 
de abertura de inventário extrajudicial em nome da executada, 
sendo a resposta negativa. 
A par disso, requereu novamente a concessão de prazo para 
verificar a existência bens penhoráveis em nome da requerida, 
obtendo informações, conforme o Ofício n° 3330/2019/DRCF/GAB/
SEMUR da existência de um imóvel em nome da parte executada, 
e assim requereu a continuidade do processo com realização de 
penhora.

Vieram os autos para deliberação.
É o necessário. Decido.
Antes de mais nada, sobre a extinção do feito ainda não é cabível, 
face a necessidade de intimação do exequente para providenciar a 
regularização do polo passivo do cumprimento de sentença.
No caso, o Estado de Rondônia requer a penhora do imóvel para 
satisfazer uma dívida no valor de R$ 643,26 (seiscentos e quarenta 
e três reais e vinte e seis centavos). Todavia, considerando 
o diminuto valor da dívida não é proporcional penhorar o bem, visto 
que o exequente não diligenciou no sentido de saber da existência 
de outros bens, inclusive valores e veículos, obedecendo a 
ordem preferencial de bens penhoráveis prevista no Art. 835 do 
CPC, tudo em homenagem ao princípio da menor onerosidade ao 
devedor, nos termos do Art. 805 do CPC.
Outrossim, por haver pendência na composição dos sujeitos 
processuais, não é possível a realização de penhora do imóvel com 
situação cadastral n° 01.25.046.0262.001, localizado no endereço 
Rua Alecrim, n° 5865, Bairro: Cohab, Carta de Aforamento n° 3063, 
de modo que o exequente tomou conhecimento do falecimento do 
réu, porém não tomou providências a fim de sanar a irregularidade 
processual.
Ante o exposto, indefiro, por hora, o pedido de penhora 
no imóvel com situação cadastral n° 01.25.046.0262.001;
Intime-se o Estado de Rondônia para providenciar a citação dos 
herdeiros, no prazo de 02 (dois) meses, no termos do Art. 313, § 
2º, I do CPC).
Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho , 19 de novembro de 2019 .
Inês Moreira da Costa 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: 3217-1328 
7043733-41.2019.8.22.0001
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARIA DA GRACA SILVA
Advogados do(a) AUTOR: JOAO PAULO MESSIAS MACIEL - 
RO5130, PATRICIA SILVA DOS SANTOS - RO4089
RÉU: Estado de Rondônia
INTIMAÇÃO
Por ordem da MMa. Juíza de Direito Dra. INES MOREIRA DA 
COSTA, ficam as partes intimadas para, querendo, especificarem 
as provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 
indeferimento. 
Prazo: 05 dias.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019.
CRISTINA RODRIGUES COSTA
Técnico(a) Judiciário(a)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São 
João Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: 3217-
13287043460-96.2018.8.22.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ROSYMAR PEREIRA RODRIGUES
Advogado do(a) EXEQUENTE: ANE CAROLINE FERREIRA DOS 
SANTOS - RO0004309A
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
Certidão
Certifico, para os devidos fins de direito, que nesta data junto aos 
autos CDJ nº 009531/2019 de inscrição em protesto. 
Porto Velho, 14 de novembro de 2019.
ERACLIDES PEREIRA DA SILVA VIEIRA
Técnico Judiciário
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PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública 0007142-
64.2003.8.22.0001
Cumprimento de sentença
EXEQUENTES: LEANDRO DE SOUZA RAMOS, RUALEOPOLDO 
PERES 3537 CIDADE NOVA - 76800-000 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA, RENATO DE SOUZA RAMOS, RUA HUGO 
FERREIRA Nº 3877 CIDADE DO LOBO - 76800-000 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA, ELIANDRE DE SOUZA RAMOS, RUA 
HUGO FERREIRA Nº 3877 CIDADE DO LOBO - 76800-000 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA, CRIS DE SOUZA RAMOS, RUA 
HUGO FERREIRA Nº 3877 CIDADE DO LOBO - 76800-000 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA, CLESSE MARINHO DE SOUZA, 
RUA HUGO FERREIRA, 13 CIDADE DO LOBO - 76800-000 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA, MIRIAN DE SOUZA RAMOS, 
RUA HUGO FERREIRA, Nº 835 CIDADE DO LOBO - 76800-000 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
EXECUTADO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO, SEM 
ENDEREÇO
CPF/CNPJ: XXXX
DECISÃO
1. Deferi a realização de bloqueio judicial pelo sistema BACEN-
JUD, com o acréscimo da multa de 10% e honorários advocatícios 
de 10% sobre os valores devidos. 
2. Aguardou-se o período de 48h, e, realizada consulta da resposta, 
constatou-se resultado parcial, conforme documento anexo.
2.1. Assim, intime-se o executado na pessoa de seu advogado ou, 
não o tendo, pessoalmente, para os termos do art. 854, § 3º, do 
CPC.
3. Transcorrido o prazo sem impugnação, defiro a transferência dos 
valores para conta indicada pelo exequente, devendo a CPE oficiar 
à Caixa Econômica Federal para realização da transferência e 
comprovação nos autos no prazo de 20 dias.
4. Com a comprovação nos autos, dê-se vistas ao exequente para 
ciência e manifestação em 05 dias.
5. Intimem-se. Cumpra-se.
SERVE DE CARTA/MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA
Porto Velho, 22 de novembro de 2019.
Inês Moreira da Costa
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública 7052518-
89.2019.8.22.0001
Procedimento Comum Cível
AUTOR: CARMELITA AMORIM, RUA RAIMUNDO CANTUÁRIA 
8042, - DE 7850 A 8210 - LADO PAR TANCREDO NEVES - 76829-
592 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
RÉU: INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO EST DE 
RONDONIA, AVENIDA SETE DE SETEMBRO 2557, - DE 2223 A 
2689 - LADO ÍMPAR NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 76804-
141 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
DECISÃO
Não obstante os autos terem sido distribuídos perante esta Vara da 
Fazenda Pública, constata-se que, nos termos do § 4º, art. 2º, da 
Lei 12.153/2009, a competência para processar e julgar a presente 
causa é, em caráter absoluto, do Juizado Especial da Fazenda 
Pública, em razão de não se verificar a existência das exceções 
previstas no § 2º, do mesmo dispositivo legal, que justificassem a 
interposição da demanda perante esta Vara da Fazenda Pública.
Considerando anteriores devoluções de processos, e para evitar 
novos casos, registre-se, data vênia, que não sendo acolhida a 
competência, o juízo declinado, nos termos do parágrafo único do 
art. 66 do CPC, deverá suscitar o conflito, salvo se atribuir a outro 
juízo.
Ante o exposto, evitando possível nulidade processual decorrente 
de ato praticado por juízo incompetente, remetam-se os autos ao 
Juizado Especial da Fazenda Pública.

Intimem-se.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019.
Inês Moreira da Costa 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 7052520-
59.2019.8.22.0001
Gratificação
AUTOR: MILTON VIEIRA DO NASCIMENTO, RUA CASTILHO 
8295 MARINGÁ - 76825-228 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
RÉU: MUNICIPIO DE PORTO VELHO, AVENIDA SETE DE 
SETEMBRO 1044, - DE 984 A 1360 - LADO PAR CENTRO - 
76801-096 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Despacho
Trata-se de Ação Ordinária movida por MILTON VIEIRA DO 
NASCIMENTO em face do Município de Porto Velho, pleiteando o 
restabelecimento de gratificação suprimida indevidamente.
O autor requer a concessão da justiça gratuita, sobre o 
instituto, o CPC/15 trata da gratuidade de justiça em seus artigos 
98 e seguintes. 
Embora o §3º do art. 99 estabeleça a presunção de veracidade 
da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa 
natural, o §2º do mesmo artigo prevê a possibilidade de indeferir o 
pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 
pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 
Ainda segundo o dispositivo, quando observada a situação, o juiz 
deve determinar à parte a comprovação do preenchimento dos 
referidos pressupostos. 
Assim, intime-se autor para comprovar que a insuficiência de 
recursos, por meio de documentos, que demonstram seus ganhos 
e gastos mensais ou recolher as custas inciais, no prazo de 15 
dias.
Com a documentação nos autos, conclusos para análise.
Outrossim, sem comprovação do recolhimento das custas, venham 
conclusos para extinção.
Com o recolhimento, cite-se o requerido para contestar no prazo 
legal. 
Intime-se. Cite-se. 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública 7052576-
92.2019.8.22.0001 
EXEQUENTES: PETROLEO SABBA SA, ESTRADA DO 
BELMONT 10268, - DE 9984/9985 A 10999/11000 NACIONAL 
- 76801-890 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, VINHAS E 
REDENSCHI ADVOGADOS, PRAÇA QUINZE DE NOVEMBRO 
20, 12 ANDAR CENTRO - 20010-010 - RIO DE JANEIRO - RIO 
DE JANEIRO - ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: VICTOR 
MORQUECHO AMARAL OAB nº RJ182977 
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA, AVENIDA FARQUAR, 
- DE 2882 A 3056 - LADO PAR PEDRINHAS - 76801-470 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA - ADVOGADO DO EXECUTADO: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Despacho
Cuida-se de cumprimento de sentença dos autos n. 7046588-
95.2016.8.22.0001 proposto por Petróleo Sabba em face do Estado 
de Rondônia pleiteando o pagamento de honorários advocatícios 
sucumbenciais e reembolso de custas processuais. 
Ocorre que o cumprimento de sentença deve ser propostos nos 
autos originários n. 7046588-95.2016.8.22.0001 e não em ação 
autônoma, sendo esta portanto meio inadequado.
Antes o exposto, intime-se o exequente para dar início 
ao cumprimento de sentença nos originários n. 7046588-
95.2016.8.22.0001, no prazo de 05 dias.
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Decorrido o prazo, arquivem-se definitivamente.
Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho , 22 de novembro de 2019 .
Inês Moreira da Costa 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública 7047067-
83.2019.8.22.0001 - Ação Civil Pública Cível 
POLO ATIVO
AUTOR: ASSOCIACAO EM DEFESA DOS DIREITOS E 
GARANTIAS DO POVO DE RONDONIA, RUA IDALVA FRAGA 
MOREIRA 4.608, - DE 4478/4479 AO FIM ESCOLA DE POLÍCIA - 
76824-802 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: VINICIUS JACOME DOS SANTOS 
JUNIOR OAB nº RO3099 
POLO PASSIVO
RÉU: MUNICIPIO DE PORTO VELHO, RUA DOM PEDRO II 826, 
PREFEITURA DE PORTO VELHO CENTRO - 76801-066 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
DE PORTO VELHO 
DECISÃO
ASSOCIAÇÃO EM DEFESA DOS DIREITOS E GARANTIAS DO 
POVO DE RONDÔNIA (ADORO) promove Ação Civil Pública 
contra o Município de Porto Velho por meio da qual busca compelir 
o Município de Porto Velho, através do Secretaria Municipal De 
Infraestrutura Urbana e Serviços Básicos – SEMISB, que realize 
procedimento cabível nas Ruas Joaquim Bartolo, Bernardo Simeão, 
Gibraltar, Samuel Freitas e Geraldo Perez, todas localizadas entre 
as Ruas Emílio Feitosa e Capitão Sílvio, e Rua Hugo Ferreira, no 
trecho entre a Rua Geraldo Siqueira e Rua João Elis, no Bairro 
Cidade do Lobo, nesta Capital, cuja demanda é a intervenção 
urgente em virtude dos riscos apresentados aos usuários. 
Liminarmente, requer que seja determinado ao réu as seguintes 
medidas: a) Seja executada obra de drenagem e nova pavimentação 
asfáltica nas Ruas Joaquim Bartolo, Bernardo Simeão, Gibraltar, 
Samuel Freitas e Geraldo Perez, todas localizadas entre as Ruas 
Emílio Feitosa e Capitão Sílvio, e Rua Hugo Ferreira, no trecho 
entre a Rua Geraldo Siqueira e Rua João Elis, no Bairro Cidade 
do Lobo;
b) Seja estabelecida multa mínima diária para o descumprimento 
de quaisquer dos itens supra.
É o relato. Decido.
A tutela de urgência, nos termos do art. 300, do CPC, será concedida 
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 
direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado 
útil do processo (periculum in mora).
O fundamento utilizado pela parte autora para concessão da 
liminar se traduz na possível legalidade e lesividade ao patrimônio 
público e a população, em virtude da má qualidade e conservação 
das vias públicas municipal, em especial as ruas Joaquim Bartolo, 
Bernardo Simeão, Gibraltar, Samuel Freitas e Geraldo Perez, 
todas localizadas entre as Ruas Emílio Feitosa e Capitão Sílvio, e 
Rua Hugo Ferreira, no trecho entre a Rua Geraldo Siqueira e Rua 
João Elis, no Bairro Cidade do Lobo, nesta Capital.
Importante mencionar que se de um lado existe a limitação da 
atuação do 
PODER JUDICIÁRIO, do outro existem elementos como direitos 
fundamentais, direitos humanos e garantias sociais básicas, 
previstos na ordem constitucional, que possibilita a atuação Judicial 
para concretização desses direitos.
No entanto, percebe-se que o objeto da lide envolve política pública 
municipal, sendo que tal procedimento administrativo decorre da 
discricionariedade do Poder Executivo, o qual escolhe qual a 
melhor forma de investimento das verbas públicas para beneficiar 
a população.

É certo que não se inclui nas funções do  PODER JUDICIÁRIO a de 
formular e de implementar políticas públicas, pois, nesse domínio o 
encargo reside primariamente aos poderes Legislativo e Executivo.
Tal incumbência, no entanto, embora em bases excepcionais, 
poderá atribuir-se ao PODER JUDICIÁRIO, se e quando os órgãos 
estatais competentes, por descumprirem os encargos político-
jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal 
comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais 
e coletivos impregnados de estrutura constitucional, ainda que 
derivados de cláusulas revertidas de conteúdo programático.
Percebe-se que dentre os direitos sociais guarnecidos pela ordem 
Constitucional, a educação e a saúde são prioridades, sendo de 
pleno conhecimento deste Juízo, assim como das partes que 
compõe a lide, que àqueles são prestados com maior deficiência 
nesta Municipalidade, causando danos ainda maior à população 
se comparado a necessidade de infraestrutura (pavimentação) de 
via pública.
Ainda, não se pode olvidar que o art. 5º, da Constituição Federal, 
consagra o princípio da igualdade, sendo que a pretensão de 
pavimentar de trecho específico de via pertencente a determinado 
bairro causa lesão a tal princípio. Isso porque o objeto da lide 
beneficiará apenas uma parte da população, sem que haja prova 
da inexistência de outras regiões no município que possuam maior 
necessidade na implementação de tais serviços.
Assim, em uma análise sumária, não se identifica elementos da 
probabilidade do direito da parte autora a possibilitar a concessão 
da liminar pretendida.
Ante o exposto, indefere-se o pedido liminar.
Cite-se o demandado para apresentar resposta no prazo legal (art. 
7º, IV, da lei 4.717/65).
Intime-se o Ministério Público do Estado para acompanhar e, caso 
julgue necessário, intervir no feito, nos termos do art. 6º, §4º, da lei 
4.717/65.
Apresentada a contestação, manifeste-se o Autor, prazo de 15 
(quinze) dias.
Tendo em vista que o pedido de produção de provas das partes 
deve ocorrerem com a inicial (art. 319, VI, CPC), em contestação 
(art. 336, CPC) ou em réplica (arts. 350 e 351, do CPC), após 
réplica venham conclusos para análise da necessidade de novas 
provas requeridas ou julgamento antecipado da lide nos termos do 
art. 355, do CPC.
Deverá a CPE providenciar a exclusão da Infraestrutura Urbana e 
Serviços Públicos é mero órgão do Município de Porto Velho do 
polo passivo da lide.
Cite-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Porto Velho , 22 de novembro de 2019 .
Inês Moreira da Costa 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Fórum Cível da Comarca de Porto Velho Porto Velho - 1ª Vara de 
Fazenda Pública
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: 3217-1328 
7020596-30.2019.8.22.0001
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JOAO APARECIDO CASAGRANDE
Advogado do(a) AUTOR: JESUS CLEZER CUNHA LOBATO - 
RO2863
RÉU: Estado de Rondônia
INTIMAÇÃO
Por ordem da juíza de direito INES MOREIRA DA COSTA, ficam 
as partes intimadas para ciência e manifestação acerca do(a) ofício 
3559/2019 [ 32840000].
Prazo: 05(cinco) dias.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019.
ERACLIDES PEREIRA DA SILVA VIEIRA
Técnico(a) Judiciário(a)
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PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública 7034373-
87.2016.8.22.0001 
AUTOR: ACIR DA CRUZ, RUA GOIATUBA 4216 JARDIM SANTANA 
- 76828-648 - PORTO VELHO - RONDÔNIA - ADVOGADO DO 
AUTOR: UILIAN HONORATO TRESSMANN OAB nº RO6805, 
GILBER ROCHA MERCES OAB nº RO5797 
RÉU: ESTADO DE RONDÔNIA, AVENIDA FARQUAR 
2986 PEDRINHAS - 76801-470 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA - ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA GERAL 
DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Despacho
Intime-se a parte autora para manifestação sobre o pedido de 
revogação da gratuidade judiciária proposto pelo Estado de 
Rondônia, devendo comprovar, por meio de documentos, seus 
ganhos e gastos mensais a fim manter o benefício, no prazo de 
05 dias.
Intime-se.Cumpra-se.
Porto Velho , 22 de novembro de 2019 .
Inês Moreira da Costa 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública 7052338-
73.2019.8.22.0001 - Mandado de Segurança Cível 
POLO ATIVO
IMPETRANTE: CALECHE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME - 
ME, RUA SEIS DE MAIO 777, - DE 645 A 953 - LADO ÍMPAR 
URUPÁ - 76900-195 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO IMPETRANTE: MARCELO ESTEBANEZ 
MARTINS OAB nº RO3208 
POLO PASSIVO
IMPETRADOS: ESTADO DE RONDÔNIA,, AVENIDA FARQUAR 
2986, PGE - ED. PACAÁS NOVOS, 7ANDAR PEDRINHAS - 76801-
470 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, CHEFE DA ASSESSORIA 
TÉCNICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA,, 
AVENIDA FARQUAR 2986, ASTEC - SEJUS PEDRINHAS - 
76801-470 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, CHEFE DO NÚCLEO 
DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, 
AVENIDA FARQUAR 2986, NUCOM - SEJUS PEDRINHAS 
- 76801-470 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, BANDOLIN 
FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA, AVENIDA AMAZONAS 
6989, - DE 6491 A 6989 - LADO ÍMPAR CUNIÃ - 76824-461 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DOS IMPETRADOS: 
Decisão
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Caleche 
Comércio e Serviços Ltda – ME em face do Chefe do Núcleo de 
Compras da Secretaria de Estado de Justiça, Chefe da Assessoria 
Técnica da Secretaria de Estado da Justiça e Empresa Bandolin 
Fornecimento de Refeições Ltda, na qual pretende, liminarmente, 
seja determinada a habilitação da Impetrante; ou, por conseguinte, 
em caso de indeferimento, a suspensão da assinatura de Contrato 
decorrente de Licitação Emergencial (Processo Administrativo nº. 
0033.457948/2019- 74) com a empresa BANDOLIN até julgamento 
da lide.
Afirma ter participado do processo de contratação emergencial 
nº. 0033.457948/2019-74, cujo objeto é a aquisição de refeições 
prontas (desjejum, almoço, jantar e lanche da noite) para atender 
as necessidades do Sistema Prisional de Porto Velho/RO a partir 
de 30.11.2019.
Relata ter se sagrado vencedora do lote 03 do certame, tendo, 
na fase de análise dos documentos, sido desabilitada por não ter 
apresentado alvará sanitário do local onde iria ser prestado os 
serviços, sendo Município de Porto Velho.
Relata que o edital determinou a entrega do alvará sanitário da 
sede da empresa, sendo que esta se localiza no Município de Ji-
paraná, o que teria ficado ambíguo, fazendo com que a vencedora 
apresentasse a documentação da vigilância sanitária do Município 
de Ji-paraná.

Afirma mesmo após a interposição do recurso sobre a ambiguidade 
e a apresentação de licença sanitária pertinente a sua filial existente 
no município de Porto Velho, as autoridades coatoras mantiveram 
a decisão de sua desabilitação, lesando direito líquido e certo 
passível de correção por meio da presente lide.
Com a inicial vieram as documentações.
É o necessário. Passa-se a decisão.
É consabido que o pedido liminar tem ocasião quando há 
plausibilidade no direito invocado e se vislumbre ineficácia da 
medida acaso somente ao final seja deferida (art. 7°, II, da Lei 
12.016/2009).
O edital, projeto básico, que regula o procedimento simplificado 
emergencial de contratação, em seu item 15.1.3, V (id. 32793192), 
assim prescreve, in verbis:
“15.1.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
...
V. Alvará Sanitário da sede da empresa, emitido pela Vigilância 
Sanitária Municipal ou Estadual do local onde serão fornecidas as 
refeições, de acordo com o Decreto Lei 986/1969.” (grifo nosso)
Diferentemente do que alega a impetrante, a descrição do edital 
é clara ao prescrever sede da empresa na localidade onde será 
fornecida a refeição.
Isso porque haveria a possibilidade de no Município de Porto 
Velho existirem diversas agências da empresa, o que possibilitaria 
confusão do local ao qual deveria ser apresentada licença da 
vigilância sanitária.
No momento em que o edital prescreve “onde serão fornecidas 
as refeições”, deixa claro que a documentação pretendida é da 
principal filial do município de Porto Velho.
Não seria lógico receber licença sanitária do município de Ji-paraná, 
sendo que o serviço a ser prestado ocorrerá no município de Porto 
Velho, em se tratando de fornecimento de alimentos prontos.
No entanto, percebe-se que a impetrante possui Licença Sanitária 
emitida pelo órgão competente junto ao Município de Porto Velho 
(id. 32793778), válida desde 19.02.2019, com vencimento para 
fevereiro de 2020.
Não se pode conceber que o excesso de formalidade cause dano 
ao erário. Isso porque a proposta mais vantajosa foi da impetrante, 
sendo que a mesma possuía todas as documentações necessárias 
para habilitação, deixando de apresentar a certidão de vigilância 
sanitária em virtude de má interpretação do projeto básico que rege 
o processo.
Assim, em uma análise sumária, verificado o excesso de 
formalidade, a possível lesão causada ao erário com a contratação 
de empresa que ofereceu proposta menos vantajosa e a falta 
de razoabilidade na decisão administrativa, possível constatar a 
existência de elementos da probabilidade do direito da impetrante 
a conceder parcialmente a liminar.
Isso porque a declaração de habilitação da impetrante para 
prosseguimento do feito administrativo é matéria de mérito, o que 
geraria o julgamento precoce do mandamus, o que é vedado pelo 
ordenamento jurídico brasileiro.
O perigo da demora se monstra presente tendo em vista possibilidade 
de contratação emergência de empresa para fornecimento de 
alimento em valor superior ao ofertado pela impetrante, o que 
causará danos ao erário.
Ante o exposto, concede-se em partes a liminar, determinando-
se a suspensão do processo de Licitação Emergencial - Processo 
Administrativo nº. 0033.457948/2019- 74 ou da eficácia do Contrato, 
caso já tenha sido assinado, até o fim da presente lide.
Tendo em vista urgência no cumprimento da liminar, deverão as 
autoridades coatoras serem notificadas pessoalmente por meio de 
oficial de justiça.
A presente decisão servirá de notificação para que as autoridades 
tidas como coatoras prestem informações, caso queira, no prazo 
de até 10 dias.
Intime-se a empresa Bandolin Fornecimento de Refeições Ltda, 
litisconsorte passiva necessária, para, querendo, se manifestar nos 
autos no prazo de até 10 dias.
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Dê-se ciência a Procuradoria do Estado de Rondônia, enviando-lhe 
cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no 
feito.
Após, dê-se vista ao Ministério Público, para parecer.
Notifiquem-se. Intimem-se.
A presente decisão servirá de mandado para seu fiel 
cumprimento.
Porto Velho , 22 de novembro de 2019 .
Inês Moreira da Costa 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública 7049808-
96.2019.8.22.0001 
AUTOR: BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA, 
RUA CUBA 8-50, - DE QUADRA 6 AO FIM VILA INDEPENDÊNCIA 
- 17054-280 - BAURU - SÃO PAULO - ADVOGADO DO AUTOR: 
FELIPE BRAGA DE OLIVEIRA OAB nº SP298740 
RÉU: F. E. D. E. D. R., AVENIDA FARQUAR 2986, EDIFÍCIO 
PACAÁS NOVOS PEDRINHAS - 76801-470 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA - ADVOGADO DO RÉU: 
Despacho
Cite-se o requerido para apresentar contestação no prazo legal. 
Apresentada a contestação, manifeste-se o Autor, prazo de 15 
(quinze) dias.
Tendo em vista que o pedido de produção de provas devem ocorrer 
com a inicial (art. 319, VI, CPC), em contestação (art. 336, CPC) 
ou em réplica (arts. 350 e 351, do CPC), após réplica venham 
conclusos para análise da necessidade de novas provas requeridas 
ou julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, do CPC.
Cite-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.
Porto Velho , 22 de novembro de 2019 .
Inês Moreira da Costa 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública 7051890-
03.2019.8.22.0001 - Mandado de Segurança Cível 
POLO ATIVO
IMPETRANTE: CEREALISTA CAMILA LTDA, AVENIDA 
MARECHAL RONDON 1528 CENTRO - 76970-000 - PIMENTA 
BUENO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO IMPETRANTE: SERGIO HOLANDA DA COSTA 
MORAIS OAB nº RO5966 
POLO PASSIVO
IMPETRADO: C. D. R. E. D. S. D. E. D. F. D. E. D. R., AVENIDA 
FARQUAR 2986, EDIF. PACAAS NOVOS 5 ANDAR PEDRINHAS 
- 76801-470 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO IMPETRADO: 
Decisão
Trata-se os autos de mandado de segurança impetrado por 
Cerealista Camila Ltda contra suposto ato ilegal do Gerente de 
Arrecadação da Coordenadoria da Receita Estadual, consistente 
em não responder o pedido feito administrativamente de 
disponibilização de cópia do Processo Administrativo que original a 
CDA n. 20120200001338. 
Narra a impetrante que a fim de impugnar os motivos pelos quais 
se fundam as dívidas apresentadas pelo impetrado, no dia 12 de 
abril de 2017 protocolou junto à Secretaria de Estado de Finanças 
um pedido de cópia do processo administrativo e passados mais de 
90 (noventa) dias, procurou obter informações à Procuradoria da 
SEFIN/RO, sem lograr êxito, e até a impetração deste mandamus, 
ainda não havia obtido nenhuma resposta quanto ao seu pedido.
Liminarmente requer a intimada a Autoridade coatora afim de que se 
determine suspensão da restrição na inscrição da Impetrante e da 
exigibilidade dos tributos de forma antecipada como punição pelos 
supostos débitos até a disponibilização do processo administrativo 

referente à Certidão de Dívida Ativa n.º 20120200001338.
Com a inicial vieram as documentações.
É o necessário. Passa-se a decisão.
É consabido que o pedido liminar tem ocasião quando há 
plausibilidade no direito invocado e se vislumbre ineficácia da 
medida acaso somente ao final seja deferida (art. 7°, II, da Lei 
12.016/2009).
Percebe-se que o direito liquido e certo objeto da presente lide é 
o livre acesso a informação e a publicidade dos atos públicos, não 
estabelecendo qualquer relação com a legalidade da constituição 
da certidão de dívida ativa.
Assim, impossível a concessão do pedido liminar para suspensão 
da exigibilidade da CDA, tendo em vista que os atos praticados 
pela administração pública possuem presunção relativa de 
legalidade, cabendo a parte impetrante comprovar a irregularidade 
em sua constituição a possibilitar o deferimento de sua pretensão 
antecipatória, o que não é possível por não ser objeto da lide.
Assim, indefere-se o pedido liminar.
Notifique-se a autoridade tida como coatora para preste informações, 
caso queira, no prazo de até 10 dias.
Dê-se ciência a Procuradoria do Estado de Rondônia, enviando-lhe 
cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no 
feito.
Após, dê-se vista ao Ministério Público, para parecer.
Notifique-se. Intimem-se.
Porto Velho , 22 de novembro de 2019 .
Inês Moreira da Costa 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública 7052565-
63.2019.8.22.0001
Procedimento Comum Cível
AUTOR: KENNY ANDERSON QUEIROZ CALDAS, RUA ALICE J. 
D’ANNA JULIANA 77, AP. 3B JARDIM PARAÍSO - 13561-080 - 
SÃO CARLOS - SÃO PAULO
RÉU: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-
RO, RUA DOUTOR JOSÉ ADELINO 4477, - DE 4411/4412 AO FIM 
COSTA E SILVA - 76803-592 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
DECISÃO
Não obstante os autos terem sido distribuídos perante esta Vara da 
Fazenda Pública, constata-se que, nos termos do § 4º, art. 2º, da 
Lei 12.153/2009, a competência para processar e julgar a presente 
causa é, em caráter absoluto, do Juizado Especial da Fazenda 
Pública, em razão de não se verificar a existência das exceções 
previstas no § 2º, do mesmo dispositivo legal, que justificassem a 
interposição da demanda perante esta Vara da Fazenda Pública.
Considerando anteriores devoluções de processos, e para evitar 
novos casos, registre-se, data vênia, que não sendo acolhida a 
competência, o juízo declinado, nos termos do parágrafo único do 
art. 66 do CPC, deverá suscitar o conflito, salvo se atribuir a outro 
juízo.
Ante o exposto, evitando possível nulidade processual decorrente 
de ato praticado por juízo incompetente, remetam-se os autos ao 
Juizado Especial da Fazenda Pública.
Intimem-se.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019.
Inês Moreira da Costa 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública 7052523-
14.2019.8.22.0001
Procedimento Comum Cível
AUTOR: MARIA MARGARIDA ASSIS DOS SANTOS, ESTRADA 
DOS PERIQUITOS 1863, - ATÉ 2199 - LADO ÍMPAR MARCOS 
FREIRE - 76814-118 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
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RÉU: INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO EST DE 
RONDONIA, AVENIDA SETE DE SETEMBRO 2557, - DE 2223 A 
2689 - LADO ÍMPAR NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 76804-
141 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Decisão
Não obstante os autos terem sido distribuídos perante esta Vara da 
Fazenda Pública, constata-se que, nos termos do § 4º, art. 2º, da 
Lei 12.153/2009, a competência para processar e julgar a presente 
causa é, em caráter absoluto, do Juizado Especial da Fazenda 
Pública, em razão de não se verificar a existência das exceções 
previstas no § 2º, do mesmo dispositivo legal, que justificassem a 
interposição da demanda perante esta Vara da Fazenda Pública.
Considerando anteriores devoluções de processos, e para evitar 
novos casos, registre-se, data vênia, que não sendo acolhida a 
competência, o juízo declinado, nos termos do parágrafo único do 
art. 66 do CPC, deverá suscitar o conflito, salvo se atribuir a outro 
juízo.
Ante o exposto, evitando possível nulidade processual decorrente 
de ato praticado por juízo incompetente, remetam-se os autos ao 
Juizado Especial da Fazenda Pública.
Intimem-se.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019.
Inês Moreira da Costa 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: 3217-1328 
7030068-60.2016.8.22.0001
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DA POLICIA 
CIVIL DO EST DE RO
Advogados do(a) IMPETRANTE: EDISON CORREIA DE MIRANDA 
- RO4886, MOEMA SUELEN DE OLIVEIRA DE MIRANDA - 
RO6188
IMPETRADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE RONDÔNIA-IPERON e outros 
(3)
INTIMAÇÃO
Por ordem da MMa. Juíza de Direito Dra. INES MOREIRA DA 
COSTA, fica o Impetrante, por meio de seu advogado, intimada 
a efetuar o pagamento das custas processuais, que podem ser 
emitidas pela própria parte no sítio eletrônico do (Para emissão 
do boleto acesse o site do https://www.tjro.jus.br/, aba “Serviços 
Judiciais”; clica no ícone “Boleto Bancário”; posteriormente “custas 
Judiciais”), sob pena de protesto e inscrição em dívida ativa nos 
termos do Capítulo VI da Lei nº 3.896/2016 (Lei de Custas).
Prazo: 15(quinze) dias. 
Com a comprovação do pagamento, os autos serão arquivados.
Decorrido o prazo, sem o pagamento das custas processuais, será 
expedida Certidão de Débito Judicial através do sistema “Controle 
de custas do TJ/RO”, remetida ao Tabelionato de protesto. Após, os 
autos serão arquivados até a vinda de informações. Tudo disposto 
no art. 35, §2º, da Lei nº 3.896/2016.
Havendo informação de pagamento no tabelionato, será expedida 
carta de anuência em favor do devedor, após, arquivados 
definitivamente os autos (art. 35, § 4º, Lei nº 3.896/2016).
De outra forma, recebendo confirmação da lavratura e registro 
do protesto, será providenciada a inscrição do débito em dívida 
ativa (art. 37, Lei nº 3.896/2016), e arquivado o feito. 

Ressalte-se que após efetivada a inscrição em dívida ativa, o Juízo 
não poderá receber qualquer valor a título de pagamento de custas 
(art. 38, § 3º, Lei nº 3.896/2016). 
Porto Velho-RO, 22 de novembro de 2019.
ERACLIDES PEREIRA DA SILVA VIEIRA
Técnico(a) Judiciário(a)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 7052520-
59.2019.8.22.0001
Gratificação
AUTOR: MILTON VIEIRA DO NASCIMENTO, RUA CASTILHO 
8295 MARINGÁ - 76825-228 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
RÉU: MUNICIPIO DE PORTO VELHO, AVENIDA SETE DE 
SETEMBRO 1044, - DE 984 A 1360 - LADO PAR CENTRO - 
76801-096 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Despacho
Trata-se de Ação Ordinária movida por MILTON VIEIRA DO 
NASCIMENTO em face do Município de Porto Velho, pleiteando o 
restabelecimento de gratificação suprimida indevidamente.
O autor requer a concessão da justiça gratuita, sobre o 
instituto, o CPC/15 trata da gratuidade de justiça em seus artigos 
98 e seguintes. 
Embora o §3º do art. 99 estabeleça a presunção de veracidade 
da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa 
natural, o §2º do mesmo artigo prevê a possibilidade de indeferir o 
pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 
pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 
Ainda segundo o dispositivo, quando observada a situação, o juiz 
deve determinar à parte a comprovação do preenchimento dos 
referidos pressupostos. 
Assim, intime-se autor para comprovar que a insuficiência de 
recursos, por meio de documentos, que demonstram seus ganhos 
e gastos mensais ou recolher as custas inciais, no prazo de 15 dias.
Com a documentação nos autos, conclusos para análise.
Outrossim, sem comprovação do recolhimento das custas, venham 
conclusos para extinção.
Com o recolhimento, cite-se o requerido para contestar no prazo 
legal. 
Intime-se. Cite-se. 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: 3217-1328 
7037737-62.2019.8.22.0001
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MADEIREIRA PIMENTAO LTDA - EPP
Advogado do(a) AUTOR: ERIC JULIO DOS SANTOS TINE - 
RO2507
RÉU: Estado de Rondônia
INTIMAÇÃO
Por ordem da MMa. Juíza de Direito Dra. INES MOREIRA DA 
COSTA, fica a parte autora, por meio de seu Advogado(a), 
intimada para, querendo, apresentar réplica à contestação(ões) 
apresentada(s) nos autos. 
Prazo: 15 dias
Porto Velho, 22 de novembro de 2019.
LUCIANA MOREIRA DA SILVA
Técnico(a) Judiciário(a)
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2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA 

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone:(69) 
Processo nº 0124216-81.1999.8.22.0001
Polo Ativo: PEDRO ORIGA NETO e outros
Advogado do(a) EXEQUENTE: DOUGLACIR ANTONIO 
EVARISTO SANT ANA - RO287
Advogado do(a) EXEQUENTE: DOUGLACIR ANTONIO 
EVARISTO SANT ANA - RO287
Advogados do(a) EXEQUENTE: EDUARDO AUGUSTO FEITOSA 
CECCATTO - RO5100, CELSO CECCATTO - RO111
Advogado do(a) EXEQUENTE: CELSO CECCATTO - RO111
Polo Passivo: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São 
João Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: 3217-
13290018957-43.2012.8.22.0001
AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (64)
AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA, 
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
RÉU: ROBERTO EDUARDO SOBRINHO e outros (4)
Advogados do(a) RÉU: MARCIO MELO NOGUEIRA - RO2827, 
DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO2013
Advogado do(a) RÉU: ERNANDE DA SILVA SEGISMUNDO - 
RO532
Advogados do(a) RÉU: ERNANDE DA SILVA SEGISMUNDO - 
RO532, FABRICIO DOS SANTOS FERNANDES - RO1940
Advogado do(a) RÉU: WALMIR BENARROSH VIEIRA - RO1500
Advogados do(a) RÉU: ALEXANDRE CAMARGO - RO704, 
CRISTIANE DA SILVA LIMA - RO1569
INTIMAÇÃO
Por ordem do MM. Juiz de Direito Dr. EDENIR SEBASTIAO 
ALBUQUERQUE DA ROSA, ficam as partes intimadas, por meio 
de seus Advogados, para ciência e manifestação acerca do retorno 
dos autos do Tribunal de Justiça.
Prazo: 5 dias .
Porto Velho, 21 de novembro de 2019.
LUCIANA MOREIRA DA SILVA
Técnico(a) Judiciário(a)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par PROCESSO 
N. 7013202-06.2018.8.22.0001 
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE PORTO VELHO 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 

EXECUTADO: SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE 
ENFERMAGEM DE RONDONIA - SINDERON 
ADVOGADO DO EXECUTADO: ZOIL BATISTA DE MAGALHAES 
NETO OAB nº RO1619 
DESPACHO
Intimado a se manifestar em termos de prosseguimento, o 
Município de Porto Velho deixou transcorrer in albis o prazo para 
se manifestar. 
Assim, arquivem-se os autos. 
Porto Velho/RO, 21 de novembro de 2019 
Edenir Sebastião A. da Rosa 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par PROCESSO 
N. 7008231-12.2017.8.22.0001 
AUTOR: E J CONSTRUTORA LTDA - ME 
ADVOGADO DO AUTOR: JOSE MANOEL ALBERTO MATIAS 
PIRES OAB nº RO3718 
RÉU: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS, RODAGENS, 
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE 
RONDÔNIA - DER/RO 
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA AUTÁRQUICA DO 
DER/RO 
DESPACHO
Expeça-se Alvará da 1a parcela referente aos honorários periciais, 
já depositados judicialmente e intime-se o perito para início dos 
trabalhos.
SIRVA A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO.
Porto Velho/RO, 21 de novembro de 2019 
Edenir Sebastião A. da Rosa 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par PROCESSO 
N. 7016852-61.2018.8.22.0001 
AUTOR: MARIA MADALENA MACIEL DE ALMEIDA 
ADVOGADO DO AUTOR: GISELI AMARAL DE OLIVEIRA OAB 
nº RO9196 
RÉU: MUNICIPIO DE PORTO VELHO 
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
DE PORTO VELHO 
DESPACHO
Considerando a anuência de ambas as partes, designo audiência 
de conciliação para o dia 22 de janeiro de 2020, às 11:30 horas. 
Consigno que na referida data esta 2ª Vara de Fazenda Pública 
já estará instalada no Fórum Geral Desembargador Cesar 
Montenegro, localizado na Av. Pinheiro Machado, nº 777, Bairro 
Olaria, nesta Capital. 
Intime-se pessoalmente o Secretário da SEMUR para comparecer 
à solenidade, podendo ser substituído por algum representante 
com autonomia para prestar os esclarecimentos e firmar eventual 
acordo nos autos. 
Intimem-se as partes. 
SIRVA O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO
SEMUR - Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, 
Habitação e Urbanismo 
R. Abunã, 868 - Olaria, Porto Velho - RO, 76801-292 
Porto Velho/RO, 21 de novembro de 2019 
Edenir Sebastião A. da Rosa 
Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par PROCESSO 
N. 7051813-91.2019.8.22.0001 
AUTOR: JOANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS 
ADVOGADO DO AUTOR: RAIMISSON MIRANDA DE SOUZA 
OAB nº RO5565 
RÉU: ESTADO DE RONDÔNIA 
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DE RONDÔNIA 
DECISÃO
Para que seja apreciada a Gratuidade de Justiça requerida na peça 
inicial, necessário se faz a juntada de documentos que comprovem 
as despesas da parte requerente.
Desta forma, para fins de apreciação da gratuidade de justiça, 
determino a apresentação dos documentos que comprovem 
a hipossuficiência financeira alegada, como comprovantes de 
despesas e as três ultimas declarações de imposto de renda ou 
declaração de isento.
Venha a referida documentação no prazo de 15 dias, sob pena de 
indeferimento da gratuidade de justiça requerida e determinação 
do recolhimento das custas processuais devidas.
SIRVA A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO
Porto Velho/RO, 21 de novembro de 2019 
Edenir Sebastião A. da Rosa 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par PROCESSO 
N. 7029692-11.2015.8.22.0001 
REQUERENTES: ESTADO DE RONDÔNIA, MINISTERIO 
PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA 
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: PROCURADORIA GERAL 
DO ESTADO DE RONDÔNIA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE RONDÔNIA 
REQUERIDO: JOÃO APARECIDO CAHULLA 
ADVOGADO DO REQUERIDO: MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA 
CAHULLA OAB nº RO4117 
DESPACHO
Aguarde-se o retorno da carta precatória visando a oitiva da 
testemunha Carlos Magno Ramos. 
Quanto ao pedido do Ministério Público (ID 31702410), intime-se 
para comparecer no gabinete desta 2ª Vara de Fazenda Pública, 
portando pen drive ou CD virgem, a fim de sejam gravados os 
arquivos audiovisuais referentes aos depoimentos prestados. 
Porto Velho/RO, 21 de novembro de 2019 
Edenir Sebastião A. da Rosa 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par PROCESSO 
N. 7035052-53.2017.8.22.0001 
EXEQUENTES: PAULO ANDRADE DA CRUZ, JOVELINA 
ANDRADE DA CRUZ, CLEUSA DE FATIMA ANDRADE DA CRUZ, 
ABELINA ANDRADE DA CRUZ GOMES, INES ANDRADE DA 
CRUZ 
ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: WALTER AIRAM NAIMAIER 
DUARTE JUNIOR OAB nº AC1111 
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA 

DESPACHO
Em atenção à certidão ID 31559949, o Estado de Rondônia 
apresentou manifestação (ID 32663286). 
Assim, determino seja retificado o expediente ID 22648189 e os 
anexos, fazendo constar como correto em termos de formalização 
de precatório os valores constantes na planilha de cálculos 
elaborada pelo Estado de Rondônia (ID 20397648). 
Ainda, fica intimado o Exequente para se manifestar sobre a 
informação do Estado quanto ao pagamento da RPV, relativa aos 
honorários sucumbenciais. Prazo de 05 (cinco) dias. 
Porto Velho/RO, 21 de novembro de 2019 
Edenir Sebastião A. da Rosa 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par PROCESSO 
N. 7031452-58.2016.8.22.0001 
EXEQUENTE: BELMINDO ALVES COUTINHO DOS SANTOS 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JORGE HONORATO OAB nº 
RO2043 
EXECUTADO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO 
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 
DESPACHO
Foi proferida decisão julgando improcedente a impugnação e 
determinando o prosseguimento da execução segundo os valores 
apresentados pela Contadoria Judiciária (ID 18204195). 
O Município de porto Velho interpôs agravo de instrumento, o qual 
não foi provido, conforme documento ID 31809953. 
Assim, remetam-se os autos à contadoria judicial apenas para 
atualização dos valores. 
Aós, intime-se a Exequente para manifestar em termos de 
prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias. 
Porto Velho/RO, 21 de novembro de 2019 
Edenir Sebastião A. da Rosa 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par PROCESSO 
N. 7002692-94.2019.8.22.0001 
AUTOR: GILDA ORENCIA ARBIZU PINHEIRO 
ADVOGADO DO AUTOR: Danielle Rosas Garcez Bonifácio de 
Melo Dias OAB nº RO2353, MARCOS AURELIO DE MENEZES 
ALVES OAB nº RO5136 
RÉU: ESTADO DE RONDÔNIA 
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DE RONDÔNIA 
SENTENÇA
Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER cumulada com 
COBRANÇA proposta por GILDA ORENCIO ARBIZU PINHEIRO 
em face do ESTADO DE RONDÔNIA, sob o fundamento de 
ser servidora pública, no cargo de médico, com contrato de 40 
(quarenta) horas semanais, desde 05/11/2009, sem a devida 
progressão funcional horizontal e vertical.
Alega que o Plano de Carreira regido pela Lei Estadual nº 1.067/2002, 
prevê a Progressão Vertical em que os profissionais de seu cargo 
progridem nas referências de 1 a 18, a cada dois anos, sendo que 
cada referência implica em um aumento nos vencimentos na ordem 
de 2% (dois por cento) sobre a referência imediatamente anterior, 
com base no art. 4°, §§ 3º e 4º, art. 7°, e horizontalmente, fazem 
jus à progressão em Classes, conforme a qualificação profissional 
que exceder àquela exigida para o provimento do cargo que ocupa, 
consoante art. 6-B.
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Alega que tem percebido sua remuneração em desacordo com a 
Progressão Funcional Horizontal, posto ser detentora de título de 
especialista em anestesiologia, desde novembro/2009. 
Pontua que não havendo outro meio para buscar sanar tal 
arbitrariedade, socorre-se ao judiciário, a fim de declarar o direito 
da parte autora à progressão funcional horizontal, em obediência as 
Classes “A” (graduação), “B” (pós-graduação), “C” (mestrado) e “D” 
(Doutorado), de modo à reconhecer o seu direito à estar inserido 
na “Classe B”, visto ser detentora de título de pós-graduação/
especialidade em anestesiologia desde novembro/2009, bem como 
em receber o pagamento retroativo de sua progressão na Classe 
correspondente à titulação que possuía no período levantado, 
conforme será exposto, com fundamento no artigo 6° B da lei n. 
1067/2002, de modo a cessar com essa injustiça do enriquecimento 
sem causa da Administração Pública.
Reconhece o processo nº 0012344-07.2012.8.22.001, no qual 
figurou como parte. Repisa que na referida ação houve apenas 
a evolução em uma tabela (CLASSE A), devido a ação tratar-
se apenas de progressão vertical (por referências de 1 a 18 na 
primeira tabela, classe A – GRADUADO). 
Nestas razões, pede: a) a condenação do Estado de Rondônia para 
implantar na remuneração da parte autora, os valores pecuniários 
correspondentes à Referência em nível vertical e Classe funcional 
que ocupa em nível horizontal, com a evolução financeira e 
progressão verificada até o tempo dessa implantação no contrato 
de trabalho firmado com o réu; b) a condenação do requerido para 
pagar os retroativos e todos os reflexos salariais e indenizatórios, 
desde a data de obtenção do título de especialização, respeitando a 
prescrição quinquenal; c) a homologação da tabela remuneratória.
Junta certificado de especialização (ID nº 24280421, p. 25), fichas 
financeiras dos anos de 2014 a 2018, e demais documentos.
Emenda à inicial (ID nº 26332461) com adequação do valor da 
causa. Comprovante de pagamento das custas complementares 
no ID nº 27447052.
O ESTADO DE RONDÔNIA apresenta contestação no ID nº 
28609400. Aduz, em preliminar, a falta de interesse de agir devido 
a autora fazer parte dos substituídos da ação coletiva impetrada 
pelo Sindicato Médico de Rondônia – SIMERO, autos nº 0012344-
07.2012.0001, com trânsito em julgado, tendo sido implementado 
sua progressão. Alega prescrição da ação devido a Lei nº 1.993/2008 
ter retirado a estruturação da carreira médica, tornando-a classe 
única. Pontua que a inicial não trata de progressão vertical, mas 
de enquadramento de acordo com as exigências de ingresso no 
cargo. Ao fim, requer a improcedência do feito. Junta relatório 
da servidora extraído do Sistema de Administração de Recursos 
Humanos (ID nº 28610501).
Intimada para apresentar réplica, a autora deixa transcorrer in albis 
o prazo (ID nº 28661159).
Intimadas as partes para especificarem as provas, a parte autora 
apresenta petição no ID nº 29788935. Junta acórdão do TJRO e 
sentença prolatada pelo 1º Juizado Especial da Fazenda Pública. 
O Estado de Rondônia deixa transcorrer in albis o prazo.
A autora peticiona no ID nº 29381321. Junta Acórdão do TJRO 
e normativa de regulamentação do exame de suficiência para 
titulação de especialista ou certificação de área de atuação da 
Associação Médica Brasileira.
É o relatório. Decido.
O presente caso retrata questão que dispensa a produção de outras 
provas, razão pela qual passo a conhecer diretamente do pedido, 
nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
Pretende a autora a concessão da progressão funcional horizontal 
com a implantação dos valores pecuniários correspondentes à 
Referência em nível vertical e Classe funcional que ocupa em nível 
horizontal, enquanto servidora pública lotada na SESAU, ocupante 
do cargo de Médico, nos termos da Lei Complementar nº 68/1992 
e Lei nº 1067/2002.
Passo à análise da preliminar. 
O requerido argui a falta de interesse processual da autora devido 
a implementação da progressão vertical por meio da ação coletiva 

impetrada pelo Sindicato Médico de Rondônia – SIMERO, autos nº 
0012344-07.2012.0001. O interesse processual configura-se pelo 
binômio necessidade-utilidade. No caso vertente, verifica-se que 
o pedido autoral não se limita à progressão vertical, mas também 
a progressão horizontal. Nesse sentido, a prestação jurisdicional 
buscada é apta a tutelar a situação jurídica da autora. Dessa forma, 
REJEITO a preliminar arguida.
Outrossim, também REJEITO a prejudicial de 
prescrição suscitada pelo requerido devido a discussão do direito 
autoral de progredir confundir-se com o mérito da ação.
Presente os pressupostos processuais e os requisitos de 
admissibilidade da demanda, passo à análise do mérito.
O ponto controverso cinge-se na análise da suposta revogação dos 
dispositivos da Lei 1.0637/2002 pela Lei 1.993/2008, e no direito da 
parte autora à progressão funcional.
A autora pleiteia progressão funcional nos termos do artigo 6º B, 
inciso I, alíneas “a” até “d”, Lei nº 1.386/2004, que alterou parte da 
Lei nº 1067/2002, por ser possuidora de título de Especialista em 
anestesiologia, conforme ID nº 24280421, p. 25.
O réu, por outro lado, defende que a Lei nº 1.993/2008 revogou 
a estruturação da carreira médica, tornando-a classe única, e por 
este motivo seria inaplicável o instituto da progressão funcional.
Pois bem. A revogação tácita ocorre quando a nova lei não contém 
declaração no sentido de revogar a lei antiga, por mostrar-se 
incompatível com a antiga ou por regular por inteiro a matéria de 
que tratava a lei anterior (art. 2º, § 1º, última parte da LINDB). 
Assim, quando a lei diz “a lei posterior revoga a anterior quando 
expressamente o declare (…)”, estamos diante de uma revogação 
expressa. E quando aduz: “(…) quando seja com ela incompatível 
ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei 
anterior.”, estamos diante de uma revogação tácita.
O artigo 1° da Lei 1993/2008 é claro ao trazer nova redação 
apenas ao caput e aos os §§ 1º e 2º do artigo 22, da Lei nº 1067, 
de 19 de abril de 2002 que “Institui o Plano de Carreira, Cargos 
e Remuneração do Grupo Ocupacional Saúde, diretamente ligado 
à Secretaria de Estado da Saúde”, regulando a Gratificação de 
Avaliação de Desempenho (GAD), sem importar em nenhuma 
incompatibilidade com o conjunto normativo daquela, tampouco 
com o condão de regulamentar toda a sua matéria. 
Conforme Lei nº 1.386/2004, os profissionais de nível superior 
do SUS fazem jus à progressão horizontal de acordo com sua 
qualificação. Dessa forma, o ingresso nesta categoria ocorre na 
classe “A”, posto o requisito de diploma de curso superior, podendo 
haver a progressão para classe “B”, “C” e “D” nos casos de conclusão 
de especialização, mestrado e doutorado, respectivamente. Segue 
disposição legal:
Art. 2º. Ficam acrescidos os artigos 6º A e 6º B à Lei n. 1067 de 
2002, seguinte redação:
Art. 6º-B. A série de classe dos cargos que compõem a Carreira 
dos Profissionais do grupo Ocupacional Saúde do Sistema Único 
de Saúde estrutura-se em linha horizontal de acesso, disposta 
de conformidade com o respectivo nível de habilitação e perfis 
profissional e ocupacional, identificado por letras maiúsculas da 
seguinte forma:
I – Profissionais de nível superior do SUS:
a) Classe A – habilitação em nível superior com diploma 
devidamente registrado em curso superior reconhecido pelo MEC, 
na área específica, de acordo com perfil profissional exigido para 
ingresso no cargo e registro no respectivo Conselho de Classe, 
quando este existir;
b) Classe B – habilitação em nível superior com curso de pós-
graduação lato Sensu que confira o título de especialista ou 
equivalente reconhecido pelo Ministério da Educação ou certificação 
de qualificação profissional na área de atuação do profissional, 
desde que correlata com a abrangência do SUS, conferida e/ou 
ffreconhecida pela Escola de Saúde Pública, bem como reconhecida 
pelo MEC, com carga horária mínima acumulada de 360 (trezentas 
e sessenta) horas;
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c) Classe C – habilitação em nível superior, com curso de mestrado, 
reconhecido pelo Ministério de Educação, na área de atuação do 
profissional, desde que correlata com a abrangência do SUS; e
d) Classe D – habilitação em nível superior, com curso de doutorado, 
reconhecido pelo Ministério de Educação, na área de atuação do 
profissional, desde que correlata com a abrangência do SUS;
A referida progressão tem como finalidade estimular o 
aprimoramento profissional dos servidores da área de saúde, 
por meio de curso de pós-graduação, ou seja, especialização/
residência médica, mestrado e doutorado, estabelecendo, assim, a 
variação da classificação de acordo com o grau de especialização 
profissional do servidor.
Nesse sentido, pontua-se que a Lei nº 1.993/2008 trata 
exclusivamente do vencimento básico profissional do médico em 
cargo inicial, sem relação com progressão funcional, e, portanto, 
não impedindo à progressão funcional.
Nessa premissa, é direito do servidor obter progressão funcional e, 
consequentemente, a implantação do benefício instituído em lei. E 
assim já decidiu o egrégio Tribunal de Justiça de Rondônia:
Apelação Cível. Ação declaratória c/c cobrança. Progressão 
Funcional Horizontal. Médico. Previsão legal. Revogação tácita. 
Inocorrência. Implantação e pagamento de retroativos. As 
alterações, bem como a previsão de vencimentos básicos iniciais na 
Lei 1.993/2008 para os médicos estaduais não revogou tacitamente 
dispositivo da Lei 1.067/2002 e suas alterações, que, no Plano de 
Cargo e Salários, prevê direito à progressão funcional horizontal 
e vertical. A progressão funcional do Grupo Ocupacional Saúde é 
norma de eficácia plena, pois está devidamente regulamentada na 
Lei 1.067/2002, que permanece vigendo. Precedentes. Preenchido 
o requisito necessário (titulação), impõe-se o enquadramento 
dos médicos na classe prevista na Lei 1.067/2002, bem como o 
pagamento das respectivas diferenças salariais, a contar da data 
em que deveriam ter sido aplicadas, respeitando-se a prescrição 
quinquenal a contar do ajuizamento da demanda. Apelo provido. 
(APELAÇÃO, Processo nº 7038711-70.2017.822.0001, Tribunal 
de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Especial, Relator(a) 
do Acórdão: Des. Renato Martins Mimessi, Data de julgamento: 
04/02/2019).
Ultrapassada esta questão, pontua-se que a parte autora 
fundamenta seu direito à progressão horizontal em razão de ser 
especialista em anestesiologia, conforme ID nº 24280421, p. 25. 
Contudo, não traz aos autos ficha funcional ou termo de posse para 
comprovar que a especialização não era requisito para ingresso na 
carreira. 
Conforme o artigo 21 da lei 1.067/2002:
Art. 21. O Adicional de Incentivo Técnico será concedido em 
razão da conclusão de cursos de Pós-Graduação lato sensu, com 
duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, de Mestrado, 
Doutorado, de aperfeiçoamento, ou de graduação, que não 
estejam diretamente ligados à qualificação imprescindível para o 
ingresso na carreira, que sejam compatíveis com a área de saúde 
de atuação do servidor e estejam devidamente reconhecidos pelo 
MEC ou órgão fiscalizador. (grifou-se)
Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe 
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Nesse sentido, 
não prospera à progressão horizontal da servidora.
Outrossim, o simples fato de possuir a especialização não gera o 
direito a progressão horizontal de forma automática. O pagamento 
da progressão horizontal deve ter como sustentação legal o 
requerimento pela servidora da progressão funcional com a cópia 
do certificado de especialização, de modo a dar conhecimento à 
Administração, para que esta verifique se o curso preenche os 
requisitos legais para obtenção da progressão funcional, fato não 
comprovado pela autora.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 
Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a demanda, uma vez 
não comprovado o fato constitutivo do direito autoral. CONDENO 
a autora ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de 
Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais.
Sentença não sujeita ao reexame necessário. Vindo recurso 
voluntário, intime-se a parte para apresentar contrarrazões, 
remetendo-se os autos ao e. TJ/RO.
P.R.I.
Porto Velho-RO, 21 de novembro de 2019 
Edenir Sebastião A. da Rosa 
Juiz(a) de Direito 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par PROCESSO 
N. 0088752-49.2006.8.22.0001 
AUTOR: CLAUDINETE DE JESUS PARARY DA COSTA 
ADVOGADO DO AUTOR: DANIELE MEIRA COUTO OAB nº 
RO2400 
RÉU: ESTADO DE RONDÔNIA 
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DE RONDÔNIA 
Despacho
Considerando a certidão ID 32727823, informando que não houve 
julgamento do recurso interposto, mantenho a suspensão do feito 
por 60 (sessenta) dias. 
Cumpra-se. 
Porto Velho/RO, 21 de novembro de 2019 
Edenir Sebastião A. da Rosa 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par PROCESSO 
N. 0014006-69.2013.8.22.0001 
AUTORES: ESTADO DE RONDÔNIA, MINISTERIO PUBLICO DO 
ESTADO DE RONDONIA 
ADVOGADOS DOS AUTORES: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DE RONDÔNIA 
RÉUS: ROMULO DA SILVA LOPES, JOSE MIGUEL SAUD 
MORHEB, JOSE BATISTA DA SILVA, JOSE MILTON DE SOUSA 
BRILHANTE, FERNANDA MARIA RIBEIRO VEDANA NOLASCO, 
RAFAEL SANTOS COSTA, SOLUCOES COMERCIO & SERVICOS 
LTDA - ME, GLAUBER LUCIANO COSTA GAHYVA, HIGIPREST 
SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, MARCOS FERREIRA DO 
NASCIMENTO 
ADVOGADOS DOS RÉUS: NAYARA SIMEAS PEREIRA 
RODRIGUES OAB nº RO1692 
Despacho
Vistos etc.
ID n. 31336877: Ao requerido Glauber Luciano Costa Gahyva para 
ciência.
Cumpra-se corretamente a decisão, devendo ser informado o 
número correto da matrícula do imóvel, qual seja, matrícula n. 
16507 - averbação de indisponibilidade realizada sob o n. AV4-
16507, conforme documento constante do ID n. 31302176.
SIRVA A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO.
Porto Velho/RO, 21 de novembro de 2019 
Edenir Sebastião A. da Rosa 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São 
João Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: 3217-
13307015658-94.2016.8.22.0001
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MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: VIRGINIA LANGUIDEY ESTERVAO, RONALD 
LAZARO BORGES RIBEIRO, IVONALDO LIMA CARVALHO, 
CRISTIANO POLINI MOREIRA, PRISCILLA GOMES DE 
OLIVEIRA, ROZIVALDO AGUIAR FURTADO, ROSANA FERREIRA 
GONCALVES DA SILVA
Advogado do(a) IMPETRANTE: UELITON FELIPE AZEVEDO DE 
OLIVEIRA - RO5176
IMPETRADO: Estado de Rondônia
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito Dr. EDENIR SEBASTIÃO 
ALBUQUERQUE DA ROSA, fica a parte autora intimada, por meio 
de seus Advogados/procuradores, para ciência e manifestação 
acerca do despacho id 32820841.
Prazo: 05(cinco) dias.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019.
JOÃO BATISTA ALMEIDA DE OLIVEIRA
Técnico(a) Judiciário(a)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par PROCESSO 
N. 7054559-34.2016.8.22.0001 
AUTOR: GILMAR GOMES BARRETO 
ADVOGADO DO AUTOR: RICHARDSON CRUZ DA SILVA OAB 
nº RO2767 
RÉU: ESTADO DE RONDÔNIA 
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DE RONDÔNIA 
Despacho
Ao Estado de Rondônia para conhecimento e manifestação sobre 
a petição ID 32697621, no prazo de 05 (cinco) dias. 
Após, concluso. 
Porto Velho/RO, 21 de novembro de 2019 
Edenir Sebastião A. da Rosa 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par PROCESSO 
N. 7039728-73.2019.8.22.0001 
IMPETRANTE: FABIOLA OLIVEIRA DE ALCANTARA 
ADVOGADO DO IMPETRANTE: PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA 
OAB nº RO4282 
IMPETRADOS: H. D. L. C. -. P., MUNICIPIO DE PORTO VELHO 
ADVOGADOS DOS IMPETRADOS: PROCURADORIA GERAL 
DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 
Sentença
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar, 
impetrado por FABÍOLA OLIVEIRA DE ALCÂNTARA contra 
suposto ato coator do Prefeito Municipal de Porto Velho.
Narra em sua peça inicial que se inscreveu para o Concurso Público 
da Prefeitura Municipal de Porto Velho, concorrendo ao cargo de 
Merendeira Escolar (F02), com oferta de 120 (cento e vinte) vagas, 
sendo aprovada na prova objetiva com 63 pontos.
Sustenta que o Impetrado a teria preterido da realização da prova 
prática na medida em que candidatos com pontuação inferior foram 
convocados para a segunda etapa do certame.
Neste contexto, afirma a violação de direito líquido e certo e requer, 
em sede liminar, a convocação da impetrante para a segunda fase 
do concurso (prova prática) a ser realizada no dia 14 de setembro 
de 2019 e, ao final, a concessão da segurança, confirmando a 
liminar deferida, assegurando o direito da impetrante em participar 
da prova prática do concurso.

Junta Edital do concurso público (ID nº 30717264, p. 12-39 do 
inteiro do teor, ID nº 30717272, p. 40-53, ID nº 30717267, p. 54-
67 do inteiro do teor, ID nº 30717273, p. 68-81 do inteiro do teor, 
ID nº 30717270, p. 82-92 do inteiro do teor), Edital das respostas 
aos pedidos de revisão contra o resultado da prova objetiva (ID 
nº 30717284, p. 93-96 do inteiro teor), Edital de convocação para 
a prova prática (ID nº 30717286, p. 97-114 do inteiro teor), entre 
outros documentos.
Decisão (ID nº 30732464) indefere o pedido liminar para aguardar 
a vinda de informações pela ré. 
O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO apresenta informações (ID nº 
31502440). Em síntese, defende a ausência de direito líquido e 
certo pela inexistência de ilegalidade ou abuso de poder. Pontua 
que somente haveria preterição se a Impetrante provasse que todos 
os candidatos convocados, com pontuação menor, disputassem 
uma vaga de ampla concorrência, pois o caderno editalício previa 
que, independentemente da nota, todos os candidatos PCD seriam 
convocados para a realização de prova prática.
O Ministério Público opina pela denegação da segurança (ID nº 
32597676).
É o relatório. DECIDO.
Pretende a Impetrante ser convocada para a segunda fase (prova 
prática) do concurso Público da Prefeitura do município de Porto 
Velho, sob argumento de ter sido aprovada na primeira fase e de 
ter ocorrido sua preterição à convocação para a prova prática.
Pois bem. O mandado de segurança, como remédio constitucional, 
destina-se a proteger direito líquido e certo, não amparável por 
habeas corpus ou habeas data contra ato (ou omissão) marcado 
de ilegalidade ou abuso de poder, de autoridade pública ou agente 
de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público 
(art. 5º, LXIV da Constituição Federal).
Isto posto, importante registrar que o mandado de segurança exige 
prova pré-constituída, a qual não se verifica nos autos, uma vez 
que não restou comprovado por meio documental o alegado na 
exordial.
Conforme depreende-se do Edital do concurso público (ID nº 
30717272, p. 52 do inteiro teor), para o cargo de Merendeira Escolar 
(F02), localidade Porto Velho (zona urbana), foram ofertadas 60 
(sessenta) vagas, das quais 54 vagas foram reservadas para ampla 
concorrência e 06 vagas destinadas a pessoas com deficiência.
Além disso, segundo o item 11.1 do edital, seriam convocados 
para a prova prática 120 (cento e vinte) candidatos classificados 
na primeira fase, com maior nota, para a localidade de Porto Velho 
(zona urbana). Vejamos:
11. DA PROVA PRÁTICA.
11.1. Participarão desta etapa os candidatos aos cargos: F02 – 
Merendeira Escolar, M05 - Instrutor de Arte – Música /Violino/
Violoncelo/Viola Clássica/Contra Baixo Clássico, M06 - Instrutor 
de Arte – Música/Guitarra/Violão/Contra Baixo, M07 - Instrutor de 
Arte – Música/Teclado, M08 - Instrutor de Arte – Música /Clarinete/
Saxofone/Flauta Transversal, M09 - Instrutor de Arte – Música /
Bateria/Percussão, M10 - Instrutor de Arte – Música/Piano, M12 
– Instrutor de Arte – Música/Trombone de Vara e M13 - Instrutor 
de Arte – Música/Trompete, aprovados na Prova Objetiva dentro 
do quantitativo abaixo: CÓD. CARGO LOCALIZAÇÃO DA VAGA 
TOTAL F02 Merendeira Escolar Porto Velho - Zona Urbana 120 [...]
O regramento mencionado aplicava-se aos candidatos da ampla 
concorrência. Para os candidatos que concorriam às vagas 
reservadas para pessoas com deficiência, eram aplicados os item 
11.2.1 e 11.2.2. do Edital:
11.2.1. Todos os candidatos que concorrem às vagas destinadas 
a pessoas com deficiência aprovados na Prova Objetiva serão 
convocados, mesmo que não alcancem posicionamento definido 
no subitem 11.1.
11.2.2. Os candidatos com deficiência que forem convocados e 
que não estiverem dentro do posicionamento definido no subitem 
11.1, se aprovados no Concurso Público, constarão somente na 
classificação à parte e estarão concorrendo apenas às vagas 
destinadas a pessoas com deficiência, não constando na listagem 
geral, referente às vagas de ampla concorrência.
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Notificado para apresentar informações, o Impetrado sustentou a 
ausência de direito líquido e certo pela inexistência de ilegalidade 
ou abuso de poder, esclarecendo que o caderno editalício previa 
que, independentemente da nota, todos os candidatos PCD seriam 
convocados para a realização de prova prática, não tendo a 
Impetrante comprovado a preterição de sua convocação.
O Ministério Público, em seu parecer, informou que a nota de corte 
para a realização da segunda fase para o cargo da Impetrante foi 
de 75, e pontou a possível interpretação equivocada em virtude da 
convocação para a prova prática ter ocorrido por ordem alfabética, 
na qual candidatos, de outras localidades, com menor nota foram 
convocados.
Nesse sentido, verifica-se que, além das vagas ofertadas para 
a localidade de Porto Velho (zona urbana), haviam outras 15 
localidades com oferta de vagas para o cargo de (F02) Merendeira 
Escolar (ID nº 30717272, p. 52 do inteiro teor), tendo a Impetrante 
no ID nº 30717284 juntado de maneira incompleta o Edital das 
respostas aos pedidos de revisão contra o resultado da prova 
objetiva, pulando da página 62 para a página 230, de modo a omitir 
as notas dos candidatos das demais localidades.
Assim, em análise ao Edital de convocação para a prova prática 
(ID nº 30717286), constatou-se que a convocação ocorreu por 
ordem alfabética sem especificar a localidade dos candidatos 
convocados, motivo da possível confusão pela Impetrante. 
Conforme verificado, para a localidade de Porto Velho (zona 
urbana) foram convocados os candidatos dentro da nota de corte, 
como Aline Rodrigues da Rosa Ribeiro (nota 75), sendo os demais 
candidatos, com menor nota, de outras localidades ou candidatos 
que concorriam às vagas destinadas a pessoas com deficiência.
Dessa forma, não restou comprovado a 
suposta ilegalidade praticada pelo Impetrado, posto que, 
conforme o regramento do certame, a Impetrante não tinha direito 
à convocação para segunda fase do concurso público.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 
Processo Civil, DENEGO A SEGURANÇA, pois não revelada a 
ilegalidade praticada pelo Impetrado em violação ao direito líquido 
e certo da Impetrante. Sem honorários, conforme art. 25 da Lei n. 
12.016/09. Sem custas. Reexame necessário. 
21 de novembro de 2019 
Edenir Sebastião A. da Rosa 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Procedimento 
Comum Cível
7051963-72.2019.8.22.0001
AUTOR: L & M RODRIGUES LTDA CNPJ nº 10.846.544/0003-94, 
AVENIDA CONSTITUIÇÃO 91 CENTRO - 76850-000 - GUAJARÁ-
MIRIM - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: SILVANIA FERREIRA WEBER OAB nº 
RO7385, SEM ENDEREÇO
RÉU: ESTADO DE RONDÔNIA, AVENIDA FARQUAR 2986, ED. 
PACAÁS NOVOS 7 ANDAR PEDRINHAS - 76801-470 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DE RONDÔNIA, AVENIDA FARQUAR 2986, ED. PACAÁS 
NOVOS 7 ANDAR PEDRINHAS - 76801-470 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
Vistos.
Intime-se a parte autora para, em quinze dias, emendar a inicial 
comprovando o recolhimento das custas sob pena de indeferimento 
da inicial.
Pontua-se que, nos termos do inciso I art. 12 da Lei n. 3.896/2016, as 
custas iniciais são de 2% sobre o valor da causa, sendo que deverá 

ser recolhida neste percentual, uma vez que não há possibilidade 
de designação de audiência de conciliação no caso vertente.
Cumpra-se.
SIRVA O PRESENTE DE INTIMAÇÃO.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Edenir Sebastião A. da Rosa

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par PROCESSO 
N. 7029264-87.2019.8.22.0001 
EXEQUENTE: WILSON DIAS LLIVI IBANEZ JUNIOR 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: CAROLINE FRANCA FERREIRA 
BATISTA OAB nº RO2713, REGINA CELIA SANTOS TERRA 
CRUZ OAB nº RO1100, NAYLIN NICOLLE PAIXAO NUNES OAB 
nº RO9228 
EXECUTADO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO 
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 
Decisão
WILSON DIAS LLIVI IBANEZ JUNIOR opõe embargos de 
declaração em face da decisão proferida por este juízo, alegando 
obscuridade quanto a determinação de recolhimento de custas no 
ID nº 29163972.
Esclarece que a ação se trata de cumprimento de sentença, 
sobre a qual não incide a cobrança de custas iniciais. Pede, 
alternativamente, o parcelamento ou diferimento das custas.
É o relatório. Decido.
Os embargos de declaração, cujos pressupostos estão relacionados 
no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), visam eliminar 
contradição ou obscuridade, ou suprir omissão a respeito de 
questão jurídica que de especial relevância para o desate da lide, 
ou para corrigir erro material.
Pois bem. A decisão embargada foi clara ao determinar o 
recolhimento de custas, após análise do pedido de gratuidade de 
justiça, bem como do pedido de parcelamento ou diferimento do 
recolhimento ao final da demanda, assim, não verifica as hipóteses 
preconizadas no artigo 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, 
omissão, contradição ou erro material.
Em verdade, observa-se que o que Embargante pretende 
é rediscutir o mérito da decisão.
Assim, para fins de orientação, esclareço que a determinação de 
recolhimento de custas se deu em razão da demanda se tratar de 
execução de sentença individual, fundada em sentença proferida 
em ação coletiva, sendo devida a cobrança das custas iniciais, 
posto não incidir o artigo 13 da Lei nº 3.896/2019, o qual dispõe 
que “no cumprimento de sentença não é devida a parcela referida 
no inciso I do artigo 12 desta lei”.
A presente demanda possui natureza de processo autônomo, e, 
portanto, incide as custas judiciais conforme previsão do artigo 12, 
do Regimento de Custas do TJRO.
Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, uma vez 
opostos dentro do prazo legal, e, no mérito, NÃO OS ACOLHO, 
mantendo a decisão como foi lançada.
Intime-se a parte embargante/autora acerca da decisão de 
embargos, bem como da determinação disposta no ID nº 29163972 
para recolher as custas processuais no percentual de 2% sobre o 
valor atribuído a causa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 
indeferimento da inicial.
Porto Velho/RO, 21 de novembro de 2019 
Edenir Sebastião A. da Rosa 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par PROCESSO 
N. 0009475-03.2014.8.22.0001 
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EXEQUENTE: RAIMUNDO NONATO DE SOUZA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: TECIANA MECHORA DOS 
SANTOS OAB nº RO5971 
EXECUTADO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO 
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 
Despacho
Intime-se o Município de Porto Velho para se manifestar sobre a 
petição ID 32664541. 
Prazo de 05 (cinco) dias.
Porto Velho/RO, 21 de novembro de 2019 
Edenir Sebastião A. da Rosa 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par PROCESSO 
N. 7050902-79.2019.8.22.0001 
IMPETRANTE: GLOBAL COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - 
EPP 
ADVOGADO DO IMPETRANTE: ALESSANDRA KARINA 
CARVALHO GONGORA OAB nº RO8610, MARIA LUIZA DE 
JESUS FEITOSA OAB nº RO8990 
IMPETRADOS: S. E. D. L. -. S., AVENIDA FARQUAR 2986, - DE 
2882 A 3056 - LADO PAR PEDRINHAS - 76801-470 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA, P. D. C. P. D. L. D. P. V., AVENIDA 
FARQUAR 2986, EDIFÍCIO RIO PACAÁS NOVOS, 2 ANDAR 
PEDRINHAS - 76801-470 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS IMPETRADOS: 
Decisão
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de 
liminar, impetrado por Global Engenharia Eireli em face de ato do 
Superintendente Estadual de Licitações.
Considerando a manifestação constante do ID n. 32767992, 
determino o prosseguimento do feito, passando a análise da tutela 
liminar requerida.
Narra o impetrante em sua peça inicial que participou da 
Concorrência Pública nº 005/2019/CPLO/SUPEL/RO, Processo 
Administrativo: 0009.046813/2018-01, que tem por objeto a: 
“Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros (TPS); Ajustes 
do Sistema Viário de Acesso ao Estacionamento do TPS; Ajuste 
do sistema viário de acesso ao Estacionamento de Veículos; 
Ajuste nas Vias de Serviços Internos e no Pátio de Aeronaves, 
Serviços Complementares (Sistema Hidrossánitário; Sistema 
Eletroeletrônico, Combate a Incêndio, Gás Combustíveis, Ar 
Condicionado, Sistemas Estruturais – Concreto Armado e Metálica, 
Urbanístico) do TPS do Aeroporto de Cacoal SSKW/RO (SSKW) 
no(s) município(s) de Cacoal/RO” Nº 005/2019/CPLO/SUPEL/
RO, Processo Administrativo: 0009.046813/2018-01, que tem por 
objeto a: “Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros (TPS); 
Ajustes do Sistema Viário de Acesso ao Estacionamento do TPS; 
Ajuste do sistema viário de acesso ao Estacionamento de Veículos; 
Ajuste nas Vias de Serviços Internos e no Pátio de Aeronaves, 
Serviços Complementares (Sistema Hidrossánitário; Sistema 
Eletroeletrônico, Combate a Incêndio, Gás Combustíveis, Ar 
Condicionado, Sistemas Estruturais – Concreto Armado e Metálica, 
Urbanístico) do TPS do Aeroporto de Cacoal SSKW/RO (SSKW) 
no(s) município(s) de Cacoal/RO”, tendo restado inabilitado pela 
suposta ausência de comprovação de que seu responsável técnico 
tenha experiência em objeto semelhante à ampliação/construção 
de terminal de passageiros de aeroportos. 
Informa ainda que sua característica de EPP foi desconsiderada, 
juntando documentos.
Diante dos fatos, afirmando ter cumprido os itens do edital, requer 
medida liminar, objetivando a suspensão da licitação pública, bem 
como ato administrativo tendente a contratação de supostamente 
declarada como vencedora até o julgamento do presente writ e, 

ao final, assegurar a empresa impetrante o direito de continuar a 
concorrer no certame licitatório, em igualdade de condições com os 
demais concorrentes.
É o relatório. Decido.
Impende salientar que a análise a ser proferida nesta sede cinge-
se, pura e simplesmente, à aferição de existência concorrente dos 
pressupostos necessários à concessão da medida pleiteada em 
sede liminar.
Para a concessão da medida liminar, é necessário analisarmos 
a existência de seus pressupostos ensejadores: fumus boni iuris e 
periculum in mora.
Trata-se o fumus boni iuris da existência de plausibilidade do direito 
substancial invocado por quem pretende a segurança.
Incertezas ou imprecisões acerca do direito material do postulante 
não podem assumir a força de impedir-lhe o acesso à tutela cautelar. 
Caso, em um primeiro momento, a parte tenha possibilidade de 
exercer o direito de ação e se o fato narrado, em tese, lhe assegura 
provimento de mérito favorável, presente se acha o fumus boni juris, 
em grau capaz de autorizar a proteção das medidas preventivas.
Assim, não é evidente a existência de seus pressupostos 
ensejadores: expressão relevante do direito invocado que deve 
transparecer liquidez e certeza, e existência, consistência e risco 
de dano de irreversibilidade ou de prejuízo de extrema gravidade 
se não concedida liminarmente.
A utilização da via especial do mandado de segurança impõe ao 
Impetrante o ônus em revelar de premissa a expressão exuberante 
do direito que alega.
De outro lado, conforme assentado, a pretensão de concessão 
liminar, mormente sem ouvir a parte contrária, é de restar 
consubstanciada em elementos reveladores de risco, valendo fixar-
se que o pedido é contra a Administração Pública que tem em seu 
favor a presunção de legitimidade dos seus atos.
Ressalto que o pedido se relaciona à alegação da parte autora de 
que suspensão da licitação pública n. 005/2019/SUPEL/RO que tem 
por finalidade a Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros 
(TPS); Ajustes do Sistema Viário de Acesso ao Estacionamento 
do TPS; Ajuste do sistema viário de acesso ao Estacionamento 
de Veículos; Ajuste nas Vias de Serviços Internos e no Pátio de 
Aeronaves, Serviços Complementares (Sistema Hidrossánitário; 
Sistema Eletroeletrônico, Combate a Incêndio, Gás Combustíveis, 
Ar Condicionado, Sistemas Estruturais – Concreto Armado e 
Metálica, Urbanístico) do TPS do Aeroporto de Cacoal SSKW/RO 
(SSKW) no(s) município(s) de Cacoal/RO.
O Juízo, mesmo diante dos documentos acostados aos autos, tem 
o dever de agir com cautela, a fim de prestar a tutela jurisdicional 
dentro da legalidade, não podendo em fase preliminar, adentrar ao 
mérito para, imiscuindo-se em critérios administrativos, avaliar o 
que seria caracterizado comprovação técnica de ter participado em 
obras de porte semelhante.
Ademais, inobstante a peça inicial do mandamus afirme que 
a inabilitação da mesma do certame ocorreu por ausência de 
comprovação técnica no sentido de ter participado de obras de 
porte semelhante, há informaçao nos autos (ID n. 32542923) no 
sentido de que não houve comprovação de ter em seu acervo 
técnico Engenheiro Civil ou Arquiteto E engenheiro elétrico que 
serão os profissionais responsáveis técnicos pela obra.
Assentando que, havendo direito, esse será devidamente cumprido, 
ocorre que sem a oitiva da parte contrária, não se pode confirmar a 
certeza o enquadramento aos requisitos exigidos.
Assim, em que pese as alegações de que cumpre todos os 
requisitos previstos no edital e que semelhança não equivale 
a identidade, tem-se que as alegações do Impetrante não se 
mostram suficientes à concessão do provimento requerido em 
liminar, sendo pedido que requer, indispensavelmente, a análise do 
mérito da causa, com análise mais criteriosa acerca das alegações 
iniciais.; até porque determinar a suspensão de procedimento 
licitatório é medida excepcional, sendo certo que, havendo indícios 
posteriores de práticas que tenham por finalidade causar danos ao 
erário e obstar a ampla concorrência licitatória, as medidas cabíveis 
poderão ser adotados pelo Ministério Público.
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Portanto, imperioso aguardar pelo provimento final, momento em 
que já estarão colacionadas aos autos as informações pertinentes, 
bem como o parecer do Ministério Público, evitando assim seja 
concedida uma liminar e, verificando a inexistência do direito, seja 
posteriormente revogada.
Nesta controvérsia não entendo que comporte o deferimento da 
liminar pretendida, pois não configurados plenamente os requisitos, 
ao menos nesta fase preliminar.
Posto isso, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para aguardar a vinda 
de informações.
Notifique-se a Impetrada para apresentar informações no prazo 
legal.
Em cumprimento ao art. 7º, II da Lei n. 12.016 de 7 de agosto de 
2009, dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial 
da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem 
documentos, para querendo, ingresse no feito.
Após, ao Ministério Público do Estado de Rondônia para parecer.
SIRVA A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO.
Cumpra-se.
Porto Velho, 21/11/2019 
Edenir Sebastião A. da Rosa 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par PROCESSO 
N. 7052258-12.2019.8.22.0001 
AUTOR: R. M. T. COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME 
ADVOGADO DO AUTOR: RAFAEL DUCK SILVA OAB nº RO5152 
RÉU: ESTADO DE RONDÔNIA 
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DE RONDÔNIA 
Decisão
Para que seja apreciada o diferimento para pagamento das custas 
processuais ao final, necessário se faz a juntada de documentos 
que comprovem a impossibilidade do requerente em fazê-lo ao 
distribuir a inicial, visto ser esta a regra legal.
Desta forma, para fins de apreciação da gratuidade de justiça, 
determino a apresentação dos documentos que comprovem a 
hipossuficiência financeira temporária alegada, como comprovantes 
de despesas e as três ultimas declarações de imposto de renda ou 
declaração de isento.
Venha a referida documentação no prazo de 15 dias, sob pena de 
indeferimento da gratuidade de justiça requerida e determinação 
do recolhimento das custas processuais devidas.
SIRVA A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO.
Porto Velho/RO, 21 de novembro de 2019 
Edenir Sebastião A. da Rosa 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par PROCESSO 
N. 7000982-73.2018.8.22.0001 
EXEQUENTE: ADILSON SANTOS SILVA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ALLAN MONTE DE 
ALBUQUERQUE OAB nº RO5177 
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA 

Despacho
Intime-se o exequente a informar nos autos, no prazo de 05 (cinco) 
dias, se recebeu os valores referentes à RPV n. 040/2019 (ID 
29570281), sob pena de o processo ser extinto pelo cumprimento 
da obrigação.
SIRVA A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO.
Porto Velho/RO, 21 de novembro de 2019 
Edenir Sebastião A. da Rosa 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par PROCESSO 
N. 7037528-93.2019.8.22.0001 
IMPETRANTE: ALINE SONAYRA LOPES 
ADVOGADO DO IMPETRANTE: ERICA APARECIDA SOUSA DE 
MATOS OAB nº RO9514 
IMPETRADOS: D. P. D. I. D. P. E. A. D. S. D. M. D. P. V. I., IPAM 
ADVOGADOS DOS IMPETRADOS: IPAM - INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES 
Despacho
Vieram-me os autos conclusos para sentença, contudo converto o 
feito em diligência. Justifico.
A parte autora impetrou Mandado de Segurança em face de ato 
praticado pelo Diretor-Presidente do Instituto de Previdência e 
Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho/RO, sob 
o argumento de que teria negado seu requerimento junto ao IPAM, 
referente a procedimento cirúrgico a ser realizado por especialista 
buco maxilar. 
Ocorre que, de análise do caderno processual, em complemento 
de despacho apresentado pela GEMED (ID 32048543), verifica-se 
que, com a abertura de nova solicitação feita no dia 06/06/2019, o 
procedimento havia sido autorizado, aguardando somente o término 
da cotação do material cirúrgico, que se deu em 30/09/2019.
Por esta razão e, por eventual perda do objeto desta ação, fica a 
parte autora intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar este 
Juízo acerca da possível realização do procedimento cirúrgico, ou 
pelo menos o seu agendamento. 
Após, retornem os autos conclusos. 
Intime-se. 
SIRVA A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO.
Porto Velho/RO, 21 de novembro de 2019 
Edenir Sebastião A. da Rosa 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São 
João Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: 3217-
13287038367-89.2017.8.22.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXECUTADO: FRANCE ROSE MAIA FERREIRA DE OLIVEIRA, 
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Advogado do(a) EXECUTADO: EVALDO ROBERTO GONCALVES 
DA SILVA - RO4209
EXEQUENTE: ROSA ANGELA MAIA FERREIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: JUSCELINO MORAES DO 
AMARAL - RO4405
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito Dr. EDENIR SEBASTIAO 
ALBUQUERQUE DA ROSA, fica a parte EXEQUENTE, por meio 
de seu Advogado, intimado(a) para se manifestar em termos de 
prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 
arquivamento dos autos, conforme Despacho de Id 32694957.
Prazo de 05 (cinco) dias.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019.
LUCIANA MOREIRA DA SILVA
Técnico(a) Judiciário(a)
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São 
João Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: 3217-
13307029727-29.2019.8.22.0001
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ESTADO DE RONDÔNIA
RÉU: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Advogados do(a) RÉU: FERNANDO SANTOS ARENHART 
- RS56377, RICARDO VIONE SCHABBACH - RS72563, 
ALEXANDRE LUIS THIELE DOS SANTOS - RS71791
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito Dr. EDENIR SEBASTIAO 
ALBUQUERQUE DA ROSA, fica a parte REQUERIDA intimada, 
por meio de seus Advogados, para ciência e manifestação acerca 
da Petição de Id 32676842.
Prazo: 05(cinco) dias.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019.
LUCIANA MOREIRA DA SILVA
Técnico(a) Judiciário(a)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São 
João Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: 3217-
13307019637-59.2019.8.22.0001
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: FRANCISCO NUNES DE LIMA
Advogado do(a) AUTOR: JESUS CLEZER CUNHA LOBATO - 
RO2863
RÉU: Estado de Rondônia
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito Dr. EDENIR SEBASTIAO 
ALBUQUERQUE DA ROSA, fica a parte AUTORA intimada, por 
meio de seus Advogados, para ciência e manifestação acerca da 
norma técnica de Id 32819181.
Prazo: 05(cinco) dias.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019.
LUCIANA MOREIRA DA SILVA
Técnico(a) Judiciário(a)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par PROCESSO 
N. 7053059-93.2017.8.22.0001 
AUTORES: E. D. R., M. P. D. E. D. R. 
ADVOGADOS DOS AUTORES: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DE RONDÔNIA 
RÉU: C. G. M. G. 
ADVOGADO DO RÉU: ISRAEL AUGUSTO ALVES FREITAS 
DA CUNHA OAB nº RO2913, MARCO ANTONIO RIBEIRO DE 
MENEZES LAGOS OAB nº PR6140 
Despacho
O Requerido não atendeu ao despacho ID 32214408. 
Assim, considero pela desistência da prova. 
Intime-se as partes para apresentar alegações finais. 
Porto Velho/RO, 21 de novembro de 2019 
Edenir Sebastião A. da Rosa 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par PROCESSO 
N. 7025297-34.2019.8.22.0001 

AUTOR: E J CONSTRUTORA LTDA - ME 
ADVOGADO DO AUTOR: JOSE MANOEL ALBERTO MATIAS 
PIRES OAB nº RO3718, GUSTAVO GEROLA MARSOLA OAB nº 
RO4164 
RÉU: D. D. E. R. I. E. S. P. D. E. D. R. -. D. 
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA AUTÁRQUICA DO DER/
RO 
Decisão
Processo concluso para sentença, no entanto o requerente 
apresentou novos documentos na réplica. Assim, intime-se o 
requerido para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre os 
novos documentos ID: 31563661 e seguinte, bem como informar se 
houve Termo de Rescisão Amigável do Contrato. Após, retornem 
os autos conclusos para sentença.
SIRVA A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO
Porto Velho, 21 de novembro de 2019 
Edenir Sebastião A. da Rosa 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par PROCESSO 
N. 0016492-95.2011.8.22.0001 
EXEQUENTES: JOSE VIEIRA DE JESUS, JOAQUIM ELENEUDO 
CONCEICAO MOREIRA, IZAEL AMORIM CAVALEIRO REIS, 
JOAO DE SOUZA DA SILVA, JOVALDIR SOUZA DOS ANJOS, 
JOSE DONIZETE DA SILVA, GILBERTO DE OLIVEIRA, 
JOAO BOSCO DE SOUZA BAINN, JUSTINI JANIO DA SILVA 
RODRIGUES, JOSE FERREIRA SOARES, HAILTON ALVES 
LOPES, JEAN CARLOS DOS SANTOS MEIRELES 
ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: ROSA DE FATIMA GUEDES 
DO NASCIMENTO OAB nº RO614, RONALDO CARLOS BARATA 
OAB nº RO729 
EXECUTADO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO 
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 
Despacho
Intime-se o Município de Porto Velho para, querendo, impugnar a 
execução, nos termos do art. 535 do novo CPC, no prazo de 30 
(trinta) dias.
Decorrido o prazo, sem apresentação da impugnação, certifique-
se;
Encaminhem-se os autos ao contador judicial para atualização dos 
valores;
Vindo os autos do Contador, não havendo renúncia do valor que 
excede ao teto da requisição de pequeno valor (dez salários 
mínimos), expeça-se o devido precatório.
SIRVA A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO.
Porto Velho/RO, 21 de novembro de 2019 
Edenir Sebastião A. da Rosa 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par PROCESSO 
N. 7048531-45.2019.8.22.0001 
IMPETRANTE: OCEAN LINK SOLUTIONS LTDA. - EPP 
ADVOGADO DO IMPETRANTE: SALATIEL ANDRIOLA PIZELLI 
OAB nº RJ114429, JULIA CARDOSO DO PRADO OAB nº 
MG181706 
IMPETRADOS: S. E. D. L. -. S., M. R. G. S. E. D. L. D. E. D. R., M. 
D. C. P. 
ADVOGADOS DOS IMPETRADOS: 
Despacho
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Vistos etc.
Aguarde-se o pedido de informações ou o julgamento do recurso.
SIRVA A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO.
Porto Velho/RO, 21 de novembro de 2019 
Edenir Sebastião A. da Rosa 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par PROCESSO 
N. 7051059-52.2019.8.22.0001 
IMPETRANTE: CLEUZEMER SORENE UHLENDORF 
ADVOGADO DO IMPETRANTE: KARELINE STAUT DE AGUIAR 
OAB nº RO10067 
IMPETRADOS: D. D. D. E. D. T. -. D., RUA DOUTOR JOSÉ 
ADELINO 4477, - DE 4411/4412 AO FIM COSTA E SILVA - 76803-
592 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, ESTADO DE RONDÔNIA, 
SEM ENDEREÇO
ADVOGADOS DOS IMPETRADOS: PROCURADORIA 
AUTÁRQUICA DO DETRAN/RO, PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA 
Decisão
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de liminar, 
impetrado por Cleuzemer Sorene Uhlendorf em face de suposto 
ato coator do Presidente do Detran/RO.
Recebo a emenda a inicial.
Informa a impetrante que é servidora pública ocupante do cargo 
de Procuradora Autárquica do DETRAN/RO, estando lotada na 
PROJUR Porto Velho e, em função das alterações constantes da 
LC 964/2017, os vencimentos do Procurador Autárquico foram 
transformados em subsídios e majorados.
Desta forma, passou o subsídio a ser fixado no valor de R$ 
23000,00, com inclusão do mesmo na folha de pagamento do mês 
de julho de 2019.
Entretanto, afirma que a autoridade apontada como coatora 
deixou de incluir na folha de pagamento da impetrante valores que 
entendem devidos, a saber: Gratificação Pós Graduação, Adicional 
de Qualificação Funcional, Vantangem pessoal “valor fixo” e 
Vantangem abrangente “valor fixo”, implicando em redução dos 
seus vencimentos, entendendo, por tal razão ter havido violação 
ao seu direito líquido e certo.
Neste contexto, requer concessão de liminar para determinar que 
a autoridade apontada como coatora promova a inclusão, de forma 
imediata, das verbas citadas à remuneração da servidora, sob pena 
de multa diária e, no mérito, a confirmação da liminar deferida, com 
a concessão da segurança.
É o relatório. Decido.
Impende salientar que a análise a ser proferida nesta sede cinge-
se, pura e simplesmente, à aferição de existência concorrente dos 
pressupostos necessários à concessão da medida pleiteada em 
sede liminar.
Para a concessão da medida liminar, é necessário analisarmos 
a existência de seus pressupostos ensejadores: fumus boni iuris e 
periculum in mora.
Trata-se o fumus boni iuris da existência de plausibilidade do direito 
substancial invocado por quem pretende a segurança.
Incertezas ou imprecisões acerca do direito material do postulante 
não podem assumir a força de impedir-lhe o acesso à tutela cautelar. 
Caso, em um primeiro momento, a parte tenha possibilidade de 
exercer o direito de ação e se o fato narrado, em tese, lhe assegura 
provimento de mérito favorável, presente se acha o fumus boni juris, 
em grau capaz de autorizar a proteção das medidas preventivas.
Assim, não é evidente a existência de seus pressupostos 
ensejadores: expressão relevante do direito invocado que deve 
transparecer liquidez e certeza, e existência, consistência e risco 
de dano de irreversibilidade ou de prejuízo de extrema gravidade 
se não concedida liminarmente.

A utilização da via especial do mandado de segurança impõe ao 
Impetrante o ônus em revelar de premissa a expressão exuberante 
do direito que alega.
De outro lado, conforme assentado, a pretensão de concessão 
liminar, mormente sem ouvir a parte contrária, é de restar 
consubstanciada em elementos reveladores de risco, valendo fixar-
se que o pedido é contra a Administração Pública que tem em seu 
favor a presunção de legitimidade dos seus atos.
Ressalto que o pedido se relaciona à alegação da parte autora de 
que faz jus as parcelas :”163 - Gratificação Pós Graduação 20%”, 
“1015 - Adicional de Qualificação Funcional”, “710 – Vantagem 
pessoal (tempo de serviço – 24 anos); e “ 725 – Vantagem 
abrangente”, inobstante a transformação do caráter vencimental 
em subsídios.
O Juízo, mesmo diante dos documentos acostados aos autos, tem 
o dever de agir com cautela, a fim de prestar a tutela jurisdicional 
dentro da legalidade, não podendo em fase preliminar, adentrar 
ao mérito para assegurar a incorporação de tais parcelas à 
remuneração da impetrante, considerando, inclusive, a discussão 
a respeito de ser subsídio parcela única.
Assentando que, havendo direito, esse será devidamente cumprido, 
ocorre que sem a oitiva da parte contrária, não se pode confirmar a 
certeza o enquadramento aos requisitos exigidos.
Assim, em que pese as alegações do Impetrante, vejo que os 
mesmos não se mostram suficientes à concessão do provimento 
requerido em liminar, sendo pedido que requer, indispensavelmente, 
a análise do mérito da causa, com análise mais criteriosa acerca 
das alegações iniciais.
Imperioso aguardar pelo provimento final, momento em que já 
estarão colacionadas aos autos as informações pertinentes, 
bem como o parecer do Ministério Público, evitando assim seja 
concedida uma liminar e, verificando a inexistência do direito, seja 
posteriormente revogada.
Outrossim, é importante acentuar que o pedido do autor tem cunho 
satisfativo, pois necessitaria de análise meritória.
AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. 
LIMINAR INDEFERIDA. ANÁLISE DO FUMUS BONI JURIS QUE 
SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA. 1. “A análise do 
pedido, no âmbito liminar, demanda a observância dos requisitos 
autorizadores para a concessão da medida, quais sejam, o fumus 
bonis juris e o periculum in mora.” (AgRg no MS 15.104/DF , Rel. 
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, 
julgado em 8/9/2010, DJe 17/9/2010) 2. Na espécie, o pedido 
liminar confunde-se com o próprio mérito da ação mandamental, 
o que concorre para demonstrar a natureza satisfativa do pleito 
apresentado a este Juízo. 3. Agravo regimental a que se nega 
provimento. [STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE 
SEGURANÇA AgRg no MS 14058 DF 2008/0285070-6].
Ainda, tal medida preventiva não comporta deferimento diante do 
que dispõe o art. 7° § 2° da Lei 12.016/09.
Nesta controvérsia não entendo que comporte o deferimento da 
liminar pretendida, pois não configurados plenamente os requisitos, 
ao menos nesta fase preliminar.
Posto isso, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para aguardar a vinda 
de informações.
Notifique-se a Impetrada para apresentar informações no prazo 
legal.
Em cumprimento ao art. 7º, II da Lei n. 12.016 de 7 de agosto de 
2009, dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial 
da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem 
documentos, para querendo, ingresse no feito.
Após, ao Ministério Público do Estado de Rondônia para parecer.
SIRVA A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO.
Cumpra-se.
Porto Velho, 21/11/2019 
Edenir Sebastião A. da Rosa 
Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: 3217-1329
7016303-51.2018.8.22.0001
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARIA MADALENA DE CARVALHO
Advogados do(a) AUTOR: ANITA DE CACIA NOTARGIACOMO 
SALDANHA - RO3644, CARLOS HENRIQUE GAZZONI - RO6722, 
BRUNA DA SILVA PAZ - RO9087
RÉU: Estado de Rondônia
Intimação
Por ordem do(a) juiz(a) de direito EDENIR SEBASTIAO 
ALBUQUERQUE DA ROSA, fica a parte EXEQUENTE intimada 
para ciência e manifestação acerca da impugnação apresentada 
ID-32579568.
Prazo: 05(cinco) dias.
Porto Velho- RO21 de novembro de 2019
CRISTINA RODRIGUES COSTA
Técnico(a) Judiciário(a)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São 
João Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: 3217-
13287000166-62.2016.8.22.0001
DÚVIDA (100)
REQUERENTE: MARIA GORETTE DA CONCEICAO DE SOUSA
Advogados do(a) REQUERENTE: SULIENE CARVALHO DE 
MEDEIROS - RO6020, JOAQUIM SOARES EVANGELISTA 
JUNIOR - RO6426
INTERESSADO: Estado de Rondônia e outros
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito Dr. EDENIR SEBASTIAO 
ALBUQUERQUE DA ROSA, fica o (a) a parte Autora, por meio 
de seu Advogado/Procurador, intimado(a) para dizer quanto ao 
prosseguimento do feito.
Prazo de 05 (cinco) dias.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019.
ERACLIDES PEREIRA DA SILVA VIEIRA
Técnico(a) Judiciário(a)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par PROCESSO 
N. 7052375-03.2019.8.22.0001 
AUTOR: R. M. T. COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME 
ADVOGADO DO AUTOR: RAFAEL DUCK SILVA OAB nº RO5152 
RÉU: ESTADO DE RONDÔNIA 
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DE RONDÔNIA 
Decisão
O recolhimento das custas processuais, como regra, é providência 
cabível quando da distribuição da petição inicial, sendo o diferimento 
e parcelamento das custas devidas medida excepcional, a só 
se justificar em hipóteses onde a dificuldade financeira para 
recolhimento contemporâneo da mesma.
Desta forma, para que seja apreciado o pedido de diferimento no 
que tange ao pagamento das custas processuais requerida na peça 
inicial, necessário se faz a juntada de documentos que comprovem 
a impossibilidade de fazê-lo neste momento.
Desta forma, para fins de apreciação do pedido de diferimento do 
pagamento das custas, determino a apresentação dos documentos 
que comprovem a impossibilidade momentânea alegada, como 
comprovantes de despesas e as três ultimas declarações de 
imposto de renda ou declaração de isento.

Venha a referida documentação no prazo de 15 dias, sob pena de 
indeferimento da gratuidade de justiça requerida e determinação 
do recolhimento das custas processuais devidas.
SIRVA A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 
Edenir Sebastião A. da Rosa 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par PROCESSO 
N. 0011690-20.2012.8.22.0001 
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE PORTO VELHO 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 
EXECUTADO: ERONDINA HERON 
ADVOGADO DO EXECUTADO: WALMIR BENARROSH VIEIRA 
OAB nº RO1500 
Despacho
Intime-se o MUNICÍPIO DE PORTO VELHO para dizer quanto ao 
prosseguimento do feito. 
Prazo de 05 (cinco) dias. 
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 
Edenir Sebastião A. da Rosa 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par PROCESSO 
N. 7039660-26.2019.8.22.0001 
IMPETRANTE: GILBERTO ANTONIO ANDRETTA VIGIATO 
ADVOGADO DO IMPETRANTE: DOUGLAS TADEU CHIQUETTI 
OAB nº RO3946 
IMPETRADO: S. M. D. R. F. S. 
ADVOGADO DO IMPETRADO: 
Sentença
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Gilberto Antônio 
Andretta Vigiato contra suposto ato coator do Secretário Municipal 
de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo do Município 
de Porto Velho.
Diz que adquiriu em 16 de outubro de 2012, um lote de terra urbana 
matriculada sob o nº 71.938, com área de 92.741,845m², localizado 
na BR 319 KM1, margem do Rio Madeira, setor 53, qd. 02, lt 816, 
em parceria com Gelcino Monteiro Filho, conforme escritura de 
dação em pagamento lavrada em 16/10/2012.
Afirma que na data de 25/10/2012, foi realizada uma dação 
em pagamento ao advogado Douglas Tadeu Chiquetti, com o 
equivalente a 1/3 da área (30.914m²), sendo que, em 27/03/2017 
a dação em pagamento foi aditivada para delimitar corretamente 
a área do credor, com a realização, em 19/06/2017, de protocolo 
de requerimento junto à Secretaria de Regularização Fundiária – 
SEMUR para que procedesse ao desmembramento da área dada 
em dação, conforme Processo administrativo nº 18.03156/2017.
Alega que após dois anos em tramitação, com pareceres favoráveis, 
foi proferida decisão de indeferimento sob o argumento de que a 
expansão urbana limita-se à margem direita do Rio Madeira, citando 
a LC 311/2008 do município, bem como em razão da Recomendação 
nº 3 do Ministério Público, a qual pede que Município suspenda 
por ora, as solicitações de alteração nas legislações urbanísticas 
vigentes da Lei Complementar 097/99 que trata do Parcelamento, 
uso e Ocupação do Solo.
Afirma a ilegalidade da decisão, citando, inclusive, que a área 
“imóvel mãe” já passou por outros desmembramentos, sustentando 
que o indeferimento do pleito é ilegal e viola a seu direito líquido 
e certo, pugnando pela concessão da segurança para que seja 
providenciado o desmembramento da área. Anexou documentos.
Decisão indeferindo o pedido liminar ID: 30968419. 
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Informações da autoridade coatora ID: 32056054. Informa que no 
decorrer do procedimento administrativo houve alterações de leis 
que impossibilitaram o Município em dar prosseguimento ao pedido, 
conforme demonstra o despacho n°. 0498/2019/DIOT/DGPF/
SEMUR, bem como o mapa de zoneamento da cidade. O pedido 
de desmembramento foi indeferido por não atender os parâmetros 
urbanísticos vigentes, e ficará em sobrestado até que haja uma 
definição da lei sobre o caso em tela. Anexa documentos.
Parecer do Ministério Público ID: 32319104. Diz que a Lei 
Complementar Municipal nº 520/2014, que ampliava o perímetro 
urbano sobre a margem do Rio Madeira, foi declarada formal e 
materialmente inconstitucional em 21/03/2016 nos autos de Ação 
Direta de Inconstitucionalidade nº 0010778-55.2014.8.22.0000. 
O processo administrativo do impetrante está paralisado não 
por inércia do impetrado e, sim, por força da liminar deferida na 
ação civil proposta pelo Parquet (7062841-61.2016.8.22.0001), 
até para tentar proteger a coletividade que pode ser lesada das 
mais diversas formas e, por não ter, o Município de Porto Velho, 
estrutura administrativa e orçamentária para suportar o ônus da 
descaracterização da área da Margem Esquerda. Dessa forma, 
manifesta-se pela denegação da seguração.
Petição do Impetrante ID: 32387691. Diz que o objeto da ação não 
se refere ao parcelamento de solo para criação de loteamento, mas 
pedido de desmembramento. 
É o relatório. Decido.
O mandado de segurança, como remédio constitucional, destina-
se a proteger direito líquido e certo, não amparável por habeas 
corpus ou habeas data contra ato (comissivo ou omissivo) marcado 
de ilegalidade ou abuso de poder, de autoridade pública ou agente 
de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público 
(art. 5º, LXIV da Constituição Federal de 1988).
Segundo Alexandre de Moraes “trata-se de uma ação constitucional 
civil, cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou 
ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou 
agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder 
público (Moraes, Alexandre/Direito Constitucional. 2002, p. 164).”
A viabilidade do mandado de segurança é aferida no momento 
da impetração, verificando se o direito invocado na inicial está 
substancialmente comprovado, de forma a prescindir de qualquer 
outro meio probatório. O mandado de segurança só é possível 
quando houver direito líquido e certo, o que quer dizer fato 
incontroverso diante de prova pré-constituída, sendo desnecessária 
qualquer dilação probatória.
Depreende-se da exordial que o Impetrante pretende que seja 
declarado a nulidade do ato administrativo que indeferiu o pedido 
de desmembramento do lote nº 816, situado na BR 319, margem 
oeste do Rio Madeira.
Não há preliminares
Mérito
O impetrante pretende a declaração de nulidade do ato administrativo 
que indeferiu o pedido de desmembramento do lote nº 816, situado 
na BR 319, Quadra nº 02, Setor 53, com área de 92.741,845 m², 
margem oeste do Rio Madeira, passando a possuir 28.490 m².
Aferi-se, no presente caso, a abertura de Processo Administrativo 
nº 18.03156/2017 para desmembramento de lote localizado na 
margem esquerda do Rio Madeira. Conforme Parecer nº 048/DGU/
SEMUR/2017, concluiu-se existir antinomia de normas, submetendo 
o feito a Subprocuradoria Fundiária do Município de Porto Velho.
“Do parecer do DGU/SEMUR:
Pelo exposto, trata-se de uma antinomia de normas cuja análise, 
através dos critérios cronológico, hierárquico e específico, apontam 
para a caracterização da área atingida pelos 5 km à margem oeste 
do Rio Madeira (a partir do limite do perímetro urbano) como área 
de expansão urbana, portanto sujeito ao regime da ZR1.
Recomenda-se a apreciação do tema em comento à Subprocuradoria 
Fundiária desta Prefeitura para norteamento quanto a aparente 
antinomia apresentada.
Sendo este o registro, firmamos o presente, remetendo os autos ao 
DGPF/SEMUR, para continuidade do processo.”

Posteriormente, a Divisão de Ordenamento Territorial proferiu 
despacho indeferindo o pedido do impetrante, informando que 
o projeto de desmembramento não atende aos parâmetros 
urbanísticos vigentes.
Alega o impetrante que a decisão de indeferimento desconsiderou 
o parecer da PGM, sob o argumento que a expansão urbana 
limita-se à margem direita do Rio Madeira, bem como em razão 
da Recomendação nº 3 do Ministério Público, a qual pede que 
o Município suspenda por ora, as solicitações de alteração 
nas legislações urbanísticas vigentes da LC 97/99 que trata do 
parcelamento, uso e ocupação do solo.
Vê-se que o Lote do impetrante encontra-se à margem esquerda 
do Rio Madeira, assim, conforme o Plano Diretor do Município o 
imóvel não se encontra inserido na expansão urbana do Município 
de Porto Velho.
Por conseguinte, as áreas da margem esquerda do Rio Madeira 
permanecem denominadas como área rural e de preservação 
permanente, sendo vetado o parcelamento do solo, para fins 
urbanos, art. 13, V, da LC 97/1999:
“Art. 13. Fica vetado o parcelamento do solo, para fins urbanos:
V – em áreas de preservação ecológica, definidas por ato dos 
Poderes Executivo ou Legislativo, ou naqueles onde a poluição 
impeça condições sanitárias suportáveis, até sua correção;”
A Lei Complementar nº 97 de 29 de dezembro de 1999, que dispõe 
sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo do Município de 
Porto Velho, somente permitindo o parcelamento do solo, mediante 
desmembramento ou loteamento, em zonas urbanas:
“Art. 11. Esta Lei estabelece normas complementares, relativas ao 
parcelamento do solo municipal, para fins urbanos, com o objetivo 
de adequar as disposições da Lei Federal nº 6766, de 19 de 
dezembro de 1979, às peculiaridades do Município de Porto Velho.
Parágrafo Único. O parcelamento do solo para fins urbanos, que 
poderá ser realizado mediante loteamento ou desmembramento, 
somente será permitido em zonas urbanas ou de expansão urbana, 
assim definidas por lei municipal.”
Portanto, o desmembramento pretendido pelo impetrante é uma 
forma de parcelamento do solo. O desmembramento é a subdivisão 
de gleba em lotes, destinados à edificação, com aproveitamento 
do sistema viário existente, desde que não implique na abertura 
de novas vias ou logradouros públicos, nem no prolongamento, 
modificação ou ampliação dos já existentes. Sendo permitido 
somente em zona urbana ou de expansão urbana.
Outrossim, tramita na 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca 
de Porto Velho Ação Civil Pública nº 7062841-61.2016.8.22.0001, 
proposta pelo Ministério Público em desfavor do Município de 
Porto Velho e outras, sobre a suspensão das atividades inerentes 
a loteamentos, vendas e promessas de vendas de lotes localizados 
a margem esquerda do Rio Madeira, deferindo liminar proibindo 
qualquer atividade inerente a loteamento, abertura de rua, 
publicidade de venda, demarcação de quadra e lotes, entre outras 
medidas.
Logo, há impedimento de atividade de parcelamento de área 
localizada a margem esquerda do Rio Madeira. Nesse cenário, não 
tenho por acolher a tese do impetrante, pois revelado não haver 
ilegalidade no procedimento adotado pela Divisão de Ordenamento 
Territorial que indeferiu o pedido de desmembramento do lote nº 
816.
De resto, e por relevante, a eventual discussão sobre a não 
destinação da área à finalidade identificada pelo Impetrado e 
fundamentou o indeferimento implicaria em ampliação da discussão 
e ainda necessidade de dilação probatória que não se coaduna 
com esta via estreita.
Dispositivo:
Ante ao exposto, pelos fundamentos expostos e na forma dos arts. 
1o, 11 e 12 da Lei n. 12.016/09, DENEGO A SEGURANÇA, pois não 
resta revelado ilegalidade no ato administrativo de indeferimento 
de desmembramento do lote nº 816, em razão da divergência 
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existente entre o Plano Diretor e a Lei de Parcelamento, Uso e 
Ocupação do Solo. RESOLVO o feito na forma do art. 487, I do 
Código de Processo Civil. 
Sem condenação no pagamento de honorários na orientação do 
art. 25 da Lei n. 12.016/09. Condeno o impetrante no pagamento 
das custas processuais.
Sentença não sujeita a remessa necessária. Vindo recurso 
voluntário, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, 
remetendo-se os autos ao e. TJRO. 
P.R.I.
SIRVA A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 
Edenir Sebastião A. da Rosa 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par PROCESSO 
N. 7052269-41.2019.8.22.0001 
IMPETRANTE: V. C. S. R. 
ADVOGADO DO IMPETRANTE: WILLIAN SEVALHO DA SILVA 
MEDEIROS OAB nº RO7101 
IMPETRADO: L. T. E. D. P. E. G. L. 
ADVOGADO DO IMPETRADO: 
Decisão
Primeiramente, promova o impetrante a regularização dos 
documentos que instruem a petição inicial, promovendo a juntada 
de instrumento de procuração devidamente assinado, documento 
de identificação pessoal, comprovante de residência atualizado, 
documento que comprove o ato de inscrição no referido certame, 
seu edital, bem como o laudo psicológico que a classificou como 
inapta.
No que tange ao pedido de Gratuidade de Justiça requerida na peça 
inicial, para sua análise faz-se necessária a juntada de documentos 
que comprovem as despesas da parte requerente.
Desta forma, para fins de apreciação da gratuidade de justiça, 
determino a apresentação dos documentos que comprovem 
a hipossuficiência financeira alegada, como comprovantes de 
despesas e as três ultimas declarações de imposto de renda ou 
declaração de isento.
Venha a referida documentação no prazo de 15 dias, sob pena de 
indeferimento da gratuidade de justiça requerida e determinação 
do recolhimento das custas processuais devidas.
SIRVA A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 
Edenir Sebastião A. da Rosa 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par PROCESSO 
N. 7051007-56.2019.8.22.0001 
IMPETRANTE: BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES 
LTDA 
ADVOGADO DO IMPETRANTE: FELIPE BRAGA DE OLIVEIRA 
OAB nº SP298740 
IMPETRADO: S. E. D. L. D. R. 
ADVOGADO DO IMPETRADO: 
Decisão
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado 
por Bandolin Fornecimento de Refeições Ltda contra suposto ato 
coator do Superintendente de licitações do Estado de Rondônia. 
Diz ter participado do processo de aquisição emergencial, Processo 
do Pregão Eletrônico 058/2019/CEL/SUPEL/RO, vinculado ao 
processo n° 0033.433477/2018-28 cujo objeto é a Aquisição de 

refeições prontas (desjejum, almoço, jantar e lanche da noite), para 
atender as necessidades do Sistema Prisional Porto Velho/RO, 
pelo período de 12 (doze) meses consecutivos e ininterruptos, a 
pedido do Núcleo de Alimentação/GAF/SEJUS, de acordo com o 
memorando nº 105/2018/SEJUS-NUALI.
Afirma que encerrada a etapa de lances, a impetrante sagrou-se 
vencedora do LOTE 01 no valor de R$1.776.313,0. Apresentada 
a proposta realinhada bem como os documentos de habilitação 
pela empresa impetrante, sobreveio recurso apresentado pela 
empresa L&L (Doc. 06), tendo dentre os argumentos discorridos, o 
descumprimento do item 10.3 do Termo de Referência que diz:
“10. DA PROPOSTA DE PREÇOS 10.1 As propostas deverão ser 
apresentadas de forma clara e objetiva, em conformidade com este 
Termo de Referência, devendo conter todos os elementos que 
influenciam no valor final da contratação, detalhando:
10.2 Os preços unitários por refeição e o valor global da proposta; 
10.3 Relação dos materiais e equipamentos que serão utilizados 
para efetivo fornecimento das refeições, o quantitativo e as 
especificações.”
A empresa impetrante apresentou contrarrazões ao recurso 
apresentado, justificando que em respeito ao princípio da vinculação 
ao instrumento convocatório, cumpriu o Edital, pois em nenhum 
momento o Edital exigiu a relação descrita no item 10.3 do projeto 
básico.
“24.11. Havendo divergência entre as exigências contidas no 
Edital e em seus Anexos ou ainda no cadastramento do Sistema 
COMPRASNET, prevalecerá pela ordem, o Edital, em seguida o 
Termo de Referência, a Minuta do Contrato e por último os demais 
anexos e cadastro no sistema.
6.4. O licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste 
Edital e seus anexos. Em caso de discordância existente entre as 
especificações deste objeto ou quaisquer outras condições descritas 
no sistema COMPRASNET e as especificações constantes no 
MODELO DE CARTA PROPOSTA e EDITAL, prevalecerão às 
duas últimas.”
Pontua que constatada a divergência sobre a obrigatoriedade 
do item 10.3 do projeto básico, estando ele ausência no edital, 
prevalecerá o edital. Inclusive, tal entendimento foi sedimentado 
na decisão do pregoeiro. E, corroborando com esse entendimento 
foi o Parecer da PGE. Porém, o parecer foi parcialmente reformado 
pelo Procurador Geral, concluindo que não há que se falar em 
prevalência do edital em detrimento do Termo de Referência em 
relação a omissão.
Alega que a inovação trazida pelo Excelentíssimo Senhor Procurador 
Gerado do Estado de Rondônia, primeiro por aditar um parecer já 
realizado, sem qualquer precedente, e segundo por desrespeitar 
o princípio o qual está vinculado, desrespeitou veementemente: 
princípios da vinculação ao instrumento convocatório, formalismo 
moderado, supremacia do interesse público e da proposta mais 
vantajosa.
Requer em liminar a suspensão da reabertura do certame 
agendada para o dia 14/11/2019 às 10h:00min, ou, suspender ato 
de adjudicação até julgamento final, uma vez que existe processo 
de aquisição emergencial em andamento a partir de 30/11/2019. 
Anexou documentos.
Decisão liminar no Agravo de Instrumento ID: 32689293, 
determinando o prosseguimento do feito no valor da causa 
apresentado pelo impetrante.
É o relatório. Decido.
Impende salientar que a análise a ser proferida nesta sede cinge-
se, pura e simplesmente, à aferição de existência concorrente dos 
pressupostos necessários à concessão da medida pleiteada em 
sede liminar. Para a concessão da medida liminar faz-se necessário 
analisar-se a existência de seus pressupostos ensejadores: fumus 
boni iuris e periculum in mora.
Trata-se o fumus boni iuris da existência de plausibilidade do 
direito substancial invocado por quem pretende a segurança. 
Assim, incertezas ou imprecisões acerca do direito material do 
postulante não podem assumir a força de impedir-lhe o acesso 
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à tutela cautelar. Caso, em um primeiro momento, a parte tenha 
possibilidade de exercer o direito de ação e se o fato narrado, em 
tese, lhe assegura provimento de mérito favorável, presente se 
acha o fumus boni juris, em grau capaz de autorizar a proteção das 
medidas preventivas.
Compreende-se que a licitação é procedimento administrativo, 
pelo qual a Administração Pública convoca os interessados 
para apresentação de propostas em função de parâmetros 
antecipadamente estabelecidos e divulgados pelo edital licitatório. 
Portanto, o instrumento convocatório que traz as regras regedoras 
do certamente, vincula a Administração Pública e os licitantes. É 
uma garantia aos participantes. Logo, a partir de sua publicação, o 
edital constitui-se em lei interna do certamente de forma que todos 
a ele se vinculam. 
Deve-se exigir e decidir dentro dos limites do edital, e os interessados 
devem apresentar suas propostas, obedecendo, tanto na forma 
quanto no conteúdo, as especificações do órgão que promove a 
licitação.
Dessa forma, é dever da Administração Pública exigir as 
determinações editalícias compatíveis com o ramo do objeto, sendo 
essas exigências nos limites da razoabilidade e, que não restrinja 
o caráter competitivo. 
No caso dos autos, a Impetrante alega que o Procurador-Geral 
do Estado editou um parecer já realizado, sem precedente, e 
em desrespeito aos princípios administrativo e constitucionais. 
Posteriormente, a autoridade coatora desclassificou a proposta de 
preços da impetrante para o Lote I, por ter descumprido o sub item 
10.3 do Termo de Referência.
Ressalto que as alegações apresentadas pela impetrante de 
suposta violação dos princípios administrativo e desclassificação 
da proposta do Lote I, por eventual violação editalícia, ficam suas 
análises prejudicadas nessa fase preliminar de cognição sumária. 
Evidente a necessidade de outros documentos que pudessem 
corroborar com as irregularidades apontadas no certamente 
licitatório, bem como as informações da autoridade coatora e 
parecer do Ministério Público. Por isso, entendo que não cabe, 
nesse momento inicial o deferimento do pedido liminar.
Além disso, as alegações das irregularidades são situações 
específicas. Assim, não cabe neste momento que sejam analisadas 
todas as irregularidades afirmadas pela Impetrante, pois é matéria 
que adentra no mérito da ação e requer cautela e prudência na 
apreciação dos elementos informados.
Outro ponto, já decorreu o prazo marcado para reabertura do 
certamente, ou seja, estava agendado para o dia 14/11/2019 
às 10h:00min. Ademais, seria inviável suspender todo o ato de 
adjudicação, sendo que dos vários item licitados, a impetrante 
sagrou-se vencedora em apenas um item do procedimento.
Assim, a princípio, nessa fase preliminar, compreendo não estarem 
presente a verossimilhança do direito alegado pela Impetrante, 
requisito necessário à concessão da Liminar. Por isso, torna-
se despiciendo adentrar no exame do requisito do periculum in 
mora, haja vista que, para o deferimento da medida liminar, tal 
pressuposto deve vir acompanhado da relevância dos fundamentos 
da impetração, ora inexistente.
Logo, apesar dos fatos narrados e do direito invocado, entendo 
não existirem, nesse momento, pressupostos para suspender os 
demais atos licitatórios. A matéria exige uma análise mais criteriosa 
acerca das alegações iniciais, pois não são suficientes para atender 
os critérios exigidos para a liminar requerida, sendo prudente a este 
juízo aguardar as informações da autoridade coatora e parecer do 
Ministério Público para, então, analisando o caso de forma mais 
profunda, manifestar-me sobre o pleito do impetrante.
Isto posto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR, entendendo 
pela necessidade de aguardar a vinda de informações 
complementares. 
Notifique-se o Impetrado para apresentar informações no prazo 
legal (Superintendente Estadual de Licitações SUPEL, Av. Farquar, 
nº 2986, Bairro Pedrinhas, Palácio Rio Madeira, Edifício Rio Pacaás 
Novos, 2º Andar).

Em cumprimento ao art. 7º, II da Lei n. 12.016 de 7 de agosto de 
2009, dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da 
pessoa jurídica interessada, para querendo, ingresse no feito.
Após, ao Ministério Público do Estado de Rondônia para parecer.
Intimem-se.
SIRVA A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO
Porto Velho, 22 de novembro de 2019 
Edenir Sebastião A. da Rosa 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par PROCESSO 
N. 7036885-38.2019.8.22.0001 
AUTOR: FRANCIELLY LAUREANO MARTINS QUINTAO 
ADVOGADO DO AUTOR: JESUS CLEZER CUNHA LOBATO OAB 
nº RO2863 
RÉU: G. D. R. 
ADVOGADO DO RÉU: 
Decisão
Considerando a manifestação ID 32720339, concedo o prazo de 10 
(dez) dias para seja comprovada a entrega dos medicamentos. 
Certifique-se o decurso do prazo de contestação. 
Em sendo constatado que já decorreu o prazo, intime-se as partes 
para especificar provas. 
Porto Velho, 22 de novembro de 2019 
Edenir Sebastião A. da Rosa 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par PROCESSO 
N. 0012768-78.2014.8.22.0001 
EXEQUENTE: E. D. D. U. -. E. 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ALINE MOREIRA DELFIOL OAB 
nº RO9306, MARIA LETICE PESSOA FREITAS OAB nº RO2615 
EXECUTADOS: L. C. A., D. C. E. I. L. -. E. 
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: RAIMUNDO GONCALVES 
DE ARAUJO OAB nº RO3300 
Despacho
Intime-se o Exequente para se manifestar em prosseguimento. 
Prazo de 05 (cinco) dias. 
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 
Edenir Sebastião A. da Rosa 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par PROCESSO 
N. 0053767-25.2004.8.22.0001 
IMPETRANTES: MARLEY NUNES VIZA, VERONICA MARIA 
COUTINHO DA SILVA 
ADVOGADOS DOS IMPETRANTES: EDUARDO AUGUSTO 
FEITOSA CECCATTO OAB nº RO5100, CELSO CECCATTO 
OAB nº RO111, SEBASTIÃO MARTINS DOS SANTOS OAB nº 
Não informado no PJE, LUIZ DUARTE FREITAS JUNIOR OAB nº 
RO1058 
IMPETRADOS: MUNICIPIO DE PORTO VELHO, PROCURADOR-
GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO 
ADVOGADOS DOS IMPETRADOS: PROCURADORIA GERAL 
DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, GEANE PEREIRA DA SILVA 
GOVEIA OAB nº RO2536, MOACIR DE SOUZA MAGALHAES 
OAB nº RO1129 
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Despacho
Intime-se as partes para se manifestar sobre o retorno dos 
autos da 2ª instância, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 
arquivamento. 
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 
Edenir Sebastião A. da Rosa 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par PROCESSO 
N. 7052479-92.2019.8.22.0001 
IMPETRANTE: V. C. S. R. 
ADVOGADO DO IMPETRANTE: WILLIAN SEVALHO DA SILVA 
MEDEIROS OAB nº RO7101 
IMPETRADO: L. T. E. D. P. E. G. L. 
ADVOGADO DO IMPETRADO: 
Despacho
Ao interessado para esclarecer do que se trata o presente, visto 
que não consta petição inicial, apenas documentos.
Prazo: 05 dias.
SIRVA A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 
Edenir Sebastião A. da Rosa 
Juiz(a) de Direito

2º JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE 

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0003264-53.2012.8.22.0701
Polo Ativo: CARLOS ANDRE DE SOUZA
Polo Passivo: SELMA DO NASCIMENTO SIQUEIRA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000554-67.2017.8.22.0701
Polo Ativo: ANTONIO BARROSO DA SILVA e outros
Polo Passivo: IRACEMA PEREIRA DE SOUZA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002774-65.2011.8.22.0701
Polo Ativo: ALYSSON BERNARDES DOS SANTOS
Polo Passivo: NÃO INFORMADO 
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0003969-56.2009.8.22.0701
Polo Ativo: MARIA DAS GRAÇAS REGIS ANDRADE e outros
Polo Passivo: PEDRO RODRIGUEZ MERCADO e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0035021-75.2006.8.22.0701
Polo Ativo: DARIO BARROS GAUDEANO e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0006800-63.1998.8.22.0701
Polo Ativo: MARIA IRENE MIRANDA DE ARAUJO e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO 
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Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0012695-87.2007.8.22.0701
Polo Ativo: ROBERTO CAMPOS DE OLIVEIRA e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO 
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0004648-85.2011.8.22.0701
Polo Ativo: HUGO JOAO DA SILVA BOSCO e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO 
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002218-58.2014.8.22.0701
Polo Ativo: FRANCICLEIA LOPES TRIERWEILER
Polo Passivo: NÃO INFORMADO 
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001249-77.2013.8.22.0701
Polo Ativo: MANOEL DA VERA CRUZ RODRIGUES FERREIRA 
e outros
Polo Passivo: THIAGO SOARES PORTO DE SOUZA e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0032335-76.2007.8.22.0701
Polo Ativo: DOUGLAS MARCELO MARTINS e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO 
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001740-50.2014.8.22.0701
Polo Ativo: LUCELMA MAIA DE AZEVEDO ALMEIDA e outros
Polo Passivo: DELMA MAIA DE OLIVEIRA SOARES DA SILVA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0004708-58.2011.8.22.0701
Polo Ativo: MIGUEL CEBULSKI MACHADO e outros
Polo Passivo: DIMAS AUGUSTO MACHADO e outros
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Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0004289-38.2011.8.22.0701
Polo Ativo: MARCOS DOS SANTOS AGUIAR
Polo Passivo: IVANILCE DE SOUZA ANDRADE
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0037682-56.2008.8.22.0701
Polo Ativo: ZILDA MONTEIRO TELES NONATO DE SOUZA
Polo Passivo: MIRIAN FELICIO DA SILVA BRANDAO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0019392-95.2005.8.22.0701
Polo Ativo: NEID SOARES DOS SANTOS e outros
Polo Passivo: LUANA DA COSTA MELO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0000321-63.2012.8.22.0701
Polo Ativo: JANAINA APARECIDA PASSOS DA SILVA
Polo Passivo: NÃO CONSTA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0000302-57.2012.8.22.0701
Polo Ativo: MANOEL LIMA DE ALMEIDA e outros
Polo Passivo: NÃO CONSTA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0032158-44.2009.8.22.0701
Polo Ativo: JOSE LUIZ DA SILVA e outros
Polo Passivo: MORGANA PATRICIA DE JESUS SILVA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0000773-05.2014.8.22.0701
Polo Ativo: VANDA MARIA SOUZA PEREIRA
Polo Passivo: HELITON QUEIROZ MAIA e outros
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Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000704-48.2017.8.22.0701
Polo Ativo: ELZA RODRIGUES CRISOSTOMO
Polo Passivo: NILZA RODRIGUES DO NASCIMENTO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002550-59.2013.8.22.0701
Polo Ativo: ADNA MARIA GADELHA FARIAS e outros
Polo Passivo: NÃO CONSTA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0004676-92.2007.8.22.0701
Polo Ativo: FLORIZA VIEIRA DOS SANTOS
Polo Passivo: NÃO INFORMADO 
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002951-92.2012.8.22.0701
Polo Ativo: ELIZETE GONCALVES DE LIMA e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO 
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001441-15.2010.8.22.0701
Polo Ativo: MARCOS MARTINS e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002178-18.2010.8.22.0701
Polo Ativo: EMILIA SHREDER DANTAS e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO 
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002941-48.2012.8.22.0701
Polo Ativo: DOMINGOS SARGES JUNIOR e outros
Polo Passivo: NÃO CONSTA
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Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000673-28.2017.8.22.0701
Polo Ativo: REINILDA DUARTE DA CRUZ
Polo Passivo: EVA TEREZINHA DA SILVA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0000069-55.2015.8.22.0701
Polo Ativo: NELSON VITAL E SILVA e outros
Polo Passivo: MARIA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000489-72.2017.8.22.0701
Polo Ativo: SILVIO APARECIDO GARCIA DE OLIVEIRA e outros
Polo Passivo: MARIA DAS GRAÇAS ALVES
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0004858-93.1998.8.22.0701
Polo Ativo: CÉSAR AUGUSTO RIBEIRO DE SOUZA e outros
Polo Passivo: DIRLENE CORDEIRO XAVIER
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001745-14.2010.8.22.0701
Polo Ativo: FRANCISCA PEREIRA DA COSTA
Polo Passivo: JOSÉ DA COSTA e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002455-63.2012.8.22.0701
Polo Ativo: JULIO CEZAR PIRES
Polo Passivo: MARINETE ALVES DE AMORIM
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0000931-26.2015.8.22.0701
Polo Ativo: FRANCISCO DE SOUZA SOARES e outros
Polo Passivo: ELIANE COSTA NASCIMENTO
Certidão 
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Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001083-74.2015.8.22.0701
Polo Ativo: JUZEMIR GOMES DE ARAUJO e outros
Polo Passivo: GLEIDE JANE VIEIRA DO NASCIMENTO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001945-50.2012.8.22.0701
Polo Ativo: ARLETE MARIA DA SILVA E SOUZA e outros
Polo Passivo: JOSIANE OLIVEIRA E SOUZA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0004994-75.2007.8.22.0701
Polo Ativo: SEVERINO RAMOS CORREIA e outros
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE GOMES BANDEIRA 
FILHO - RO816
Polo Passivo: MARIO PEREIRA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERIDO: CARLOS FREDERICO MEIRA 
BORRE - RO3010
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.

Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0028624-29.2008.8.22.0701
Polo Ativo: LUIZ PINHEIRO DA SILVA
Polo Passivo: ROBERVAL ALVES DE OLIVEIRA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0009900-45.2006.8.22.0701
Polo Ativo: FABIO JOSE GOBBI DURAN e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0003423-93.2012.8.22.0701
Polo Ativo: ALESSANDRA DE ASSIS e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0006304-26.2014.8.22.0102
Polo Ativo: JORGE DA COSTA MIRANDA e outros
Polo Passivo: DEUSIVANE LEITE TELES
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000608-33.2017.8.22.0701
Polo Ativo: GABRIEL GOMES DO CARMO e outros
Polo Passivo: MAYSA DOS SANTOS SILVA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000527-84.2017.8.22.0701
Polo Ativo: FRANCISCA ACÁCIO DA COSTA
Polo Passivo: LUCIANO PEREIRA DA COSTA e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000564-14.2017.8.22.0701
Polo Ativo: NÃO INFORMADO
Polo Passivo: FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO e outros
Certidão 

Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000502-71.2017.8.22.0701
Polo Ativo: MARCOS MAIA RODRIGUES e outros
Polo Passivo: ZILDA DOS SANTOS DE SOUSA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000502-71.2017.8.22.0701
Polo Ativo: MARCOS MAIA RODRIGUES e outros
Polo Passivo: ZILDA DOS SANTOS DE SOUSA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0009019-84.2013.8.22.0002
Polo Ativo: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Passivo: JOSE ORVANDE CORREIA e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002294-82.2014.8.22.0701
Polo Ativo: DOMINGOS SARGES JUNIOR e outros
Polo Passivo: ANANIAS TAVARES DE SOUZA e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000564-14.2017.8.22.0701
Polo Ativo: NÃO INFORMADO
Polo Passivo: FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0003193-42.1998.8.22.0701
Polo Ativo: ROMILDA ALVES DE FARIA LINHARES e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0003193-42.1998.8.22.0701
Polo Ativo: ROMILDA ALVES DE FARIA LINHARES e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 

Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000671-58.2017.8.22.0701
Polo Ativo: FRANCISCO DAS CHAGAS MELO e outros
Polo Passivo: ZENAIDE NOGUEIRA COSTA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000725-24.2017.8.22.0701
Polo Ativo: FRANCISCO PEREIRA MELO
Polo Passivo: MARIA RAIMUNDA TAVARES
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0000401-56.2014.8.22.0701
Polo Ativo: DENILSON TEIXEIRA COSTA e outros
Polo Passivo: ROSINEIDE DA CRUZ SANTOS
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0014493-83.2007.8.22.0701
Polo Ativo: OSCAR GARCIA PEREIRA e outros
Polo Passivo: DAMIANY DE ARRUDA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0000235-63.2010.8.22.0701
Polo Ativo: ANCHISES ALVES DA COSTA NETO e outros
Polo Passivo: NÃO CONSTA 
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0004122-75.1998.8.22.0701
Polo Ativo: ARTUR NERY DO NASCIMENTO e outros
Polo Passivo: MARCOS DE TAL
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002034-73.2012.8.22.0701
Polo Ativo: ANDRE LUIZ GLANERT e outros
Polo Passivo: NÕA CONSTA 
Certidão 

Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0000906-52.2011.8.22.0701
Polo Ativo: GUILHERME MARTINS e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO 
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0005390-13.2011.8.22.0701
Polo Ativo: ZULEIDE CARNEIRO LACERDA
Polo Passivo: NÃO CONSTA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0005447-85.1998.8.22.0701
Polo Ativo: JOSE CARLOS DE GOUVEA e outros
Polo Passivo: VALDETE SOARES DE LIMA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001916-97.2012.8.22.0701
Polo Ativo: FRANCISCO VENANCIO DA SILVA e outros
Polo Passivo: NÃO CONSTA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0031141-70.2009.8.22.0701
Polo Ativo: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO NORTE/RN
Polo Passivo: ELIZANGELA MARIA DE LIMA e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0003351-09.2012.8.22.0701
Polo Ativo: MARIA KATIA CORDEIRO SILVA TRIBUTINO
Polo Passivo: MARILENE CARDOSO DA COSTA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000480-13.2017.8.22.0701
Polo Ativo: ANA MARIA FORTES DA SILVA
Polo Passivo: LIZANDRA MAMEDI DAS CHAGAS

Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0004636-71.2011.8.22.0701
Polo Ativo: SEGUNDO JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE 
DA COMARCA DE PORTO VELHO RO
Polo Passivo: CARMEN RIBEIRO DE OLIVEIRA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000806-70.2017.8.22.0701
Polo Ativo: MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA e outros
Polo Passivo: MARIA GRACINDA MENDES
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001506-05.2013.8.22.0701
Polo Ativo: DOMINGOS ALVES RODRIGUES
Polo Passivo: MARIA LICE DA SILVA REGO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria



321DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001293-33.2012.8.22.0701
Polo Ativo: MARCELO KLEISON PEDRONI
Polo Passivo: NÃO INFORMADO 
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000563-29.2017.8.22.0701
Polo Ativo: FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0000853-66.2014.8.22.0701
Polo Ativo: DORVALINA MIRANDA
Polo Passivo: NÃO INFORMADO 
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002926-50.2010.8.22.0701
Polo Ativo: GLEUSON CELSON REBOUCAS DA CUNHA e outros
Advogado do(a) REQUERENTE: KHARINA MIELKE - RO2906
Advogado do(a) REQUERENTE: KHARINA MIELKE - RO2906

Polo Passivo: JERONILCE OLIVEIRA DA SILVA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0004579-53.2011.8.22.0701
Polo Ativo: ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO e outros
Polo Passivo: PAULO GUILHERME SANTOS DE ALMEIDA e 
outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0031188-44.2009.8.22.0701
Polo Ativo: SONIA MARIA SOARES SARAIVA
Polo Passivo: ARTEMIZA LOPES ARAUJO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0003550-22.1998.8.22.0701
Polo Ativo: UBIRACY SOARES DE ANDRADE
Polo Passivo: RICARDO ALEXANDRE DA SILVA e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0012660-30.2007.8.22.0701
Polo Ativo: FRANCISCO CARLOS ADRIANO e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO 
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002457-33.2012.8.22.0701
Polo Ativo: LUCELIA CRUZ SANTOS e outros
Polo Passivo: MAIANA URIONA DA SILVA e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002605-15.2010.8.22.0701
Polo Ativo: FRANCISCO BEZERRA DA SILVA e outros
Polo Passivo: ELIZANGELA SILVA DE OLIVEIRA e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000481-95.2017.8.22.0701
Polo Ativo: BENEDITO TADEU SAMPAIO e outros
Polo Passivo: ROSILENE VANUSA DOS SANTOS NEVES e 
outros

Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0006818-84.1998.8.22.0701
Polo Ativo: MARIA DE NAZARE DANTAS DO NASCIMENTO
Polo Passivo: EUGENIO INÊS DA SILVA CRUZ e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001395-21.2013.8.22.0701
Polo Ativo: MIRIA MARTINS DE PAIVA
Polo Passivo: MÁRCIA SUELEN MIGUEL DO AMARAL
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0010664-75.1999.8.22.0701
Polo Ativo: MIRANILCE RODRIGUES DO NASCIMENTO ROBLES 
e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO 
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002908-29.2010.8.22.0701
Polo Ativo: ELIANE COSTA DE SOUSA SILVA e outros
Polo Passivo: NÃO CONSTA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000651-67.2017.8.22.0701
Polo Ativo: KELMA JOHNSON
Polo Passivo: SANDRA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0010101-53.2013.8.22.0002
Polo Ativo: PAULO SERGIO LEITE e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000720-02.2017.8.22.0701
Polo Ativo: MILTON PELLUCIO e outros
Polo Passivo: JOSE CARLOS FERREIRA PINHEIRO e outros
Certidão 

Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0003624-51.2013.8.22.0701
Polo Ativo: ENILDO MATIAS DA SILVA e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO 
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0003624-51.2013.8.22.0701
Polo Ativo: ENILDO MATIAS DA SILVA e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO 
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002458-18.2012.8.22.0701
Polo Ativo: PEDRO MACEDO DE LIMA e outros
Polo Passivo: JOÃO VIEIRA DA SILVA e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000528-69.2017.8.22.0701
Polo Ativo: JUÍZA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA CAPITAL
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000528-69.2017.8.22.0701
Polo Ativo: JUÍZA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA CAPITAL
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000580-65.2017.8.22.0701
Polo Ativo: IZAMAR RODRIGUES DA SILVA e outros
Polo Passivo: MARIA JOANEIDE DE OLIVEIRA BARROS
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0013329-64.1999.8.22.0701
Polo Ativo: SUELY MAIA DE OLIVEIRA FORTE e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 

Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000583-20.2017.8.22.0701
Polo Ativo: LEA MARA PEREIRA JAQUES e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002316-43.2014.8.22.0701
Polo Ativo: JOSE VALDEREZ FILHO e outros
Polo Passivo: CAMILA KARY CARDOSO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000583-20.2017.8.22.0701
Polo Ativo: LEA MARA PEREIRA JAQUES e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000580-65.2017.8.22.0701
Polo Ativo: IZAMAR RODRIGUES DA SILVA e outros
Polo Passivo: MARIA JOANEIDE DE OLIVEIRA BARROS
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002458-18.2012.8.22.0701
Polo Ativo: PEDRO MACEDO DE LIMA e outros
Polo Passivo: JOÃO VIEIRA DA SILVA e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0013329-64.1999.8.22.0701
Polo Ativo: SUELY MAIA DE OLIVEIRA FORTE e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000588-42.2017.8.22.0701
Polo Ativo: LEA MARA PEREIRA JAQUES e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 

Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000588-42.2017.8.22.0701
Polo Ativo: LEA MARA PEREIRA JAQUES e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0012052-47.1998.8.22.0701
Polo Ativo: ELCIDES NUNES
Polo Passivo: EMÍLIA MARILEI FLORES DE LIMA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002096-79.2013.8.22.0701
Polo Ativo: GIZELDA DE ARAUJO CUNHA e outros
Polo Passivo: RAQUEL MARIA DE JESUS NASCIMENTO e 
outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0012052-47.1998.8.22.0701
Polo Ativo: ELCIDES NUNES
Polo Passivo: EMÍLIA MARILEI FLORES DE LIMA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000630-91.2017.8.22.0701
Polo Ativo: NÃO INFORMADO
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002096-79.2013.8.22.0701
Polo Ativo: GIZELDA DE ARAUJO CUNHA e outros
Polo Passivo: RAQUEL MARIA DE JESUS NASCIMENTO e 
outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000786-79.2017.8.22.0701
Polo Ativo: MARIA ALVES PINHEIRO
Polo Passivo: CLAUDIA REGINA PEREIRA DE SOUZA

Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000630-91.2017.8.22.0701
Polo Ativo: NÃO INFORMADO
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000663-81.2017.8.22.0701
Polo Ativo: CESAR AUGUSTO RIBEIRO DE SOUZA e outros
Polo Passivo: IZABEL CRISTINA CARDOSO MARQUES
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160
- Fone: (69) 
CERTIDÃO
Certifico e dou fé que a sentença retro, foi registrada no livro 
eletrônico sob n. 1904/2013.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019 
CLEBER SILVA SANTOS

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
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Processo nº 1000663-81.2017.8.22.0701
Polo Ativo: CESAR AUGUSTO RIBEIRO DE SOUZA e outros
Polo Passivo: IZABEL CRISTINA CARDOSO MARQUES
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160
- Fone: (69) 
CERTIDÃO
Certifico e dou fé que a sentença retro, foi registrada no livro 
eletrônico sob n. 1904/2013.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019 
CLEBER SILVA SANTOS

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000786-79.2017.8.22.0701
Polo Ativo: MARIA ALVES PINHEIRO
Polo Passivo: CLAUDIA REGINA PEREIRA DE SOUZA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000520-92.2017.8.22.0701
Polo Ativo: LUCIANO PEREIRA DA COSTA e outros
Polo Passivo: FRANCISCA ACÁCIO DA COSTA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002910-96.2010.8.22.0701
Polo Ativo: WANDERLEY SOUZA LUZ
Polo Passivo: MARIA DO ROZARIO FELICIO BARROS LUZ
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000520-92.2017.8.22.0701
Polo Ativo: LUCIANO PEREIRA DA COSTA e outros
Polo Passivo: FRANCISCA ACÁCIO DA COSTA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0009019-84.2013.8.22.0002
Polo Ativo: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polo Passivo: JOSE ORVANDE CORREIA e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002910-96.2010.8.22.0701
Polo Ativo: WANDERLEY SOUZA LUZ
Polo Passivo: MARIA DO ROZARIO FELICIO BARROS LUZ
Certidão 
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Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000671-58.2017.8.22.0701
Polo Ativo: FRANCISCO DAS CHAGAS MELO e outros
Polo Passivo: ZENAIDE NOGUEIRA COSTA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0006304-26.2014.8.22.0102
Polo Ativo: JORGE DA COSTA MIRANDA e outros
Polo Passivo: DEUSIVANE LEITE TELES
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0035032-70.2007.8.22.0701
Polo Ativo: MARCELO CORREA e outros
Polo Passivo: UESLENY RODRIGUES DA SILVA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002241-38.2013.8.22.0701
Polo Ativo: RAIMUNDA BATISTA BRAGA e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0003580-32.2013.8.22.0701
Polo Ativo: MARIA DE JESUS SILVA RIBEIRO e outros
Polo Passivo: LUIZA AUGUSTA BARROS DE SOUZA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0000285-21.2012.8.22.0701
Polo Ativo: OSMAR BIAVATTI e outros
Polo Passivo: NÃO INFROMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0010922-51.2000.8.22.0701
Polo Ativo: EMANUEL MENDES BANDEIRA
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
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Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000510-48.2017.8.22.0701
Polo Ativo: LUIS DA SILVA PALMEIRA e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000679-35.2017.8.22.0701
Polo Ativo: MARINETE RODRIGUES ALVES e outros
Polo Passivo: PATRICIA BATISTA FREITAS
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0005236-92.2011.8.22.0701
Polo Ativo: WESLY DE SOUSA CASTRO e outros
Polo Passivo: LUCILENE PINHEIRO CRAVEIRO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002524-66.2010.8.22.0701
Polo Ativo: SELMA DE JESUS OLIVEIRA
Polo Passivo: VALDINETE DE JESUS OLIVEIRA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002548-80.1999.8.22.0701
Polo Ativo: NORA LUCIA GURGEL CAMPOS
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001747-42.2014.8.22.0701
Polo Ativo: ROBINSON CARDOSO MACHADO YALUZAN e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0006375-35.2013.8.22.0014
Polo Ativo: RENATO DE SOUZA ALVES
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Polo Passivo: EIDIANE NAIARA DOS SANTOS VARGAS
Advogado do(a) REQUERIDO: ALEX ANDRE SMANIOTTO - 
RO2681
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0007189-47.2013.8.22.0014
Polo Ativo: CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA 
SOCIAL CHUPINGUAIA
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002827-80.2010.8.22.0701
Polo Ativo: CLAUDIONOR FERREIRA XAVIER e outros
Polo Passivo: EZEQUIEL DA TRINDADE LOPES e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000629-09.2017.8.22.0701
Polo Ativo: LEOCADIA OLIVEIRA SANTOS
Polo Passivo: IVETE ANDRE
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.

Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0017858-87.2003.8.22.0701
Polo Ativo: OSMAR FERREIRA DA SILVA e outros
Polo Passivo: MARLICE NASCIMENTO BRAGA e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000844-82.2017.8.22.0701
Polo Ativo: ELENIR AVALO e outros
Polo Passivo: ELIAS FRANCISCO MATIAS e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0011498-15.1998.8.22.0701
Polo Ativo: ÌRTIMO MODESTO MONTEIRO e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0003580-32.2013.8.22.0701
Polo Ativo: MARIA DE JESUS SILVA RIBEIRO e outros
Polo Passivo: LUIZA AUGUSTA BARROS DE SOUZA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002027-81.2012.8.22.0701
Polo Ativo: CARMEN CAMAMA RODRIGUEZ DE PINAICOBO e 
outros
Polo Passivo: SANDRA REGINA RODRIGUES PARRAGA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0004416-30.1998.8.22.0701
Polo Ativo: JURANDI DA SILVA ARRUDA e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002411-15.2010.8.22.0701
Polo Ativo: ANILCI PINHEIRO DA SILVA
Polo Passivo: NÃO INFORMADO

Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0006815-31.2013.8.22.0014
Polo Ativo: EIDIANE NAIARA DOS SANTOS VARGAS
Advogado do(a) REQUERENTE: ALEX ANDRE SMANIOTTO - 
RO2681
Polo Passivo: RENATO DE SOUZA ALVES
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000845-67.2017.8.22.0701
Polo Ativo: CLARA GIOVANNA ALMEIDA DA SILVA
Polo Passivo: ELIAS FRANCISCO DA SILVA e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000785-94.2017.8.22.0701
Polo Ativo: MARIA ALVES PINHEIRO
Polo Passivo: CLAUDIA REGINA PEREIRA DE SOUZA e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
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Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0031979-13.2009.8.22.0701
Polo Ativo: OSVALDO NERIS DIAS e outros
Polo Passivo: RAQUEL DA SILVA BRAZ
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0000284-80.2005.8.22.0701
Polo Ativo: ALDEMIR CEZARIO PACHECO DA SILVA
Polo Passivo: ANA CRISTINA DA CRUZ LOPES
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0003975-49.1998.8.22.0701
Polo Ativo: NADIR RAPOSO GONÇALVES
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0000994-61.2009.8.22.0701
Polo Ativo: SANDOVAL PASSOS COUTINHO e outros
Polo Passivo: SIDNEY DE SOUZA APOLINARIO e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001466-52.2015.8.22.0701
Polo Ativo: TANCREDO RAMOS DE OLIVEIRA e outros
Polo Passivo: LEIDIANE PEREIRA DO NASCIMENTO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002143-24.2011.8.22.0701
Polo Ativo: OLIVIA GISELI TRINDADE
Polo Passivo: ADRIANA BARBOSA DA RESSURREIÇÃO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001466-52.2015.8.22.0701
Polo Ativo: TANCREDO RAMOS DE OLIVEIRA e outros
Polo Passivo: LEIDIANE PEREIRA DO NASCIMENTO
Certidão 
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Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude 
Avenida Rogério Weber, nº 2396, Bairro Caiari, 
CEP 76801-160, Porto Velho, - de 2396/2397 a 
2643/2644 7030075-47.2019.8.22.0001GuardaGuarda
REQUERENTES: A. D. S. A., DISTRITO DE TRIUFO, CANDEIAS-
RO LINHA 631; LOTE 45; GREBA 02 - 76860-000 - CANDEIAS 
DO JAMARI - RONDÔNIA, R. C. B., DISTRITO TRIUNFO LINHA 
631;LOTE 45; GREBA 02 - 76860-000 - CANDEIAS DO JAMARI 
- RONDÔNIA: 
Existe em andamento ação de destituição do poder familiar proposta 
pelo Ministério Público em face dos autores. Referida ação foi 
julgada procedente, tendo a criança inclusive sido encaminhada 
para família substituta em adoção.
Nos autos da ADPF, os autores interpuseram recurso de apelação, 
que se encontra em fase de análise da tempestividade (autos 
7016825-44.2019.8.22.0001).
SUSPENDO o presente feito até decisão superior no tocante à 
ação supra mencionada.
SANDRA BEATRIZ MERENDA
JUÍZA DE DIREITO

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0013930-36.2000.8.22.0701
Polo Ativo: SONIA MARIA COELHO DA SILVA
Polo Passivo: DELCIMARA FERREIRA CARRIÇO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0000898-07.2013.8.22.0701
Polo Ativo: ROBINSON CARDOSO MACHADO e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0000898-07.2013.8.22.0701
Polo Ativo: ROBINSON CARDOSO MACHADO e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0006815-31.2013.8.22.0014
Polo Ativo: EIDIANE NAIARA DOS SANTOS VARGAS
Advogado do(a) REQUERENTE: ALEX ANDRE SMANIOTTO - 
RO2681
Polo Passivo: RENATO DE SOUZA ALVES
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002827-80.2010.8.22.0701
Polo Ativo: CLAUDIONOR FERREIRA XAVIER e outros
Polo Passivo: EZEQUIEL DA TRINDADE LOPES e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000785-94.2017.8.22.0701
Polo Ativo: MARIA ALVES PINHEIRO
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Polo Passivo: CLAUDIA REGINA PEREIRA DE SOUZA e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0004726-36.1998.8.22.0701
Polo Ativo: IAN AUGUSTO SOUZA LEAO DE SALES e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0031979-13.2009.8.22.0701
Polo Ativo: OSVALDO NERIS DIAS e outros
Polo Passivo: RAQUEL DA SILVA BRAZ
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001601-50.2004.8.22.0701
Polo Ativo: FRANCISCO RODRIGUES NETO e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO 
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0013660-80.1998.8.22.0701
Polo Ativo: OLINDA DA SILVA e outros
Polo Passivo: MARIZA TEODORA CARDOSO e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0031520-11.2009.8.22.0701
Polo Ativo: JALDO FONSECA MILHOMEM DE SOUSA e outros
Polo Passivo: DAMIANA SANTOS DE LIMA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000590-12.2017.8.22.0701
Polo Ativo: RONALDO CARLUCCI e outros
Polo Passivo: MARIA ELZA ANDRADE DOS SANTOS
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000647-30.2017.8.22.0701
Polo Ativo: SEBASTIAO AUGUSTO DA CUNHA e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO 
Certidão 
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Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000844-82.2017.8.22.0701
Polo Ativo: ELENIR AVALO e outros
Polo Passivo: ELIAS FRANCISCO MATIAS e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0003975-49.1998.8.22.0701
Polo Ativo: NADIR RAPOSO GONÇALVES
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0000412-22.2013.8.22.0701
Polo Ativo: MARIZETE DA SILVA BEZERRA e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0005228-18.2011.8.22.0701
Polo Ativo: CLAUDIA DE OLANDA CARLOS SILVA e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001601-50.2004.8.22.0701
Polo Ativo: FRANCISCO RODRIGUES NETO e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO 
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000877-72.2017.8.22.0701
Polo Ativo: RAIMUNDO NONATO DE QUEIROZ e outros
Polo Passivo: CLAUDIA REGINA PEREIRA DE SOUZA e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0000611-49.2010.8.22.0701
Polo Ativo: MARIA IZABEL DA COSTA SILVA
Polo Passivo: MARIA DO CARMO CASTRO DA SILVA
Certidão 
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Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002078-58.2013.8.22.0701
Polo Ativo: EURICO OMATO ROSA VELOSO
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000647-30.2017.8.22.0701
Polo Ativo: SEBASTIAO AUGUSTO DA CUNHA e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO 
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0006621-32.1998.8.22.0701
Polo Ativo: FERNANDO LOPES DA ROZA e outros
Polo Passivo: MARIA RAIMUNDA FROTA SILVA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000495-79.2017.8.22.0701
Polo Ativo: LEANDRO DOS SANTOS VIEIRA e outros
Polo Passivo: MARIA APARECIDA CHAGAS
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0003150-08.1998.8.22.0701
Polo Ativo: TEREZINHA DE OLIVEIRA DA SILVA
Polo Passivo: JEANY CORREIA LOPES
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0007017-62.2005.8.22.0701
Polo Ativo: MILTON SILVA DE SALES e outros
Polo Passivo: FABIANA CARDOSO BRAGA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0011366-55.1998.8.22.0701
Polo Ativo: FRIEDA MARIA DA SILVA SOUSA
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
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Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0007017-62.2005.8.22.0701
Polo Ativo: MILTON SILVA DE SALES e outros
Polo Passivo: FABIANA CARDOSO BRAGA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0000638-90.2014.8.22.0701
Polo Ativo: DEBORA LEITE DE CARVALHO e outros
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ ANTONIO REBELO 
MIRALHA - RO700
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ ANTONIO REBELO 
MIRALHA - RO700
Polo Passivo: JOSUE GOMES DE SOUZA e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002719-17.2011.8.22.0701
Polo Ativo: FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA
Polo Passivo: ADRIELE FERREIRA BENARROSH
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.

Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000820-54.2017.8.22.0701
Polo Ativo: NÃO INFORMADO
Polo Passivo: ELIANE DE SOUZA FERREIRA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0010101-53.2013.8.22.0002
Polo Ativo: PAULO SERGIO LEITE e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0005610-31.1999.8.22.0701
Polo Ativo: MIRANILCE RODRIGUES DO NASCIMENTO ROBLES 
e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO 
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002351-28.1999.8.22.0701
Polo Ativo: LUIZ CARLOS ARAÚJO DOS SANTOS e outros
Polo Passivo: VALDETE AMORIM DE MORAES
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0019565-85.2006.8.22.0701
Polo Ativo: SONIA VACA PAZ e outros
Polo Passivo: GEOVANE RODRIGUES PEREIRA e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001469-12.2012.8.22.0701
Polo Ativo: SAMARIA PEREIRA DE SOUZA
Polo Passivo: SUELE CIDRÃO DE SOUZA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000505-26.2017.8.22.0701
Polo Ativo: MANOEL PINHEIRO CAMARA e outros
Polo Passivo: MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DE MORAES
Certidão 

Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000504-41.2017.8.22.0701
Polo Ativo: MANOEL PINHEIRO CAMARA e outros
Polo Passivo: MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DE MORAES
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002523-81.2010.8.22.0701
Polo Ativo: EDSON RAMOS TENORIO CAVALCANTE e outros
Polo Passivo: ROSÂNGELA ALVES DO NASCIMENTO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000497-49.2017.8.22.0701
Polo Ativo: LEANDRO DOS SANTOS VIEIRA e outros
Polo Passivo: MARIA APARECIDA CHAGAS
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000505-26.2017.8.22.0701
Polo Ativo: MANOEL PINHEIRO CAMARA e outros
Polo Passivo: MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DE MORAES
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000498-34.2017.8.22.0701
Polo Ativo: ANTONIO MARQUES DA SILVA
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0004203-24.1998.8.22.0701
Polo Ativo: MARCO ANTÔNIO CARVALHO DA SILVA e outros
Polo Passivo: MARIA MADALENA DE SOUZA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000587-57.2017.8.22.0701
Polo Ativo: SEBASTIAO SOUSA JACARANDA
Polo Passivo: PAULO ALBINO SOBRINHO e outros
Certidão 

Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002595-97.2012.8.22.0701
Polo Ativo: MANOEL SOARES REIS e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO 
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002524-66.2010.8.22.0701
Polo Ativo: SELMA DE JESUS OLIVEIRA
Polo Passivo: VALDINETE DE JESUS OLIVEIRA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0035032-70.2007.8.22.0701
Polo Ativo: MARCELO CORREA e outros
Polo Passivo: UESLENY RODRIGUES DA SILVA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000720-02.2017.8.22.0701
Polo Ativo: MILTON PELLUCIO e outros
Polo Passivo: JOSE CARLOS FERREIRA PINHEIRO e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002967-46.2012.8.22.0701
Polo Ativo: ROBERTO ELOI DE SOUZA e outros
Polo Passivo: DORGIVAL EDIVALDO DE SOUZA e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002093-61.2012.8.22.0701
Polo Ativo: WALFREDO TADEU VIEIRA DA SILVA e outros
Polo Passivo: NÃO CONSTA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001999-50.2011.8.22.0701
Polo Ativo: JOÃO ANJOS SOUZA ROCHA
Polo Passivo: ANTONIO DE SANTANA CESAR PIRES e outros

Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000682-87.2017.8.22.0701
Polo Ativo: FELIX RODRIGUES BEZERRA e outros
Polo Passivo: MARIA PINTO SILVA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002033-88.2012.8.22.0701
Polo Ativo: DELMAN CAVALCANTE SALDANHA e outros
Polo Passivo: MARINEIDE DE CAMPOS CORREA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000830-98.2017.8.22.0701
Polo Ativo: ESEQUIEL ROQUE DO ESPIRITO SANTO e outros
Polo Passivo: MARIA DAS GRAÇAS DIAS GAMA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002033-88.2012.8.22.0701
Polo Ativo: DELMAN CAVALCANTE SALDANHA e outros
Polo Passivo: MARINEIDE DE CAMPOS CORREA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000681-05.2017.8.22.0701
Polo Ativo: FELIX RODRIGUES BEZERRA e outros
Polo Passivo: MARIA PINTO SILVA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000681-05.2017.8.22.0701
Polo Ativo: FELIX RODRIGUES BEZERRA e outros
Polo Passivo: MARIA PINTO SILVA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0003352-91.2012.8.22.0701
Polo Ativo: OSMAR LEITE DE OLIVEIRA FILHO
Polo Passivo: LISIANE NUNES DO NASCIMENTO
Certidão 

Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000811-92.2017.8.22.0701
Polo Ativo: LEOMAR BRITO DA SILVA e outros
Polo Passivo: ILZA APARECIDA GUEDES DOS SANTOS
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002246-65.2010.8.22.0701
Polo Ativo: ADELINO DA SILVA e outros
Polo Passivo: ERIVALDO DE JESUS e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0003352-91.2012.8.22.0701
Polo Ativo: OSMAR LEITE DE OLIVEIRA FILHO
Polo Passivo: LISIANE NUNES DO NASCIMENTO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0004726-36.1998.8.22.0701
Polo Ativo: IAN AUGUSTO SOUZA LEAO DE SALES e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002967-46.2012.8.22.0701
Polo Ativo: ROBERTO ELOI DE SOUZA e outros
Polo Passivo: DORGIVAL EDIVALDO DE SOUZA e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001395-21.2013.8.22.0701
Polo Ativo: MIRIA MARTINS DE PAIVA
Polo Passivo: MÁRCIA SUELEN MIGUEL DO AMARAL
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0009567-30.2005.8.22.0701
Polo Ativo: MAURO PALU e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO 
Certidão 

Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0013913-97.2000.8.22.0701
Polo Ativo: JOSE BALBINO NASCIMENTO e outros
Polo Passivo: GABRIELA GALDINO DE SOUZA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000678-50.2017.8.22.0701
Polo Ativo: JACIRA CHAGAS DA SILVA PEREIRA e outros
Polo Passivo: MARIA ROSELINA GUEDES DE LIMA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0010664-75.1999.8.22.0701
Polo Ativo: MIRANILCE RODRIGUES DO NASCIMENTO ROBLES 
e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO 
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000470-66.2017.8.22.0701
Polo Ativo: VALDIZA VIOLETA PEREIRA
Polo Passivo: CLAUDIA REGINA QUEIROZ SANTOS
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002176-48.2010.8.22.0701
Polo Ativo: LUIZ CARLOS RIOS HEYDT e outros
Polo Passivo: STEFANI ALEXANDRE BRANDAO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000634-31.2017.8.22.0701
Polo Ativo: RAIMUNDO GILSON DOS SANTOS e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO 
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002908-29.2010.8.22.0701
Polo Ativo: ELIANE COSTA DE SOUSA SILVA e outros
Polo Passivo: NÃO CONSTA
Certidão 

Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001804-26.2015.8.22.0701
Polo Ativo: ALESAN DE ALMEIDA OLIVEIRA e outros
Polo Passivo: CLARA SHAUENE CANTANHEIDE ALVES
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0000412-22.2013.8.22.0701
Polo Ativo: MARIZETE DA SILVA BEZERRA e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001804-26.2015.8.22.0701
Polo Ativo: ALESAN DE ALMEIDA OLIVEIRA e outros
Polo Passivo: CLARA SHAUENE CANTANHEIDE ALVES
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria



344DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001570-78.2014.8.22.0701
Polo Ativo: JOSE CARLOS DE MOURA e outros
Polo Passivo: CRISTIANE DE OLIVEIRA MOURA e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0009710-19.2005.8.22.0701
Polo Ativo: PEDRO SUBTIL DE OLIVEIRA e outros
Polo Passivo: DELCILENE LIMA DA SILVA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000876-87.2017.8.22.0701
Polo Ativo: ROSA MARIA PINHEIRO QUEIROZ e outros
Polo Passivo: CLAUDIA REGINA PEREIRA DE SOUZA e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001136-46.2001.8.22.0701
Polo Ativo: MARIA VICENTINA DA ROCHA LIMA
Polo Passivo: LEIDE DAINA DA CRUZ
Certidão 

Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0015537-79.2003.8.22.0701
Polo Ativo: BENJAMIN JUNIOR DA SILVA SICSU
Polo Passivo: NÃO CONSTA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0031781-10.2008.8.22.0701
Polo Ativo: IVANIA GIANNOCARO e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0005610-31.1999.8.22.0701
Polo Ativo: MIRANILCE RODRIGUES DO NASCIMENTO ROBLES 
e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO 
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000562-44.2017.8.22.0701
Polo Ativo: LUIZ NEREU VIEIRA
Polo Passivo: MONICA APARECIDA DOS SANTOS LISBOA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000470-66.2017.8.22.0701
Polo Ativo: VALDIZA VIOLETA PEREIRA
Polo Passivo: CLAUDIA REGINA QUEIROZ SANTOS
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001136-46.2001.8.22.0701
Polo Ativo: MARIA VICENTINA DA ROCHA LIMA
Polo Passivo: LEIDE DAINA DA CRUZ
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002946-41.2010.8.22.0701
Polo Ativo: CARLOS MAGNO PINHEIRO
Polo Passivo: JOAQUIM RAMOS DA SILVA
Certidão 

Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0013229-46.1998.8.22.0701
Polo Ativo: RUBENS LUZ SILVA
Polo Passivo: LÚCIA REGINA CUNHA DE SOUZA e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0005410-48.2004.8.22.0701
Polo Ativo: JOSE DUARTE MENDONCA e outros
Polo Passivo: ELIZABETE PEREIRA DE SOUZA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002067-92.2014.8.22.0701
Polo Ativo: ANTONIO CASTANHA ZACARIAS e outros
Polo Passivo: LARIANA MENDES RODRIGUES DA SILVA e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0000284-80.2005.8.22.0701
Polo Ativo: ALDEMIR CEZARIO PACHECO DA SILVA
Polo Passivo: ANA CRISTINA DA CRUZ LOPES
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002143-24.2011.8.22.0701
Polo Ativo: OLIVIA GISELI TRINDADE
Polo Passivo: ADRIANA BARBOSA DA RESSURREIÇÃO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002176-48.2010.8.22.0701
Polo Ativo: LUIZ CARLOS RIOS HEYDT e outros
Polo Passivo: STEFANI ALEXANDRE BRANDAO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0013229-46.1998.8.22.0701
Polo Ativo: RUBENS LUZ SILVA
Polo Passivo: LÚCIA REGINA CUNHA DE SOUZA e outros
Certidão 

Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001469-12.2012.8.22.0701
Polo Ativo: SAMARIA PEREIRA DE SOUZA
Polo Passivo: SUELE CIDRÃO DE SOUZA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000562-44.2017.8.22.0701
Polo Ativo: LUIZ NEREU VIEIRA
Polo Passivo: MONICA APARECIDA DOS SANTOS LISBOA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000634-31.2017.8.22.0701
Polo Ativo: RAIMUNDO GILSON DOS SANTOS e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO 
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000678-50.2017.8.22.0701
Polo Ativo: JACIRA CHAGAS DA SILVA PEREIRA e outros
Polo Passivo: MARIA ROSELINA GUEDES DE LIMA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002067-92.2014.8.22.0701
Polo Ativo: ANTONIO CASTANHA ZACARIAS e outros
Polo Passivo: LARIANA MENDES RODRIGUES DA SILVA e 
outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002946-41.2010.8.22.0701
Polo Ativo: CARLOS MAGNO PINHEIRO
Polo Passivo: JOAQUIM RAMOS DA SILVA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0023977-93.2005.8.22.0701
Polo Ativo: FRANCISCO ALVES DA SILVA e outros
Polo Passivo: MARIJANE FELIX VIANA

Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001919-86.2011.8.22.0701
Polo Ativo: SALOMAO SANTOS NETO e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000582-35.2017.8.22.0701
Polo Ativo: MARIA PEREIRA BASTOS e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000553-82.2017.8.22.0701
Polo Ativo: CLARICE MARIA DA SILVA
Polo Passivo: FATIMA MARIA DE SOUZA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0031520-11.2009.8.22.0701
Polo Ativo: JALDO FONSECA MILHOMEM DE SOUSA e outros
Polo Passivo: DAMIANA SANTOS DE LIMA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0005228-18.2011.8.22.0701
Polo Ativo: CLAUDIA DE OLANDA CARLOS SILVA e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000582-35.2017.8.22.0701
Polo Ativo: MARIA PEREIRA BASTOS e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000682-87.2017.8.22.0701
Polo Ativo: FELIX RODRIGUES BEZERRA e outros
Polo Passivo: MARIA PINTO SILVA
Certidão 

Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0000944-59.2014.8.22.0701
Polo Ativo: DALMO ANTONIO DE CASTRO BEZERRA
Advogado do(a) REQUERENTE: IVONETE RODRIGUES CAJA - 
RO1871
Polo Passivo: DIVINO VILDE GARCA LIMA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0003150-08.1998.8.22.0701
Polo Ativo: TEREZINHA DE OLIVEIRA DA SILVA
Polo Passivo: JEANY CORREIA LOPES
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000590-12.2017.8.22.0701
Polo Ativo: RONALDO CARLUCCI e outros
Polo Passivo: MARIA ELZA ANDRADE DOS SANTOS
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001605-72.2013.8.22.0701
Polo Ativo: FERNANDO ROSEMANN e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002595-97.2012.8.22.0701
Polo Ativo: MANOEL SOARES REIS e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO 
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001570-78.2014.8.22.0701
Polo Ativo: JOSE CARLOS DE MOURA e outros
Polo Passivo: CRISTIANE DE OLIVEIRA MOURA e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000587-57.2017.8.22.0701
Polo Ativo: SEBASTIAO SOUSA JACARANDA
Polo Passivo: PAULO ALBINO SOBRINHO e outros
Certidão 

Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0010922-51.2000.8.22.0701
Polo Ativo: EMANUEL MENDES BANDEIRA
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000811-92.2017.8.22.0701
Polo Ativo: LEOMAR BRITO DA SILVA e outros
Polo Passivo: ILZA APARECIDA GUEDES DOS SANTOS
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0010914-74.2000.8.22.0701
Polo Ativo: JOSE ANTONIO SOARES e outros
Polo Passivo: OCILANDO DOS SANTOS SOARES
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0006375-35.2013.8.22.0014
Polo Ativo: RENATO DE SOUZA ALVES
Polo Passivo: EIDIANE NAIARA DOS SANTOS VARGAS
Advogado do(a) REQUERIDO: ALEX ANDRE SMANIOTTO - 
RO2681
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0000898-07.2013.8.22.0701
Polo Ativo: ROBINSON CARDOSO MACHADO e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002246-65.2010.8.22.0701
Polo Ativo: ADELINO DA SILVA e outros
Polo Passivo: ERIVALDO DE JESUS e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000689-79.2017.8.22.0701
Polo Ativo: MARIA DE FATIMA SILVA LIMA OLIVEIRA e outros

Polo Passivo: SHEYLA CRISTINA RAMOS DA SILVA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002411-15.2010.8.22.0701
Polo Ativo: ANILCI PINHEIRO DA SILVA
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002033-88.2012.8.22.0701
Polo Ativo: DELMAN CAVALCANTE SALDANHA e outros
Polo Passivo: MARINEIDE DE CAMPOS CORREA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002093-61.2012.8.22.0701
Polo Ativo: WALFREDO TADEU VIEIRA DA SILVA e outros
Polo Passivo: NÃO CONSTA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001999-50.2011.8.22.0701
Polo Ativo: JOÃO ANJOS SOUZA ROCHA
Polo Passivo: ANTONIO DE SANTANA CESAR PIRES e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0005236-92.2011.8.22.0701
Polo Ativo: WESLY DE SOUSA CASTRO e outros
Polo Passivo: LUCILENE PINHEIRO CRAVEIRO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000830-98.2017.8.22.0701
Polo Ativo: ESEQUIEL ROQUE DO ESPIRITO SANTO e outros
Polo Passivo: MARIA DAS GRAÇAS DIAS GAMA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000504-41.2017.8.22.0701
Polo Ativo: MANOEL PINHEIRO CAMARA e outros
Polo Passivo: MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DE MORAES
Certidão 

Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002719-17.2011.8.22.0701
Polo Ativo: FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA
Polo Passivo: ADRIELE FERREIRA BENARROSH
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000877-72.2017.8.22.0701
Polo Ativo: RAIMUNDO NONATO DE QUEIROZ e outros
Polo Passivo: CLAUDIA REGINA PEREIRA DE SOUZA e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0003681-40.2011.8.22.0701
Polo Ativo: BERTO ADRIANO VELOSO DE SOUSA e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0000011-57.2012.8.22.0701
Polo Ativo: MAURO SHUGIRO TADA e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0013954-35.1998.8.22.0701
Polo Ativo: JULIO CESAR DO AMARAL THOME e outros
Polo Passivo: ESVALNETE JOSÉ DE OLIVEIRA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0000944-59.2014.8.22.0701
Polo Ativo: DALMO ANTONIO DE CASTRO BEZERRA
Advogado do(a) REQUERENTE: IVONETE RODRIGUES CAJA - 
RO1871
Polo Passivo: DIVINO VILDE GARCA LIMA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000585-87.2017.8.22.0701
Polo Ativo: MARIA DO PERPETUO SOCORRO OLIVEIRA DA 
SILVA e outros

Polo Passivo: IOLANDA CUNHA DE OLIVEIRA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0003362-77.2008.8.22.0701
Polo Ativo: ADRIANO DE SOUZA BAVIERA e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0007017-62.2005.8.22.0701
Polo Ativo: MILTON SILVA DE SALES e outros
Polo Passivo: FABIANA CARDOSO BRAGA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0017858-87.2003.8.22.0701
Polo Ativo: OSMAR FERREIRA DA SILVA e outros
Polo Passivo: MARLICE NASCIMENTO BRAGA e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000845-67.2017.8.22.0701
Polo Ativo: CLARA GIOVANNA ALMEIDA DA SILVA
Polo Passivo: ELIAS FRANCISCO DA SILVA e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001605-72.2013.8.22.0701
Polo Ativo: FERNANDO ROSEMANN e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0013930-36.2000.8.22.0701
Polo Ativo: SONIA MARIA COELHO DA SILVA
Polo Passivo: DELCIMARA FERREIRA CARRIÇO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0004203-24.1998.8.22.0701
Polo Ativo: MARCO ANTÔNIO CARVALHO DA SILVA e outros
Polo Passivo: MARIA MADALENA DE SOUZA
Certidão 

Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002523-81.2010.8.22.0701
Polo Ativo: EDSON RAMOS TENORIO CAVALCANTE e outros
Polo Passivo: ROSÂNGELA ALVES DO NASCIMENTO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0011498-15.1998.8.22.0701
Polo Ativo: ÌRTIMO MODESTO MONTEIRO e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000629-09.2017.8.22.0701
Polo Ativo: LEOCADIA OLIVEIRA SANTOS
Polo Passivo: IVETE ANDRE
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000689-79.2017.8.22.0701
Polo Ativo: MARIA DE FATIMA SILVA LIMA OLIVEIRA e outros
Polo Passivo: SHEYLA CRISTINA RAMOS DA SILVA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001220-61.2012.8.22.0701
Polo Ativo: CLAYTON MARTINS DA SILVA e outros
Polo Passivo: ALCILENE FERREIRA DA SILVA e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0016781-09.2004.8.22.0701
Polo Ativo: VALDECIR MARTINS e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000670-73.2017.8.22.0701
Polo Ativo: ARLINDO DUARTE e outros
Polo Passivo: ISOLETE DE FATIMA DA SILVA
Certidão 

Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002548-80.1999.8.22.0701
Polo Ativo: NORA LUCIA GURGEL CAMPOS
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0007189-47.2013.8.22.0014
Polo Ativo: CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA 
SOCIAL CHUPINGUAIA
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0007189-47.2013.8.22.0014
Polo Ativo: CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA 
SOCIAL CHUPINGUAIA
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000876-87.2017.8.22.0701
Polo Ativo: ROSA MARIA PINHEIRO QUEIROZ e outros
Polo Passivo: CLAUDIA REGINA PEREIRA DE SOUZA e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0016781-09.2004.8.22.0701
Polo Ativo: VALDECIR MARTINS e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0000994-61.2009.8.22.0701
Polo Ativo: SANDOVAL PASSOS COUTINHO e outros
Polo Passivo: SIDNEY DE SOUZA APOLINARIO e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001620-66.1998.8.22.0701
Polo Ativo: SERGIO SURACE e outros
Polo Passivo: JOSÉ LOPES LISBOA e outros
Certidão 

Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000665-51.2017.8.22.0701
Polo Ativo: SERGIO RAIMUNDO DE SOUSA e outros
Polo Passivo: VERA LUCIA FERREIRA DE SOUSA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000651-67.2017.8.22.0701
Polo Ativo: KELMA JOHNSON
Polo Passivo: SANDRA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0010914-74.2000.8.22.0701
Polo Ativo: JOSE ANTONIO SOARES e outros
Polo Passivo: OCILANDO DOS SANTOS SOARES
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0000285-21.2012.8.22.0701
Polo Ativo: OSMAR BIAVATTI e outros
Polo Passivo: NÃO INFROMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000510-48.2017.8.22.0701
Polo Ativo: LUIS DA SILVA PALMEIRA e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0003362-77.2008.8.22.0701
Polo Ativo: ADRIANO DE SOUZA BAVIERA e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001620-66.1998.8.22.0701
Polo Ativo: SERGIO SURACE e outros
Polo Passivo: JOSÉ LOPES LISBOA e outros
Certidão 

Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001220-61.2012.8.22.0701
Polo Ativo: CLAYTON MARTINS DA SILVA e outros
Polo Passivo: ALCILENE FERREIRA DA SILVA e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002027-81.2012.8.22.0701
Polo Ativo: CARMEN CAMAMA RODRIGUEZ DE PINAICOBO e 
outros
Polo Passivo: SANDRA REGINA RODRIGUES PARRAGA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0015537-79.2003.8.22.0701
Polo Ativo: BENJAMIN JUNIOR DA SILVA SICSU
Polo Passivo: NÃO CONSTA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria



357DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0031781-10.2008.8.22.0701
Polo Ativo: IVANIA GIANNOCARO e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0003804-14.2006.8.22.0701
Polo Ativo: EDILSON VASCONCELOS DANTAS e outros
Polo Passivo: EDILENE DE VASCONCELOS DANTAS
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0003804-14.2006.8.22.0701
Polo Ativo: EDILSON VASCONCELOS DANTAS e outros
Polo Passivo: EDILENE DE VASCONCELOS DANTAS
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0009567-30.2005.8.22.0701
Polo Ativo: MAURO PALU e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO 
Certidão 

Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002894-50.2007.8.22.0701
Polo Ativo: MONICA PAES BARBOSA POESTER
Polo Passivo: HERÁCLIO RODRIGUES SERRA e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002894-50.2007.8.22.0701
Polo Ativo: MONICA PAES BARBOSA POESTER
Polo Passivo: HERÁCLIO RODRIGUES SERRA e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0015537-79.2003.8.22.0701
Polo Ativo: BENJAMIN JUNIOR DA SILVA SICSU
Polo Passivo: NÃO CONSTA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0013913-97.2000.8.22.0701
Polo Ativo: JOSE BALBINO NASCIMENTO e outros
Polo Passivo: GABRIELA GALDINO DE SOUZA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0004325-80.2011.8.22.0701
Polo Ativo: SEGUNDO JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE 
DA COMARCA DE PORTO VELHO RO
Polo Passivo: SIMONE FEITOSA DE ARAÚJO e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0016360-43.2009.8.22.0701
Polo Ativo: IVANIA GIANNOCARO e outros
Advogado do(a) REQUERENTE: ERIKA CAMARGO GERHARDT 
- RO1911
Advogado do(a) REQUERENTE: ERIKA CAMARGO GERHARDT 
- RO1911
Polo Passivo: ADRIANA LINHARES DA SILVA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000665-51.2017.8.22.0701

Polo Ativo: SERGIO RAIMUNDO DE SOUSA e outros
Polo Passivo: VERA LUCIA FERREIRA DE SOUSA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0004325-80.2011.8.22.0701
Polo Ativo: SEGUNDO JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE 
DA COMARCA DE PORTO VELHO RO
Polo Passivo: SIMONE FEITOSA DE ARAÚJO e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002241-38.2013.8.22.0701
Polo Ativo: RAIMUNDA BATISTA BRAGA e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0016360-43.2009.8.22.0701
Polo Ativo: IVANIA GIANNOCARO e outros
Advogado do(a) REQUERENTE: ERIKA CAMARGO GERHARDT 
- RO1911
Advogado do(a) REQUERENTE: ERIKA CAMARGO GERHARDT 
- RO1911
Polo Passivo: ADRIANA LINHARES DA SILVA
Certidão 
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Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0005410-48.2004.8.22.0701
Polo Ativo: JOSE DUARTE MENDONCA e outros
Polo Passivo: ELIZABETE PEREIRA DE SOUZA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000670-73.2017.8.22.0701
Polo Ativo: ARLINDO DUARTE e outros
Polo Passivo: ISOLETE DE FATIMA DA SILVA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000679-35.2017.8.22.0701
Polo Ativo: MARINETE RODRIGUES ALVES e outros
Polo Passivo: PATRICIA BATISTA FREITAS
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001747-42.2014.8.22.0701
Polo Ativo: ROBINSON CARDOSO MACHADO YALUZAN e 
outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002351-28.1999.8.22.0701
Polo Ativo: LUIZ CARLOS ARAÚJO DOS SANTOS e outros
Polo Passivo: VALDETE AMORIM DE MORAES
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0019565-85.2006.8.22.0701
Polo Ativo: SONIA VACA PAZ e outros
Polo Passivo: GEOVANE RODRIGUES PEREIRA e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0000611-49.2010.8.22.0701
Polo Ativo: MARIA IZABEL DA COSTA SILVA
Polo Passivo: MARIA DO CARMO CASTRO DA SILVA
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Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0038470-41.2006.8.22.0701
Polo Ativo: ANA MEIRES NASCIMENTO DE MORAES e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0023977-93.2005.8.22.0701
Polo Ativo: FRANCISCO ALVES DA SILVA e outros
Polo Passivo: MARIJANE FELIX VIANA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000503-56.2017.8.22.0701
Polo Ativo: GUERINO TEDESCO e outros
Polo Passivo: MARIA DO SOCORRO ARAUJO MARTINS
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000498-34.2017.8.22.0701
Polo Ativo: ANTONIO MARQUES DA SILVA
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0038470-41.2006.8.22.0701
Polo Ativo: ANA MEIRES NASCIMENTO DE MORAES e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002078-58.2013.8.22.0701
Polo Ativo: EURICO OMATO ROSA VELOSO
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0006621-32.1998.8.22.0701
Polo Ativo: FERNANDO LOPES DA ROZA e outros
Polo Passivo: MARIA RAIMUNDA FROTA SILVA
Certidão 



361DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000497-49.2017.8.22.0701
Polo Ativo: LEANDRO DOS SANTOS VIEIRA e outros
Polo Passivo: MARIA APARECIDA CHAGAS
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000495-79.2017.8.22.0701
Polo Ativo: LEANDRO DOS SANTOS VIEIRA e outros
Polo Passivo: MARIA APARECIDA CHAGAS
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000503-56.2017.8.22.0701
Polo Ativo: GUERINO TEDESCO e outros
Polo Passivo: MARIA DO SOCORRO ARAUJO MARTINS
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0000638-90.2014.8.22.0701
Polo Ativo: DEBORA LEITE DE CARVALHO e outros
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ ANTONIO REBELO 
MIRALHA - RO700
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ ANTONIO REBELO 
MIRALHA - RO700
Polo Passivo: JOSUE GOMES DE SOUZA e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0003681-40.2011.8.22.0701
Polo Ativo: BERTO ADRIANO VELOSO DE SOUSA e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0013660-80.1998.8.22.0701
Polo Ativo: OLINDA DA SILVA e outros
Polo Passivo: MARIZA TEODORA CARDOSO e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
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Processo nº 0001919-86.2011.8.22.0701
Polo Ativo: SALOMAO SANTOS NETO e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0011366-55.1998.8.22.0701
Polo Ativo: FRIEDA MARIA DA SILVA SOUSA
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000585-87.2017.8.22.0701
Polo Ativo: MARIA DO PERPETUO SOCORRO OLIVEIRA DA 
SILVA e outros
Polo Passivo: IOLANDA CUNHA DE OLIVEIRA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000553-82.2017.8.22.0701
Polo Ativo: CLARICE MARIA DA SILVA
Polo Passivo: FATIMA MARIA DE SOUZA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 

distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0000011-57.2012.8.22.0701
Polo Ativo: MAURO SHUGIRO TADA e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0013954-35.1998.8.22.0701
Polo Ativo: JULIO CESAR DO AMARAL THOME e outros
Polo Passivo: ESVALNETE JOSÉ DE OLIVEIRA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002895-25.2013.8.22.0701
Polo Ativo: SEGUNDO JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE 
DA COMARCA DE PORTO VELHO RO
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria
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PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0008887-40.2008.8.22.0701
Polo Ativo: OLAVO RODRIGUES DA MATA JUNIOR e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0026340-19.2006.8.22.0701
Polo Ativo: EDILEUSA SILVA DE SOUZA e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0003251-54.2012.8.22.0701
Polo Ativo: ADVOGADOS ASSOCIADOS
Polo Passivo: KAISSER FELÍCIO DA SILVA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0003873-51.2003.8.22.0701
Polo Ativo: ADVOGADOS ASSOCIADOS
Polo Passivo: TANIA MARIA DE ALENCAR e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.

Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0028511-41.2009.8.22.0701
Polo Ativo: FERNANDO GURGEL BARBOSA FILHO e outros
Polo Passivo: MICHELE LINHARES DOS SANTOS
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0003046-59.2011.8.22.0701
Polo Ativo: ROBSON FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA e outros
Advogado do(a) REQUERENTE: ERIKA CAMARGO GERHARDT 
- RO1911
Advogado do(a) REQUERENTE: ERIKA CAMARGO GERHARDT 
- RO1911
Polo Passivo: QUEILA CRISTINA DO NASCIMENTO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000872-50.2017.8.22.0701
Polo Ativo: HAROLDO CRISTOVAM TEIXEIRA LEITE e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria
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PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002275-18.2010.8.22.0701
Polo Ativo: ADEILTON DE ARAUJO CHAVES
Polo Passivo: MARIA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0000603-77.2007.8.22.0701
Polo Ativo: ADVOGADOS ASSOCIADOS
Polo Passivo: FRANCISCO JOSE SANTANA DA SILVA e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000472-36.2017.8.22.0701
Polo Ativo: JOSE MARTINS DA COSTA e outros
Polo Passivo: LUCILENE ALMEIDA DA SILVA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0025619-04.2005.8.22.0701
Polo Ativo: VALDENOR CARDOSO DE OLIVEIRA
Polo Passivo: ANTONIA ROSINEIDE RIBEIRO DE SOUZA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.

Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0031188-78.2008.8.22.0701
Polo Ativo: ELIZABETE FARIAS ALVES e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001116-16.2005.8.22.0701
Polo Ativo: JOZAFA BEZERRA DE SALLES e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0027744-03.2009.8.22.0701
Polo Ativo: ODALINO BEZERRA DOS SANTOS e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
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Processo nº 1000842-15.2017.8.22.0701
Polo Ativo: NÃO INFORMADO
Polo Passivo: ADELCIANE GOMES BARBOSA e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002272-29.2011.8.22.0701
Polo Ativo: ZILDA MONTEIRO TELES NONATO DE SOUZA
Polo Passivo: SEBASTIAO WAGNER BRANDAO e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000565-96.2017.8.22.0701
Polo Ativo: FRANCISCA ALVES DE LIMA e outros
Polo Passivo: VALDECY CRUZ DOS SANTOS e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0003578-04.2009.8.22.0701
Polo Ativo: ADVOGADOS ASSOCIADOS
Polo Passivo: MARCIA PRESTES MONTEIRO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001941-13.2012.8.22.0701
Polo Ativo: ROSSYLENE DE JESUS GUIMARAES e outros
Polo Passivo: CECILIA CHAGAS DE SOUSA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0004024-41.2008.8.22.0701
Polo Ativo: GERALDO SERRA JUNIOR e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0020248-88.2007.8.22.0701
Polo Ativo: SIGFRID KOPP e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0006172-59.2007.8.22.0701
Polo Ativo: MARIA DE SOUZA PINHO
Polo Passivo: LENILDA SOUZA DA SILVA e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
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Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0010428-59.2013.8.22.0014
Polo Ativo: GILSON JOSE DA SILVA e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0004633-19.2011.8.22.0701
Polo Ativo: JOSE CARLOS COUTINHO DE OLIVEIRA e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0000167-16.2010.8.22.0701
Polo Ativo: RAIMUNDA DE LOURDES COSTA
Polo Passivo: CARLOS JOSÉ COSTA DA SILVA e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 

Processo nº 0003422-11.2012.8.22.0701
Polo Ativo: EUZEBIO PEREIRA PASSOS e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0007249-40.2006.8.22.0701
Polo Ativo: MARIA DA CONCEICAO MIRANDA GOMES
Polo Passivo: PATRICIA KEILA VAZ DA ROCHA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000873-35.2017.8.22.0701
Polo Ativo: SEBASTIAO NONATO DE LIMA e outros
Polo Passivo: IVANETE OLIVEIRA GUIMARÃES
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001456-86.2007.8.22.0701
Polo Ativo: WILSON CORREIA DA SILVA e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria
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PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002470-03.2010.8.22.0701
Polo Ativo: MARIA DIONEIA BRASIL PEREIRA
Polo Passivo: MARILENE RAMOS NASCIMENTO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0000228-66.2013.8.22.0701
Polo Ativo: CARLOS ALBERTO MENDES DOS SANTOS e outros
Polo Passivo: MARLENE GALDINO PEREIRA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, 
CEP 76.820-842 
Processo nº : 7051832-97.2019.8.22.0001
Requerente: SONIA REGINA MEDEIROS TORRES
Advogado do Requerente: ZOIL BATISTA DE MAGALHAES NETO 
- OAB/RO 1619
Requerido(a): MUNICIPIO DE PORTO VELHO
CERTIDÃO
Certifico que, em atendimento à determinação contida na Decisão 
ID 32788636, procedi a remessa dos autos ao 2º Juizado da 
Infância e da Juventude da comarca de Porto Velho / RO, via malote 
digital. Promovo a intimação das partes para ciência e procedo ao 
arquivamento deste processo. 
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001553-13.2012.8.22.0701
Polo Ativo: FABIO DOMINGOS LEAL
Polo Passivo: ROSANGELA MORAIS DOS SANTOS
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.

Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000782-42.2017.8.22.0701
Polo Ativo: NÃO INFORMADO
Polo Passivo: SUSANA APARECIDA SCHELEIDER
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001027-90.2005.8.22.0701
Polo Ativo: ANNE MARIE SANTOS
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0011243-13.2005.8.22.0701
Polo Ativo: MARCELO CORREA e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
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Processo nº 0001358-57.2014.8.22.0701
Polo Ativo: MARIA ESTELA FELIX
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0003535-67.2009.8.22.0701
Polo Ativo: FRANCISCO SABINO DA SILVA e outros
Polo Passivo: MARTA DA SILVA OLIVEIRA e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0034907-05.2007.8.22.0701
Polo Ativo: ANA PAULA LIMA BRAGA
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0034596-82.2005.8.22.0701
Polo Ativo: SILVANO PEREIRA DE FRANCA e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0004823-79.2011.8.22.0701
Polo Ativo: DANIELE REGINA PACHER
Polo Passivo: JULIANA CORREIA LEITE
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000770-28.2017.8.22.0701
Polo Ativo: DERCO BRAZ CAIXETA
Polo Passivo: OZIEL SILVA DE OLIVEIRA e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0007803-50.2011.8.22.0005
Polo Ativo: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA INFÂNCIA E DA 
JUVENTUDE DA COMARCA DE PORTO VELHO - RO
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000632-61.2017.8.22.0701
Polo Ativo: FRANCISCO DE CASTRO ALENCAR e outros
Polo Passivo: NÃO INFOMRADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
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Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0003283-88.2014.8.22.0701
Polo Ativo: MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA SOUZA e 
outros
Polo Passivo: ANA ANGÉLICA DO NASCIMENTO PINTO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0025689-84.2006.8.22.0701
Polo Ativo: CLODOALDO CORREIA DE OLIVEIRA e outros
Polo Passivo: ROSILENE MARTINS DE OLIVEIRA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000661-14.2017.8.22.0701
Polo Ativo: MARA REGINA DE LAVOR SOUZA MONTEIRO
Polo Passivo: JOÃO GONÇALVES DE MELO e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000574-58.2017.8.22.0701
Polo Ativo: JOSE LIDIO DA SILVA e outros

Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001977-21.2013.8.22.0701
Polo Ativo: VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS e outros
Polo Passivo: ADIMEIKE PEREIRA LIMA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0000906-18.2012.8.22.0701
Polo Ativo: RICARDO AUGUSTO DA SILVA e outros
Polo Passivo: ALEXANDRE TABOSA DE AZEVEDO e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0028562-52.2009.8.22.0701
Polo Ativo: JOELMA DE LIMA CUELLAR
Polo Passivo: VERÔNICA BEZERRA DA SILVA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria
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PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0000216-52.2013.8.22.0701
Polo Ativo: GABRIELA DO NASCIMENTO LAGE COELHO e 
outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002364-41.2010.8.22.0701
Polo Ativo: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA INFÂNCIA E DA 
JUVENTUDE DA COMARCA DE PORTO VELHO - RO
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002234-12.2014.8.22.0701
Polo Ativo: MARIA GORETTI DE LIMA
Polo Passivo: ERICA OLIVEIRA DA SILVA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0000581-09.2013.8.22.0701
Polo Ativo: ADRIANA ZANKI CORDENONSI e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.

Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0024143-91.2006.8.22.0701
Polo Ativo: NAHUM BIGNATI e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO 
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000795-41.2017.8.22.0701
Polo Ativo: NÃO INFORMADO
Polo Passivo: TELMA FERREIRA DA SILVA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000586-72.2017.8.22.0701
Polo Ativo: MARIA HELENA DA SILVA COSTA e outros
Polo Passivo: N CONSTA 
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
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Processo nº 0001344-73.2014.8.22.0701
Polo Ativo: DELEGACIA ESPECIALIZADA DE PROTEÇÃO A 
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE-DEPCA
Polo Passivo: LÚCIA NOGUEIRA GARCIA e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000499-19.2017.8.22.0701
Polo Ativo: IVAN SOBRAL MARROCOS FILHO e outros
Polo Passivo: ROSIMAR GOMES CAVALCANTE
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0008919-50.2005.8.22.0701
Polo Ativo: HOMERO ALVES PAULINO e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002396-41.2013.8.22.0701
Polo Ativo: AGENOR TORRES DE ARAUJO e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.

O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0010903-64.2008.8.22.0701
Polo Ativo: CESAR ROBERTO CARDOZO
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0003570-22.2012.8.22.0701
Polo Ativo: MARCELO DE JESUS GOMES e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0003763-37.2012.8.22.0701
Polo Ativo: DEBORA LEITE DE CARVALHO e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0008612-28.2007.8.22.0701
Polo Ativo: ROSA MARIA RODRIGUES BRONZEADO MARTINS 
COSTA e outros
Polo Passivo: FERNANDA FERREIRA BRONZIADO
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Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000846-52.2017.8.22.0701
Polo Ativo: OLIVEIRA PEREIRA CANDIDO e outros
Polo Passivo: ANACLETO SANCLER DOS SANTOS BARROSO 
e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001114-41.2008.8.22.0701
Polo Ativo: MARIA ROSARIO NOGUEIRA CASTRO e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0004730-19.2011.8.22.0701
Polo Ativo: M. S. T. D. S. e outros
Polo Passivo: CARMEN RIBEIRO DE OLIVEIRA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002390-68.2012.8.22.0701
Polo Ativo: ALEXI TEIXEIRA DOS SANTOS e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001333-83.2010.8.22.0701
Polo Ativo: NELSON ANTONIO RIFFEL e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002731-65.2010.8.22.0701
Polo Ativo: MARIO JORGE RODRIGUES DA SILVA e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0029361-32.2008.8.22.0701
Polo Ativo: MAURÍCIO LOURENÇO MACHADO e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO 
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
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Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000641-23.2017.8.22.0701
Polo Ativo: IVAN NASCIMENTO DE SOUSA e outros
Polo Passivo: RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000501-86.2017.8.22.0701
Polo Ativo: JOAO BOSCO VIEIRA DE OLIVEIRA e outros
Polo Passivo: ETELVINA DOS ANJOS SOUZA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0018840-28.2008.8.22.0701
Polo Ativo: ANDRE LUIS TEIXEIRA FERNANDES e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001919-23.2010.8.22.0701
Polo Ativo: FERNANDO ROSEMANN e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO 
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000646-45.2017.8.22.0701
Polo Ativo: IVAN NASCIMENTO DE SOUSA e outros
Polo Passivo: RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002094-46.2012.8.22.0701
Polo Ativo: NILDA RIBEIRO DOS SANTOS BIGNATI e outros
Polo Passivo: ADAILTON BARROSO DE BRITO e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0023392-07.2006.8.22.0701
Polo Ativo: MARIO JORGE RODRIGUES DA SILVA e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
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Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0028553-32.2005.8.22.0701
Polo Ativo: JOANA DARC DE JESUS BARBOSA
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000484-50.2017.8.22.0701
Polo Ativo: CELSO CECCATTO
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000605-78.2017.8.22.0701
Polo Ativo: SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA e outros
Polo Passivo: REGINA RODRIGUES DO NASCIMENTO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000814-47.2017.8.22.0701
Polo Ativo: FILIPPA NOTO
Polo Passivo: ELZA ALEXANDRINO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000592-79.2017.8.22.0701
Polo Ativo: NÃO INFORMADO
Polo Passivo: SEBASTIAO SOUSA JACARANDA e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000648-15.2017.8.22.0701
Polo Ativo: DIOGENES CANABRAVA BARBALHO e outros
Polo Passivo: ALBERTINA RODRIGUES DIAS e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002825-08.2013.8.22.0701
Polo Ativo: ROBINSON CARDOSO MACHADO
Polo Passivo: ANDREA GODINHO FERREIRA e outros
Certidão 
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Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0033870-40.2007.8.22.0701
Polo Ativo: ANTONIO NOGUEIRA NETO
Polo Passivo: NÃO INFORMADO 
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000677-65.2017.8.22.0701
Polo Ativo: ALDEMIR MATIAS PEREIRA
Polo Passivo: ROSELINA GUEDES DE LIMA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0003625-36.2013.8.22.0701
Polo Ativo: ANDRE LUIZ GLANERT e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000853-44.2017.8.22.0701
Polo Ativo: SAMIA MARIA AWADA ELARRAT CANTO e outros
Polo Passivo: ELZA ALEXANDRINO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002148-46.2011.8.22.0701
Polo Ativo: SEGUNDO JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE 
DA COMARCA DE PORTO VELHO RO
Polo Passivo: MATHEUS DE ALMEIDA ALTINO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001122-18.2008.8.22.0701
Polo Ativo: WALTER EVANGELISTA DA SILVA e outros
Polo Passivo: ANA CRISTINA VICENTE DA COSTA e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001468-95.2010.8.22.0701
Polo Ativo: JOCINETE SALES DE LIMA
Polo Passivo: VERONICA DA SILVA GUIZOLFE
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Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000821-39.2017.8.22.0701
Polo Ativo: EPIFANIO REINALDO ROBLES e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO 
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001335-24.2008.8.22.0701
Polo Ativo: MARIA ANTONIA VITORINO DA SILVA e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002297-37.2014.8.22.0701
Polo Ativo: JOSE MARIA FERREIRA LEAL JUNIOR e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000519-10.2017.8.22.0701
Polo Ativo: SEBASTIAO RODRIGUES ASSIS e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002878-23.2012.8.22.0701
Polo Ativo: ANDRE GONZALEZ ALVARES e outros
Polo Passivo: EDNA LOPES DE SOUZA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002148-80.2010.8.22.0701
Polo Ativo: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA INFÂNCIA E DA 
JUVENTUDE DA COMARCA DE PORTO VELHO - RO
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0000800-22.2013.8.22.0701
Polo Ativo: CARLOS MATEUS CHAVES DE SOUZA e outros
Polo Passivo: MARIA MARLENE DE SOUZA BARRETO
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Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000571-06.2017.8.22.0701
Polo Ativo: JACINTHO VIEIRA NETTO e outros
Polo Passivo: VANDA BARBOSA DE ALMEIDA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0009621-93.2005.8.22.0701
Polo Ativo: JOSE ERNESTO DE OLIVEIRA DANTAS e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000589-27.2017.8.22.0701
Polo Ativo: DEOLINDA RODRIGUES MENDES e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0023821-71.2006.8.22.0701
Polo Ativo: ANTONIO JOSE JANUARIO DE SOUZA e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADA 
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000826-61.2017.8.22.0701
Polo Ativo: CANTUARIO BENTO DA SILVA FILHO e outros
Polo Passivo: VALDRIANA DOS SANTOS SOARES
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001739-65.2014.8.22.0701
Polo Ativo: PAULA DUARTE POSSANI
Polo Passivo: ALEXANDRE ALBUQUERQUE PINTO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001522-22.2014.8.22.0701
Polo Ativo: MARLUCIA RODRIGUES DE ARAUJO e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
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Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0034370-09.2007.8.22.0701
Polo Ativo: CARLOS FERREIRA DE MOURA
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001881-40.2012.8.22.0701
Polo Ativo: ZILENE RODRIGUES FERREIRA BARBOSA e outros
Polo Passivo: TATIANE DE SOUZA CARVALHO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0011991-27.2013.8.22.0002
Polo Ativo: VANDERLEI MARTINS GABRIEL e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000863-88.2017.8.22.0701
Polo Ativo: NÃO INFORMADO
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001100-47.2014.8.22.0701
Polo Ativo: REGINALDO SILVA GOMES
Polo Passivo: EDIMILSON GOMES DE SOUZA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0035628-54.2007.8.22.0701
Polo Ativo: IDANIR AFONSO SANTIAGO e outros
Polo Passivo: JHOYCE BRAGA DE FREITAS
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0007236-70.2008.8.22.0701
Polo Ativo: CHRISTOVAO PEREIRA NETO e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
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Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000769-43.2017.8.22.0701
Polo Ativo: MARIA HELENA BEZERRA e outros
Polo Passivo: MARIA ELIANE BEZERRA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0015966-75.2005.8.22.0701
Polo Ativo: TARCILO PEREIRA DOS SANTOS e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO 
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002172-69.2014.8.22.0701
Polo Ativo: JOELLY PENHA DA SILVA e outros
Polo Passivo: ALZIRA KOPP
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000658-59.2017.8.22.0701
Polo Ativo: OSMARINO DA SILVA FIDELIS e outros
Polo Passivo: ROSILDA SILVA PEREGRINO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001430-15.2012.8.22.0701
Polo Ativo: MATIAS NASCIMENTO ROCHA e outros
Polo Passivo: NADIA PAES DE MELO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001073-64.2014.8.22.0701
Polo Ativo: ANDERSON PETZINGER BARBOSA e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002292-15.2014.8.22.0701
Polo Ativo: PAULO SERGIO CORREIA e outros
Polo Passivo: SIMONE FEITOSA DE ARAUJO
Certidão 
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Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0028392-80.2009.8.22.0701
Polo Ativo: TARCILO PEREIRA DOS SANTOS e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO 
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0034427-27.2007.8.22.0701
Polo Ativo: ANTONIO NOGUEIRA NETO
Polo Passivo: ROSILEIDE APARECIDA JACOBOSKI e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0003664-09.2008.8.22.0701
Polo Ativo: GRACIANA PEREIRA DE SOUZA e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO 
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0000132-56.2010.8.22.0701
Polo Ativo: NEDITE COELHO DE SOUZA
Polo Passivo: MARIA TEREZINHA DO NASCIMENTO e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000645-60.2017.8.22.0701
Polo Ativo: MIRIAM VIDAL SOARES
Polo Passivo: SÔNIA MARIA SALVADOR PEREIRA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002479-57.2013.8.22.0701
Polo Ativo: MARCOS MARTINS e outros
Polo Passivo: SUELY DE OLIVEIRA FROES
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000606-63.2017.8.22.0701
Polo Ativo: SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA e outros
Polo Passivo: REGINA RODRIGUES DO NASCIMENTO
Certidão 
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Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000516-55.2017.8.22.0701
Polo Ativo: JOAO LUIZ DA SILVA e outros
Polo Passivo: IVONETE DO NASCIMENTO ARAUJO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0012259-60.2009.8.22.0701
Polo Ativo: MARLEIDE FEITOSA DE PAULA e outros
Polo Passivo: MÁRCIO JOSÉ DANTAS SANTANA e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0000945-10.2015.8.22.0701
Polo Ativo: MARIO CHARLES MATOS DA ROCHA
Polo Passivo: REGINALDO PANTOJA DOS SANTOS
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001321-69.2010.8.22.0701
Polo Ativo: FRANCISCO DE ASSIS SILVA DE SOUZA e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002271-73.2013.8.22.0701
Polo Ativo: FRANCISCA COIMBRA DA SILVA DA COSTA
Polo Passivo: LEANDRO SANTOS DE LIMA e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000712-25.2017.8.22.0701
Polo Ativo: WILMO ALVES e outros
Polo Passivo: ROSEMEIRE MESQUITA LEITE
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000469-81.2017.8.22.0701
Polo Ativo: DAVINO LOURENCO e outros
Polo Passivo: ELISABETE PEREIRA DA COSTA
Certidão 



382DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000500-04.2017.8.22.0701
Polo Ativo: JOAO BOSCO VIEIRA DE OLIVEIRA e outros
Polo Passivo: ETELVINA DOS ANJOS SOUZA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0000961-03.2011.8.22.0701
Polo Ativo: ROSA BEZERRA GALVÃO
Polo Passivo: ELISANGELA COELHO DA SILVA e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000858-66.2017.8.22.0701
Polo Ativo: LUIZ GONZAGA BARBOSA DA COSTA e outros
Polo Passivo: EDNEIDE FERNANDES SOBRINHO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000666-36.2017.8.22.0701
Polo Ativo: ANTONIO JOSE UGATTI
Polo Passivo: CEILA MARIA RODRIGUES
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000819-69.2017.8.22.0701
Polo Ativo: EPIFANIO REINALDO ROBLES e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO 
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000773-80.2017.8.22.0701
Polo Ativo: LINDOMAR CHAGAS DE LIMA e outros
Polo Passivo: ELIEL SEVERINO DA SILVA e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0000731-24.2012.8.22.0701
Polo Ativo: LAURO SENA RIBEIRO FILHO e outros
Polo Passivo: FABIOLA NASCIMENTO DA SILVA
Certidão 
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Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000854-29.2017.8.22.0701
Polo Ativo: NÃO INFOMADO
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000517-40.2017.8.22.0701
Polo Ativo: JOAO LUIZ DA SILVA e outros
Polo Passivo: IVONETE DO NASCIMENTO ARAUJO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002032-40.2011.8.22.0701
Polo Ativo: MARINEZ PEREIRA DO NASCIMENTO e outros
Polo Passivo: DIEIMI DA SILVA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0031869-14.2009.8.22.0701
Polo Ativo: EGILBERTO DA SILVA BRITO e outros
Polo Passivo: JOSÉ BARBOZA DA SILVA JÚNIOR e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001745-38.2015.8.22.0701
Polo Ativo: LINDOMAR BRAZILINO DE ALMEIDA e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000852-59.2017.8.22.0701
Polo Ativo: NÃO INFORMADO
Polo Passivo: ELZA ALEXANDRINO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0003190-72.2007.8.22.0701
Polo Ativo: CHRISTIANNE ARAUJO MENDONCA
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
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Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000726-09.2017.8.22.0701
Polo Ativo: MARIA DE JESUS SOUZA e outros
Polo Passivo: SONIA MARIA DE CARVALHO SANTOS
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000581-50.2017.8.22.0701
Polo Ativo: LINDALVA DE MELO RIBEIRO e outros
Polo Passivo: RAIMUNDO BATISTA DE MELO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001283-86.2012.8.22.0701
Polo Ativo: SHEYLA DO SOCORRO ANDRADE BEZERRA e 
outros
Polo Passivo: NATALIA PEREIRA DA LUZ
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0000262-46.2010.8.22.0701
Polo Ativo: NARA SOUZA BRITO e outros
Polo Passivo: ANGELICA CARDOSO BARROS
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000464-59.2017.8.22.0701
Polo Ativo: TORD EDVALD HELGESSON e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002978-46.2010.8.22.0701
Polo Ativo: EDILEUSA SILVA DE SOUZA e outros
Polo Passivo: JANETE SIQUEIRA BARBOSA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000774-65.2017.8.22.0701
Polo Ativo: ELIAS ALVES DE ALMEIDA e outros
Polo Passivo: ELIZETE DIOGO DA CRUZ
Certidão 
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Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000550-30.2017.8.22.0701
Polo Ativo: MARIA NATIVIDADE AGUIAR DOS REIS
Polo Passivo: FRANCISCA GONCALVES DA SILVA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001597-61.2014.8.22.0701
Polo Ativo: REGINA LUCIA GOMES OLIVEIRA
Polo Passivo: NÃO INFORMADO 
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000533-91.2017.8.22.0701
Polo Ativo: RAIMUNDO TAVARES DE SOUZA e outros
Polo Passivo: LEONIZA ALMEIDA FREITAS
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0035242-58.2006.8.22.0701
Polo Ativo: ANTONIO CARLOS PEPINO e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO 
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000515-70.2017.8.22.0701
Polo Ativo: ILBA CRISTINA PUPP e outros
Polo Passivo: OSMARINA ANTÔNIA PEDROSA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0000762-73.2014.8.22.0701
Polo Ativo: EDICARLOS GOMES DOS SANTOS
Polo Passivo: JANAINA CRISTINA VIEIRA DA SILVA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0003606-55.1998.8.22.0701
Polo Ativo: MARCOS FERNANDO CAMPANA
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
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Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0031522-78.2009.8.22.0701
Polo Ativo: KARLA DENISE MARTINS LEITE e outros
Polo Passivo: MARICLÉIA SILVA BARBOSA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000561-59.2017.8.22.0701
Polo Ativo: CARLOS AUGUSTO NOBRE RODRIGUES e outros
Polo Passivo: MAILDE GARCIA DOS SANTOS
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000570-21.2017.8.22.0701
Polo Ativo: ANTONIO OCAMPOS FERNANDES e outros
Polo Passivo: MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA DA SILVA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0006019-89.2008.8.22.0701
Polo Ativo: ALICE PINHEIRO DE CASTRO
Polo Passivo: MARLIZE ROSA DA SILVA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000659-44.2017.8.22.0701
Polo Ativo: TELMA MIRTES SOARES DE ALMEIDA FRANCA e 
outros
Polo Passivo: EDILENO SOARES DE ALMEIDA e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002915-16.2013.8.22.0701
Polo Ativo: FABIA SARMENTO DUARTE GOMES e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0004294-60.2011.8.22.0701
Polo Ativo: ELISANGELA COELHO DA SILVA e outros
Polo Passivo: BENITES RAMOS FREIRE
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Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001504-35.2013.8.22.0701
Polo Ativo: CENTRAL DE FLAGRANTES DE DELITOS PLANTÃO 
DE POLICIA
Polo Passivo: JOSIANE DOMINGOS DA SILVA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0013393-06.2001.8.22.0701
Polo Ativo: JOELSON DA CONCEICAO MOREIRA e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0000489-65.2012.8.22.0701
Polo Ativo: RAIMUNDO CASTRO DOS SANTOS
Polo Passivo: MARIA DAS GRAÇAS MOURA DO SACRAMENTO 
e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.

Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0013727-42.2011.8.22.0102
Polo Ativo: JOANA FERREIRA GOMES
Polo Passivo: DAIANE ROSS CECINA GOMES
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0003393-58.2012.8.22.0701
Polo Ativo: ANTONIO DIAS DOS SANTOS
Polo Passivo: MARIA DIRLAINE DA SILVA PINTO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0003085-85.2013.8.22.0701
Polo Ativo: ALBINO LOPES DO NASCIMENTO JUNIOR e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0000410-28.2008.8.22.0701
Polo Ativo: FRANCISCO DE ASSIS SILVA DE SOUZA e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002341-61.2011.8.22.0701
Polo Ativo: ROGERES AUGUSTO BARROSO
Polo Passivo: WASHINGTON LUIZ BARROS RODRIGUES
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0004934-63.2011.8.22.0701
Polo Ativo: MARIZETE DA SILVA BEZERRA e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0010298-26.2005.8.22.0701
Polo Ativo: EMERSON NOGUEIRA PINTO
Polo Passivo: NÃO CONSTA 
Certidão 

Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0031189-29.2009.8.22.0701
Polo Ativo: CLEIDE HELENA SALES DE OLIVEIRA XAVIER e 
outros
Polo Passivo: IZEQUIAS XAVIER DA SILVA e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001961-38.2011.8.22.0701
Polo Ativo: DULCE IZABEL DA SILVA
Polo Passivo: MARLY RODRIGUES ROCHA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001687-11.2010.8.22.0701
Polo Ativo: EVERALDO CAVALCANTE
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000652-52.2017.8.22.0701
Polo Ativo: MANOEL VICENTE DE MELO e outros
Polo Passivo: VALDENIRA RAMOS DA SILVA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000576-28.2017.8.22.0701
Polo Ativo: FRANCISCA DE OLIVEIRA MUNIS e outros
Polo Passivo: JANICLEIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0029370-91.2008.8.22.0701
Polo Ativo: DELIA ROCHA DO AMARAL BRASIL DA SILVA e 
outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO 
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002882-60.2012.8.22.0701
Polo Ativo: MANOEL DA VERA CRUZ RODRIGUES FERREIRA 
e outros

Polo Passivo: DINIQUELE BEZERRA DE SOUZA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0033927-58.2007.8.22.0701
Polo Ativo: MARCOS CUNHA DE SOUZA e outros
Polo Passivo: NÃO CONSTA 
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001248-29.2012.8.22.0701
Polo Ativo: JUZEMIR GOMES DE ARAUJO e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000575-43.2017.8.22.0701
Polo Ativo: JORGE CAMPOS SILVA e outros
Polo Passivo: SCHEILA MARIA DA SILVA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0039227-64.2008.8.22.0701
Polo Ativo: DELIA ROCHA DO AMARAL BRASIL DA SILVA e 
outros
Polo Passivo: CONCEIÇÃO PINHEIRO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002103-08.2012.8.22.0701
Polo Ativo: SEGUNDO JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE 
DA COMARCA DE PORTO VELHO RO
Polo Passivo: FRANCIENE CRIS LIMA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0000865-22.2010.8.22.0701
Polo Ativo: IRISMAR BENEDITO SANTOS
Polo Passivo: NÃO CONSTA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0000022-23.2011.8.22.0701
Polo Ativo: MARIA APARECIDA DA SILVA e outros
Polo Passivo: NÃO CONSTA 
Certidão 

Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002822-87.2012.8.22.0701
Polo Ativo: JOSE ALVARO ALVES SOARES e outros
Polo Passivo: PAULO ROGÉRIO DA SILVA e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001300-64.2008.8.22.0701
Polo Ativo: JOSE NUNES LIMA
Polo Passivo: ROSILDA DANTAS LIMA e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002516-84.2013.8.22.0701
Polo Ativo: ELIANE COSTA DE SOUSA SILVA e outros
Polo Passivo: NÃO CONSTA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria
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PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002108-30.2012.8.22.0701
Polo Ativo: MARIA DAS NEVES MARCOLINO DE OLIVEIRA e 
outros
Polo Passivo: GLEICIANE SOUZA TELES e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001221-46.2012.8.22.0701
Polo Ativo: JOSÉ NILTON MELO BRITO e outros
Polo Passivo: MARIA DA GRAÇA MELO BRITO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0000501-11.2014.8.22.0701
Polo Ativo: JOZIAS OLIVEIRA SOBRINHO e outros
Polo Passivo: KAROLYNE DE OLIVEIRA BATISTA e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000558-07.2017.8.22.0701
Polo Ativo: URACY SETUBAL DOS REIS e outros
Polo Passivo: LUIZ TOMÉ ROCHA e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.

Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000496-64.2017.8.22.0701
Polo Ativo: LEANDRO DOS SANTOS VIEIRA e outros
Polo Passivo: MARIA APARECIDA CHAGAS
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000557-22.2017.8.22.0701
Polo Ativo: LUIZ TOMÉ ROCHA
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000535-61.2017.8.22.0701
Polo Ativo: MARIA APARECIDA DE JESUS
Polo Passivo: MARIA FRANCISCA DA SILVA e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
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Processo nº 1000649-97.2017.8.22.0701
Polo Ativo: TEREZA GOMES DE OLIVEIRA e outros
Polo Passivo: EUGENIA ALVES DA SILVA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001378-53.2011.8.22.0701
Polo Ativo: JOSE ELIAS FERREIRA LOPES e outros
Polo Passivo: ROSÂNGELA CORTEZ MENDES
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0029787-44.2008.8.22.0701
Polo Ativo: FERNANDO GUSTAVO VON MONTFORT COELHO 
e outros
Polo Passivo: NÃO CONSTA 
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0000268-48.2013.8.22.0701
Polo Ativo: BRENO AZEVEDO LIMA e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.

O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000536-46.2017.8.22.0701
Polo Ativo: MARIA APARECIDA DE JESUS
Polo Passivo: MARIA FRANCISCA DA SILVA e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000674-13.2017.8.22.0701
Polo Ativo: SERGIO GALVAO DA SILVA e outros
Polo Passivo: EVA TEREZINHA DA SILVA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000556-37.2017.8.22.0701
Polo Ativo: URACY SETUBAL DOS REIS e outros
Polo Passivo: LUIZ TOMÉ ROCHA e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0004288-53.2011.8.22.0701
Polo Ativo: MARIA DE NAIR CORREIA DE ABREU
Polo Passivo: NÃO CONSTA 
Certidão 



393DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000568-51.2017.8.22.0701
Polo Ativo: VALFREI TUIUTI CHAVES e outros
Polo Passivo: SUELY PACHECO DOS SANTOS
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0000801-32.1998.8.22.0701
Polo Ativo: EDER ANASTACIO DE MACEDO e outros
Polo Passivo: ELIANA BATISTA DA SILVA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000534-76.2017.8.22.0701
Polo Ativo: MARIA APARECIDA DE JESUS
Polo Passivo: MARIA FRANCISCA DA SILVA e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000572-88.2017.8.22.0701
Polo Ativo: SEBASTIÃO MAIA BELARMINO e outros
Polo Passivo: FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0000312-33.2014.8.22.0701
Polo Ativo: ANDRE LUIS VIDAL AGOSTINI e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO 
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000669-88.2017.8.22.0701
Polo Ativo: LUCICLEIA COLARES DE SOUZA
Polo Passivo: GRAZIELEN FERNANDES LIMA e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0006332-94.2001.8.22.0701
Polo Ativo: RAIMUNDO NONATO SOARES NASCIMENTO
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
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Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0008977-92.2001.8.22.0701
Polo Ativo: NORA NEY DE JESUS FIGUEIRA e outros
Polo Passivo: CARLA FREITAS MONÇÃO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000685-42.2017.8.22.0701
Polo Ativo: NÃO INFORMADO
Polo Passivo: IVANILDE LOPES DOS SANTOS
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002822-58.2010.8.22.0701
Polo Ativo: PEDRO SOARES DA SILVA FILHO e outros
Polo Passivo: NOEMIA CANDIDO RODRIGUES
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.

Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000686-27.2017.8.22.0701
Polo Ativo: NÃO INFORMADO
Polo Passivo: IVANEIDE DOS SANTOS LIMA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0000958-09.2015.8.22.0701
Polo Ativo: DANIELA APARECIDA DE SOUZA COSTA e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO 
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002615-54.2013.8.22.0701
Polo Ativo: MARIA MARCIA DE SOUZA e outros
Polo Passivo: FRANCIELE MACIEL UCHOA DE BRITO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
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Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002611-85.2011.8.22.0701
Polo Ativo: MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN
Polo Passivo: ERIKA VENTURA DE QUEIROZ PARDIN
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0028546-98.2009.8.22.0701
Polo Ativo: FRANKLIN ALMEIDA LIMA e outros
Polo Passivo: NÃO CONSTA 
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 1000475-88.2017.8.22.0701
Polo Ativo: ELIETE CABRAL DE LIMA
Polo Passivo: MARIUZA SILVA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.

O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0002309-51.2014.8.22.0701
Polo Ativo: SANDRO TAVEIRA DOS SANTOS e outros
Polo Passivo: JOANA NUNES DA SILVA
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0000558-63.2013.8.22.0701
Polo Ativo: CLEUDSON MORAIS DA CRUZ e outros
Polo Passivo: DACI ONOFRE DE FREITAS
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Vara de Proteção à Infância e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, - de 2396/2397 a 2643/2644, Caiari, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-160 - Fone:(69) 
Processo nº 0001508-72.2013.8.22.0701
Polo Ativo: JOSE MANOEL FERNANDES e outros
Polo Passivo: NÃO INFORMADO
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria
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1ª VARA DE FAMÍLIA 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara de Família Processo nº: 7046810-
58.2019.8.22.0001 
Classe: Alvará Judicial - Lei 6858/80 
REQUERENTES: HERCILIA GAMA DA SILVA E SOUZA, MARIA 
DA SILVA RABELO, DENEB SADIR, FATIMA GAMA DA SILVA 
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: DELNER DO CARMO 
AZEVEDO OAB nº RO8660 
INTERESSADO: RAIMUNDA BRASIL DE ABREU 
ADVOGADO DO INTERESSADO: 
DESPACHO
Vistos e examinados.
1. As custas judiciais deverão ser recolhidas ao final do processo. 
2. PROMOVA a CPE a inclusão de todos os herdeiros no polo ativo 
da demanda, com a devida representação do causídico. 
3.OFICIE-SE a 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho para 
transferência dos valores referente ao processo de n. 0203900-
75.1989.5.14.0002, fls. 49.763/49.764, volume 228, para esse 
juízo, da Sra. Raimunda Brasil de Abreu, CPF: 037.183.012-
53, constando o valor líquido do crédito trabalhista o importe de 
R$158.540,31, servindo esse despacho como ofício. 
3.1 Com o ofício, encaminhe-se o documento de ID: 31882687
4. Com a resposta do ofício, intimem-se os autores para ciência e 
manifestação.
5. Conclusos. 
Porto Velho/RO, 21 de novembro de 2019 .
Katyane Viana Lima Meira 
Juiz(a) de Direito
Avenida Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76801-030, 
Porto Velho, - de 1752/1753 a 2026/2027 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, - de 1752/1753 a 2026/2027, Centro, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-030 - Fone:(69) 3217-1312 e-mail: 
pvh1famil@tjro.jus.br 
Processo : 7004663-51.2018.8.22.0001
Classe : ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)
REQUERENTE: TALITA SABINO SOMBRA
Advogado do(a) REQUERENTE: HONORIO MORAES ROCHA 
NETO - RO3736
INTERESSADO: GUACIRA MARIA FELIPE MAIA e outros
Intimação AO AUTOR - SENTENÇA
Finalidade: INTIMAÇÃO da Parte Autora acerca da sentença de ID: 
32808815 “...Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 
O PEDIDO para: a) AUTORIZAR G. M. F. M., T. S. S. e L. A. M. 
S. a levantarem os valores de R$ 92.074,66 (Num. 29891308 – 
Pág. 2) e de R$ 16.809,98 (Num. 29891310 – Pág. 2), com os 
acréscimos devidos sobre o respectivo montante, valores estes 
em nome do falecido FRANCISCO NELSILIANO SOMBRA 
OLIVEIRA (CPF n. 123.489.963-91). Os valores serão pagos da 
seguinte forma: 50% (cinquenta por cento) para Guacira Maria 
Felipe Maia; 25% (vinte e cinco por cento) para Luis Antonio 
Maia Sombra; 25% (vinte e cinco por cento) para Talita Sabino 
Sombra. b) AUTORIZAR os herdeiros/beneficiários G. M. F. M., T. 
S. S. e L. A. M. S. a se habilitarem perante a COORDENADORIA 
DE GESTÃO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DE RONDÔNIA, para levantamento dos créditos 
ainda não disponibilizados, oriundos do Precatório n. 1104848-
11.1995.8.22.0001(Origem n. 0048489-58.1995.8.22.0001), 
valores estes em nome do falecido FRANCISCO NELSILIANO 
SOMBRA OLIVEIRA (CPF n. 123.489.963-91). Os créditos 
também deverão ser divididos da seguinte forma: 50% (cinquenta 
por cento) para Guacira Maria Felipe Maia; 25% (vinte e cinco por 
cento) para Luis Antonio Maia Sombra; 25% (vinte e cinco por 
cento) para Talita Sabino Sombra. Quanto às custas processuais, 

autorizo a expedição de alvará no valor das custas para o devido 
recolhimento, competindo à requerente, no prazo de 10 (dez) dias, 
a apresentação do respectivo boleto. Comprovado o pagamento 
das custas, expeça-se alvará para levantamento do saldo restante, 
nos exatos termos da alínea ‘a’ (acima), bem como alvará com a 
finalidade de habilitação dos beneficiários perante a Coordenadoria 
de Gestão de Precatórios do Tribunal de Justiça, na forma do item 
‘b’ (acima). 
Porto Velho (RO), 21 de novembro de 2019.
Técnico Judiciário
(Assinado Digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, - de 1752/1753 a 2026/2027, Centro, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-030 - Fone:(69) 3217-1312 e-mail: 
pvh1famil@tjro.jus.br 
Processo : 7004663-51.2018.8.22.0001
Classe : ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)
REQUERENTE: TALITA SABINO SOMBRA
Advogado do(a) REQUERENTE: HONORIO MORAES ROCHA 
NETO - RO3736
INTERESSADO: GUACIRA MARIA FELIPE MAIA e outros
Intimação AO AUTOR - SENTENÇA
Finalidade: INTIMAÇÃO da Parte Autora acerca da sentença de ID: 
32808815 “...Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 
O PEDIDO para: a) AUTORIZAR G. M. F. M., T. S. S. e L. A. M. 
S. a levantarem os valores de R$ 92.074,66 (Num. 29891308 – 
Pág. 2) e de R$ 16.809,98 (Num. 29891310 – Pág. 2), com os 
acréscimos devidos sobre o respectivo montante, valores estes 
em nome do falecido FRANCISCO NELSILIANO SOMBRA 
OLIVEIRA (CPF n. 123.489.963-91). Os valores serão pagos da 
seguinte forma: 50% (cinquenta por cento) para Guacira Maria 
Felipe Maia; 25% (vinte e cinco por cento) para Luis Antonio 
Maia Sombra; 25% (vinte e cinco por cento) para Talita Sabino 
Sombra. b) AUTORIZAR os herdeiros/beneficiários G. M. F. M., T. 
S. S. e L. A. M. S. a se habilitarem perante a COORDENADORIA 
DE GESTÃO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DE RONDÔNIA, para levantamento dos créditos 
ainda não disponibilizados, oriundos do Precatório n. 1104848-
11.1995.8.22.0001(Origem n. 0048489-58.1995.8.22.0001), 
valores estes em nome do falecido FRANCISCO NELSILIANO 
SOMBRA OLIVEIRA (CPF n. 123.489.963-91). Os créditos 
também deverão ser divididos da seguinte forma: 50% (cinquenta 
por cento) para Guacira Maria Felipe Maia; 25% (vinte e cinco por 
cento) para Luis Antonio Maia Sombra; 25% (vinte e cinco por 
cento) para Talita Sabino Sombra. Quanto às custas processuais, 
autorizo a expedição de alvará no valor das custas para o devido 
recolhimento, competindo à requerente, no prazo de 10 (dez) dias, 
a apresentação do respectivo boleto. Comprovado o pagamento 
das custas, expeça-se alvará para levantamento do saldo restante, 
nos exatos termos da alínea ‘a’ (acima), bem como alvará com a 
finalidade de habilitação dos beneficiários perante a Coordenadoria 
de Gestão de Precatórios do Tribunal de Justiça, na forma do item 
‘b’ (acima). 
Porto Velho (RO), 21 de novembro de 2019.
Técnico Judiciário
(Assinado Digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, - de 1752/1753 a 2026/2027, Centro, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-030 - Fone:(69) 3217-1312 e-mail: 
1vfamcpe@tjro.jus.br 
Processo nº 7052309-23.2019.8.22.0001
REQUERENTE: A. R. D. S. e E. D. S. N.
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Advogado do(a) REQUERENTE: EDILAMAR BARBOSA DE 
HOLANDA - RO1653
Intimação DAS PARTES
Finalidade: Ficam as partes, intimadas para manifestação acerca 
do despacho de ID 32793744.
[...] Emende-se para:
a) indexar os alimentos no percentual do salário mínimo vigente, 
ou, ao rendimento líquido do alimentante, visto que o valor dos 
alimentos pode vir a ter desvalorização, o que é correto afirmar, 
tanto que o art. 1.710 do Código Civil impõe atualização por índice 
oficial de prestações alimentícias de qualquer natureza, e o artigo 
533 §4º do CPC dispõe que no caso de prestação alimentícia por 
indenização, estes poderão ser fixados tomando por base o salário 
mínimo;
b) complementar as custas recolhidas, para que atinjam o valor 
mínimo trazido no § 1º do artigo 12 do Regimento de Custas do 
TJRO (Lei 3.896/2016) e atualizado conforme Provimento da 
Corregedoria n. 017/2018 – R$ 105,57.
Prazo para cumprimento: 15 (quinze) dias. Pena de indeferimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, - de 1752/1753 a 2026/2027, Centro, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-030 - Fone:(69) 3217-1312 e-mail: 
pvh1famil@tjro.jus.br 
Processo : 7002780-06.2017.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: J L V D S e outros
EXECUTADO: EDILSON BISPO DA SILVA
Intimação DA PARTE REQUERIDA - SENTENÇA
Finalidade: intimação da Parte Requerida acerca da sentença ID 
32600249: ‘[...]POSTO ISSO, com fundamento no artigo 485, IV, do 
Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e/ou honorários, 
dada a gratuidade deferida. ARQUIVEM-SE, independente de 
trânsito em julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Porto 
Velho/RO, 13 de novembro de 2019 . Katyane Viana Lima Meira 
Juiz(a) de Direito .”
Porto Velho/RO, 21 de novembro de 2019.
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, - de 1752/1753 a 2026/2027, Centro, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-030 - Fone:(69) 3217-1312 e-mail: 
pvh1famil@tjro.jus.br 
Processo : 7011379-94.2018.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: M D R F e outros (3)
EXECUTADO: CLEVES FERREIRA MELO
Intimação DA PARTE REQUERIDA - SENTENÇA
Finalidade: intimação da Parte Requerida acerca da sentença id 
32620255: “[...] Isto posto, JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO 
DE SENTENÇA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos dos 
artigos 485, inciso IV e 771, parágrafo único, ambos do Código 
de Processo Civil/2015. RETIRE O NOME DO DEVEDOR DO 
SERASAJUD. Arquive-se o Feito, independentemente de trânsito 
em julgado. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Porto 
Velho/RO, 14 de novembro de 2019 . Katyane Viana Lima Meira 
Juiz(a) de Direito.”
Porto Velho/RO, 21 de novembro de 2019.
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Família 
Avenida Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76801-030, 
Porto Velho, - de 1752/1753 a 2026/2027 Processo nº: 7044297-
54.2018.8.22.0001

Classe: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
J. M. R.
ADVOGADO DO AUTOR: ANDRIA APARECIDA DOS SANTOS DE 
MENDONCA OAB nº AC3784
J. F. R. D. L.
ADVOGADO DO RÉU: ERNANDES VIANA DE OLIVEIRA OAB nº 
RO1357
DECISÃO
Vistos e examinados.
1. Como salienta o art. 528, § 5º, do CPC/2015, o cumprimento da 
pena não exime o executado do pagamento das prestações vencidas 
e vincendas.
Estando o débito alimentar pendente, tem-se como viável a conversão 
do rito da coerção pessoal para o da expropriação, adotando-se o 
procedimento do art. 523 do CPC/2015.
À luz dessa premissa, prossegue este processo, agora, pelo rito 
da expropriação quanto aos alimentos devidos nos meses de 
AGOSTO/2018 a AGOSTO/2019, no valor atualizado de R$ 53.022,10, 
conforme planilha juntada no evento de Num. 31923583.
2. Dessa forma, conforme pleiteado pela parte exequente, intime-se 
o executado, através de seu advogado constituído nos autos e nos 
termos do art. 513, § 2º, I, do CPC/2015, para pagamento do débito, 
no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido do valor de custas, sob pena 
de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor devido 
e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 
consoante art. 523, caput e § 1º, do CPC/2015.
3. Não efetuado o pagamento no prazo previsto ou efetuado 
pagamento parcial, intime-se a parte exequente para apresentar 
planilha atualizada do débito com acréscimo de multa e os honorários, 
requerendo o que de direito.
Prazo: 15 (quinze) dias.
Porto Velho/RO, 21 de novembro de 2019
Lucas Niero Flores
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 1ª Vara de Família 
Avenida Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76801-030, 
Porto Velho, - de 1752/1753 a 2026/2027 Processo nº: 7030063-
33.2019.8.22.0001 
Classe: Divórcio Litigioso 
REQUERENTE: E. S. D. A. 
ADVOGADO DO REQUERENTE: MICHELE PRADA DE MOURA 
OAB nº RO8115, MAYLLA GRACIOSA COUTINHO CIARINI MORAIS 
OAB nº RO7878 
REQUERIDO: K. P. M. D. S. 
ADVOGADO DO REQUERIDO: MONIQUE LANDI OAB nº RO6686, 
HIRAN SALDANHA DE MACEDO CASTIEL OAB nº RO4235 
DESPACHO
Vistos e examinados.
1. Defiro o pleito Num. 32540319 e redesigno a audiência de conciliação 
para o dia 13/02/2020 às 11h30, a ser realizada no CEJUSC (Centro 
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Família e Criminal – 
Avenida Pinheiro Machado, 777, Bairro Olaria, Porto Velho/RO).
Encaminhe-se ao CEJUSC para conciliação.
2. No mais, mantenho inalterados os demais termos do despacho 
anterior (Num. 32280912).
3. Encaminhe a CPE, COM URGÊNCIA, cópia deste despacho ao 
Oficial de Justiça para o qual foi distribuído o mandado, informando-o 
acerca da nova data da audiência.
Porto Velho/RO, 21 de novembro de 2019 .
Katyane Viana Lima Meira 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, - de 1752/1753 a 2026/2027, Centro, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-030 - Fone:(69) 3217-1312 e-mail: 
pvh1famil@tjro.jus.br 



398DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

Processo : 7012719-78.2015.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: P. H. M. D. S.
EXECUTADO: ISABEL MONTEIRO DOS SANTOS
Intimação DA PARTE REQUERIDA - SENTENÇA
Finalidade: intimação da Parte Requerida acerca da sentença id 
32661614 :”[...] POSTO ISSO, com fundamento no artigo 485, IV, do 
Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. A inserção do nome da parte 
executada na Serasa/Experian (Num. 13965848) deverá ser 
cancelada imediatamente, nos moldes da determinação expressa 
do art. 782, § 4º, in fine, do CPC. Promova a CPE o necessário. Sem 
custas e/ou honorários, dada a gratuidade deferida. ARQUIVEM-
SE, independente de trânsito em julgado. Publique-se. Registre-
se. Intime-se. Porto Velho/RO, 18 de novembro de 2019. Katyane 
Viana Lima Meira Juiz(a) de Direito.”
Porto Velho/RO, 21 de novembro de 2019.
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, - de 1752/1753 a 2026/2027, Centro, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-030 - Fone:(69) 3217-1312 e-mail: 
pvh1famil@tjro.jus.br 
Processo : 7017912-40.2016.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: A. C. R. A.
EXECUTADO: EDEZIO ALVES DE JESUS FILHO
Intimação DA PARTE REQUERIDA - SENTENÇA
Finalidade: intimação da Parte Requerida acerca da sentença ID 
32396302: ‘[...] Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO nos 
termos dos artigos 485, IV, 771 e 925, todos do CPC/2015. Arquive-
se o feito, independentemente de trânsito em julgado. Ciência a DPE 
e MPRO. A inserção do nome da parte executada no SERASAJUD 
(Num. 26117761) deverá ser cancelada imediatamente, nos moldes 
da determinação expressa do art. 782, § 4º, in fine, do CPC. Sem 
custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Porto Velho/RO, 7 de 
novembro de 2019 . Katyane Viana Lima Meira Juiz(a) de Direito.”
Porto Velho/RO, 21 de novembro de 2019.
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, - de 1752/1753 a 2026/2027, Centro, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-030 - Fone:(69) 3217-1312 e-mail: 
pvh1famil@tjro.jus.br 
Processo : 7039272-26.2019.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: C. D. F. N. e outros (2)
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDELSON NATALINO ALVES DE 
JESUS - RO9875
EXECUTADO: R N N
Intimação AO AUTOR - SENTENÇA
Finalidade: INTIMAÇÃO da Parte Autora acerca da sentença 
de ID 32689984 :”[...] Posto isso, com fundamento no art. 924, 
II, do CPC/2015, JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA. Arquivem-se os autos independentemente de trânsito 
em julgado. Sem custas e/ou honorários, deferindo-se ao executado 
gratuidade. Ciência a DPE e MPRO. Publique-se. Registre-se. 
Intimem-se. Porto Velho/RO, 18 de novembro de 2019. Katyane 
Viana Lima Meira Juiz(a) de Direito.” 
Porto Velho (RO), 21 de novembro de 2019.
Técnico Judiciário
(Assinado Digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP: 
76801-030 - Fone:(69) 3217-1246 

e-mail: 1vfamcpe@tjro.jus.br 
Processo nº: 7042148-51.2019.8.22.0001
Data: 21 de novembro de 2019
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO: 20 (vinte) DIAS 
DE: CLAUDEMIR APARECIDO TOZATI e FABIANA FIGUEREDO 
CORREIA, ambos brasileiros, atualmente em lugar incerto e não 
sabido.
FINALIDADE: CITAR, o requerido acima qualificado, para contestar 
no prazo legal. Pelo MM. Juiz foi dito no ID : 32620908“... Cite-se o 
requerido por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para apresentar 
contestação no prazo legal. Não havendo manifestação, desde já 
nomeio curador especial para o requerido o Defensor designado 
para tal, nos termos do inciso II do art. 72 do CPC. Intime-o da 
nomeação...” 
Processo: 7042148-51.2019.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Requerente: ADRIANA FIGUEIREDO DE JESUS
Requerido: CLAUDEMIR APARECIDO TOZATI e outros 
Sede do Juízo: Fórum Sandra Nascimento, 1ª Vara de Família 
e Sucessões, Av. Rogério Weber, nº 1872 , Bairro Centro Porto 
Velho/RO - CEP: 76.801-030 - Fone: 3217 1246.
Este Edital de Intimação foi expedido e assinado por ordem do(a) 
MM(a) Juiz(a) de Direito desta Vara, nos termos do Provimento nº 
011/2007 CG e da Portaria nº 001/2005 - 1ª Vara de Família.
Porto Velho/RO, 21 de novembro de 2019
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, - de 1752/1753 a 2026/2027, Centro, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-030 - Fone:(69) 3217-1312 
e-mail: 1vfamcpe@tjro.jus.br
Processo : 7022179-50.2019.8.22.0001
Classe : ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: M. C. D. O.
Advogado do(a) AUTOR: ANA PAULA PINTO DA SILVA - 
RO5875
RÉU: W. C. O. D. S. e outros
Intimação AO AUTOR - DESPACHO
Finalidade: INTIMAÇÃO da Parte Autora acerca do DESPACHO: 
“[...] Defiro o pedido. Proceda a CPE expedição de ofício 
requisitando junto a SEJUS informações quanto à lotação e o 
período de cedência da Requerida (...). Após intime-se o autor para 
manifestação.”
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.
Técnico Judiciário
(Assinado Digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Família 
Avenida Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76801-030, 
Porto Velho, - de 1752/1753 a 2026/2027 Processo nº: 7014830-
64.2017.8.22.0001
Classe: Inventário
ROBERTO DE SOUZA FONSECA, TEREZA DE SOUZA 
FONSECA
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: ROSEANE LIMA DOS 
ANJOS OAB nº AM10862
FRANCISCA DE SOUZA FONSECA, ROSILENE DE SOUZA 
FONSECA SALES, GILMAR DE SOUZA FONSECA, THEURIANY 
FONSECA FLORO, THANIURA CRISTINA FLORO FONSECA, 
ELIAS FLORO DA SILVA JUNIOR
ADVOGADOS DOS INVENTARIADOS: LEONARDO SILVESTRE 
MONTEIRO JUCA OAB nº RO7382, VAGNER MESSIAS DA SILVA 
OAB nº RO8969, MARILIA LISBOA BENINCASA MORO OAB nº 
RO2252, PRYSCILA LIMA ARARIPE OAB nº RO7480, GLICIA 
LAILA GOMES OLIVEIRA OAB nº RO6899, MARCIO SANTANA 
DE OLIVEIRA OAB nº RO7238
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DECISÃO
OBSERVAÇÃO PERMANENTE: SEQUESTRO/ARRESTO EM 
DESFAVOR DA HERDEIRA FRANCISCA DE SOUZA ROBERTO 
NO VALOR DE R$199,783,57, ORIUNDO DA 3ª VARA FEDERAL, 
PROCESSO: 1000892-76.2019.4.01.4100 
Para facilitação, tramitam perante este Juízo os processos n. 7014830-
64.2017.8.22.0001 (inventário), 7013186-86.2017.8.22.0001 
(alvará) e 7031863-67.2017.8.22.0001 (remoção).
O alvará de 7013199-85.2017.8.22.0001 fora extinto.
Vistos e examinados.
I – RESUMO:
1. Trata-se de inventário dos bens deixados por JANUÁRIA 
OLIVEIRA FONSECA, tendo como herdeiros:
a) ROBERTO DE SOUZA FONSECA (filho e inventariante);
b) TEREZA DE SOUZA FONSECA (filha – representada pelo 
inventariante);
c) FRANCISCA DE SOUZA FONSECA (filha – não representada 
pelo inventariante);
d) ROSILENE DE SOUZA FONSECA SALES (filha – não 
representada pelo inventariante, mas anuiu aos termos das 
primeiras declarações);
e) GILMAR DE SOUZA FONSECA (filho – não representado pelo 
inventariante);
f) LUCIA HELENA DE SOUZA FONSECA FLORO (filha/falecida - 
Num. 11767937 - Pág. 1, que deixou herdeiros):
f.1) Theuriany Floro Fonseca (não representada pelo inventariante, 
mas anuiu aos termos das primeiras declarações);
f.2) Elias Floro da Silva Júnior (não representado pelo inventariante, 
mas anuiu aos termos das primeiras declarações);
f.3) Thaniura Cristina Floro Fonseca (não representada pelo 
inventariante, mas anuiu aos termos das primeiras declarações).
g) LAURO DE SOUZA FONSECA (filho falecido e sem herdeiros);
h) FERNANDO DE SOUZA FONSECA (filho falecido e sem 
herdeiros).
1.1. Bens que integram o espólio:
a) Lote de terras urbano nº 564, situado na Quadra nº 48, Setor nº 
23, Bairro Tancredo Neves, Porto Velho/RO – propriedade (Num. 
9630354);
b) Lote de terras urbano nº 310, situado na Quadra nº 52, Setor nº 
23, Bairro Tancredo Neves, Porto Velho/RO – propriedade (Num. 
9630354);
c) Lote de terras urbano nº 090, situado na Quadra nº 51, Setor nº 
23, Bairro Tancredo Neves, Porto Velho/RO – propriedade (Num. 
9630354);
d) Lote de terras urbano nº 230, situado na Quadra nº 49, Setor nº 
23, Bairro Tancredo Neves, Porto Velho/RO – propriedade (Num. 
9630354);
e) Veículo FORD/ECOSPORT XLT 1.6 FLEX, Placa NDD9768/RO 
- Num. 10189844 - Pág. 1;
f) Saldo bancário junto ao Banco do Brasil, agência 2290-X, conta 
corrente 25218-2, R$ 42.184,81 (depositado em conta judicial, via 
penhora bacenjud).
1.2. As certidões negativas fiscais encontram-se no Num. 10189735, 
Num. 10189710, Num. 10189683 e Num. 10189660 (Municipal), 
Num. 10189310 (Estadual) e Num. 10189341 (Federal).
Primeiras declarações no evento de Num. 10188882. Impugnação 
dos herdeiros Francisca e Gilmar no Num. 11765313.
Primeiras declarações retificadoras no Num. 17794631 e no Num. 
27281538 (pg. 877). Impugnação dos herdeiros Francisca e Gilmar 
no Num. 27984152.
Primeiras declarações retificadoras no Num. 30421667 (pg. 1047).
DIEF no Num. 10449218, com juntada dos boletos de ITCD a serem 
pagos pelos herdeiros.
Avaliação dos bens no Num. 13995820.
Custas pagas no Num. 17225795 - Pág. 6.
A herdeira Rosilene não é representada pelo inventariante mas 
peticionou no ID: 19104202 anuindo aos termos das primeiras 
declarações. Os herdeiros Elias, Theuriany e Thaniura não são 
representados pelo inventariante mas peticionaram no ID: 19628011 
anuindo aos termos das primeiras declarações.

2. Pendente: pagamento do ITCD e remessa dos autos à Fazenda 
Estadual.
3. Januária faleceu em 20/10/2015 (Num. 9630261 - Pág. 1), 
portanto, só cabe discutir neste inventário o valor existente em 
sua conta após o seu falecimento, posto que em vida usufruía de 
sua renda da forma como entendia ser correto, uma vez que era 
pessoa capaz.
4. A herdeira Risolene está na posse e quer comprar o veículo 
Ecosport (avaliado em R$ 31.266,00).
Já o herdeiro Gilmar quer comprar o imóvel da Rua Antônio Violão, 
n. 3895, com Rua Alexandre Guimarães por R$ 166.666,66, uma 
vez que terceira pessoa quer adquiri-lo por R$ 200.000,00 e nessa 
sua proposta ele estaria pagando a mesma coisa, pois descontaria 
sua cota parte.
Os demais herdeiros não concordaram, pois requerem o pagamento 
integral dos R$ 200.000,00 para posterior partilha.
II – DELIBERAÇÃO:
O inventariante não cumpriu o determinado no ID: 31051705. 
Apenas requereu em petitório o reembolso do valor despendido 
as suas expensas em decorrência do inventário, o que não será 
analisado nessa fase processual.
5. O processo vem tendo desdobramentos não necessários.
Agora, pendente somente o pagamento do ITCD e remessa dos 
autos à Fazenda Estadual, para posterior sentença com partilha.
Os bens serão partilhados nas respectivas cotas a cada herdeiro, 
que farão a divisão, venda, etc., após a partilha.
Se for o caso, há valor depositado judicialmente que poderá ser 
liberado para pagamento do ITCD.
6. Posto isso, intime-se o inventariante para:
a) esclarecer se o imóvel da Rua Antônio Violão, n. 3895, Bairro 
Tancredo Neves é o mesmo do Lote de terras urbano nº 230, 
situado na Quadra nº 49, Setor nº 23, Bairro Tancredo Neves, Porto 
Velho/RO;
b) comprovar o pagamento do ITCD ou apresentar a DIEF com 
os respectivos boletos, para liberação do valor depositado 
judicialmente para o devido fim.
c) Pelo que parece, não há divergência no tocante ao pleito de 
compra do bem móvel Veículo FORD/ECOSPORT XLT 1.6 FLEX, 
Placa NDD9768/RO, pela herdeira ROSILENE.
c.1) EM PETITÓRIO SIMPLES, manifestem-se TODOS OS 
HERDEIROS se concordam com a compra do bem supracitado 
pelo valor da tabela fipe.
d) EM PETITÓRIO SIMPLES, manifestem-se TODOS OS 
HERDEIROS se concordam com a compra do bem imóvel Rua 
Antônio Violão, n. 3895, com Rua Alexandre Guimarães por R$ 
166.666,66, uma vez que terceira pessoa quer adquiri-lo por R$ 
200.000,00 e nessa sua proposta ele estaria pagando a mesma 
coisa, pois descontaria a cota parte sua e de sua irmã Francisca.
Prazo: 15 dias.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019
Katyane Viana Lima Meira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Família 
Avenida Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76801-030, 
Porto Velho, - de 1752/1753 a 2026/2027 Processo nº: 7051683-
38.2018.8.22.0001
Classe: Execução de Alimentos
EXEQUENTE: P. M. D. F.
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DAVID ANTONIO AVANSO OAB 
nº RO1656
EXECUTADO: A. A. D. M.
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DESPACHO
Vistos e examinados.
1. Trata-se de execução de alimentos que tramita sob o rito da 
expropriação, referente ao período de SETEMBRO de 2011 a 
AGOSTO de 2018.
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Observa-se que o executado foi regularmente citado para efetuar o 
pagamento do débito ou apresentar impugnação no prazo legal (Num. 
25497115), mas deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação. 
Diante disso, promovidas várias tentativas de penhora física de bens do 
executado, todas restaram infrutíferas.
Assim, em que pese a petição Num. 31816480, intime-se a parte 
exequente, através de seu patrono, para:
a) promover a atualização do débito alimentar, incluindo o percentual da 
multa e dos honorários, trazendo aos autos planilha;
b) requerer o que entender pertinente quanto ao prosseguimento da 
execução, uma vez que existem outros meios, inclusive mais efetivos, 
para tentativa de receber o crédito (por exemplo: penhora online, 
pesquisa de veículos junto ao RENAJUD, entre outros); 
Prazo: 10 (dez) dias, sob pena de extinção.
2. Após, tornem os autos conclusos.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019.
Katyane Viana Lima Meira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Família 
Avenida Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76801-030, 
Porto Velho, - de 1752/1753 a 2026/2027 Processo nº: 7051311-
89.2018.8.22.0001
Classe: Cumprimento de sentença
S. D. J. G. M.
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA
R. G. M.
ADVOGADO DO EXECUTADO: CRISTIANA ALVES GOMES OAB nº 
RO7514
DECISÃO
Vistos e examinados.
Trata-se de execução de alimentos que tramita sob o rito da coerção 
pessoal.
O executado apresentou a petição Num. 31928671, informando o 
pagamento parcial do débito (R$ 500,00) e fez proposta de parcelamento 
do remanescente em 10 (dez) parcelas mensais.
Oportunizada, a parte exequente confirmou o pagamento parcial e 
manifestou concordância com o parcelamento na forma pleiteada pelo 
executado, referente aos alimentos devidos até o mês de outubro de 
2019, requerendo a suspensão do processo por 10 (dez) meses (Num. 
32144926).
O Ministério Público manifestou concordância com o acordo formulado 
(Num. 32268788).
Assim, por não vislumbrar prejuízo à alimentada:
1. Defiro o pleito de parcelamento do débito remanescente (R$ 2.829,04, 
atualizado até OUTUBRO/2019), na forma pleiteada pelo executado 
e aceita pela parte exequente, ficando o executado ciente de que o 
parcelamento do débito não prejudica o pagamento da pensão regular 
mensal;
1.1. Intime-se o executado, através de sua patrona (Procuração Num. 
31926872), para início do cumprimento do acordo.
2. Defiro PARCIALMENTE o pleito de suspensão, devendo o processo 
ficar sobrestado pelo prazo de 02 (dois) meses;
2.1. Decorrido o prazo do item 2, independente de nova conclusão, intime-
se a parte exequente manifestar se vem sendo cumprida a obrigação 
firmada, dizendo se tem interesse quanto ao prosseguimento do Feito, 
pleiteando o que entender de direito; no caso de prosseguimento da 
execução, apresente desde logo o demonstrativo atualizado do débito.
Prazo: 10 (dez) dias.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019
Katyane Viana Lima Meira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, - de 1752/1753 a 2026/2027, Centro, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-030 - Fone:(69) 3217-1312 e-mail: 
1vfamcpe@tjro.jus.br 

Processo : 7020199-68.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE ALIMENTOS INFÂNCIA E 
JUVENTUDE 
EXEQUENTE: T. M. O. M.
Advogados do(a) EXEQUENTE: JOSE JOAO SOARES 
BARBOSA - RO531, MANOEL ONILDO ALVES PINHEIRO - 
RO852, JANDARA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - RO7272
EXECUTADO: F. DE A. C.
Intimação EXEQUENTE/ JUSTIFICATIVA APRESENTADA
Finalidade: Por determinação do Juízo, fica Vossa Senhoria 
intimada para manifestar-se quanto à justificativa apresentada 
pelo Executado.
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.
Diretor de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, - de 1752/1753 a 2026/2027, 
Centro, Porto Velho - RO - CEP: 76801-030 - Fone:(69) 3217-
1312 e-mail: 1vfamcpe@tjro.jus.br 
Processo nº 7030063-33.2019.8.22.0001.
REQUERENTE: E. S. DE A.
REQUERIDO: K. P. M. DA S.
Advogados do(a) REQUERIDO: MONIQUE LANDI - RO6686, 
HIRAN SALDANHA DE MACEDO CASTIEL - RO4235
Intimação
Por determinação do juízo, FICA A PARTE REQUERIDA 
INTIMADA, por intermédio de seu advogado(a), a comparecer 
a AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na Sala de 
audiência da 1ª Vara de Família, localizada na Rua. Rogério 
Weber, nº 1872, Centro, em frente ao Bingol Clube, Porto Velho, 
Rondônia, conforme informações abaixo: Tipo: Conciliação 
Instrução e Julgamento Sala: CEJUSC Data: 13/02/2020 Hora: 
11:30 . OBSERVAÇÃO: Em caso de Audiência de Instrução 
e Julgamento, as partes poderão trazer para a audiência até 
três testemunhas – independentemente de intimação – e a 
documentação que julgarem necessárias para instruir do feito.
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.
Diretor de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, - de 1752/1753 a 2026/2027, 
Centro, Porto Velho - RO - CEP: 76801-030 - Fone:(69) 3217-
1312 e-mail: 1vfamcpe@tjro.jus.br 
Processo nº 7030063-33.2019.8.22.0001
REQUERENTE: E. S. DE A.
Advogados do(a) REQUERENTE: MAYLLA GRACIOSA 
COUTINHO CIARINI MORAIS - RO7878, MICHELE PRADA DE 
MOURA - RO8115
REQUERIDO: K. P. M. DA S.
Intimação DO REQUERENTE
FICA A PARTE AUTORA INTIMADA, por intermédio de seu 
advogado(a), a comparecer a AUDIÊNCIA deste processo 
a ser realizada na Sala de audiência da 1ª Vara de Família, 
localizada na Rua. Rogério Weber, nº 1872, Centro, em frente 
ao Bingol Clube, Porto Velho, Rondônia, conforme informações 
abaixo: Tipo: Conciliação Instrução e Julgamento Sala: CEJUSC 
Data: 13/02/2020 Hora: 11:30. OBSERVAÇÃO: Em se tratando 
de Audiência de Instrução e Julgamento, as partes poderão trazer 
para a audiência até três testemunhas – independentemente de 
intimação – e a documentação que julgarem necessárias para 
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.
Diretor de Secretaria
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2ª VARA DE FAMÍLIA 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Comarca de Porto Velho 
2ª Vara de Família e Sucessões 
Avenida Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76801-030, 
Porto Velho, - de 1752/1753 a 2026/2027 
Fone: (69) 3217- 1246 - Email:pvh2famil@tjro.jus.brProcesso 
n. 7052432-21.2019.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível 
Requerente: MURILO SERGIO VALENTE AGUIAR
Advogado: PEDRO ALEXANDRE ASSIS MOREIRA OAB nº 
RO3675
Requerido: JOAO MARCELO ROBAZZI BIGNELLI VALENTE 
AGUIAR
JULIA HELENA ROBAZZI BIGNELLI VALENTE AGUIAR
Advogado: 
DESPACHO
Cabe à parte e não ao juízo diligenciar no sentido de indicar 
o endereço dos polos passivos da ação, sendo desarrazoado o 
requerimento formulado para que seja intimada a genitora dos 
requeridos para informar o endereço das partes, vez que é pessoa 
estranha ao processo, pois os requeridos já são maiores de idade.
Ademais, não compete ao 
PODER JUDICIÁRIO adotar providência para ingresso de ação 
judicial, já que para isso a parte já conta com o profissional que 
adota tais providências e que detém a capacidade postulatória. 
Outrossim, as pesquisas nos órgãos com bancos de dados 
nacionais restariam infrutíferas, pois conforme informação do autor, 
as partes residem fora do Brasil.
Se assim, deve a parte autora emendar a ação, no prazo de 15 
dias, sob pena de indeferimento (art. 321, CPC), devendo informar 
o endereço para localização dos requeridos, pois a citação realizada 
por meio de edital, por ser uma medida de índole excepcional, deve 
ser deferida quando o esgotados todos os meios disponíveis para a 
localização do réu ou restando inequívoco que a parte se encontre 
em local incerto ou não sabido.
Int. C.
Porto Velho-RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019 
Lucas Niero Flores 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Comarca de Porto Velho 
2ª Vara de Família e Sucessões 
Avenida Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76801-030, 
Porto Velho, - de 1752/1753 a 2026/2027 
Fone: (69) 3217- 1246 - Email:pvh2famil@tjro.jus.brProcesso 
n. 7050532-37.2018.8.22.0001 
Classe: Alvará Judicial - Lei 6858/80 
Requerente: MARIA AUGUSTA DE PAULA DOS SANTOS
Advogado: NILVA SALVI OAB nº RO4340
Requerido: MARIA RITA PEREIRA
Advogado: 
DESPACHO
Manifeste-se a parte autora acerca do Ofício de id.32727900, 
requerendo o que de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de 
extinção.
Int.
Porto Velho-RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019 
Lucas Niero Flores 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Comarca de Porto Velho 
2ª Vara de Família e Sucessões 
Avenida Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76801-030, 
Porto Velho, - de 1752/1753 a 2026/2027 
Fone: (69) 3217- 1246 - Email:pvh2famil@tjro.jus.brProcesso 
n. 7042895-98.2019.8.22.0001 

Classe: Procedimento Comum Cível 
Requerente: SOBEK DE ALCANTARA REBELLO
INDARA ARAUJO ALCANTARA
Advogado: RODRIGO STUDART WERNIK OAB nº DF55584, 
KARINNE FERNANDA NUNES MOURA OAB nº DF52520
Requerido: REINALDO CESAR HARTMANN
Advogado: 
DECISÃO
SOBEK DE ALCÂNTARA REBELLO, opôs os presentes embargos 
de declaração em face da sentença proferida no Id.32314039, 
alegando contradição ao asseverar que a falecida não tinha 
domicílio em Rio Branco/AC, e sim nesta comarca, onde pretende 
o processamento do feito.
Os embargos declaratórios foram opostos no prazo.
É o breve relato. Decido.
Conheço dos embargos, na forma do artigo 1.022, II, CPC, e os 
rejeito, por entender que inexiste a contradição alegada. 
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil são cabíveis 
os embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para 
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de 
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício 
ou a requerimento, ou corrigir erro material.
No caso sob apreciação, não estão presentes nenhum desses 
vícios que autorizam o acolhimento dos presentes embargos 
declaratórios, porquanto se verifica que todas as questões fático-
jurídicas relevantes para a conclusão adotada na sentença 
embargada foram devidamente apreciadas , é dizer: sem nenhuma 
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A questão é simples e não requer maiores digressões. A Sra. 
INDARA ARAUJO ALCANTARA era servidora pública, vinculada 
ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Acre e atuava no 
Fórum da 2ª Zona, na cidade de Xapuri. Cediço, nos termos do art. 
76 do Código Civil, o domicílio do servidor público é o local em que 
exercer, com caráter permanente, as suas funções.
E ainda que a falecida tivesse domicílio nesta comarca, o feito não 
poderia ter prosseguimento neste juízo, ante a flagrante ofensa ao 
princípio do juiz natural, visto que autor e réu não têm domicílio 
nesta comarca. Ademais, a demanda versa sobre reconhecimento 
e dissolução de união estável, que não guarda conexão/continência 
com ação de inventário dos bens da falecida (que tramita em Rio 
Branco/AC).
Assim, não se vislumbra a possibilidade do processamento destes 
autos por evidente incompetência deste juízo. 
Ademais, na sentença embargada não há contradição a ser 
sanada, sendo que o verdadeiro intuito do embargante é a revisão 
dos fundamentos da decisão guerreada em relação à convicção 
deste juízo. 
Cediço, a jurisprudência pátria é assente no sentido de que o 
mero inconformismo não autoriza rediscussão da matéria em 
sede de embargos de declaração, via inadequada para tanto. 
Nesse sentido, o STJ assevera que” Não podem ser acolhidos 
embargos declaratórios que, a pretexto dos alegados vícios do 
acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da 
parte embargante com a decisão tomada, buscando rediscutir o 
que já foi decidido .”(...). (STJ EDcl no RMS 49.347/PR, Rel. Min. 
Sérgio Kukina, DJe 04/02/2019). 
Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos 
e mantenho a sentença em sua integralidade.
Int.
Porto Velho-RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019 
Lucas Niero Flores 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, - de 1752/1753 a 2026/2027, Centro, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-030 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: 
2vfamcpe@tjro.jus.br
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Processo : 0001166-78.2014.8.22.0102
Classe : INVENTÁRIO (39)
INVENTARIADO: ADRIANO DE JESUS DAS CHAGAS e outros 
(4)
Advogado do(a) INVENTARIADO: DENNIS GIOVANNI SOUSA 
DOS SANTOS - RO4557
INTIMAÇÃO AUTOR
Certifico que, providencio a intimação da parte requerida, através 
do seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
pagamento das custas judiciais, conforme sentença de ID . O não 
pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito 
judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa 
Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOH7Y7i
Porto Velho (RO), 21 de novembro de 2019.
Diretor de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Comarca de Porto Velho 
2ª Vara de Família e Sucessões 
Avenida Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76801-030, 
Porto Velho, - de 1752/1753 a 2026/2027 
Fone: (69) 3217- 1246 - Email:pvh2famil@tjro.jus.brProcesso 
n. 7050799-72.2019.8.22.0001 
Classe: Inventário 
Requerente: VALDIR CASTRO FERREIRA
DUARTE CASTRO FERREIRA
ANA LUCIA CASTRO FERREIRA
ANA CLAUDIA CASTRO FERREIRA
ANA CLEIA CASTRO FERREIRA
NERILANDIA DA SILVA FERREIRA
Advogado: MARCUS VINICIUS SANTOS ROCHA OAB nº RO7583, 
EDSON MATOS DA ROCHA OAB nº RO1208
Requerido: NIVALDO CARLOS FERREIRA
NÍVEA DA SILVA FERREIRA
NICELMA RODRIGUES DOS SANTOS
Advogado: 
DESPACHO
Trata-se de inventário dos bens deixados por Nivaldo Carlos 
Ferreira. 
Ocorre que, em consulta ao PJE, verificou-se que tramitou neste 
juízo ação idêntica, a qual foi extinto sem resolução do mérito, 
ante o indeferimento da petição inicial (art. 485, I, CPC), autos n. 
7040428-20.2017.8.22.0001.
Assim, intimem-se os interessados para emendar a inicial, no prazo 
de 15 dias, sob pena de indeferimento (art. 321, CPC), comprovando 
o pagamento das custas do processo supramencionado, nos termos 
do art. 486, §2º do CPC. 
Obs.: O recolhimento das custas deverá ser comprovado no 
processo extinto e informado nestes autos.
Int. C.
Porto Velho-RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019 
Lucas Niero Flores 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Comarca de Porto Velho 
2ª Vara de Família e Sucessões 
Avenida Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76801-030, 
Porto Velho, - de 1752/1753 a 2026/2027 
Fone: (69) 3217- 1246 - Email:pvh2famil@tjro.jus.brProcesso 
n. 7051534-08.2019.8.22.0001 
Classe: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 
AUTOR: E. Q. D. S. 
ADVOGADO DO AUTOR: THIAGO ALBINO CAMPELO DA SILVA 
OAB nº RO8450, KELVE MENDONCA LIMA OAB nº RO9609 
RÉU: R. C. Q. D. S. 

ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO
Emende-se a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 
indeferimento (art. 321, CPC), devendo o(a) autor(a) juntar o 
comprovante de citação do executado nos autos principais.
Porto Velho-RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019 
Lucas Niero Flores 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, - de 1752/1753 a 2026/2027, Centro, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-030 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: 
2vfamcpe@tjro.jus.br
Processo : 7008760-60.2019.8.22.0001
Classe : INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: JORGE CESAR UGALDE e outros (2)
Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO VIANA OLIVEIRA - 
RO2060
INTIMAÇÃO AO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO 
Fica Vossa Senhoria INTIMADA, por meio de seu representante 
legal, para PARA PROMOVER ANDAMENTO / REQUERER O 
QUE FOR DE DIREITO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 
extinção e arquivamento.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, - de 1752/1753 a 2026/2027, Centro, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-030 - Fone:(69) 3217-1314 e-mail: 
2vfamcpe@tjro.jus.br
Processo : 7002900-78.2019.8.22.0001
Classe : ARROLAMENTO COMUM (30)
REQUERENTE: JOSE ROBERTO ROCHA RODRIGUES e outros 
(2)
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE ROBERTO ROCHA 
RODRIGUES - SP221231
Advogados do(a) REQUERENTE: CLAUDIO RUBENS 
NASCIMENTO RAMOS JUNIOR - ES21937, CELSO CECCATTO 
- RO111, ALAN ROGERIO FERREIRA RICA - RO1745
Advogados do(a) REQUERENTE: CLAUDIO RUBENS 
NASCIMENTO RAMOS JUNIOR - ES21937, CELSO CECCATTO 
- RO111, ALAN ROGERIO FERREIRA RICA - RO1745
INTIMAÇÃO AO AUTOR - ALVARÁ
Fica Vossa Senhoria INTIMADA, por meio de seu representante 
legal, acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Comarca de Porto Velho 
2ª Vara de Família e Sucessões 
Avenida Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76801-030, 
Porto Velho, - de 1752/1753 a 2026/2027 
Fone: (69) 3217-1312 - Email:pvh2famil@tjro.jus.br
7046645-11.2019.8.22.0001 
Alvará Judicial - Lei 6858/80 
REQUERENTES: SUELI FARIAS DOS ANJOS, ESTHEFANI DO 
VALE FRANCO MOTA 
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: CAROLINE PONTES 
BEZERRA OAB nº RO9267 
ADVOGADOS DOS : 
SENTENÇA
Determinada a emenda para esclarecimento e apresentação de 
documentos, o(a) interessado(a) quedou inerte.
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A legislação não permite o prosseguimento do processo sem 
que sejam atendidas todas as determinações legais no ato da 
propositura da ação, de modo que, determinada a adequação 
(diga-se, oportunidade para sanar as faltas), não tendo sido 
a inicial completada no prazo fixado, a extinção é medida que 
se impõe, já que, a qualquer tempo, depois de regularizada a 
situação o autor poderá promover novo pedido.
Ante o exposto, nos termos do artigo 330, IV c/c o artigo 485, I do 
CPC, indefiro a inicial e julgo extinto o processo, sem resolução 
do mérito.
Custas na forma da lei (iniciais em caso de alvará).
P.R.I. Arquive-se.
Porto Velho-RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019 
Lucas Niero Flores 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Comarca de Porto Velho 
2ª Vara de Família e Sucessões 
Avenida Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76801-030, 
Porto Velho, - de 1752/1753 a 2026/2027 
Fone: (69) 3217- 1246 - Email:pvh2famil@tjro.jus.brProcesso 
n. 7050783-21.2019.8.22.0001 
Classe: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 
AUTOR: N. L. D. S. 
ADVOGADO DO AUTOR: LAURO FERNANDES DA SILVA 
JUNIOR OAB nº RO6797 
RÉUS: H. M. G. D. C., M. C. L. D. C. 
ADVOGADOS DOS RÉUS: 
DESPACHO
Emende-se a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 
indeferimento (art. 321, CPC), devendo o(a) autor(a):
1. Retificar o valor da causa, o qual, em ações com pedido de 
revisão de alimentos, corresponde a 12 (doze) vezes a diferença, 
para mais ou para menos, entre o valor pleiteado e o vigente.
2. Recolher as custas, sobre o valor retificado da causa, 
ou fundamentar o pedido de gratuidade judiciária, juntando 
comprovante de seus rendimentos ou comprovando, por outro 
meio, a insuficiência de recursos para pagar as custas, as 
despesas processuais e os honorários advocatícios. 
Registra-se que o valor mínimo de custas processuais, segundo 
o disposto no § 1º do artigo 12 do Regimento de Custas do TJRO 
(Lei 3.896/2016) é R$ 105,00.
Int. C.
Porto Velho-RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019 
Lucas Niero Flores 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, - de 1752/1753 a 2026/2027, 
Centro, Porto Velho - RO - CEP: 76801-030 - Fone:(69) 3217-
1246 
e-mail: 2vfamcpe@tjro.jus.br
Processo : 7017748-70.2019.8.22.0001
Classe : INTERDIÇÃO (58)
REQUERENTE: DJANIRA BRITO DA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: SILVANA FELIX DA SILVA 
SENA - RO4169, GIANE BEATRIZ GRITTI - RO8028
REQUERIDO: RAIANE BRITO DA SILVA ABADIAS
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE CURATELA
PRAZO: 10 (dez) DIAS
CURATELA DE
Nome: RAIANE BRITO DA SILVA ABADIAS
Endereço: Rua Mestre Valentim, 5379, (Esperança da 
Comunidade) - de 5328/5329 ao fim, Esperança da Comunidade, 
Porto Velho - RO - CEP: 76825-178

Finalidade: FAZ SABER a todos quantos que foi processado por 
este Juízo e Cartório da 2ª Vara de Família, a ação de CURATELA, 
em que DJANIRA BRITO DA SILVA, requer a decretação de 
Curatela de RAIANE BRITO DA SILVA ABADIAS , conforme se vê 
da sentença a seguir transcrita: “Diante do exposto, julgo procedente 
a pretensão, para o efeito de decretar a curatela de RAIANE BRITO 
DA SILVA ABADIAS, brasileira, solteira, devidamente inscrita no 
RG sob o nº 1525118 SSP/RO e CPF sob o nº 039.250.542-86, 
residente e domiciliado na Rua Mestre Valentim, nº 5379 – Bairro 
Esperança da Comunidade, Porto Velho/RO, declarando-o incapaz 
de exercer os atos da vida civil, razão pela qual o feito resta 
extinto com resolução de mérito (artigo 487, inciso I, do Código de 
Processo Civil). Com fundamento no artigo 1.775, § 3º, do Código 
Civil, nomeio o(a) senhor DJANIRA BRITO DA SILVA, brasileira, 
Serviços Gerais, portador da Cédula de Identidade nº.1669339 
SSP/RO, inscrito no CPF/MF sob o nº.438.110.272-04, residente e 
domiciliado na Rua Mestre Valentim, nº 5379 – Bairro Esperança da 
Comunidade, Porto-Velho -RO, para exercer a função de curador(a). 
Fica o(a) curador(a) cientificada de que deverá prestar contas da 
administração dos bens e valores eventualmente existentes em 
nome da interditanda se e quando for instada a tanto, devendo por 
isso manter registro de recebimentos e gastos relativos ao eventual 
patrimônio. Em virtude da ausência de interesse recursal, dou a 
sentença por transitada em julgado na presente data. Em atenção 
ao disposto no artigo 755, § 3º, do Código de Processo Civil e 
no artigo 9º, inciso III, do Código Civil: (a) inscreva-se a presente 
decisão no Registro Civil de Pessoas Naturais desta Comarca; 
(b) publique-se no diário da justiça eletrônico por três vezes, com 
intervalo de 10 (dez) dias; (c) dispenso a publicação na imprensa 
local em inteligência ao disposto no artigo 3º, parágrafo único, da 
Lei nº 1.060/50, pois agora defiro aos interessados os benefícios 
da justiça gratuita; (d) com a confirmação da movimentação desta 
sentença, fica ela automaticamente publicada na rede mundial de 
computadores, no portal do PJe do Tribunal de Justiça; (e) publique-
se na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça (onde 
permanecerá pelo prazo de seis meses), ficando dispensado o 
cumprimento desta determinação enquanto a plataforma não 
for criada e estiver em efetivo funcionamento; e (f) Se o caso, 
comunique-se à zona Eleitoral via sistema On line, comunicando-
se a perda da capacidade civil do interditado, para cancelamento 
de seu cadastro de eleitor (caso possua). Esta sentença servirá 
como edital, publicando-se o dispositivo dela pelo órgão oficial 
por três vezes, com intervalo de dez dias. Esta sentença servirá 
como mandado de inscrição, dirigido ao cartório de Registro Civil. 
Remeta-se via da sentença ao Registro Civil da Comarca do 1º 
Ofício de Registro Civil desta Comarca para inscrição da interdição 
(sendo que o assento de nascimento da interditada foi lavrado sob 
o número de ordem 46006, fls. 66, LV 154 da Comarca de Porto 
Velho - RO). Esta sentença servirá como certidão de curatela, 
independentemente de assinatura da pessoa nomeada como 
curador(a)...”
Endereço do Juízo: Fórum JUÍZA SANDRA NASCIMENTO - 2ª 
Vara de Família e Sucessões , Rua. Rogério Weber, nº 1872, 
Centro, em frente ao Bingol Clube, Porto Velho - RO.
Este Edital Judicial foi expedido e assinado por ordem do MM. Juiz 
de Direito desta Vara, nos termos do Provimento nº 012/2007 CG e 
da Portaria nº 001/2005 - 2ª Vara de Família.
Porto Velho, 22 de Novembro de 2019
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Comarca de Porto Velho 
2ª Vara de Família e Sucessões 
Avenida Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76801-030, 
Porto Velho, - de 1752/1753 a 2026/2027 
Fone: (69) 3217- 1246 - Email:pvh2famil@tjro.jus.brProcesso 
n. 7052555-19.2019.8.22.0001 
Classe: Cumprimento de sentença 
EXEQUENTE: NATASHA MANUELLY OLIVEIRA 
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ADVOGADO DO EXEQUENTE: OSCAR DIAS DE SOUZA NETTO 
OAB nº RO3567, RAPHAEL LUIZ WILL BEZERRA OAB nº RO8687, 
EMANUEL NERI PIEDADE OAB nº RO10336 
EXECUTADO: MARCELO APARECIDO BARRETO 
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DESPACHO
Emende-se a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 
indeferimento (art. 321, CPC), devendo o(a) autor(a) apresentar 
planilha demonstrativa de débito.
Atente-se que, segundo o §7º do art. 528 do CPC, o débito alimentar 
que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até 
as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e 
as que se vencerem no curso do processo, sem inclusão de multa 
de 10% e honorários, previstos no rito da penhora do art. 523 do 
CPC.
Int. C.
Porto Velho-RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
Lucas Niero Flores 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Comarca de Porto Velho 
2ª Vara de Família e Sucessões 
Avenida Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76801-030, 
Porto Velho, - de 1752/1753 a 2026/2027 
Fone: (69) 3217- 1246 - Email:pvh2famil@tjro.jus.brProcesso 
n. 7031096-92.2018.8.22.0001 
Classe: Inventário 
Requerente: VANESSA CAMPOS PINHEIRO GRANO
VALQUIRIA CAMPOS PINHEIRO GRANO
RODRIGO PINHEIRO DE SOUZA
FRANCIELE CAMPOS DE SOUZA
FRANCISCO GOMES DE SOUZA
Advogado: ANNE BIANCA DOS SANTOS PIMENTEL OAB nº 
RO8490
Requerido: MARIA DO ROSARIO CAMPOS PINHEIRO DE 
SOUZA
Advogado: 
DESPACHO
Manifestem-se os interessados acerca da petição de ID32506640, 
no prazo de 05 (cinco) dias e sob pena de extinção.
Int. C.
Porto Velho-RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
Lucas Niero Flores 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, - de 1752/1753 a 2026/2027, Centro, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-030 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: 
2vfamcpe@tjro.jus.br 
Processo nº: 7052432-21.2019.8.22.0001
AUTOR: M. S. V. A.
Advogado do(a) AUTOR: PEDRO ALEXANDRE ASSIS MOREIRA 
- RO3675
Intimação
Finalidade: Fica a parte Autora INTIMADA a se manifestar acerca 
Despacho de ID 32826890: “Cabe à parte e não ao juízo diligenciar 
no sentido de indicar o endereço dos polos passivos da ação, sendo 
desarrazoado o requerimento formulado para que seja intimada 
a genitora dos requeridos para informar o endereço das partes, 
vez que é pessoa estranha ao processo, pois os requeridos já são 
maiores de idade. Ademais, não compete ao 
PODER JUDICIÁRIO adotar providência para ingresso de ação 
judicial, já que para isso a parte já conta com o profissional que adota 
tais providências e que detém a capacidade postulatória. Outrossim, 
as pesquisas nos órgãos com bancos de dados nacionais restariam 
infrutíferas, pois conforme informação do autor, as partes residem 

fora do Brasil. Se assim, deve a parte autora emendar a ação, 
no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento (art. 321, CPC), 
devendo informar o endereço para localização dos requeridos, pois 
a citação realizada por meio de edital, por ser uma medida de índole 
excepcional, deve ser deferida quando o esgotados todos os meios 
disponíveis para a localização do réu ou restando inequívoco que 
a parte se encontre em local incerto ou não sabido. Int. C. Porto 
Velho-RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019 Lucas Niero 
Flores Juiz(a) de Direito”.
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.
Diretor de Secretaria 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Comarca de Porto Velho 
2ª Vara de Família e Sucessões 
Avenida Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76801-030, 
Porto Velho, - de 1752/1753 a 2026/2027 
Fone: (69) 3217- 1246 - Email:pvh2famil@tjro.jus.brProcesso 
n. 7043724-79.2019.8.22.0001 
Classe: Inventário 
Requerente: M. C. D. J. S.
Advogado: EDIVO COSTA ROCHA OAB nº RO2861
Requerido: B. V. S.
Advogado: 
DESPACHO
Considerando tempo transcorrido entre o despacho de ID32470268 
e o requerimento de ID32690990, concedo prazo improrrogável de 
03 (três) dias para o cumprimento das determinações.
Decorrido o prazo sem manifestação, venham conclusos para 
extinção.
Int. C.
Porto Velho-RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
Lucas Niero Flores 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Comarca de Porto Velho 
2ª Vara de Família e Sucessões 
Avenida Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76801-030, 
Porto Velho, - de 1752/1753 a 2026/2027 
Fone: (69) 3217- 1246 - Email:pvh2famil@tjro.jus.br7028963-
43.2019.8.22.0001 
Alvará Judicial - Lei 6858/80 
REQUERENTES: JOAO BATISTA DE LIMA JUNIOR, AIRAN 
CRISTINA MARTINS DE LIMA 
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: PATRICIA MUNIZ ROCHA 
OAB nº RO7536 
SENTENÇA
AIRAN CRISTINA MARTINS DE LIMA e JOÃO BATISTA DE 
LIMA JÚNIOR requereram alvará visando ao levantamento de 
verbas rescisórias devidas a JOÃO BATISTA DE LIMA, falecido 
em 28.10.2016 (id 28747413 - Pág. 1). Informaram que são viúva 
e único filho do falecido. Juntaram comprovante da existência 
de valores em nome do falecido (id. 28747417), declaração de 
dependentes expedido pelo órgão empregador (id. 30188757) e 
escritura de inventário e partilha de bens (id. 30188758).
É o relatório. DECIDO.
O pedido encontra amparo no artigo 1º da Lei n. 6.858/80, que 
modificou o direito sucessório, e regulamentou que os valores 
devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes 
das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida 
pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos 
dependentes habilitados perante a Previdência Social e, na sua 
falta, aos sucessores previstos da Lei civil.
A referida lei também se aplica aos saldos bancários e de contas 
de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 
500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional, desde que não 
existam bens sujeitos a inventário.
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No caso presente, verifica-se que os requerentes são os únicos 
herdeiros do falecido. 
Assim, considerando as razões expendidas na inicial, e a 
documentação apresentada, indicando a disponibilidade dos 
valores para pronto levantamento (R$ 82.246,93 – id 32456606 - 
Pág. 1/5) verifico que o pedido de alvará é procedente.
Ante o exposto, DEFIRO o alvará pretendido, com prazo de 30 
dias, autorizando os requerentes a levantarem da integralidade 
dos valores depositados em conta judicial, referente às verbas 
rescisórias disponíveis em favor de JOÃO BATISTA DE LIMA.
Recolhidas as custas iniciais (1%), expeça-se o necessário.
Sem custas finais, com fundamento no art. 8º, II, da Lei Estadual de 
Custas n. 3896/2016.
Após, expedido o necessário, arquive-se.
P. R. I. 
Porto Velho-RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
Lucas Niero Flores 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Comarca de Porto Velho 
2ª Vara de Família e Sucessões 
Avenida Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76801-030, 
Porto Velho, - de 1752/1753 a 2026/2027 
Fone: (69) 3217- 1246 - Email:pvh2famil@tjro.jus.brProcesso 
n. 7030786-52.2019.8.22.0001 
Classe: Cumprimento de sentença 
Requerente: ANELICE DA CONCEICAO COSTA MACIEL
HELENA COSTA MACIEL
Advogado: RENATA MARIANA BRASIL FEITOSA OAB nº 
RO6818
Requerido: APARICIO PAIXAO RIBEIRO JUNIOR
Advogado: LUCIO AFONSO DA FONSECA SALOMAO OAB nº 
RO1063
DESPACHO
O depósito já havia sido autorizado, consoante se infere da decisão 
de ID32046595. Não o tendo feito, deverão as partes discutir o 
referido inadimplemento, se o caso, em autos próprios, consoante 
já determinado.
No mais, manifeste-se a exequente com relação às informações 
pleiteadas pelo exequente para inclusão da menor no plano de 
saúde, no prazo de 05 (cinco) dias e sob pena de extinção.
Int. C.
Porto Velho-RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
Lucas Niero Flores 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Comarca de Porto Velho 
2ª Vara de Família e Sucessões 
Avenida Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76801-030, 
Porto Velho, - de 1752/1753 a 2026/2027 
Fone: (69) 3217- 1246 - Email:pvh2famil@tjro.jus.brProcesso 
n. 7050744-24.2019.8.22.0001 
Classe: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 
Requerente: M. M. S. B. T.
P. H. B. T.
J. V. B. T.
Advogado: NELSON SERGIO DA SILVA MACIEL OAB nº 
RO154572
Requerido: A. D. S. B. T.
Advogado: NATHASHA MARIA BRAGA ARTEAGA SANTIAGO 
OAB nº RO4965, ELISABETE APARECIDA DE OLIVEIRA OAB nº 
RO7535
DESPACHO
Trata-se de ação de alimentos na qual já foram determinados 
alimentos provisórios e designada audiência de conciliação, 
instrução e julgamento.

Indefiro o prosseguimento do pedido de regulamentação de 
visitas e guarda, formulado pelo requerido no ID32718430, 
posto que incumuláveis os ritos de regulamentação de visitas 
com o de alimentos, aparado por lei específica e que possui rito 
próprio. Caso fosse autorizado o prosseguimento, o processo se 
ordinarizaria, em prejuízo do requerente.
A exceção à regra é se a opção fosse do próprio requerente, posto 
que faculta-se a ele adotar para todos os pedidos em concurso 
o rito ordinário, com implícita renúncia ao procedimento especial 
previsto para a ação de alimentos. Ademais, a cumulação dos 
pedidos como requerido pelo réu tumultuaria o feito, vindo em 
prejuízo de ambos.
Desse modo, indefiro o requerimento de ID32718430.
Nada impede que o requerente formule pedido em autos apartados, 
vinculando-os a este juízo, tendo em vista a prevenção.
Aguarde-se a realização da audiência aprazada.
Int. C.
Porto Velho-RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
Lucas Niero Flores 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, - de 1752/1753 a 2026/2027, Centro, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-030 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: 
2vfamcpe@tjro.jus.br 
Processo nº: 7051352-22.2019.8.22.0001
REQUERENTE: V. L. P. de S., E. M. V.
Advogados do(a) REQUERENTE: ERIKA CAMARGO GERHARDT 
- RO1911, LUIZ FELIPE DA SILVA ANDRADE - RO6175, RICHARD 
CAMPANARI - RO2889, MARIANA DA SILVA - RO8810
Intimação
Finalidade: Fica a parte Autora INTIMADA a se manifestar 
acerca Despacho de ID 32631765: “Trata-se de ação de divórcio 
consensual. Emende-se a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 
pena de indeferimento (art. 321, CPC), devendo o(a) autor(a): 1. 
Adequar o valor da causa, pois, existindo bens a serem partilhados, 
o valor da causa deve corresponder ao valor econômico dos bens; 
em caso de pedido/estipulação de pensão alimentícia, o valor da 
causa deve corresponder à soma de 12 prestações. Havendo 
pedido de partilha de bens e pensão, deve-se somar os valores 
(ver artigo 292 III e VI do CPC). 2. Recolher as custas processuais 
iniciais sobre o valor atualizado da causa ou fundamentar o pedido 
de gratuidade, apresentando comprovante de rendimentos da parte 
autora. Int. C. Porto Velho-RO, quinta-feira, 14 de novembro de 
2019 Lucas Niero Flores Juiz(a) de Direito “.
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.
Diretor de Secretaria 

3ª VARA DE FAMÍLIA 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família e Sucessões
Avenida Rogério Weber, 1728, - de 1752/1753 a 2026/2027, Centro, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-030 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: 
3vfamcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7040654-54.2019.8.22.0001
Classe : INTERDIÇÃO (58)
REQUERENTE: E.D.P.
REQUERIDO: FABIANO GONCALVES PIRES
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE CURATELA
PRAZO: 10 (dez) DIAS
CURATELA DE
Nome: FABIANO GONCALVES PIRES, brasileiro, solteiro.
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FINALIDADE: FAZ SABER a todos quantos que foi processado por 
este Juízo e Cartório da 3ª Vara de Família, a ação de CURATELA, 
em que E.D.P., requer a decretação de Curatela de FABIANO 
GONÇALVES PIRES , conforme se vê do dispositivo da sentença a 
seguir transcrita:”(...) Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE 
O PEDIDO E, em consequência, DECLARO a necessidade da 
curatela, nomeando E.D.P para exercer o encargo de curadora de 
seu irmão FABIANO GONÇALVES PIRES, alcançando a curatela os 
atos de caráter patrimonial ou negocial (art. 85 da Lei 13.146/2015). 
Expeça-se o termo de curatela ...Em obediência ao disposto no art. 
755, § 3º do CPC, inscreva-se a presente sentença no Registro 
Civil (art. 29, V, Lei 6.015/73). Na forma do que dispõe o § 3º do 
artigo 755 do CPC, publique-se esta decisão por três vezes apenas 
no Diário da Justiça, com intervalo de 10 (dez) dias. Dispenso 
a publicação na imprensa local em inteligência ao disposto no 
parágrafo único do art. 3º da Lei nº 1.060/50. Com a confirmação da 
movimentação desta sentença, fica ela automaticamente publicada 
na rede mundial de computadores, no portal PJE do Tribunal 
de Justiça. Publique-se na plataforma de editais do Conselho 
Nacional de Justiça (onde permanecerá pelo prazo de seis meses), 
ficando dispensado o cumprimento desta determinação enquanto 
a plataforma não for criada e estiver em efetivo funcionamento. 
Esta sentença servirá como edital publicando-se o dispositivo dela 
pelo órgão oficial por três vezes, com intervalo de 10 dias. Esta 
sentença servirá como ofício/mandado de inscrição, dirigido ao 1º 
Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de Porto Velho/
RO (Assento de nascimento do curatelado foi lavrado sob o nº .... 
Sentença com resolução de mérito nos termos do art. 487, inc. I do 
CPC. Sem custas e sem honorários. Oportunamente, observadas 
as determinações legais, arquivem-se. P.R.I.C. Porto Velho, 12 de 
novembro de 2019. (a) Aldemir de Oliveira, Juiz de Direito.”
Endereço do Juízo: Fórum JUIZA SANDRA NASCIMENTO - 3ª 
Vara de Família e Sucessões , Rua. Rogério Weber, nº 1872, 
Centro, em frente ao Bingol Clube, Porto Velho - RO.
Este Edital Judicial foi expedido e assinado por ordem do MM. Juiz 
de Direito desta Vara, nos termos do Provimento nº 012/2007 CG e 
da Portaria nº 001/2005 - 3ª Vara de Família e Sucessões.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019 
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, nº 1728, Bairro Centro, CEP 76801-030, 
Porto Velho, - de 1752/1753 a 2026/2027 PROCESSO Nº 7028336-
44.2016.8.22.0001 
CLASSE: Interdição 
ADVOGADO DO REQUERENTE: MATHEUS BASTOS PRUDENTE 
OAB nº RO8497, MARCUS VINICIUS PRUDENTE OAB nº RO212, 
HELIO SILVA DE MELO JUNIOR OAB nº RO958 
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
REQUERENTE: I. P. D. F. 
REQUERIDO: T. B. F. 
DESPACHO:
Acolho a emenda à inicial (id. nº 32710130 
- pp. 1-8), porém ainda não é possível o processamento do feito. 
A requerente incluiu o menor E. P. de F. no polo ativo, sem juntar 
seu documento pessoal e regularizar a representação processual. 
Assim, intime-se a parte autora para emendar a inicial, trazendo 
aos autos o documento pessoal do menor, bem como regularizando 
a representação processual dele, em 15 dias, sob pena de 
indeferimento (art. 321, parágrafo único).
Int.
Porto Velho (RO), 21 de novembro de 2019
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, nº 1728, Bairro Centro, CEP 76801-030, 
Porto Velho, - de 1752/1753 a 2026/2027 PROCESSO Nº 7012502-
30.2018.8.22.0001 
CLASSE: Cumprimento de sentença 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MARILIA LISBOA BENINCASA 
MORO OAB nº RO2252 
ADVOGADO DO EXECUTADO: HUMBERTO ANSELMO SILVA 
FAYAL OAB nº RO7097 
EXEQUENTE: G. D. M. C. T. 
EXECUTADO: V. D. G. 
DESPACHO:
Cumpra a CPE o item 3 do despacho de ID: 31682680, encaminhando 
os autos ao Ministério Público, para manifestação.
Int.
Porto Velho (RO), 21 de novembro de 2019
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, nº 1728, Bairro Centro, CEP 76801-030, 
Porto Velho, - de 1752/1753 a 2026/2027 PROCESSO Nº 7030135-
20.2019.8.22.0001 
CLASSE: Procedimento Comum Cível 
ADVOGADO DO AUTOR: GILSON LUIZ JUCA RIOS OAB nº 
RO178, JOSELIA VALENTIM DA SILVA OAB nº RO198 
ADVOGADO DO RÉU: 
AUTOR: VANUBIA IZABEL DE LIMA SILVA 
RÉU: CARLOS LUIZ DA SILVA 
DESPACHO SERVINDO DE MANDADO:
Intime-se o Gerente da Caixa Econômica Federal para que se 
manifeste a respeito da pretensão do Curatelado Carlos Luiz 
da Silva em transferir contrato de permissão de Casa Lotérica a 
terceiro interessado, bem como apresentar o contrato de permissão 
lotérica a ele outorgado, nos termos da Lei Federal nº 12.869/2013, 
em 15 dias. Anexe-se copia da petição inicial (id. n° 28986058 - pp. 
1-9).
Porto Velho (RO), 21 de novembro de 2019
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira 
Juiz de Direito
Ao (à) Sr. (a) Gerente,
Caixa Econômica Federal - CEF
Avenida Jatuarana, 4569, Bairro Floresta, Porto Velho/RO.
CEP: 76807-313 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, - de 1752/1753 a 2026/2027, Centro, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-030 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: 
3vfamcpe@tjro.jus.br
Processo : 7038924-08.2019.8.22.0001
Classe : ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: K. C. G. e outros
Advogado do(a) AUTOR: ADELSON GINO FIDELES - RO9789
RÉU: R.N.D.E.C.G. 
INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE 
FINALIDADE: Fica Vossa Senhoria INTIMADA a se manifestar 
acerca da devolução da precatória juntada aos autos no ID 
32342440 - Págs. 1 a 5.
Porto Velho (RO), 21 de novembro de 2019.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, - de 1752/1753 a 2026/2027, Centro, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-030 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: 
3vfamcpe@tjro.jus.br
Processo : 7012942-89.2019.8.22.0001
Classe : SEPARAÇÃO LITIGIOSA (141)
AUTOR: D L D S
Advogado do(a) AUTOR: ELIANA DA SILVA OLIVEIRA - RO8082
RÉU: L D D N L
Intimação AO AUTOR - SENTENÇA
Finalidade: INTIMAÇÃO da Parte Autora acerca da sentença de 
ID 32787044: “[...] Em face do exposto, julgo EXTINTO O FEITO 
SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso 
VIII do Código de Processo Civil. Trata-se de pedido de extinção 
realizado pela parte interessada, não existindo, portanto, o interesse 
em recorrer, operando-se de imediato o trânsito em julgado, ante a 
preclusão lógica (CPC, art. 1.000). Certifique-se. Considerando as 
razões expostas pelas partes, mormente o acometido de doenças 
graves e a impossibilidade de suportarem o pagamento das 
custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, modifico a 
decisão de id nº 27610919, concedendo a ambos a gratuidade da 
justiça. Sem custas e sem honorários. Oportunamente, observadas 
as formalidades legais e necessárias, certificado o trânsito em 
julgado, arquivem-se. P.R.I.C. Porto Velho (RO), 20 de novembro 
de 2019 Assinado eletronicamente Aldemir de Oliveira Juiz de 
Direito. “
Porto Velho (RO), 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, - de 1752/1753 a 2026/2027, Centro, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-030 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: 
3vfamcpe@tjro.jus.br
Processo : 7012942-89.2019.8.22.0001
Classe : SEPARAÇÃO LITIGIOSA (141)
AUTOR: D L D S
RÉU: L D D N L
Advogados do(a) RÉU: DENIELE RIBEIRO MENDONCA - RO3907, 
JACIMAR PEREIRA RIGOLON - RO1740, LUIZ ALBERTO CONTI 
FILHO - RO7716, TIAGO HENRIQUE MUNIZ ROCHA - RO7201, 
CRISTIANE DA SILVA LIMA - RO1569
Intimação DA PARTE REQUERIDA - SENTENÇA
Finalidade: intimação da Parte Requerida acerca da sentença 
id 32787044: “[...] Em face do exposto, julgo EXTINTO O FEITO 
SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso 
VIII do Código de Processo Civil. Trata-se de pedido de extinção 
realizado pela parte interessada, não existindo, portanto, o interesse 
em recorrer, operando-se de imediato o trânsito em julgado, ante a 
preclusão lógica (CPC, art. 1.000). Certifique-se. Considerando as 
razões expostas pelas partes, mormente o acometido de doenças 
graves e a impossibilidade de suportarem o pagamento das 
custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, modifico a 
decisão de id nº 27610919, concedendo a ambos a gratuidade da 
justiça. Sem custas e sem honorários. Oportunamente, observadas 
as formalidades legais e necessárias, certificado o trânsito em 
julgado, arquivem-se. P.R.I.C. Porto Velho (RO), 20 de novembro 
de 2019 Assinado eletronicamente Aldemir de Oliveira Juiz de 
Direito. “
Porto Velho/RO, 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, - de 1752/1753 a 2026/2027, Centro, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-030 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: 
3vfamcpe@tjro.jus.br

Processo : 7027673-90.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: F. A. DE S. C. e outros
Advogado do(a) AUTOR: SUELEN MONTEIRO SENA - GO53607
RÉU: G. C. S. e outros (2)
Intimação AO AUTOR - SENTENÇA
Finalidade: INTIMAÇÃO da Parte Autora acerca da sentença de ID 
32781557 “...Trata-se de ação de exoneração de alimentos proposta 
por V. e F. A. DE S. C., em face de G. C. S., T. C. S. e A. C. S., 
todos qualificados nos autos, pelas razões expostas na inicial 
(id. n° 28509982 - pp. 1-6). Emenda a inicial para juntada do 
contracheque do requerente ANTÔNIO e esclarecimentos a respeito 
da mãe registral e exclusão do falecido HERMOGENES (id. n° 
29965605). Determinada nova emenda a inicial (id. n° 30089473), 
os autores, por intermédio da advogada, requereram a desistência 
do feito (id. n° 31843045). A parte autora pode apresentar a 
desistência até a sentença nos termos do art. 485, §5º do CPC. Em 
face do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo 
EXTINTO O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 
do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Custas 
iniciais recolhidas (id. n° 28824542). Sem custas finais. Trata-se 
de desistência da ação que foi homologada. Assim, não existe o 
interesse em recorrer, nas modalidades utilidade e necessidade, 
ocorrendo de imediato o trânsito em julgado, ante a preclusão 
lógica. Certifique-se. 
Porto Velho (RO), 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, nº 1728, Bairro Centro, CEP 76801-030, 
Porto Velho, - de 1752/1753 a 2026/2027 PROCESSO Nº 7044256-
53.2019.8.22.0001 
CLASSE: Petição Cível 
ADVOGADO DO REQUERENTE: HUMBERTO ANSELMO SILVA 
FAYAL OAB nº RO7097 
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
REQUERENTE: V. D. G. 
REQUERIDO: G. D. M. C. T. 
DESPACHO:
Intime-se a parte autora para emendar a inicial, para juntar o seu 
comprovante de rendimentos para análise do pedido de gratuidade 
processual, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 
321, parágrafo único, CPC). Por outro lado, poderá requerer a 
desconsideração do pedido e comprovar o pagamento das custas 
processuais.
Int.
Porto Velho (RO), 21 de novembro de 2019
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, - de 1752/1753 a 2026/2027, Centro, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-030 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: 
3vfamcpe@tjro.jus.br
Processo : 7047384-81.2019.8.22.0001
Classe : DIVÓRCIO LITIGIOSO (12373)
RECLAMANTE: P.F.D.E.C.J.
Advogado do(a) RECLAMANTE: JULIANA MORHEB NUNES - 
RO3737
REPRESENTADO: L.R.D.A.S.C. e outros
Intimação AO AUTOR - DECISÃO
FINALIDADE: INTIMAÇÃO da Parte Autora acerca da decisão 
de ID 32827742: “1. Acolho a emenda à inicial (id. nº 32621681). 
Processe-se em segredo e com gratuidade da Justiça. 2. Atento a 
prova da filiação e aos demais elementos constantes dos autos, 
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mormente a profissão indicada pelo autor (atendente de farmácia), 
fixo em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, devidos a 
partir da intimação do autor, a serem pagos mensalmente, até 
final decisão, mediante depósito direto na conta bancária da 
representante do requerido. 3. Designo audiência de conciliação 
para o dia 13 de fevereiro de 2020, às 11 horas. 4. CITE-SE 
o requerido, fazendo constar no mandado que o prazo para 
contestar é de 15 dias úteis e fluirá da data da audiência de 
conciliação, ainda que a solenidade não seja realizada, ficando 
ciente a parte requerida que, não sendo contestado o pedido, 
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela 
parte requerente. 5. INTIMEM-SE requerente e requerido para 
comparecerem à audiência designada, devendo comparecer 
acompanhados de seus advogados. 5.1 O requerente deverá 
ser intimado por meio de sua advogada (art. 334, §3º do CPC). 
6. Intime-se o Ministério Público. 7. Sirva-se de mandado. O 
Oficial de Justiça deverá informar que, não tendo condições 
de constituir advogado, a parte requerida deverá procurar 
a Defensoria Pública da Comarca. Porto Velho (RO), 21 de 
novembro de 2019. (a) Aldemir de Oliveira, Juiz de Direito.”
Porto Velho (RO), 21 de novembro de 2019.
Técnico Judiciário
(Assinado Digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, - de 1752/1753 a 2026/2027, 
Centro, Porto Velho - RO - CEP: 76801-030 - Fone:(69) 3217-
1246 e-mail: 3vfamcpe@tjro.jus.br
Processo nº 7018734-58.2018.8.22.0001
REQUERENTE: RITA CARTILHO MAGNO, WILSON 
GONCALVES DE AQUINO, ELAINE AQUINO DA SILVA, 
EULALIA GONCALVES DE AQUINO, IVAN AQUINO DA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: JUSSIER COSTA FIRMINO - 
RO3557, ELIENE DE SOUZA PEREIRA - RO8725
Advogados do(a) REQUERENTE: LENO FERREIRA ALMEIDA - 
RO6211, DANILO CARVALHO ALMEIDA - RO8451
Advogados do(a) REQUERENTE: LENO FERREIRA ALMEIDA - 
RO6211, DANILO CARVALHO ALMEIDA - RO8451
Advogados do(a) REQUERENTE: LENO FERREIRA ALMEIDA - 
RO6211, DANILO CARVALHO ALMEIDA - RO8451
Advogados do(a) REQUERENTE: LENO FERREIRA ALMEIDA - 
RO6211, DANILO CARVALHO ALMEIDA - RO8451
INVENTARIADO: PEDRO SANTOS GONCALVES
Intimação AUTORES - FORMAL E ALVARÁ
FINALIDADE: Fica Vossa Senhoria INTIMADA acerca do Formal 
de Partilha e Alvará Judicial expedidos.
Porto Velho (RO), 21 de novembro de 2019.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, - de 1752/1753 a 2026/2027, 
Centro, Porto Velho - RO - CEP: 76801-030 - Fone:(69) 3217-
1246 e-mail: 3vfamcpe@tjro.jus.br
Processo nº 7002014-79.2019.8.22.0001
REQUERENTE: BENILDE COSTA OLIVEIRA LYRA, HOLLIVER 
LUIZ PANTOJA LYRA
Advogado do(a) REQUERENTE: MARGARETE GEIARETA DA 
TRINDADE - RO4438
RÉU: LUIZ HOSANAH PEREIRA LYRA
Intimação
Finalidade: Proceder a INTIMAÇÃO da parte autora, por via do 
seu advogado, no prazo de 05 dias, a providenciar a remessa 
de Carta Precatória expedida de ID 32817603, bem como, no 
prazo de 10 dias, comprovar sua distribuição OU peticionando 

com o comprovante das custas/despesas da Carta Precatória 
devidamente pagas no Juizo Deprecado, fica o cartório do Juízo 
Deprecante responsável pela remessa.
Porto Velho (RO), 21 de novembro de 2019.
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, - de 1752/1753 a 2026/2027, Centro, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-030 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: 
3vfamcpe@tjro.jus.br
Processo : 7038151-60.2019.8.22.0001
Classe : ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: V. A. M.
Advogado do(a) AUTOR: NATALIA VENANCIO SILVA - RO10461
RÉU: E. A. F. D. M.
INTIMAÇÃO AO AUTOR - SENTENÇA
Finalidade: INTIMAÇÃO da Parte Autora acerca da sentença de ID 
32796845: “[...] Em face do exposto, para que surta seus jurídicos 
e legais efeitos, homologo o acordo de vontades das partes, o qual 
se regerá pelas cláusulas e condições constantes nos termos das 
petições ( ID: 32261514 p. 1 de 2; ID: 32572620; ID: 32589855). Sem 
custas, ante a gratuidade concedida aos requerentes. Sem custas 
finais e sem honorários, ante o caráter consensual da pretensão. A 
pretensão apresentada de comum acordo pelas partes foi atendida, 
não se vislumbrando, portanto, o interesse recursal, operando-se 
de imediato o trânsito em julgado ante a ocorrência da preclusão 
lógica (CPC, art. 1.000). Certifique-se. Oportunamente, observadas 
as formalidades legais e necessárias, arquivem-se. P.R.I.C. Porto 
Velho (RO), 21 de novembro de 2019 . Assinado eletronicamente 
Aldemir de Oliveira Juiz de Direito.” 
Porto Velho (RO), 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, - de 1752/1753 a 2026/2027, Centro, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-030 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: 
3vfamcpe@tjro.jus.br
Processo : 7038151-60.2019.8.22.0001
Classe : ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: V. A. M.
RÉU: E. A. F. D. M.
Advogados do(a) RÉU: RAIMUNDO SOARES DE LIMA NETO - 
RO6232, GRACILIANO ORTEGA SANCHEZ - RO5194
Intimação DA PARTE REQUERIDA - SENTENÇA
Finalidade: intimação da Parte Requerida acerca da sentença ID 
32796845: “[...] Em face do exposto, para que surta seus jurídicos 
e legais efeitos, homologo o acordo de vontades das partes, o qual 
se regerá pelas cláusulas e condições constantes nos termos das 
petições ( ID: 32261514 p. 1 de 2; ID: 32572620; ID: 32589855). Sem 
custas, ante a gratuidade concedida aos requerentes. Sem custas 
finais e sem honorários, ante o caráter consensual da pretensão. A 
pretensão apresentada de comum acordo pelas partes foi atendida, 
não se vislumbrando, portanto, o interesse recursal, operando-se 
de imediato o trânsito em julgado ante a ocorrência da preclusão 
lógica (CPC, art. 1.000). Certifique-se. Oportunamente, observadas 
as formalidades legais e necessárias, arquivem-se. P.R.I.C. Porto 
Velho (RO), 21 de novembro de 2019 . Assinado eletronicamente 
Aldemir de Oliveira Juiz de Direito.” 
Porto Velho/RO, 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, - de 1752/1753 a 2026/2027, Centro, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-030 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: 
3vfamcpe@tjro.jus.br
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Processo : 7028332-02.2019.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: J. G. M. K.
EXECUTADO: N. G. K.
Advogado do(a) EXECUTADO: INES APARECIDA GULAK - 
RO3512
Intimação DA PARTE REQUERIDA
Finalidade: intimação da Parte Requerida acerca do despacho 
de ID 32324416: “(...) d) Apresentada a planilha, manifeste-se o 
executado, em 5 dias.”.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, - de 1752/1753 a 2026/2027, Centro, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-030 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: 
3vfamcpe@tjro.jus.br
Processo : 7041125-75.2016.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: F. S. D. F.
Advogado do(a) EXEQUENTE: VANESSA RODRIGUES ALVES 
MOITA - RO5120
EXECUTADO: E. A. D. C.
Intimação AO AUTOR
Finalidade: INTIMAR a parte autora para se manifestar acerca da 
certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, nº 1728, Bairro Centro, CEP 76801-030, 
Porto Velho, - de 1752/1753 a 2026/2027 PROCESSO Nº 7052560-
41.2019.8.22.0001 
CLASSE: Arrolamento Comum 
ADVOGADO DO REQUERENTE: JUSSIER COSTA FIRMINO 
OAB nº RO3557 
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA 
REQUERENTE: DIORA MADEIRAS COMERCIO LTDA - ME 
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 
DECISÃO:
Dora Madeiras Comércio Eirele, por intermédio de advogado 
regularmente constituído, propôs a presente ação declaratória de 
inexistência de débito c/c danos morais e tutela de urgência em 
face de Centrais Elétricas de Rondônia S/A - CERON/ENERGISA, 
todos qualificados nos autos.
Da análise da petição inicial, verifica-se que o requerente pretende 
a declaração de inexistência de débitos, matéria que foge à 
competência deste juízo especializado de família e sucessões.
Assim, deixo de receber a inicial, para declinar da competência 
deste juízo em favor de uma das Varas Cíveis de Porto Velho.
Proceda-se à redistribuição.
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, nº 1728, Bairro Centro, CEP 76801-030, 
Porto Velho, - de 1752/1753 a 2026/2027 PROCESSO Nº 7029761-
04.2019.8.22.0001 
CLASSE: Inventário 
ADVOGADO DO REQUERENTE: CLAUDECY CAVALCANTE 
FEITOSA OAB nº AC3257, TATIANA FEITOSA DA SILVEIRA OAB 
nº RO4733 

ADVOGADO DO INVENTARIADO: 
REQUERENTE: TAURI MU CEPHEI 
INVENTARIADO: ELIANA FELIX FLEURI DE SIQUEIRA 
DESPACHO:
1. PETIÇÃO DE ID. N° 30120733: Concedo o prazo de 15 dias 
para que a inventariante cumpra as determinações contidas nas 
alíneas 
“a” e “b” do despacho de id. n° 30262677, comprovando o
 pagamento das custas processuais e do ITCD. 
2. Cumpridos os itens anteriores, intime-se a Fazenda Pública
 do Estado de Rondônia, na forma das disposições expressas nos 
arts. 626 e 627, ambos do CPC.
3. Int. 
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, nº 1728, Bairro Centro, CEP 76801-030, 
Porto Velho, - de 1752/1753 a 2026/2027 
PROCESSO Nº 7031673-70.2018.8.22.0001 
CLASSE: Sobrepartilha 
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: FIRMINO GISBERT BANUS 
OAB nº RO163, EDILAMAR BARBOSA DE HOLANDA OAB nº 
RO1653 
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
REQUERENTES: LUCINDO DE OLIVEIRA PINHEIRO, ZILDA 
PEREIRA NUNES, MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE 
OLIVEIRA, GUILHERME LUCIVAL PINHEIRO DE OLIVEIRA, 
JOANARINA PINHEIRO DE OLIVEIRA, JOANA ELISABETE 
DE OLIVEIRA BISPO, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, ELIZETE 
PINHEIRO DE OLIVEIRA, CARLOS WALNEY DE OLIVEIRA, 
DOMINGOS ANASTACIO PINHEIRO DE OLIVEIRA 
REQUERIDO: ESPÓLIO DE GUILHERME DE OLIVEIRA 
DESPACHO SERVINDO COMO CARTA/MANDADO DE 
INTIMAÇÃO:
INTIME-SE, pessoalmente, o inventariante, preferencialmente via 
postal, para manifestar-se por meio de seu advogado, informando 
se tem interesse no prosseguimento do feito, cumprindo as 
determinações constantes nas alíneas a, b, c, d, e da decisão de 
id. n° 25237251 - pp. 1-2 ou requerendo o que entender de direito, 
em 05 dias, sob pena de destituição.
Servirá a cópia do presente como carta/mandado de intimação 
do inventariante.
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019 .
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira 
Juiz de Direito
ENDEREÇOS:
INVENTARIANTE: LUCINDO DE OLIVEIRA 
PINHEIRO - residente na Rua Curitiba, nº 3672, Bairro 
Caladinho, Porto Velho/RO.
SEDE DO JUÍZO: Fórum JUÍZA SANDRA NASCIMENTO – 3ª Vara 
de Família, Rua Rogério Weber, nº 1872, Centro, Porto Velho/RO - 
Fone 3217-1246 – e-mail: pvh3famil@tjro.jus.br.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, - de 1752/1753 a 2026/2027, Centro, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-030 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: 
3vfamcpe@tjro.jus.br
Processo : 7037297-03.2018.8.22.0001
Classe : ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
RÉU: R. L. L.
AUTOR: U. L. F. L.
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Advogado do(a) AUTOR: ALBINO MELO SOUZA JUNIOR - 
RO4464
Intimação DA PARTE REQUERIDA - DECISÃO
FINALIDADE: intimação da Parte Requerida acerca da Decisão de 
id nº 32562267: “Vistos e etc.
Trata-se de cumprimento de sentença, que tramita pelo rito do 
art. 523 do CPC, em que é exequente I. M. DE O. e executado U. 
L. F., ambos qualificados.
A exequente pretendeu a satisfação do débito referente aos 
honorários advocatícios sucumbenciais no valor total de R$ 
515,29 (art. 523, CPC), sob pena de multa de 10% e honorários 
do advogado.
Citado ( ID: 31312108 ), o executado apresentou impugnação, 
depósito do valor parcial e requereu prazo o parcelamento do 
débito remanescente ( ID: 31624357; ID: 31624358 p. 1 de 2).
A exequente não concordou com o parcelamento proposto e 
requereu o prosseguimento do feito ( ID: 31803076 p. 1 de 3 ).
É o relatório.
Decido.
A obrigação é certa, líquida e exigível.
O executado requereu o parcelamento do débito, o que não foi 
aceito pela exequente.
No tocante ao parcelamento pretendido, diante da recusa 
apresentada pela exequente, tenho que não é possível obrigar 
a credora a aceitar o pagamento parcelado.
Da análise dos autos, verifica-se que o executado não apresentou 
qualquer justificativa capaz de afastar o cumprimento da obrigação, 
mas somente depositou o valor parcial do débito e requereu o 
parcelamento.
Neste contexto, a impugnação apresentada deve ser rejeitada, 
determinado-se as providências legais para o prosseguimento do 
cumprimento de sentença.
Dispositivo
Em face do exposto:
a) RECONHEÇO os pagamentos de ID: 31624358 p. 1 de 2 e 
ID: 32521395 p. 1 de 3. Expeça-se alvará em favor da advogada/
exequente, autorizando-a a levantar os valores depositados em 
conta judicial, incluídos os rendimentos. Prazo: 30 (trinta) dias.
b) REJEITO a impugnação e DETERMINO o prosseguimento do 
presente cumprimento de sentença, devendo o feito prosseguir nos 
seus ulteriores termos.
c) CONCEDO ao executado o prazo de 05 (cinco) dias para 
o pagamento do remanescente sem a incidência da multa e 
honorários.
d) Decorrido o prazo da alínea “c” sem o pagamento, intime-se 
a exequente para apresentar planilha com a inclusão da multa e 
honorários, em 05 (cinco) dias, bem como indicar bens passíveis 
de penhora em nome do executado ou requeira o que entender de 
direito.
e) Havendo pagamento, intime-se a exequente para se manifestar, 
em 5 (cinco) dias.
Int.
Porto Velho (RO), 12 de novembro de 2019 .
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira 
Juiz de Direito.”
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, - de 1752/1753 a 2026/2027, Centro, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-030 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: 
3vfamcpe@tjro.jus.br
Processo nº 7036402-08.2019.8.22.0001
AUTOR: R. P. M.
Advogado do(a) AUTOR: SILVANIA FERREIRA WEBER - 
RO7385
RÉU: J. L. S. M.

Intimação DO REQUERENTE
FICA A PARTE AUTORA INTIMADA, por intermédio de seu 
advogado(a), a comparecer a AUDIÊNCIA deste processo a ser 
realizada na Sala de audiência da 3ª Vara de Família, localizada na 
Rua. Rogério Weber, nº 1872, Centro, em frente ao Bingool Clube, 
Porto Velho, Rondônia, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala 01 - 3ª Família Data: 23/01/2020 Hora: 
11:45 .
OBSERVAÇÃO: Em se tratando de Audiência de Instrução 
e Julgamento, as partes poderão trazer para a audiência até 
três testemunhas – independentemente de intimação – e a 
documentação que julgarem necessárias para instruir do feito.
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, - de 1752/1753 a 2026/2027, Centro, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-030 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: 
3vfamcpe@tjro.jus.br
Processo : 7028110-34.2019.8.22.0001
Classe : DIVÓRCIO CONSENSUAL (98)
REQUERENTE: E. T. D. S. M. e outros
Advogado do(a) REQUERENTE: ADAILTON ALVES DOS SANTOS 
- RO5213
Advogado do(a) REQUERENTE: ADAILTON ALVES DOS SANTOS 
- RO5213
Intimação AO AUTOR - DESPACHO
Finalidade: INTIMAÇÃO da Parte Autora acerca do DESPACHO: 
“[...] Com a juntada do relatório, dê-se vista às partes para 
manifestarem-se, em 05 (cinco) dias.”
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.
Técnico Judiciário
(Assinado Digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, - de 1752/1753 a 2026/2027, Centro, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-030 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: 
3vfamcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7040222-35.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARIA INES GRACA SILVA
RÉU: ZOZIMA DA GRACAS PASSOS e outros
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE CURATELA
PRAZO: 10 (dez) DIAS
CURATELA DE
Nome: Zozima Passos da Silva
Endereço: Rua Pedro Albeniz, 72222, - de 6996/6997 a 7549/7550, 
Aponiã, Porto Velho - RO - CEP: 76824-162
Finalidade: FAZ SABER a todos quantos que foi processado por este 
Juízo e Cartório da 3ª Vara de Família, a ação de CURATELA, em 
que MARIA INES GRACA SILVA, requer a decretação de Curatela 
de ZOZIMA PASSOS DA SILVA , conforme se vê da sentença a 
seguir transcrita: “Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE 
O PEDIDO e, em consequência, DECLARO a necessidade da 
curatela, nomeando MARIA INÊS GRAÇA SILVA LOPES para 
exercer o encargo de curadora de sua mãe ZOZIMA PASSOS DA 
SILVA, alcançando a curatela os atos de caráter patrimonial ou 
negocial (art. 85 da Lei 13.146/2015). Proceda-se à modificação do 
nome da requerida no sistema Pje. Expeça-se o termo de curatela, 
especificando, EM DESTAQUE, as seguintes limitações: Ficará 
AUTORIZADA a curadora a: a) receber e administrar vencimentos 
ou benefício previdenciário da curatelada, nos termos do art. 1.747, 
II, do Código Civil. Outros valores que não aqueles (vencimentos 
e benefícios previdenciários), deverão ser depositados em conta 
poupança, somente movimentável mediante alvará judicial; b) 
representar a curatelada em órgãos administrativos e judiciais, 
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em qualquer justiça e instância, para preservação de seu direito, 
sendo que qualquer valor recebido em ação administrativa ou 
judicial deverá ser depositado em conta poupança, igualmente 
movimentável mediante alvará judicial; Outras situações 
particulares deverão ser reclamadas de forma individualizada no 
feito. Os valores somente poderão ser utilizados em benefício 
exclusivo da curatelada, lembrando que a qualquer instante poderá 
a curadora ser instada para prestação de contas, pelo que deverá 
ter cuidado no armazenamento de notas, recibos, comprovantes 
etc. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do CPC, inscreva-
se a presente sentença no Registro Civil (art. 29, V, Lei 6.015/73). 
Na forma do que dispõe o § 3º do artigo 755 do CPC, publique-
se esta decisão por três vezes apenas no Diário da Justiça, com 
intervalo de 10 (dez) dias. Dispenso a publicação na imprensa 
local em inteligência ao disposto no parágrafo único do art. 3º 
da Lei nº 1.060/50. Com a confirmação da movimentação desta 
sentença, fica ela automaticamente publicada na rede mundial de 
computadores, no portal PJe do Tribunal de Justiça.” 
Endereço do Juízo: Fórum JUIZA SANDRA NASCIMENTO - 3ª Vara 
de Família e Sucessões , Rua. Rogério Weber, nº 1872, Centro, 
em frente ao Bingol Clube, Porto Velho - RO. Este Edital Judicial 
foi expedido e assinado por ordem do MM. Juiz de Direito desta 
Vara, nos termos do Provimento nº 012/2007 CG e da Portaria nº 
001/2005 - 3ª Vara de Família.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, - de 1752/1753 a 2026/2027, Centro, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-030 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: 
3vfamcpe@tjro.jus.br
Processo nº 7047062-61.2019.8.22.0001
AUTOR: C. G. de O.
Advogado do(a) AUTOR: SILVANIA FERREIRA WEBER - 
RO7385
RÉU: G. G. R. e outros
Intimação DO REQUERENTE
FICA A PARTE AUTORA INTIMADA, por intermédio de seu 
advogado(a), a comparecer a AUDIÊNCIA deste processo a ser 
realizada na Sala de audiência da 3ª Vara de Família, localizada na 
Rua. Rogério Weber, nº 1872, Centro, em frente ao Bingool Clube, 
Porto Velho, Rondônia, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Instrução e Julgamento Sala: Sala 01 - 3ª Família 
Data: 12/02/2020 Hora: 11:00 .
OBSERVAÇÃO: Em se tratando de Audiência de Instrução 
e Julgamento, as partes poderão trazer para a audiência até 
três testemunhas – independentemente de intimação – e a 
documentação que julgarem necessárias para instruir do feito.
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, nº 1728, Bairro Centro, CEP 76801-030, 
Porto Velho, - de 1752/1753 a 2026/2027 PROCESSO Nº 7023243-
66.2017.8.22.0001 
CLASSE: Inventário 
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: LUCIMAR ALVES DA 
SILVA OAB nº RO6659 
ADVOGADO DO INVENTARIADO: 
REQUERENTES: FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES DE SOUSA 
ROCHA, MARCIO SOUSA ROCHA, VINICIUS SCHNEIDER 
MENEZES, JACQUELINE SCHNEIDER MENEZES, GRACY 
SCHNEIDER MENEZES DE SOUZA RAMOS 
INVENTARIADO: ANTONIO ROCHA MENEZES 
DESPACHO:

Atento a comprovação da transferência dos valores referentes às 
quotas-partes dos herdeiros JACQUELINE SCHNEIDER MENEZES, 
GRACY SCHNEIDER MENEZES e VINICIUS SCHNEIDER 
MENEZES da conta judicial n° 2848-040-01698150-8, CEF, para 
suas contas bancárias dos contemplados (id. n° 32129604 - 
p.3), arquivem-se os autos. 
Int.
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, nº 1728, Bairro Centro, CEP 76801-030, 
Porto Velho, - de 1752/1753 a 2026/2027 PROCESSO Nº 7050015-
32.2018.8.22.0001 
CLASSE: Procedimento Comum Cível 
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA 
ADVOGADO DO RÉU: GUSTAVO JOSE SEIBERT FERNANDES 
DA SILVA OAB nº RO6825, ROMILSON FERNANDES DA SILVA 
OAB nº RO5109 
AUTOR: E. V. A. D. 
RÉU: G. A. 
DESPACHO:
INTIME-SE o requerido para comprovar que procedeu ao depósito 
de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) em conta judicial 
vinculada a este juízo, referente ao exame de DNA, em 5 dias. 
Int 
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, nº 1728, Bairro Centro, CEP 76801-030, 
Porto Velho, - de 1752/1753 a 2026/2027 PROCESSO Nº 0017274-
54.2001.8.22.0001 
CLASSE: Inventário 
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: DEFENSORIA PÚBLICA 
DE RONDÔNIA, EMILSON PERICLES DE ARAUJO BRASIL OAB 
nº AC2377, PEDRO VITOR LOPES VIEIRA OAB nº RO6767, 
CARLOS SILVIO VIEIRA DE SOUZA OAB nº RO5826, JAIME 
PEDROSA DOS SANTOS NETO OAB nº RO4315, MARCELO 
LESSA PEREIRA OAB nº RO1501, ROCHILMER MELLO DA 
ROCHA FILHO OAB nº RO635, VIVIANE HELENA VIZZOTTO OAB 
nº RO4481, FABIANE MARTINI OAB nº RO3817, CORNELIO LUIZ 
RECKTENVALD OAB nº RO2497, FRANCISCO RICARDO VIEIRA 
OLIVEIRA OAB nº RO1959, FERNANDO ROBERTO GALHARDO 
OAB nº RO4528, JOAO BOSCO VIEIRA DE OLIVEIRA OAB nº 
RO2213 
ADVOGADOS DOS INVENTARIADOS: 
REQUERENTES: REURI FRANCA BARROS, ROSEMERE NEVES 
BARROS, ALCIMAR FRANÇA ALMEIDA, EDUARDO FRANÇA 
BARROS, MÁRCIA FRANÇA BARROS, CRISLANE BARROSO 
BARROS, HÉRCULES BARROSO BARROS, BEATRIZ CELINA 
RAPOSO CIDADE, TIAGO NEVES BARROS, SHARLES NEVES 
BARROS, ROSANE NEVES BARROS, MARCELA NEVES 
BARROS, ROSIMAR NEVES BARROS, ROZINEIDE NEVES 
BARROS, DOMINGOS RAPOSO DE BARROS, FRANCISCA 
BARROS AVILA, EDUARDO BARROS FILHO, SELMA BARROS 
DE CARVALHO, JOAO SARMENTO DE ALMEIDA, LEOPOLDO 
RUBIM DE BARROS, HILDA MARIA BARROS DE ALMEIDA, 
MARIA LUCIA BARROS CARVALHO, TELMA BARROS DE 
CARVALHO, MARIA AUXILIADORA BARROS DE CARVALHO, 
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RAIMUNDA CARVALHO DE OLIVEIRA, MARLENE BARROS 
DE CARVALHO, DIVA BARROS DE PAULA, OTEMAR BARROS 
DE CARVALHO, DELMA BARROS DE CARVALHO, DIMAS DE 
ARAUJO BARROS, RAIMUNDO NONATO BARROS 
INVENTARIADOS: Nair Raposo de Barros, Eduardo Rubim de 
Barros 
DESPACHO:
PETIÇÃO DE ID. Nº 30687404: Intimem-se o inventariante e os 
demais herdeiros para se manifestarem sobre a petição e os 
documentos juntados, requerendo o que entenderem de direito, 
em 15 dias.
Int.. 
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, - de 1752/1753 a 2026/2027, Centro, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-030 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: 
3vfamcpe@tjro.jus.br
Processo nº 7032042-64.2018.8.22.0001
REQUERENTE: L. R. T. M.
Advogados do(a) REQUERENTE: LAIS REIS TEIXEIRA - RO7080, 
EDUARDA MEYKA RAMIRES YAMADA - RO7068
REQUERIDO: O. D. M. F. J.
Advogados do(a) REQUERIDO: MARIA ORISLENE MOTA DE 
SOUSA - RO3292, OSCAR DIAS DE SOUZA NETTO - RO3567, 
DAISON NOBRE BELO - RO4796, RAPHAEL LUIZ WILL BEZERRA 
- RO8687, MARLON LEITE RIOS - RO7642
Intimação DAS PARTES
Finalidade: Ficam as partes autora/requerida, intimadas para 
ciência da decisão de ID 32479014: “Em face do exposto, rejeitos 
os embargos de declaração opostos pelo embargante O. D. M. 
F., persistindo a sentença embargada tal como está lançada id. 
nº 30030101 - pp. 1-6. Dê-se vista ao Ministério Público, para a 
ciência da sentença e manifestação sobre o estudo psicossocial e 
requerimento das partes. Após a preclusão, retornem-me conclusos 
para a verificação da necessidade de coleta de prova em audiência 
e outras deliberações. P. R. I. C. Porto Velho (RO), 11 de novembro 
de 2019 Assinado eletronicamente Aldemir de Oliveira Juiz de 
Direito .”
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, - de 1752/1753 a 2026/2027, Centro, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-030 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: 
3vfamcpe@tjro.jus.br
Processo : 0009192-02.2013.8.22.0102
Classe : INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: MARIVALDO BEZERRA DOS SANTOS e outros 
(5)
Advogados do(a) REQUERENTE: SAIERA SILVA DE OLIVEIRA 
- RO2458, ERIC JULIO DOS SANTOS TINE - RO2507, DEBORA 
CRISTINA MORAES - RO6049, VANESSA SOUZA FERREIRA DA 
SILVA - RO9445
INVENTARIADO: ESPOLIO DE FRANCISCO DOS SANTOS
Intimação AO AUTOR -DESPACHO
FINALIDADE: INTIMAÇÃO da Parte Autora acerca do despacho de 
ID 32413889: “PETIÇÃO DE ID. Nº 30911782: Considerando que os 
valores existentes na conta judicial nº 2848 - 040 - 0165155-6 foram 
transferidos, juntei o extrato da conta nº 2848 -040 - 1582676-2 
(anexo). Intime-se a inventariante para cumprir o despacho de id. 
nº 30304391. Porto Velho (RO), 7 de novembro de 2019 Assinado 
eletronicamente Aldemir de Oliveira Juiz de Direito”.
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.
Técnico Judiciário
(Assinado Digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, - de 1752/1753 a 2026/2027, Centro, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-030 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: 
3vfamcpe@tjro.jus.br
Processo nº 7047602-80.2017.8.22.0001
AUTOR: R. A. L.
Advogado do(a) AUTOR: MARIZA MENEGUELLI - RO8602
RÉU: M. G. N. e outro
Advogados do(a) RÉU: GRACILIANO ORTEGA SANCHEZ - 
RO5194, RAIMUNDO SOARES DE LIMA NETO - RO6232
Intimação DAS PARTES
Finalidade: Ficam as partes autora/requerida, intimadas para 
ciência e manifestação acerca do despacho de ID 32528460: 
“Tenho que é necessária a designação da audiência de instrução 
e julgamento. O ponto controvertido restringe-se à verificação do 
período da união estável vivida entre a requerente R. e o falecido 
D.. Serão admitidos como meios de provas o depoimento pessoal 
das partes, oitiva de testemunhas e documentos novos. O ônus da 
prova obedecerá a regra do art. 373 do CPC. Designo audiência 
de conciliação, instrução e julgamento para o dia 23 de janeiro de 
2020, às 8h30min, ocasião em que serão tomados os depoimentos 
pessoais das partes e inquiridas as eventuais testemunhas 
arroladas pelas partes. Fixo o prazo de 15 dias para as partes, 
querendo, apresentarem o rol de testemunhas. INTIMEM-SE 
requerente e requeridos para a audiência designada, devendo 
comparecer acompanhados de seus advogados. As partes 
deverão ser intimadas por meio de seus advogados (art. 334, § 3º 
do CPC). Observação 1: cabe ao advogado da parte informar ou 
intimar as testemunhas por ele arroladas, indicando o dia, a hora e 
o local da audiência designada, dispensando-se a intimação do do 
juízo (art. 455 do CPC), importando em desistência da inquirição 
caso não o faça (art. 455, §3º do CPC). Observação 2: Este Fórum 
está em processo de mudança de endereço, a qual já poderá ter 
ocorrido quando da audiência acima designada, ocasião que esta 
será então realizada no seguinte endereço: Av. Pinheiro Machado, 
777, Olaria, Porto Velho/RO. Portanto, deverão as partes diligenciar, 
com antecedência, acerca do local exato da audiência. Observação 
3: Os requeridos deverão informar, em 15 dias, sobre o número 
correto e o juízo em que tramita do inventário aberto em razão da 
morte de Darlei Vons Nogueira, pois existem divergências com as 
informações prestadas por eles (id nº 28966814 - pp. 1-9) 
e a cópia do termo de compromisso juntado pela requerente 
(id n° 15903675). Intimem-se, todos, inclusive o Curador Especial 
e o Ministério Público. Porto Velho (RO), 12 de novembro de 2019
 . Assinado eletronicamente Aldemir de Oliveira Juiz de Direito”
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, - de 1752/1753 a 2026/2027, Centro, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-030 - Fone:(69) 3217-1246 e-mail: 
3vfamcpe@tjro.jus.br
Processo : 7011172-61.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: W. V. M. P.
RÉU: J. A. B.
Advogado do(a) RÉU: CLOVIS AVANCO - RO1559
Intimação DA PARTE REQUERIDA - SENTENÇA
Finalidade: intimação da Parte Requerida acerca da sentença de 
ID 32531726: “Em face do exposto, para que surta seus jurídicos 
e legais efeitos, com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b” 
do CPC, HOMOLOGO o acordo de vontades celebrado entre 
partes, W. V. M. P. e J. A. B., no interesse da filha Sophia V. M. B. 
, que se regerá pelas cláusulas e condições constantes nos termos 
do acordo do estudo técnico (id. nº 28574988 - pp. 1-3). Sem 
custas, pois estendo a gratuidade da justiça ao requerido. Sem 
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honorários, ante o acordo celebrado pelas partes. Tratando-
se pretensão consensual, não existe o interesse recursal, nas 
modalidades necessidade e utilidade, operando-se de imediato o 
trânsito ante a ocorrência da preclusão lógica (CPC, art. 1.000). 
Certifique-se. Oportunamente, arquivem-se. P. R. I. C. Porto Velho 
(RO), 12 de novembro de 2019 Assinado eletronicamente Aldemir 
de Oliveira Juiz de Direito”.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019.

4ª VARA DE FAMÍLIA 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, - de 1752/1753 a 2026/2027, 
Centro, Porto Velho - RO - CEP: 76801-030 - Fone:(69) 3217-
1342 e-mail: pvh4famil@tjro.jus.br 
Processo : 7038911-09.2019.8.22.0001
Classe : SEPARAÇÃO CONSENSUAL (60)
REQUERENTE: I. M. A.
Advogado do(a) REQUERENTE: GIOHANA BRUNA ARRUDA 
DIAS - RO8804
REQUERIDO: J. D. S. D. S.
INTIMAÇÃO AO AUTOR - SENTENÇA
FINALIDADE: INTIMAÇÃO da Parte Autora acerca da sentença 
de ID 32624255: “ [...] Assim, indefiro a inicial na forma do 
parágrafo único do artigo 321 do CPC. Sentença sem resolução 
de mérito na forma do inciso I do artigo 485 do CPC. Custas 
pela parte autora. P.R.I.C. Porto Velho / , 14 de novembro de 
2019 . Danilo Augusto Kanthack Paccini Juiz de Direito.”
Fica Vossa Senhoria INTIMADA, por meio de seu advogado, 
para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das 
custas judiciais. O não pagamento integral ensejará a expedição 
de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial 
e inscrição na Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço 
eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOH7Y
7i
Porto Velho (RO), 21 de novembro de 2019.
Técnico Judiciário
(Assinado Digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, - de 1752/1753 a 2026/2027, 
Centro, Porto Velho - RO - CEP: 76801-030 - Fone:(69) 3217-
1342 e-mail: pvh4famil@tjro.jus.br 
Processo : 7052109-16.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: J. J. R. D. S. M. A.
Advogado do(a) AUTOR: ERICA COSTA DA SILVA - RO5938
RÉU: A. M. A. R. D. S.
Intimação AO AUTOR -DECISÃO
FINALIDADE: INTIMAÇÃO da Parte Autora acerca do despacho 
de ID : 32797968.
[...] De qualquer sorte, a fim de afastar a aparente capacidade 
financeira da parte requerente, autorizo a emenda à inicial, a 
fim de que ela demonstre, documentalmente a impossibilidade 
de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo 
ao sustento próprio e/ou da sua família. Poderá, ainda, no prazo 
concedido, proceder ao recolhimento das custas processuais.
Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, - de 1752/1753 a 2026/2027, Centro, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 
4vfamcpe@tjro.jus.br 
Processo nº 7052224-37.2019.8.22.0001
AUTOR: F. S. F.
Advogado do(a) AUTOR: ELISANDRA NUNES DA SILVA - 
RO5143
RÉU: D. M. F.
Intimação DO REQUERENTE
FICA A PARTE AUTORA INTIMADA, por intermédio de seu 
advogado(a), a comparecer a AUDIÊNCIA deste processo a ser 
realizada na Sala de audiência da 4ª Vara de Família, localizada na 
Rua. Rogério Weber, nº 1872, Centro, em frente ao Bingol Clube, 
Porto Velho, Rondônia, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: CEJUSC Data: 10/02/2020 Hora: 08:00 .
OBSERVAÇÃO 1: Este Fórum está em processo de mudança de 
endereço, a qual já poderá ter ocorrido quando da audiência acima 
designada, ocasião que esta será então realizada no seguinte 
endereço: Av. Pinheiro Machado, 777, Olaria, Porto Velho/RO. 
Portanto, deverão as partes diligenciarem acerca do local exato da 
audiência.
OBSERVAÇÃO 2: Em se tratando de Audiência de Instrução 
e Julgamento, as partes poderão trazer para a audiência até 
três testemunhas – independentemente de intimação – e a 
documentação que julgarem necessárias para instruir do feito.
Porto Velho (RO), 21 de novembro de 2019.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente) 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, - de 1752/1753 a 2026/2027, Centro, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 
pvh4famil@tjro.jus.br 
Processo : 7048245-67.2019.8.22.0001
Classe : INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: P. C.
Advogado do(a) REQUERENTE: GILVANE VELOSO MARINHO - 
RO2139
INVENTARIADO: M. C. D. S.
Intimação AO AUTOR - SENTENÇA
Finalidade: INTIMAÇÃO da Parte Autora, por intermédio de seu 
advogado(a), acerca da sentença de ID 32623637:
“P. C. propôs ação abertura de inventário dos bens deixados em 
razão do falecimento de M. C. D. S. Intimada a cumprir o despacho 
de ID 32549920 e proceder com a emenda a inicial, assim como 
comprovar a necessidade da gratuidade judiciária, a parte autora 
limitou-se a reiterar o pedido de gratuidade. A parte não juntou os 
documentos determinados, nem manifestou-se sobre tal ponto. 
Quanto á gratuidade foi determinado que a parte comprovasse as 
alegações de que necessita do benefício, todavia a parte limitou-se 
a reiterar o pedido sem juntar nenhum documento. Desse modo, 
não está comprovado que o autor tem direito à gratuidade judiciária. 
Assim, indefiro a inicial na forma do parágrafo único do artigo 321 
do CPC. Sentença sem resolução de mérito na forma do inciso I do 
artigo 485 do CPC. Custas pela parte autora. P.R.I.C. Porto Velho / 
, 14 de novembro de 2019 . Danilo Augusto Kanthack Paccini Juiz 
de Direito”.
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.
Técnico Judiciário
(Assinado Digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, - de 1752/1753 a 2026/2027, Centro, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 
4vfamcpe@tjro.jus.br 
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Processo : 7039355-42.2019.8.22.0001
Classe : ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: L. C. M. G.
RÉU: F. E. A. G., menor representado por RENATA ALVES 
RODRIGUES
Intimação DO REVEL - SENTENÇA
FINALIDADE: considerando a revelia do requerido, e de acordo 
com Art, 346, caput do CPC, providencio a sua intimação dos 
termos da sentença, via Diário da Justiça.
“Vistos, L. C. M. G. propôs ação de oferta alimentos em face de 
F. E. A. G., representado por sua genitora, todos qualificados nos 
autos. Na inicial o autor alega que é genitor de F. E. A. G. e oferta à 
título de pensão alimentícia o equivalente à 20% do salário mínimo. 
Pede a fixação de alimentos em favor do filho. Os alimentos 
provisórios foram fixados em 20% do salário mínimo (ID 30655186). 
Citada o requerido não compareceu na audiência designada e não 
apresentou contestação. O Ministério Público em seu parecer 
opinou pela procedência do pedido. É o relatório. Decido. Tratam 
os autos de ação de oferta de alimentos. O requerido foi citado e 
não contestou o pedido. A falta da contestação induz a presunção 
de veracidade dos fatos alegados pelo autor, bem como autoriza 
a presunção de que o requerido concorda com o pagamento da 
pensão na quantia ofertada. Ante o exposto, julgo procedente o 
pedido e fixo alimentos devidos pelo autor ao filho em 20% (vinte 
por cento) do valor do salário mínimo. Sentença com resolução 
de mérito na forma do artigo 487, I, do CPC. Custas e honorários 
pelo requerido, os últimos fixo em 10% do valor dado à causa, com 
exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária que ora 
lhe defiro. P.R.I.C. Porto Velho , 19 de novembro de 2019. Danilo 
Augusto Kanthack Paccini Juiz de Direito”.
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente) 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, - de 1752/1753 a 2026/2027, Centro, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 
4vfamcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7024397-51.2019.8.22.0001
Classe : ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: M. H. B. e outros
Advogado do(a) AUTOR: VAGNER MESSIAS DA SILVA - 
RO8969
Advogado do(a) AUTOR: VAGNER MESSIAS DA SILVA - 
RO8969
RÉU: A. S. B.
Intimação AO AUTOR
Finalidade: INTIMAR a parte autora para se manifestar acerca da 
certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, - de 1752/1753 a 2026/2027, Centro, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 
pvh4famil@tjro.jus.br 
Processo : 7041807-25.2019.8.22.0001
Classe : ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)
REQUERENTE: M. A. F. D. L. S. e outros (2)
Advogados do(a) REQUERENTE: SILVIO VINICIUS SANTOS 
MEDEIROS - RO3015, LUAN ICAOM DE ALMEIDA AMARAL - 
RO7651, PABLO ROSA CORREA CARNEIRO DE ANDRADE - 
RO4635
INTIMAÇÃO AO AUTOR - SENTENÇA

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da Parte Autora acerca da sentença de 
ID Nº 32799679: “Assim, homologo a desistência da ação e extingo 
o processo sem resolução de mérito na forma do inciso VIII do art. 
485 do Código de Processo Civil.
Custas pelos autores. Sem custas finais em razão da desistência 
(art. 8º, III, da Lei Estadual 3.896/16).
P.R.I.C.
Porto Velho , 21 de novembro de 2019 .
Danilo Augusto Kanthack Paccini 
Juiz de Direito”
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.
Técnico Judiciário
(Assinado Digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, - de 1752/1753 a 2026/2027, Centro, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-030 - Fone:(69) 3217-1246 
e-mail: 4vfamcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7024825-67.2018.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARIA DOMINGAS TEIXEIRA SERRA
RÉU: JONAS DO CARMO MARREIRO DE SOUZA
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE CURATELA
PRAZO: 10 (dez) DIAS
CURATELA DE: JONAS DO CARMO MARREIRO DE SOUZA
FINALIDADE: FAZ SABER a todos quantos que foi processado por 
este Juízo e Cartório da 4ª Vara de Família, a ação de CURATELA, 
em que MARIA DOMINGAS TEIXEIRA SERRA, requer a 
decretação de Curatela de JONAS DO CARMO MARREIRO DE 
SOUZA , conforme se vê da sentença a seguir transcrita: “[...] 
Julgo procedente o pedido de curatela e resolvo o mérito na 
forma do art. 487, I do CPC para nomear MARIA DOMINGAS 
TEIXEIRA, como curador (a) de JONAS DO CARMO MARREIRA 
DE SOUZA , para os atos de disposição patrimonial, observadas 
as limitações abaixo, assim como recebimento e administração 
de benefício previdenciário. Na forma do art. 755, I, do CPC/2015, 
fica AUTORIZADA a curadora a: a) receber os vencimentos ou 
benefício previdenciário do curatelado, nos termos do art. 1.747, 
II, do Código Civil. Outros valores que não aqueles (vencimentos 
e benefícios previdenciários), deverão ser depositados em conta 
poupança, somente movimentável mediante alvará judicial; b) 
representar o curatelado em órgãos administrativos e judiciais, 
em qualquer justiça e instância, para preservação de seu direito, 
sendo que qualquer valor recebido em ação administrativa ou 
judicial deverá ser depositado em conta poupança, igualmente 
movimentável mediante alvará judicial; c) gerenciar eventuais bens 
móveis e imóveis do curatelado, vedando-se emprestar, transigir, 
dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e 
praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração 
(art. 1.782 do Código Civil). Outras situações particulares deverão 
ser reclamadas de forma individualizada e em ação oportuna. 
Todos os valores somente poderão ser utilizados em benefício 
exclusivo do curatelado, lembrando que a qualquer instante poderá 
a curadora ser instada para prestação de contas, pelo que deverá 
ter cuidado no armazenamento de notas, recibos, comprovantes 
etc. Expeça-se termo de curatela, especificando, EM DESTAQUE, 
as limitações e autorização contidas nesta decisão. Na forma do §3º 
do artigo 755 Código de Processo Civil, publique-se esta decisão 
por três vezes apenas no Diário da Justiça, com intervalo de 10 (dez) 
dias, bem como no site do Tribunal de Justiça e na plataforma do 
CNJ onde devem permanecer por 6 meses. Embora não se tenha 
decretado interdição, entendo que deve ser inscrito em registro civil 
a nomeação de curador, pois há que se dar publicidade ao ato para 
garantir direitos de terceiros. Em aplicação analógica do disposto 
no artigo 9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente no 
Registro Civil (art. 29, V, Lei 6.015/73). Custas pela autora, com 
exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária. P.R.I. 
Porto Velho , 30 de outubro de 2019 . Luciane Sanches Juíza de 
Direito”.
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Endereço do Juízo: Fórum JUIZA SANDRA NASCIMENTO - 4ª 
Vara de Família e Sucessões , Rua. Rogério Weber, nº 1872, 
Centro, em frente ao Bingol Clube, Porto Velho - RO.
Este Edital Judicial foi expedido e assinado por ordem do MM. Juiz 
de Direito desta Vara, nos termos do Provimento nº 012/2007 CG e 
da Portaria nº 001/2005 - 4ª Vara de Família.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019
Técnico judiciário
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, - de 1752/1753 a 2026/2027, Centro, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 
pvh4famil@tjro.jus.br 
Processo : 7009325-24.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
EXEQUENTE: A. C. R. S. e outros
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCELLINO VICTOR 
RAQUEBAQUE LEAO DE OLIVEIRA - RO8492
EXECUTADO: A. D. S.
Intimação AO AUTOR - DESPACHO
Finalidade: INTIMAÇÃO da Parte Autora, por intermédio de seu 
patrono, acerca do despacho de ID 32281080: “[...] Após, traga a 
exequente planilha de cálculos abatendo o valor já levantado e diga 
como pretende o prosseguimento da execução. Porto Velho / , 4 de 
novembro de 2019 . Luciane Sanches Juiz(a) de Direito”.
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.
Técnico Judiciário
(Assinado Digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, - de 1752/1753 a 2026/2027, Centro, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 
4vfamcpe@tjro.jus.br 
Processo nº 0265115-85.2006.8.22.0001
REQUERENTE: L. R. S. D. S. C.
Advogado do(a) REQUERENTE: LENILCE SANTOS DA SILVA 
FRANZOLINI - RO3932
INVENTARIADO: ESPÓLIO DE J. D. C.
Intimação AUTOR - ALVARÁ
Finalidade: Fica Vossa Senhoria INTIMADA acerca do ALVARÁ 
JUDICIAL expedido - ID 32614252.
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente) 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, - de 1752/1753 a 2026/2027, Centro, 
Porto Velho - RO - CEP: 76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 
pvh4famil@tjro.jus.br 
Processo : 7050467-08.2019.8.22.0001
Classe : ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: A. C. C. R.
Advogados do(a) AUTOR: NILTON MENEZES SOUZA CORTES - 
RO8172, MARCELO BOMFIM DE ALMEIDA - RO8169
RÉU: J. R. D. S.
Intimação AO AUTOR -DESPACHO
FINALIDADE: INTIMAÇÃO da Parte Autora acerca do despacho de 
ID Nº 32488617: “Vistos,
Em segredo de justiça e com gratuidade.
Nos termos do artigo 1.706 do Código Civil c/c o artigo 4º da 
Lei 5.478/68 e em razão das informações prestadas pela parte 
autora, arbitro alimentos provisórios em 20% (vinte por cento) dos 

rendimentos líquidos, devidos desde a fixação (STJ - AgRg no REsp 
1433080/SP), devendo ser pagos mensalmente na conta bancária 
nº 103793-5, na agência 3321, do Banco SICOOB, de titularidade de 
genitora da infante, até decisão final.
Cite-se a parte requerida para contestar até o início da audiência e 
intime-se as partes. Designo o dia 07 de fevereiro de 2020, 08 horas, 
para realização de audiência de conciliação, instrução e julgamento.
Para a audiência advirta-se no mandado a parte autora que seu não 
comparecimento implicará no arquivamento do feito e a parte requerida 
que não comparecendo implicará em revelia.
A parte requerida poderá contestar, desde que o faça por intermédio 
de advogado. Fica o réu advertido que se não apresentar contestação 
por intermédio de advogado ou defensor público, será presumido que 
pode arcar com os alimentos no valor pleiteado na inicial. Não havendo 
acordo, será realizada a oitiva das testemunhas, alegações finais e 
prolatação da sentença. Advirta-se também as partes de que não 
havendo conciliação o feito será na mesma data instruído e julgado, pelo 
que deverão comparecer à audiência acompanhadas das testemunhas 
que tiverem e serão admitidas no máximo três (03) para cada parte, que 
deverá trazê-las independentemente de intimação.
Informe às partes que a ausência injustificada à audiência de conciliação 
é considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 
com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou 
do valor da causa, nos termo do §8º do art. 334 do CPC.
Cite-se. Intime-se o Ministério Público. Servindo esta como mandado/
Carta Precatória.
Expeça-se ofício ao órgão empregador do requerido informado no 
ID 32472869 - Pág. 5 para que proceda os descontos dos alimentos 
provisórios em folha de pagamento.
Porto Velho , 11 de novembro de 2019 .
Katyane Viana Lima Meira 
Juiz de Direito “
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.
Técnico Judiciário
(Assinado Digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família 
Avenida Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro, CEP 76801-030, 
Porto Velho, - de 1752/1753 a 2026/2027 - Fone:(3217-1341)
Processo: 7006275-87.2019.8.22.0001 
Classe: Cumprimento de sentença 
EXEQUENTES: B. G. F. D. S., S. A. F. G.
ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, NATALIA 
VENANCIO SILVA OAB nº RO10461 
EXECUTADO: H. S. S. G. 
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Vistos,
Intime-se a exequente para juntar planilha de débito atualizada, 
abatendo os valores já pagos.
Em 05 dias.
Porto Velho / , 22 de novembro de 2019 .
Danilo Augusto Kanthack Paccini 
Juiz de Direito 
Processo: 7045195-33.2019.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQUENTE: L. F. A. R.
EXECUTADO: F. S. R. B.
Advogado do(a) EXECUTADO: FERNANDO YGOR FERNANDES 
FONSECA - RO358
Intimação DA PARTE REQUERIDA - DESPACHO
Finalidade: intimação da Parte Requerida, por intermédio de seu 
patrono, acerca do Despacho de ID 32579127: “[...] Traga o 
executado em 5 dias a comprovação de que fez pedido administrativo 
do auxílio e que tal pedido foi indeferido, sob pena de decretação 
de sua prisão. Porto Velho/ , 13 de novembro de 2019 . Danilo 
Augusto Kanthack Paccini Juiz de Direito”.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)
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1ª VARA CÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7012450-34.2018.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
(81)
AUTOR: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
Advogados do(a) AUTOR: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - 
SP156187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649
RÉU: RENAN ALCANTARA BRAGA
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do 
mandado, fica a parte AUTORA, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 
intimada, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento 
de custas de acordo com a diligência requisitada conforme tabela 
abaixo. 
Fica a parte advertida que em se tratando de mandado de Execução 
ou Busca e Apreensão, que envolve mais de um ato processual, 
as custas da diligência serão conforme código 1008.3 (composta 
urbana) ou 1008.5 (composta rural).
O boleto para pagamento deve ser gerado no 
link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf, exceto se 
beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível 7022556-89.2017.8.22.0001 
Cumprimento de sentença 
EXEQUENTE: AUTOVEMA VEICULOS LTDA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JOSE CRISTIANO PINHEIRO 
OAB nº RO1529 
EXECUTADO: MARIA DE NAZARE CUNHA LIMA - ME 
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
SENTENÇA
Vistos.
O feito permaneceu suspenso por 1 ano, nos termos do art. 
921 do CPC, com advertência expressa de que a ausência de 
manifestação neste período ensejaria extinção do feito. No entanto, 
deixou transcorrer o prazo, sem qualquer providência. 
ISTO POSTO, determino o arquivamento do feito definitivamente.
Se houve valor depositado nos autos, expeça-se alvará de 
levantamento em favor do Credor.
Dê-se baixa e arquive-se de imediato.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz dos Santos Leal 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br

Processo : 7023204-35.2018.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ADELCIMAR LEONARDELI
Advogados do(a) AUTOR: CARLA FRANCIELEN DA COSTA - 
RO7745, EVERTHON BARBOSA PADILHA DE MELO - RO3531
RÉU: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A
Advogados do(a) RÉU: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA - MG87318, 
ERICA CRISTINA CLAUDINO - RO6207
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL 
expedido, devendo proceder a retirada do alvará expedido 
via internet, bem como efetuar seu levantamento no prazo de 
validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores 
serem transferidos para a Conta Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível 7036446-27.2019.8.22.0001 
Procedimento Comum Cível 
AUTOR: CHERLANDO BATISTA RIBEIRO 
ADVOGADO DO AUTOR: HUGO MARTINEZ RODRIGUES OAB 
nº RO1728 
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA 
SENTENÇA
Vistos etc…
I – RELATÓRIO
AUTOR: CHERLANDO BATISTA RIBEIRO propôs a presente 
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA COM 
PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA 
em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – 
INSS alegando, em síntese, que é segurado da previdência social, 
e que em razão de incapacidade laboral decorrente de acidente de 
trabalho requereu, junto à Autarquia, a concessão de auxílio-doença 
acidentário previdenciário (DER 08/08/2018), que foi indeferido. 
Informa que o perito médico do INSS, reconheceu a incapacidade 
temporária do autor por estar sofrendo de doença psicológica, por 
ter sofrido um acidente automobilístico. Que inclusive estabeleceu 
e a data do início da doença como sendo em 20 de julho de 2018, 
ou seja, a data do acidente de trabalho. Esclarece que não há 
problemas físicos no Autor, apenas psicológicos (F07.2 – Síndrome 
pós-traumática F 41.2 – Transtorno misto ansioso e depressivo 
F43.1 – Estado de estresse póstraumático F 06.8 – Outros 
transtornos mentais especificados devido a uma lesão e disfunção 
cerebral e a uma doença física. Limitações decorrentes da 
moléstia: Não possui temporariamente condições de desenvolver 
atividades laborativas. Não pode dirigir veículo quer em razão da 
sua condição psicológica, quer em razão da medicação que lhe 
está sendo ministrada). Que as razões do indeferimento do pedido 
foram motivadas apenas pela falta de acerto de dados cadastrais, 
vínculos, remunerações e contribuições que são de inteira e 
exclusiva responsabilidade da Empresa Empregadora. Que não 
é do trabalhador o ônus de provar a veracidade das anotações 
de sua CTPS, nem de fiscalizar o recolhimento das contribuições 
previdenciárias, pois as anotações gozam de presunção juris tantum 
de veracidade, consoante Súmula nº 13 do TST. Alega ainda que 
foi a Empresa Empregadora quem fez o requerimento do benefício 
de incapacidade para a Parte Autora, conforme documentos 
anexados. Que não pode o INSS se negar a conceder benefício 
ao Autor sob fundamento de falta de acerto de dados cadastrais, 
vínculos, remunerações e contribuições. Tal acerto de dados não é 
responsabilidade do empregado, não podendo ser penalizado por 
eventuais falhas da sua Empresa Empregadora. Argumenta ainda 
que não existe carência para o recebimento de auxílio-doença em 
caso de acidente de trabalho, que é a situação em que a parte 
autora se encontra. Que é incontroverso conforme perícia do 
INSS que o Autor está incapacitado desde 20 de julho de 2018 
para exercer suas atividades laborais, e além do reconhecimento 
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da própria autarquia, há ainda robusta prova documental. Que 
conforme CTPS a atividade habitual do Autor é motorista de 
caminhão, além da incapacidade laborativa direta em razão dos 
transtornos psicológicos dos quais padece o Autor sofre também 
de incapacidade laborativa indireta em decorrência da medicação 
que lhe é ministrada. Que encontra-se total e temporariamente 
incapacitado para o labor de motorista, sendo que o INSS de modo 
ilegal indeferiu o seu benefício de auxílio doença registrado sob nº 
NB 624.290.755-4 em 08/08/2018.
Com base nessas alegações, requereu a concessão de tutela 
antecipada pela implantação imediata do benefício auxílio-doença 
acidentário, uma vez que a incapacidade da requerente decorre de 
acidente de trabalho, e, ao final, a procedência dos pedidos, com 
pagamento das prestações vencidas e vincendas, devidamente 
corrigida, além de verba sucumbencial.
Juntou documentos, laudos e exames. 
O pedido de concessão de tutela de urgência foi indeferido (ID: 
31063191).
A requerida apresentou contestação, argumentando sobre a 
possível fungibilidade entre os benefícios previdenciários, dessa 
forma apresentou os requisitos para a concessão de cada um 
deles: da aposentadoria por invalidez, do auxílio-doença e do 
auxílio-acidente, apresentou quesitos. Arguiu sobre o termo inicial 
para concessão do benefício. Por fim requereu a improcedência 
dos pedidos da inicial. Não juntou documentos.
Réplica ID 32031469, Alega a autora que a contestação apresentada 
pelo INSS é demasiado genérica, sendo que sequer versa sobre os 
fatos narrados no processo (confissão ficta), limitando-se apenas a 
citar artigos de lei, inclusive manifestando-se sobre aposentadoria 
por invalidez e auxílio acidente que sequer foram objeto do pedido 
exordial. 
É o relatório. Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Do Mérito
Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, inconformada 
com o indeferimento do beneficiário previdenciário auxílio-doença 
acidentário, requereu sua implantação. 
Inicialmente destaco que o acidente do trabalho deve ser entendido 
como o evento de origem traumática por exposição a agentes 
exógenos (físicos, químicos ou biológicos) que causa lesão corporal 
ou perturbação funcional e que acarreta morte, perda ou redução 
da capacidade laborativa. Conforme lei nº 8.213/91:
Art. 19 – Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do 
trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos 
segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando 
lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a 
perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para 
o trabalho. 
Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo 
anterior, as seguintes entidades mórbidas:
I – doença profissional, assim entendida a produzida ou 
desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada 
atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo 
Ministério do Trabalho e da Previdência Social;
II – doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou 
desencadeada em função de condições especiais em que o 
trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante 
da relação mencionada no inciso I.
Desta maneira, a questão se torna simples e de fácil solução, 
bastando a certeza da condição favorável ou não da parte autora 
para exercer suas atividades laborais, o que se comprova facilmente 
pela perícia realizada.
No presente caso, pelas provas coligidas aos autos, mormente 
pelo laudo pericial produzido pelo perito da própria autarquia, 
que a parte autora encontra-se temporariamente incapaz, sendo 
indicada a implantação do auxílio. Nesse sentido, as conclusões do 
perito da autarquia, ID 30167856:
Concluiu o perito que a doença que acomete o autor é decorrente 
da atividade laborativa por ele exercida que lhe causou sequelas 
temporárias. 

Logo, não restam dúvidas de que o autor realmente se encontra 
incapacitado temporariamente para o trabalho, haja vista que a 
restrição para o labor abrange sua atividade habitual anteriormente 
exercida, pois apresenta transtornos psicológicos, de modo que não 
há como extrair outra conclusão de que, à época, o indeferimento 
do auxílio-doença, por motivos de acerto de dados cadastrais, 
vínculos, etc, pela instituição Requerida foi indevida, mormente por 
ter sido constatada a incapacidade para o labor habitual.
Ao examinar o motivo do indeferimento, vejo que a autarquia 
o fez de de forma vaga e genérica, não se tendo especificado 
que dado cadastral necessita de acerto. Da análise dos autos, 
verifico que o autor preencheu os requisitos para a concessão do 
benefício vindicado por incapacidade, dessa forma, não há nada 
que determine o indeferimento. Pois ao tempo do acidente a parte 
autora estava empregada, demonstrando assim ser segurado da 
previdência social, conforme anotado em sua CTPS:
Ademais, não há período de carência para a concessão do benefício 
pleiteado pelo autor, conforme depreende-se da leitura da lei nº 
8213/91, em seu artigo 26, II: 
Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes 
prestações: 
II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de 
acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional 
ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-
se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções 
especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e 
da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo 
com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou 
outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam 
tratamento particularizado; 
Cumprido os requisitos autorizadores para a concessão do benefício 
(qualidade de segurado, carência e incapacidade laborativa), este 
deve ser deferido.
Portanto, reconheço ao autor o direito ao benefício previdenciário 
pleiteado na inicial - auxílio-doença acidentário, devidos a partir da 
data indicada na perícia médica que constatou sua incapacidade 
temporária, ou seja, 20/07/2018, até futura perícia médica a critério 
da autarquia.
No tocante às parcelas vencidas, ou seja, os auxílios doenças 
que deixou de receber por conta do proceder indevido da 
autarquia Ré, tenho que faz jus o autor ao recebimento dessas 
a partir do indeferimento indevido do benefício até o efetivo 
restabelecimento.
Para realização dos cálculos, as verbas vencidas deverão ser 
corrigidas monetariamente a partir de cada mês, além de juros de 
mora de 1% ao mês contados da citação, devendo ser considerado 
para todos os fins o valor do benefício auxílio-doença.
III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, considerando tudo mais que dos autos consta, 
JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na presente 
ação proposta por CHERLANDO BATISTA RIBEIRO em face 
do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, 
para: a) implantar o benefício auxílio-doença acidentário, a partir 
da constatação da incapacidade temporária, 20/07/2018; b) 
condenar a instituição ré ao pagamento das parcelas vencidas não 
pagas a partir do protocolo do pedido de auxílio-doença até data 
de sua efetiva implantação, considerando-se o valor do auxílio-
doença para fins de realização dos cálculos. O Instituto deverá 
providenciar o tratamento médico para o autor, bem como deverá 
realizar períciasao menos de 6 em 6 meses para atestar a sua 
condição de saúde, até que obtrenha alta ou ocorra a necessidade 
de aposentadoria por invalidez.
As prestações vencidas deverão ser pagas de uma vez e por 
compreenderem período em que já estava em vigor a Lei nº 
11.960/09, a correção monetária deve ser calculada de acordo com 
o Tema 810 do STF, com juros computados a 0,5 % ao mês.
Sucumbente a Fazenda, condeno a parte requerida no pagamento 
de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. 
Sem custas finais.
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Não havendo pagamento e nem requerimento do credor para a 
execução da sentença após o trânsito em julgado, arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz dos Santos Leal 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível 7031808-82.2018.8.22.0001 
Procedimento Comum Cível 
AUTOR: VANESSA RAMALHO DE SOUZA 
ADVOGADO DO AUTOR: THIAGO ALLBERTO DE LIMA CALIXTO 
OAB nº RO8272 
RÉU: ESTADO DE SÃO PAULO 
ADVOGADO DO RÉU: 
Valor: R$ 10.000,00
DESPACHO 
Vistos,
Chamo o feito à ordem.
Foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva e determinada a 
exclusão do Estado de São Paulo da lide.
Desse modo deve a CPE excluir o Estado de São Paulo e incluir 
e manter apenas a JUCESP - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO 
DE SÃO PAULO e após proceder a intimação pessoal (AR/MP) da 
Procuradoria Geral do Estado de São Paulo da sentença prolatada 
nos autos, observando-se o prazo de 30 dias.
Este Despacho serve como Carta/Mandado/Ofício
Porto Velho - RO, 22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz dos Santos Leal 
Juiz de Direito
Intimação de:
Autor: AUTOR: VANESSA RAMALHO DE SOUZA, RUA MÁRIO 
ANDREAZZA 203, EM JACÍ PARANA, RUA ILÁRIO MÁIA SÃO 
FRANCISCO - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Requerido: RÉU: ESTADO DE SÃO PAULO, PALÁCIO DOS 
BANDEIRANTES (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO) 
4.500, AVENIDA MORUMBI 4500 MORUMBI - 05650-905 - SÃO 
PAULO - SÃO PAULO
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível 7015791-05.2017.8.22.0001 
Procedimento Comum Cível 
AUTOR: ANTONIO DO NASCIMENTO 
ADVOGADO DO AUTOR: FELIPE GOES GOMES DE AGUIAR 
OAB nº RO4494, TERESA CRISTINA ARANHA DE BRITO OAB nº 
RO5798, MARCIA YUMI MITSUTAKE OAB nº RO7835 
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA 
SENTENÇA
Vistos etc…
I – RELATÓRIO
AUTOR: ANTONIO DO NASCIMENTO propôs a presente 
ação declaratória para reconhecimento de doença ocupacional 
com pedido de aposentadoria por invalidez c/c danos morais 
e tutela antecipada em face do INSTITUTO NACIONAL DE 
SEGURIDADE SOCIAL – INSS alegando, em síntese, que no 
exercício de sua função de mecânico na empresa Três Marias 
Transportes Ltda acarretou com o tempo uma patologia grave na 
coluna (espondilolise em l4, osteopenia difusa, espondilose na 
coluna total e redução do espaço discal em c5-c6 e l4-l5), tendo 
de ser encaminhado em junho/2016 à autarquia requerida com a 
máxima urgência para receber benefício previdenciário e que até 
o presente momento encontra-se incapacitado em definitivo para 
o desempenho da sua atividade laborativa em razão da gravidade 

de suas patologias, conforme demonstram os laudos, exames e o 
parecer técnico pericial. Que teve o seu pedido foi indeferido, que 
a Autarquia ignorou o seu estado de incapacidade, conforme conta 
do parecer emitido pelo médico Dr. João Paulo Cuadal Soares – 
CRM/RO 2217, o qual concluiu que paciente está INAPTO, para 
qualquer atividade que leve a sobrecarga da sua coluna vertebral, 
portanto para a sua função e inclusive de cobrador e motorista 
de ônibus, recomendando o encaminhamento para o INSS, para 
gozo de auxilio-doença/aposentadoria, haja vista o consenso 
entre os 03 peritos sobre a sua inaptidão e principalmente pelo 
fato da função exercida ser a única atividade para o qual o mesmo 
estava capacitado para gerir o sustento de sua família, ante o seu 
baixo grau de escolaridade. Que procurou resolver o problema 
administrativamente por diversas vezes junto ao INSS buscando 
o seu direito, no entanto, não logrou êxito, sempre esbarrando na 
burocracia e na falta de condições dos médicos peritos do Órgão.
Com base nessas alegações, requereu a concessão de tutela 
antecipada pelo restabelecimento imediato do benefício auxílio-
doença, e, ao final, a procedência dos pedidos, com pagamento das 
prestações vencidas e vincendas, além de verba sucumbencial.
Juntou documentos, laudos e exames. 
O pedido de concessão de tutela de urgência foi deferido (ID: 
9724297). Na oportunidade, foi determinada a realização de perícia 
pelo Instituto Médico Legal.
A requerida apresentou contestação, alegando que a requerente 
não possui a qualidade de segurado da previdência social, pois 
no momento em que requereu o benefício incapacitante, ele não 
possuía mais a qualidade de segurado da previdência ou as 
12 contribuições necessárias para o recebimento do benefício 
incapacitante . Argumentou sobre os requisitos para concessão 
dos benefícios previdenciários: aposentadoria por invalidez, o 
auxílio-doença e o auxílio-acidente, Da necessidade de perícia 
média para concessão do benefício. Do não cabimento de danos 
morais. Apresentou quesitos. Requereu, se considerado fazer jus 
ao benefício, que o termo inicial ser fixado da juntada do laudo 
médico pericial judicial e também a data da cessação deste. Por fim 
requereu a improcedência dos pedidos da inicial.
Houve designação de perícia pelo Instituto Médico Legal ID 
11091929, para a data de 26/07/2017. O IML no ID 11631450, 
reagendou a perícia para 25/08/2017. Em 23/04/18, foi expedido 
ofício (ID 17824068) para que o IML encaminhasse ao juízo o 
laudo pericial. Em 18/05/2018 o IML respondeu que foi realizada 
a perícia, mas que o médico não havia entregado o laudo no setor 
administrativo, e ainda que o médico já tinha se aposentado. Em 
16/08/2018, foi emitido novo ofício ao IML, solicitando a entrega do 
laudo. Em 16/10/2018, ID 22461850, o IML respondeu com a mesma 
resposta dada anteriormente. No Despacho de ID 26787007, foi 
determinado nova perícia para ser realizada pelo Dr. João Paulo 
Cuadal. No ID 26890322. o médico informa seu impedimento pois 
já havia atuado como assistente técnico do autor. No ID 27944039, 
foi determinado a realização da perícia pelo Dr George Hamilton, 
este não se manifestou nos autos. Despacho de ID 30140036, 
encaminhando os autos para o mutirão CEJUSC.
Realizada a perícia médica no autor, conforme Laudo de ID: 
31591098.
Na petição de ID 32170164, a autora alega que diante da 
comprovação na prolação no presente laudo pericial e dos 
documentos apresentados como laudos e exames médicos nos 
autos, cuja as sequelas adquiridas ao requerente (incapacitantes) 
decorrentes do desempenho de suas atividades laborais (NEXO 
CONSAUSALIDADE), e o seu impedimento de desempenha-las 
em definitivo, requerendo o julgamento do presente feito com a 
procedência da demanda com a concessão da aposentadoria por 
invalidez acidentária, alternativamente com a concessão do auxílio-
doença acidentário cumulado com auxílio-acidente, tendo em vista 
que o benefício pleiteado possui o caráter alimentar.
A autarquia ré não se manifestou sobre o laudo pericial.
É o relatório. Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
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Da preliminar da falta da qualidade de segurado:
A lei 8213/91. em seu artigo 25, prescreve o tempo de carência 
mínima para recebimento de benefícios, vejamos:
Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral 
de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, 
ressalvado o disposto no art. 26:
I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) 
contribuições mensais;
Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes 
prestações:
I - pensão por morte, salário-família e auxílio-acidente; (Redação 
dada pela Lei nº 13.846, de 2019)
II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de 
acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional 
ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-
se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções 
especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e 
da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo 
com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou 
outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam 
tratamento particularizado;
No CNIS, juntado no ID 10339181, demonstra que a parte autora 
é contribuinte como empregado de 05/1987 a 08/1989, de 07/1990 
a 07/2011, de 09/2012 a 01/2016. Mesmo que no ano de 2016, 
quando requereu o benefício administrativamente, foram recolhidas 
apenas uma contribuição, o artigo 15 da Lei 8213/91, aduz que:
Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de 
contribuições:
II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o 
segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida 
pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem 
remuneração;
§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) 
meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) 
contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da 
qualidade de segurado.
Como demonstrado a parte autora ao tempo do requerimento ainda 
era segurado do INSS, conforme o inciso II, e mesmo que passado 
este prazo, por ter mais de 120 contribuições, o autor ainda seria 
segurado por mais 12 meses, se encaixando no § 1º. Dessa forma, 
afasto a preliminar.
Do Mérito
Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, inconformada 
com a interrupção de gozo do beneficiário previdenciário auxílio-
doença, requereu seu restabelecimento e posterior conversão em 
aposentadoria por invalidez. 
Inicialmente destaco que o acidente do trabalho deve ser entendido 
como o evento de origem traumática por exposição a agentes 
exógenos (físicos, químicos ou biológicos) que causa lesão corporal 
ou perturbação funcional e que acarreta morte, perda ou redução 
da capacidade laborativa. Conforme lei nº 8.213/91:
Art. 19 – Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do 
trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos 
segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando 
lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a 
perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para 
o trabalho. 
Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo 
anterior, as seguintes entidades mórbidas:
I – doença profissional, assim entendida a produzida ou 
desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada 
atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo 
Ministério do Trabalho e da Previdência Social;
II – doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou 
desencadeada em função de condições especiais em que o 
trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante 
da relação mencionada no inciso I.
Desta maneira, a questão se torna simples e de fácil solução, 
bastando a certeza da condição favorável ou não do autor para 
exercer suas atividades laborais, o que se comprova facilmente 
pela perícia judicial realizada.

No presente caso, pelas provas coligidas aos autos, mormente pelo 
laudo pericial, que a parte autora encontra-se com invalidez parcial 
e permanente, sendo indicado a manutenção do auxílio. Nesse 
sentido, as conclusões do perito:
Logo, não restam dúvidas de que o autor realmente se encontra 
com capacidade reduzida para o trabalho, haja vista a limitação 
relatada e comprovada através do laudo pericial.
Ressalta-se, que o laudo médico foi elaborado pelo médico perito 
do Juízo, Dr. Hemanoel Fernando dos Anjos Ferro, CRM-RO 
2141, considerado imparcial e sem qualquer interesse na causa. 
Assim, há que se considerar como prova válida e necessária à 
solução da lide, eis que sua conclusão é clara que a sua doença 
foi agravada pelo seu labor que exerce há 26 anos, tendo ocorrido 
concausa entre a atividade de mecânico por longos anos e a 
degeneração da coluna.
Com efeito, o laudo pericial é inequívoco ao concluir que, o 
paciente/autor é portador de invalidez parcial e permanente.
Logo, da análise dos autos, especialmente o laudo pericial, não 
tenho como extrair outra conclusão de que o autor encontra-se 
com incapacidade permanente e parcial do labor habitual.
Não obstante, o art. 59 da lei n. 8.213/91, bem como os artigos 
71, 77 e 78 do Decreto nº 3.048/1999 amparam o direito pleiteado 
pelo autor no presente caso.
Esclareço ainda que o art. 86 da Lei. 8.213/91, com a nova 
redação da Lei. n.9.528/97, diz o seguinte: 
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao 
segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de 
acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem 
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente 
exercia.
§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por 
cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto 
no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até 
a data do óbito do segurado.
Assim, considerando o raciocínio supra exposto, tenho que a 
legislação atual deve alcançar o infortúnio sofrido pelo autor, 
exatamente para conceder-lhe o benefício auxílio-acidente, 
já que resta devidamente comprovado, por meio do laudo 
pericial, que as sequelas decorrentes da sua atividade habitual 
causou-lhe limitação parcial. A despeito desse entendimento, a 
jurisprudência:
REMESSA OFICIAL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONVERSÃO DE 
AUXÍLIO DOENÇA EM AUXÍLIO ACIDENTE. Comprovada a 
redução da capacidade de trabalho em decorrência de atividade 
laboral, converte-se o auxílio-doença em acidentário. (TJ-DF - 
RMO: 20090110394739 DF 0215837-85.2009.8.07.0015, Relator: 
FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 17/09/2014, 4ª Turma 
Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 01/10/2014. Pág.: 
107).
Portanto, é o caso de concessão de benefício consistente em 
auxílio-acidente e não aposentadoria por invalidez, conforme 
acima asseverado e por conclusão extraída do laudo produzido 
nos autos em epígrafe.
Deve ser frisado que a aposentadoria por invalidez só é cabível 
ou adequada em casos de conclusão, pela perícia médica, de 
incapacidade total e definitiva para o trabalho, o que não ocorreu 
nestes autos.
Dessa forma, dispõe o art. 86, da Lei 8.213/91, que o auxílio-
doença será concedido “ao segurado quando, após consolidação 
das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, 
resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para 
o trabalho que habitualmente exercia. ”
Portanto, reconheço à parte autora o direito ao benefício 
previdenciário auxílio-acidente, devidos a partir da perícia médica 
que constatou sua incapacidade, ou seja, 10 de outubro de 
2019.
Quanto ao dano moral, sem razão a parte autora. O fato de 
Autarquia ter indeferido o pedido administrativamente, por si 
só, não é capaz de gerar danos morais ao administrado. Não 
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restou demonstrado nos autos que o indeferimento do pedido 
administrativo tenha sido capaz de causar danos morais à autora, 
razão pela qual a improcedência do pedido de danos morais é 
medida que se impõe.
No tocante às parcelas vencidas, ou seja, os auxílios doenças que 
deixou de receber por conta do proceder indevido da autarquia 
Ré, tenho que faz jus a autora ao recebimento dessas a partir da 
cessação indevida do benefício até o efetivo restabelecimento.
Para realização dos cálculos, as verbas vencidas deverão ser 
corrigidas monetariamente a partir de cada mês, além de juros de 
mora de 1% ao mês contados da citação, devendo ser considerado 
para todos os fins o valor do benefício auxílio-doença, e isso porque 
o laudo pericial somente constatou a incapacidade parcial em data 
posterior, não podendo retroagir para atingir situações pretéritas.
III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, considerando tudo mais que dos autos consta, 
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados 
na presente ação proposta por ANTÔNIO DO NASCIMENTO em 
face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – 
INSS, para: 1) Tornar definitiva a tutela de urgência já concedida; 
2) Converter o benefício auxílio-doença em auxílio-acidente 
desde 10 de outubro de 2019 (data da perícia). Condenar a 
instituição ré ao pagamento das parcelas vencidas a partir do 
indeferimento administrativo do benefício até a data de seu efetivo 
restabelecimento, considerando-se o valor do auxílio-doença para 
fins de realização dos cálculos.
As prestações vencidas deverão ser pagas de uma vez e por 
compreenderem período em que já estava em vigor a Lei nº 
11.960/09, a correção monetária deve ser calculada de acordo com 
o Tema 810 do STF e juros de 0,5 % ao mês.
Sucumbente a Fazenda, condeno a parte requerida no pagamento 
de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. 
Sem custas finais.
Intime-se o INSS para, no prazo de 10 dias, comprovar nos autos 
o pagamento dos honorários periciais para o Perito Dr. Hemanoel 
Fernando dos Anjos Ferro, CRM-RO 2141 - CPF: 612.738.482-
68, vindo o comprovante, expeça-se ofício para transferência dos 
valores para a conta do perito.
Não havendo pagamento e nem requerimento do credor para a 
execução da sentença após o trânsito em julgado, arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz dos Santos Leal 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7011564-35.2018.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI - 
RO4937-S
EXECUTADO: ELIZEU GOMES DE SOUZA
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta 
aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o 
EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas 
CÓDIGO 1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, 
sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em 
relação a cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado 
o respectivo comprovante. Prazo 05 (cinco dias).

1ª VARA CÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7036330-21.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: Einstein Instituição de ensino Ltda. EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: IGOR JUSTINIANO SARCO - 
RO7957
EXECUTADO: THALES SAAD PAES VALADARES e outros
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no 
link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf, exceto se 
beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7025260-07.2019.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
(81)
AUTOR: BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO 
E INVESTIMENTO.
Advogado do(a) AUTOR: CELSO MARCON - RO3700-A
RÉU: RONALDO HENRIQUE AMORIM DE SOUZA
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no 
link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf, exceto se 
beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7020744-41.2019.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
(81)
AUTOR: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 
HONDA LTDA
Advogados do(a) AUTOR: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 
MACEDO - RO6842, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - 
SP107414-A
RÉU: FRANCISCO DO NASCIMENTO ELIAS
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no 
link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf, exceto se 
beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7029150-51.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E 
CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: CAMILA BEZERRA BATISTA 
- RO7212, IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO - 
RO796, SAMIR RASLAN CARAGEORGE - RO9301
EXECUTADO: VANESSA AFONSO MOTA e outros
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no
link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf, exceto se
beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São 
João Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 
3217-1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7039742-57.2019.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: AGROPECUARIA PICA-PAU COMERCIO E 
REPRESENTACAO LTDA
Advogados do(a) AUTOR: CAREN RANILE MOURA DE 
SOUZA - RO7485, FRANK MENEZES DA SILVA - RO7240
RÉU: MAURICELIO SOARES DA SILVA
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da 
certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento 
de custas de acordo com a diligência requisitada, tabela 
abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão 
vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do 
art. 17 da Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no 
link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/
guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, exceto se 
beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São 
João Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 
3217-1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7013502-31.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE 
PORTO VELHO LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: WYLIANO ALVES CORREIA 
- RO2715
EXECUTADO: VALDECI CAMILO DE OLIVEIRA e outros
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da 
certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento 
de custas de acordo com a diligência requisitada, tabela 
abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão 
vir acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do 
art. 17 da Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no 
link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/
guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, exceto se 
beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7021666-19.2018.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
(81)
AUTOR: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 
INSVESTIMENTO S.A
Advogado do(a) AUTOR: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA 
- SP115665
RÉU: RAIMUNDO FAGNER PEREIRA LIMA
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no 
link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf, exceto se 
beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7046481-46.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CONDOMINIO PORTAL DAS ARTES
Advogados do(a) EXEQUENTE: BRUNO PAIVA OLIVEIRA - 
RO8056, JEANDERSON LUIZ VALERIO ALMEIDA - RO6863
EXECUTADO: RONNY PETERSON CELIA RIGATO
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no
 link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf, exceto se 
beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7050714-86.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: HAMILTON FERREIRA SOARES e outros
Advogados do(a) AUTOR: OCTAVIA JANE LEDO SILVA - RO1160, 
RAIMISSON MIRANDA DE SOUZA - RO5565
Advogado do(a) AUTOR: RAIMISSON MIRANDA DE SOUZA - 
RO5565
RÉU: DORALICE DO ESPIRITO SANTO SILVA, ELISABETE 
ESPIRITO SANTO SILVA, ELANE DO ESPIRITO SANTO SILVA, 
ELICA DO ESPIRITO SANTO SILVA
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual será 
realizada na sala de audiências da CEJUSC, conforme informações 
abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA CEJUSC - Data: 07/02/2020 Hora: 
10:00 
CEJUSC localizada na Av. Pinheiro Machado, 777, Olaria, Nesta.
Ficam as partes devidamente intimadas.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7025491-39.2016.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: Einstein Instituição de ensino Ltda. EPP
Advogados do(a) EXEQUENTE: IGOR JUSTINIANO SARCO - 
RO7957, EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ - RO4389
EXECUTADO: ROSILANE FERREIRA MARTINS
INTIMAÇÃO Fica a parte EXEQUENTE, por meio de seu advogado, 
no prazo de 05 (cinco) dias, intimada a apresentar procuração com 
poderes específicos para receber valores/dar quitação ou indicar 
conta para transferência com nome do titular e CNPJ/CPF.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0017121-64.2014.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: Condomínio Águas do Madeira Residencial Clube
Advogados do(a) EXEQUENTE: TIAGO BARBOSA DE ARAUJO - 
RO7693, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RO4875
EXECUTADO: Direcional Ambar Empreendimentos Imobiliários Ltda 
e outros
Advogados do(a) EXECUTADO: GLEIDSON SANTOS OLIVEIRA - 
RO8479, JOAO PAULO DA SILVA SANTOS - DF60471, GRACA 
JACQUELINE DA CUNHA LIMA - RO626-A
INTIMAÇÃO Fica a parte EXEQUENTE, por meio de seu advogado, 
no prazo de 05 (cinco) dias, intimada a apresentar procuração com 
poderes específicos para receber valores/alvarás ou indicar conta 
para transferência dos valores com nome do titular e CPF/CNPJ.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
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e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7050564-08.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARIA BERNADETE GOMES COSTA
Advogados do(a) AUTOR: ANA LIDIA DA SILVA - RO4153, 
RAPHAEL TAVARES COUTINHO - RO9566
RÉU: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual 
será realizada na sala de audiências da CEJUSC, conforme 
informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA CEJUSC - Data: 10/02/2020 Hora: 
12:00 
CEJUSC localizada na Av. Pinheiro Machado, 777, Olaria, Nesta.
Ficam as partes devidamente intimadas.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7018884-05.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDSON ROSAS JUNIOR - 
AM1910
EXECUTADO: TANIA OLIVEIRA SENA
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS Fica a parte 
AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar 
manifestação acerca dos documentos juntados no ID 32564800.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7002584-65.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: NELCINA MARIA DE AZEVEDO LIMA e outros
Advogado do(a) AUTOR: BRENO AZEVEDO LIMA - RO2039
Advogado do(a) AUTOR: BRENO AZEVEDO LIMA - RO2039
RÉU: PORTO NORTE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME e 
outros 
Advogado do(a) RÉU: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - 
RJ95502
INTIMAÇÃO REQUERIDO - CONTRARRAZÕES
Fica a parte REQUERIDA intimada, na pessoa do seu advogado, 
para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as Contrarrazões 
Recursais.

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível 0021706-62.2014.8.22.0001 
Procedimento Comum Cível 
AUTOR: SILVANA DA SILVA FERREIRA 
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA 
RÉUS: SIVALDO CANDIDO DA SILVA, PATRICIA VANUSA 
VIEIRA, ROSANA APARECIDA DA SILVA, LUCIANA CRISTINA 
DA SILVA 
ADVOGADOS DOS RÉUS: 
SENTENÇA
Vistos, etc... I – RELATÓRIO SILVANA DA SILVA FERREIRA 
propôs a presente AÇÃO DE COBRANÇA em face de LUCIANA 
CRISTINA DA SILVA, ROSANA APARECIDA DA SILVA, SIVALDO 

CANDIDO DA SILVA e PATRÍCIA VANUSA VIEIRA alegando 
em síntese ser irmã das parte requeridas. Aduz que em 2010 
venderam 11 (onze) lotes localizados na rua Palestra Itália, bairro 
Jardim Beira Rio, cidade de Várzea Grande – MT, pelo valor de R$ 
38.000,00 (trinta e oito mil reais), fruto da herança deixada pelo 
seu genitor, falecido aos 25.9.2005. Que ao receber ligação dos 
seus irmãos e o contrato, o assinou, enviando-o de volta com a 
promessa de que a quantia seria repartida. Que após devolver o 
contrato não recebeu o valor prometido. Narrou que após conversar 
com ROSANA, essa lhe depositou apenas R$ 1.800,00 (um mil e 
oitocentos reais) alegando que grande parte do dinheiro foi usada 
para quitação de impostos e despesas cartorárias. Dizendo ter 
recebido quantia inferior ao devido, requereu a condenação das 
partes requeridas ao pagamento solidário do montante atualizado 
de R$ 12.123,30 (doze mil, cento e vinte e três reais e trinta 
centavos), além das verbas de sucumbência. LUCIANA CRISTINA 
DA SILVA e ROSANA APARECIDA DA SILVA apresentaram 
defesa. Suscitaram incompetência do Juízo. Que após o óbito 
do genitor todos os herdeiros concordaram sobre o contrato de 
compra e venda, de modo que não pretendem resistir à pretensão 
da autora, desde que seja dividido pelos irmãos em partes iguais. A 
autora afirma serem 04 (quatro), quando, no entanto, são 05 (cinco). 
Ademais, que todos os herdeiros devem arcar com os custos e 
gastos da transação. Concluíram, no caso de não acolhimento das 
preliminares, a improcedência dos pedidos. Houve réplica. Decisão 
saneadora no ID 19192187, pág. 16/17. Os demais herdeiros 
SIVALDO CANDIDO DA SILVA e PATRÍCIA VANUSA VIEIRA foram 
citados por edital e apresentaram contestação por negativa geral. A 
autora, por sua vez, apresentou nova réplica. Vieram-me os autos 
conclusos. É o breve relatório. Decido. II – FUNDAMENTAÇÃO O 
feito comporta julgamento antecipado na forma do art. 355, I, CPC. 
Dispensável, portanto, dilação probatória. Do Mérito. As partes são 
legítimas e estão bem representadas. Presentes as condições da 
ação e os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do 
processo, o mérito pode ser apreciado. Da análise dos autos, vejo 
que o processo é simples e de fácil solução, sobretudo diante da 
ausência de resistência dos réus em relação ao pagamento da 
respectiva quota-parte da venda dos terrenos que pertence à parte 
autora, desde que observado o número total de herdeiros (05) e 
descontados os custos e despesas decorrentes do negócio. Os 
réus SIVALDO CANDIDO DA SILVA e PATRÍCIA VANUSA VIEIRA 
apresentaram suas defesas por negativa geral, não trazendo 
qualquer matéria de defesa que possa levar à entendimento 
diverso. No caso, conforme consta no contrato particular de 
compra e venda de imóveis (ID 19192136, pág. 63/64) seu valor 
total foi de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais). Na oportunidade, 
assinaram o documento SIVALDO CANDIDO DA SILVA, ROSANA 
APARECIDA DA SILVA e LUCIANA CRISTINA DA SILVA. Em 
relação às despesas cartorárias e tributárias, temos as constantes 
no ID 19192136, pág. 66 a 97, que totalizam R$ 1.618,37 (um 
mil, seiscentos e dezoito reais e trinta e sete centavos). Logo, o 
saldo remanescente a ser compartilhado entre os herdeiros é de 
R$ 36.381,63 (trinta e seis mil, trezentos e oitenta e um reais e 
sessenta e três centavos). Alguns dos comprovantes de despesas 
juntados por LUCIANA e ROSANA não guardam relação com o 
processo, tendo em vista que seus conteúdos expressam compras 
de supermercado e na “Casa da Pesca”. No total, os herdeiros 
são cinco pessoas, quais sejam: SILVANA (autora), LUCIANA, 
ROSANA, SIVALDO e PATRÍCIA, de maneira que, dividindo o 
montante líquido da negociação em partes iguais, obtêm-se a quantia 
de R$ 7.276,32 (sete mil, duzentos e setenta e seis reais e trinta e 
dois centavos). Subtraindo-se àquilo que já recebeu (R$ 1.800,00), 
resta à autora a quantia de R$ 5.476,32 (cinco mil, quatrocentos 
e setenta e seis reais e trinta e dois centavos), monetariamente 
corrigidos desde a data do pagamento parcial (9.5.2014) e juros 
de mora de 1% ao mês da citação da última parte requerida. III – 
DISPOSITIVO Do exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE 
os pedidos formulados na inicial para o fim de CONDENAR os 
requeridos, solidariamente, ao pagamento, em favor da autora, 
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da quantia de de R$ 5.476,32 (cinco mil, quatrocentos e setenta e 
seis reais e trinta e dois centavos), monetariamente corrigidos pela 
tabela da Corregedoria Geral da Justiça de Rondônia desde a data 
do pagamento parcial (9.5.2014) e juros de mora de 1% ao mês da 
citação da última parte requerida. Cada parte ré deverá responder 
solidariamente, desde que não ultrapasse o quinhão recebido pela 
venda dos imóveis (R$ 7.276,32). Considerando a sucumbência 
mínima da autora, condeno apenas os réus ao pagamento das 
custas, despesas processuais, além dos honorários advocatícios, 
que com fundamento no art. 85, §2º, do CPC, fixo em 10% (dez por 
cento) sobre o valor da condenação. Com o trânsito em julgado, se 
nada for requerido, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
21 de novembro de 2019 
Jorge Luiz dos Santos Leal 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7021344-62.2019.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: UNITAS AGRICOLA S/A
Advogados do(a) EXEQUENTE: ULYSSES DOS SANTOS BAIA 
- SP160422, ALLISON DILLES DOS SANTOS PREDOLIN - 
SP285526
EXECUTADO: TRANSPORTADORA PLANALTO LTDA e outros 
(2)
Advogados do(a) EXECUTADO: FRANCISCO JOSE GONCALVES 
DE CAMARGO FILHO - RO2764, ANDRE COELHO JUNQUEIRA 
- RO6485
Advogados do(a) EXECUTADO: FRANCISCO JOSE GONCALVES 
DE CAMARGO FILHO - RO2764, ANDRE COELHO JUNQUEIRA 
- RO6485
Advogados do(a) EXECUTADO: FRANCISCO JOSE GONCALVES 
DE CAMARGO FILHO - RO2764, ANDRE COELHO JUNQUEIRA 
- RO6485
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL 
expedido, devendo proceder a retirada do alvará expedido 
via internet, bem como efetuar seu levantamento no prazo de 
validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores 
serem transferidos para a Conta Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0022296-73.2013.8.22.0001
Classe : EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)
EMBARGANTE: MAROUN MANSILHA CURY
Advogados do(a) EMBARGANTE: MOACYR RODRIGUES 
PONTES NETTO - RO4149, BRUNO LUIZ PINHEIRO LIMA - 
RO3918
EMBARGADO: JOSE RENATO SILVA RAMOS
Advogado do(a) EMBARGADO: EDSON MATOS DA ROCHA - 
RO1208
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo 
de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.

Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 
3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, 
desde que apresentado pedido descritivo, acompanhado de 
planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, 
visando a intimação da parte adversa ao início do cumprimento de 
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0022296-73.2013.8.22.0001
Classe : EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)
EMBARGANTE: MAROUN MANSILHA CURY
Advogados do(a) EMBARGANTE: MOACYR RODRIGUES 
PONTES NETTO - RO4149, BRUNO LUIZ PINHEIRO LIMA - 
RO3918
EMBARGADO: JOSE RENATO SILVA RAMOS
Advogado do(a) EMBARGADO: EDSON MATOS DA ROCHA - 
RO1208
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo 
de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 
3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, 
desde que apresentado pedido descritivo, acompanhado de 
planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, 
visando a intimação da parte adversa ao início do cumprimento de 
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7024779-78.2018.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ATILA ANDRE RODRIGUES
Advogado do(a) AUTOR: VITORIA JOVANA DA SILVA UCHOA - 
RO9233
RÉU: Telefonica Brasil S.A.
Advogado do(a) RÉU: WILKER BAUHER VIEIRA LOPES - 
GO29320
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo 
de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 
3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, 
desde que apresentado pedido descritivo, acompanhado de 
planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, 
visando a intimação da parte adversa ao início do cumprimento de 
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7024779-78.2018.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
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AUTOR: ATILA ANDRE RODRIGUES
Advogado do(a) AUTOR: VITORIA JOVANA DA SILVA UCHOA - 
RO9233
RÉU: Telefonica Brasil S.A.
Advogado do(a) RÉU: WILKER BAUHER VIEIRA LOPES - 
GO29320
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo 
de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 
3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, 
desde que apresentado pedido descritivo, acompanhado de 
planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, 
visando a intimação da parte adversa ao início do cumprimento de 
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7037680-78.2018.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ASSOCIACAO DOS PRACAS E FAMILIARES DA 
POLICIA E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA
Advogado do(a) AUTOR: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS - 
RO3208
RÉU: CLARO S.A.
Advogado do(a) RÉU: RAFAEL GONCALVES ROCHA - 
PA16538-A
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo 
de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 
3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, 
desde que apresentado pedido descritivo, acompanhado de 
planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, 
visando a intimação da parte adversa ao início do cumprimento de 
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7037680-78.2018.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ASSOCIACAO DOS PRACAS E FAMILIARES DA 
POLICIA E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA
Advogado do(a) AUTOR: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS - 
RO3208
RÉU: CLARO S.A.
Advogado do(a) RÉU: RAFAEL GONCALVES ROCHA - 
PA16538-A
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo 
de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 
3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, 
desde que apresentado pedido descritivo, acompanhado de 
planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, 
visando a intimação da parte adversa ao início do cumprimento de 
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7057573-26.2016.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: IRACEMA BARROS DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA 
- RO1073
RÉU: BANCO TRIANGULO S/A
Advogado do(a) RÉU: JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR 
- RN392-A
INTIMAÇÃO AUTOR/EXEQUENTE - DEPÓSITO JUDICIAL Fica a 
parte AUTORA intimada, por meio de seu patrono, a manifestar-
se no prazo de 05 dias sobre o Depósito Judicial de ID 32811067 
comprovado nos autos. Em igual prazo deve informar a satisfação 
do crédito e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de 
presunção de aceitação tácita quanto aos valores depositados 
como sendo o pagamento integral da obrigação. Caso, opte por 
transferência bancária deverá informar os dados bancários, os 
quais devem estar de acordo com a procuração nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7052693-88.2016.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: LILIANE APARECIDA AVILA
Advogados do(a) AUTOR: THIAGO VALIM - RO6320, NICOLE 
DIANE MALTEZO MARTINS - RO7280
RÉU: BANCO DO BRASIL SA
Advogados do(a) RÉU: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 
RO6676, SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG44698-A
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo 
de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 
3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, 
desde que apresentado pedido descritivo, acompanhado de 
planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, 
visando a intimação da parte adversa ao início do cumprimento de 
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7052693-88.2016.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: LILIANE APARECIDA AVILA
Advogados do(a) AUTOR: THIAGO VALIM - RO6320, NICOLE 
DIANE MALTEZO MARTINS - RO7280
RÉU: BANCO DO BRASIL SA
Advogados do(a) RÉU: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 
RO6676, SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG44698-A
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo 
de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.
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Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 
3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, 
desde que apresentado pedido descritivo, acompanhado de 
planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, 
visando a intimação da parte adversa ao início do cumprimento de 
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7000978-02.2019.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
(81)
AUTOR: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 
HONDA LTDA
Advogado do(a) AUTOR: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR 
- SP107414-A
RÉU: WANDERSON DA SILVA SOARES
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7031123-12.2017.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: FRANCIMAR DE SOUZA PERES
Advogado do(a) AUTOR: VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES - 
RO6985
RÉU: BANCO LOSANGO SA - BANCO MÚLTIPLO
Advogado do(a) RÉU: WILSON BELCHIOR - RO6484-A
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo 
de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 
3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, 
desde que apresentado pedido descritivo, acompanhado de 
planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, 
visando a intimação da parte adversa ao início do cumprimento de 
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível

Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7031123-12.2017.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: FRANCIMAR DE SOUZA PERES
Advogado do(a) AUTOR: VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES - 
RO6985
RÉU: BANCO LOSANGO SA - BANCO MÚLTIPLO
Advogado do(a) RÉU: WILSON BELCHIOR - RO6484-A
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo 
de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 
3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, 
desde que apresentado pedido descritivo, acompanhado de 
planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, 
visando a intimação da parte adversa ao início do cumprimento de 
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7039517-42.2016.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CERNOV LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ZENIA LUCIANA CERNOV DE 
OLIVEIRA - RO641
EXECUTADO: CARLOS RENATO GONCALVES FERREIRA DA 
SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO: MARCOS ANTONIO METCHKO - 
RO1482
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo 
de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 
3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, 
desde que apresentado pedido descritivo, acompanhado de 
planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, 
visando a intimação da parte adversa ao início do cumprimento de 
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7039517-42.2016.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CERNOV LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ZENIA LUCIANA CERNOV DE 
OLIVEIRA - RO641
EXECUTADO: CARLOS RENATO GONCALVES FERREIRA DA 
SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO: MARCOS ANTONIO METCHKO - 
RO1482
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo 
de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.
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Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 
3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, 
desde que apresentado pedido descritivo, acompanhado de 
planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, 
visando a intimação da parte adversa ao início do cumprimento de 
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7042908-97.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO RESIDENCIAL VERANA PORTO 
VELHO
Advogado do(a) EXEQUENTE: GEISEBEL ERECILDA MARCOLAN 
- RS70369
EXECUTADO: JULIANA MARIA MASSERA
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7044118-23.2018.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: INSTITUTO JOAO NEORICO
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA 
CAHULLA - RO4117, TIAGO FAGUNDES BRITO - RO4239
EXECUTADO: MARIA JULIA ALVES PEREIRA
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS Fica a parte 
AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar 
manifestação acerca dos documentos juntados.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7028278-36.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JEFERSON DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: LUAN ICAOM DE ALMEIDA AMARAL - 
RO7651

RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO 
DPVAT SA
Advogados do(a) RÉU: ANNA CARMEN DE SOUZA PITA - 
RO10374, JOSE HENRIQUE BARROSO SERPA - RO9117
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL 
expedido, devendo proceder a retirada do alvará expedido 
via internet, bem como efetuar seu levantamento no prazo de 
validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores 
serem transferidos para a Conta Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7006726-15.2019.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL LAURA VICUNA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALEXANDRE CARNEIRO 
MORAES - RO6739
EXECUTADO: MARCOS VENILSON PAIVA
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7042330-37.2019.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 
VALE DO JAMARI - SICOOB VALE DO JAMARI
Advogado do(a) AUTOR: FRANCIELE DE OLIVEIRA ALMEIDA - 
RO9541
RÉU: GERALDA RODRIGUES DA SILVA
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
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CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7000959-93.2019.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO (181)
REQUERENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO 
E INVESTIMENTO
Advogado do(a) REQUERENTE: HUDSON JOSE RIBEIRO - 
SP150060
REQUERIDO: WEVERSON ARAUJO DA SILVA
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7014812-72.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE 
RONDONIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES - 
RO4594
EXECUTADO: ELIZONEI LIMA DE CARVALHO e outros (2)
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7037183-30.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI 
RODRIGUES - RO4875
EXECUTADO: ANGELICA MARIA DE JESUS DA SILVA
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7015281-21.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: CAROLINE CARRANZA 
FERNANDES - RO1915
EXECUTADO: ANGELA ADRIANA KERN
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
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Processo : 7019374-27.2019.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
(81)
AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO BRAZ DA SILVA - RO6557
RÉU: LUIZ HENRIQUE ALVES DA SILVA
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7043843-40.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: M. S. COMERCIAL IMPORTADORA E 
EXPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: FLAVIANA LETICIA RAMOS 
MOREIRA - AC4688
EXECUTADO: VANIEL MOREIRA PEREIRA
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no 
link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf, exceto se beneficiado(s) pela 
concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7034806-57.2017.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: EFISIA CORREIA DA SILVA e outros (2)

Advogados do(a) AUTOR: DEBORA PANTOJA BASTOS - 
RO7217, VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA - RO2479, DENISE 
GONCALVES DA CRUZ ROCHA - RO1996
Advogados do(a) AUTOR: DEBORA PANTOJA BASTOS - 
RO7217, VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA - RO2479, DENISE 
GONCALVES DA CRUZ ROCHA - RO1996
Advogados do(a) AUTOR: DEBORA PANTOJA BASTOS - 
RO7217, VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA - RO2479, DENISE 
GONCALVES DA CRUZ ROCHA - RO1996
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER - RO3861
INTIMAÇÃO PARTES - LAUDO PERICIAL
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 15 
(quinze) dias, acerca do laudo pericial apresentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0005595-66.2015.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI - 
RO4937-S
EXECUTADO: NADSON LEONARDO GARCA e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta 
aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o 
EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas 
CÓDIGO 1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, 
sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em 
relação a cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado 
o respectivo comprovante. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0015584-33.2014.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S. A
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI - 
RO4937-S
EXECUTADO: REGINALDO DE SOUZA CORTES e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta 
aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o 
EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas 
CÓDIGO 1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, 
sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em 
relação a cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado 
o respectivo comprovante. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7009688-45.2018.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: M. E. L. COMERCIO DE MADEIRAS SOLTOVSKI 
LTDA - ME
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Advogado do(a) EXEQUENTE: WANDERSON MODESTO DE 
BRITO - RO4909
EXECUTADO: S. P. TRANSPORTES E COMERCIO EIRELI - 
EPP
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/
se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e 
arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0007029-32.2011.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: SAGA AMAZONIA COMERCIO DE VEICULOS 
LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: LUIZ ROBERTO MENDES 
DE SOUZA - RJ187061, LUIZ FELIPE DA SILVA ANDRADE - 
RO6175, JOSE ALEXANDRE CASAGRANDE - RO379-B, MAGDA 
ZACARIAS DE MATOS - SP284219
EXECUTADO: KAPA SERVICE LTDA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO: NOEMIA APARECIDA PEREIRA 
VIEIRA - SP104016
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta 
aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o 
EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas 
CÓDIGO 1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, 
sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em 
relação a cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado 
o respectivo comprovante. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0024329-02.2014.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI - 
RO4937-S
EXECUTADO: FAUSTINO RAMOS
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta 
aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o 
EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas 
CÓDIGO 1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, 
sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em 
relação a cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado 
o respectivo comprovante. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0025174-05.2012.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS MDM 
LTDA

Advogados do(a) EXEQUENTE: TIAGO HENRIQUE MUNIZ 
ROCHA - RO7201, JACIMAR PEREIRA RIGOLON - RO1740
EXECUTADO: LUIZ ANTONIO VITORINO - ME
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta 
aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o 
EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas 
CÓDIGO 1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, 
sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em 
relação a cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado 
o respectivo comprovante. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0020285-42.2011.8.22.0001
Classe : AÇÃO DE EXIGIR CONTAS (45)
AUTOR: FRANCISCO SIMPLICIO DA MOTA
Advogados do(a) AUTOR: MARCOS ANTONIO METCHKO - 
RO1482, MARCOS ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS - RO846
RÉU: Elio Francisco de Carvalho
Advogados do(a) RÉU: SILVANA CASTRO MUNIZ - RO3328, 
WELYS ARAUJO DE ASSIS - RO3804
INTIMAÇÃO AUTOR - OFÍCIO
Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, no prazo 
de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da resposta de ofício de 
Id 32721863.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7043556-82.2016.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE 
RONDONIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES - 
RO4594
EXECUTADO: ALVARO CARVALHO DO NASCIMENTO e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento no 
feito no prazo de 05 dias, requerendo o que entender de direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7041462-93.2018.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: BANCO ITAÚ
Advogados do(a) AUTOR: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - 
SP156187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649
RÉU: ANGELITA VIEIRA
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS REPETIÇÃO DE ATO
Fica a parte AUTORA intimada para que, no prazo de 05 
(cinco) dias, proceda ao prévio recolhimento das custas da 
diligência, CÓDIGO 1008.1, conforme estabelecido no art. 19 da 
Lei 3.896/2016.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0003407-03.2015.8.22.0001
Classe : AÇÃO DE EXIGIR CONTAS (45)
AUTOR: FABIANA LEAO COSTA
Advogados do(a) AUTOR: ISRAEL FERREIRA DE OLIVEIRA - 
RO7968, JOSÉ MARIA DE SOUZA RODRIGUES - RO1909
RÉU: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Advogados do(a) RÉU: KARINNY DE MIRANDA CAMPOS - 
RO2413, MANUELA MOTTA MOURA DA FONTE - PE20397, 
CAMILA DE ANDRADE LIMA - PE1494
INTIMAÇÃO Fica a parte AUTORA, por meio de seu advogado, no 
prazo de 10 (DEZ) DIAS, intimada para se manifestar quanto ao 
prosseguimento da execução, apresentando planilha atualizada do 
débito e meio alternativo para execução, sob pena de extinção e 
arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7010352-42.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 
DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Advogados do(a) EXEQUENTE: GEISIELI DA SILVA ALVES - 
RO9343, EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - RO2930, NOEL 
NUNES DE ANDRADE - RO1586
EXECUTADO: E. M. S. DA SILVA MARTINS - ME e outros (2)
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS REPETIÇÃO DE ATO
Fica a parte AUTORA intimada para que, no prazo de 05 
(cinco) dias, proceda ao prévio recolhimento das custas da 
diligência, CÓDIGO 1008.1, conforme estabelecido no art. 19 da 
Lei 3.896/2016.

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível 7027417-55.2016.8.22.0001 
Procedimento Comum Cível 
AUTOR: ROSSILENA MARCOLINO DE SOUZA 
ADVOGADO DO AUTOR: MAYLLA GRACIOSA COUTINHO 
CIARINI MORAIS OAB nº RO7878 
RÉU: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS 
ADVOGADO DO RÉU: THIAGO PESSOA ROCHA OAB nº 
PE29650 
DESPACHO
Vistos.
Na forma dos artigos 513 e 523, CPC/2015, intime-se a parte 
devedora para, querendo, efetuar e comprovar o pagamento 
voluntário da condenação, sob pena de incorrer em multa de 10% 
(dez por cento) e, ainda, honorários advocatícios de cumprimento 
de sentença também fixados em 10%, salvo oposição de embargos. 
Deve ser frisado que em caso de não comprovação nos autos do 
pagamento eventualmente efetivado a parte executada estará 
sujeita a cobrança da multa e dos honorários de cumprimento de 
sentença.
A intimação se dará por meio do Diário da Justiça nos termos do 
§ 2º do artigo 513 do CPC/2015, ou por meio eletrônico caso haja 
advogado cadastrado no sistema do PJE.
Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis sem que haja o pagamento 
voluntário, haverá início imediato do prazo para apresentação de 
impugnação, independentemente de nova intimação ou penhora, 
nos termos do art. 525 do CPC/2015.

Não havendo manifestação da parte executada nos prazos acima 
assinalados, o exequente deverá, no prazo de 10 (dez) dias, se 
manifestar quanto ao prosseguimento da execução, apresentando 
planilha atualizada do débito e meio alternativo para execução, sob 
pena de extinção e arquivamento.
Proceda-se com a evolução da classe processual para cumprimento 
de sentença.
SIRVA CÓPIA DESTA DECISÃO COMO CARTA/MANDADO.
22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz dos Santos Leal 
Juiz de Direito
Intimação de:
RÉU: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS, RUA 
SENADOR DANTAS 105, - DE 73 AO FIM - LADO ÍMPAR CENTRO 
- 20031-204 - RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
OBSERVAÇÃO: Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis sem 
que haja o pagamento voluntário, haverá início imediato do prazo 
para apresentação de impugnação, independentemente de nova 
intimação ou penhora, nos termos do art. 525 do CPC/2015. Caso 
não tenha condições de constituir advogado, deverá procurar 
o Defensor Público da Comarca, junto a Defensoria Pública do 
Estado, localizada à rua Padre Chiquinho 913, Pedrinhas, Porto 
Velho/RO. Por fim, o processo acima mencionado poderá ser 
consultado via endereço eletrônico: http://www.tjro.jus.br/inicio-pje. 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível 0017108-70.2011.8.22.0001 
Execução de Título Extrajudicial 
EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA SA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MICHEL FERNANDES BARROS 
OAB nº RO1790, ALINE FERNANDES BARROS OAB nº RO2708 
EXECUTADOS: MAURICIO MARCOS DOMINGUES, W & G 
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME, HERIBERTO 
DOMINGUES, DIOGO DOMINGUES 
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA 
Valor: R$ 304.070,78
DESPACHO 
Vistos,
A parte credora juntou aos autos comprovante de pagamento das 
custas para desentranhamento de mandado de penhora.
No entanto, observo que apenas a diligência em relação a “Irmãos 
Domingos Ltda” deverá ser cumprida na comarca de Porto Velho. 
Todas as demais em Manaus-AM.
Assim, defiro o pedido. Expeça-se mandado de penhora de bens 
em relação à IRMÃOS DOMINGOS LTDA.
Quanto aos demais executados, defiro a expedição de carta 
precatória.
Após, intime-se a parte autora para retirar o expediente em cinco 
dias e comprovar a distribuição em dez dias, ficando a seu encargo 
o acompanhamento da precatória, devendo, inclusive, sempre 
manter este Juízo informado quanto ao estágio da mesma.
Porto Velho - RO, 22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz dos Santos Leal 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo nº 7024573-
30.2019.8.22.0001
Assunto: DIREITO DO CONSUMIDOR
Classe: Procedimento Sumário
AUTOR: NAJARA DA SILVA CAVALCANTE
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ADVOGADO DO AUTOR: MARCIA APARECIDA DE MELLO 
ARTUSO OAB nº RO3987
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON 
ADVOGADO DO RÉU: MARCIO MELO NOGUEIRA OAB nº 
RO2827, DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS OAB nº RO2013, 
ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO OAB nº RO635
Valor: R$ 9.370,15
DECISÃO
Converto o julgamento em diligência, pois há controvérsia que 
merece ser sanada. 
Há dúvida acerca dos fatos narrados no TOI, sobre o suposto 
desvio de energia verificado. 
Diante destas circunstâncias e por entender que não há 
elementos suficientes para o julgamento do mérito, INTIME-
SE a parte Requerida para, no prazo de 15 dias, juntar aos 
autos o histórico de consumo da unidade consumidora desde a 
do Termo de Ocorrência e Inspeção (11/2018) até a presente 
data.
SIRVA CÓPIA DESTA DECISÃO COMO CARTA/MANDADO. 
Porto Velho - RO, 22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz dos Santos Leal 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível 7048373-87.2019.8.22.0001 
Cumprimento Provisório de Sentença
EXEQUENTE: RAIMUNDA BRASIL DE OLIVEIRA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DSTEFANO NEVES DO 
AMARAL OAB nº AM3824 
EXECUTADO: PONTE IRMAO E CIA LTDA 
ADVOGADO DO EXECUTADO: PETERSON MELO DA CRUZ 
OAB nº PA18841, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES 
OAB nº AC128341 
DESPACHO
Vistos.
Recebo a emenda a inicial que adequou os pedidos ao 
cumprimento provisório de sentença.
Na forma dos artigos 513 e 523, CPC/2015, intime-se a parte 
devedora para, querendo, efetuar e comprovar o pagamento 
voluntário da condenação, sob pena de incorrer em multa 
de 10% (dez por cento) e, ainda, honorários advocatícios de 
cumprimento de sentença também fixados em 10%, salvo 
oposição de embargos. Deve ser frisado que em caso de não 
comprovação nos autos do pagamento eventualmente efetivado 
a parte executada estará sujeita a cobrança da multa e dos 
honorários de cumprimento de sentença.
A intimação se dará por meio do Diário da Justiça nos termos 
do § 2º do artigo 513 do CPC/2015, ou por meio eletrônico caso 
haja advogado cadastrado no sistema do PJE.
Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis sem que haja o 
pagamento voluntário, haverá início imediato do prazo para 
apresentação de impugnação, independentemente de nova 
intimação ou penhora, nos termos do art. 525 do CPC/2015.
Não havendo manifestação da parte executada nos prazos 
acima assinalados, o exequente deverá, no prazo de 10 (dez) 
dias, se manifestar quanto ao prosseguimento da execução, 
apresentando planilha atualizada do débito e meio alternativo 
para execução, sob pena de extinção e arquivamento.
SIRVA CÓPIA DESTA DECISÃO COMO CARTA/MANDADO.
22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz dos Santos Leal 
Juiz de Direito
Intimação de:
EXECUTADO: PONTE IRMAO E CIA LTDA, RODOVIA BR-
316 411, ROD. BR 316, KM 8, N 411 CENTRO - 67030-007 
- ANANINDEUA - PARÁ

OBSERVAÇÃO: Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis sem 
que haja o pagamento voluntário, haverá início imediato do prazo 
para apresentação de impugnação, independentemente de nova 
intimação ou penhora, nos termos do art. 525 do CPC/2015. Caso 
não tenha condições de constituir advogado, deverá procurar 
o Defensor Público da Comarca, junto a Defensoria Pública do 
Estado, localizada à rua Padre Chiquinho 913, Pedrinhas, Porto 
Velho/RO. Por fim, o processo acima mencionado poderá ser 
consultado via endereço eletrônico: http://www.tjro.jus.br/inicio-
pje. 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível 0022861-03.2014.8.22.0001 
Procedimento Comum Cível 
AUTOR: CICERO PESSOA REGO 
ADVOGADO DO AUTOR: LEILA CRISTINA FERREIRA REGO 
OAB nº RO1499, JOSE D ASSUNCAO DOS SANTOS OAB nº 
RO1226 
RÉU: DOMICIO STEFANES DE OLIVEIRA 
ADVOGADO DO RÉU: MARCEL DOS REIS FERNANDES OAB 
nº RO4940 
DESPACHO
Vistos.
Na forma dos artigos 513 e 523, CPC/2015, intime-se a parte 
devedora para, querendo, efetuar e comprovar o pagamento 
voluntário da condenação, sob pena de incorrer em multa de 10% 
(dez por cento) e, ainda, honorários advocatícios de cumprimento 
de sentença também fixados em 10%, salvo oposição de embargos. 
Deve ser frisado que em caso de não comprovação nos autos 
do pagamento eventualmente efetivado a parte executada estará 
sujeita a cobrança da multa e dos honorários de cumprimento de 
sentença.
A intimação se dará por meio do Diário da Justiça nos termos do 
§ 2º do artigo 513 do CPC/2015, ou por meio eletrônico caso haja 
advogado cadastrado no sistema do PJE.
Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis sem que haja o 
pagamento voluntário, haverá início imediato do prazo para 
apresentação de impugnação, independentemente de nova 
intimação ou penhora, nos termos do art. 525 do CPC/2015.
Não havendo manifestação da parte executada nos prazos acima 
assinalados, o exequente deverá, no prazo de 10 (dez) dias, se 
manifestar quanto ao prosseguimento da execução, apresentando 
planilha atualizada do débito e meio alternativo para execução, 
sob pena de extinção e arquivamento.
Proceda-se com a evolução da classe processual para 
cumprimento de sentença.
SIRVA CÓPIA DESTA DECISÃO COMO CARTA/MANDADO.
22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz dos Santos Leal 
Juiz de Direito
Intimação de:
RÉU: DOMICIO STEFANES DE OLIVEIRA, AV. CARLOS GOMES 
2765 , CARLOS GOMES N 2.777 SÃO CRISTÓVÃO - 76804-021 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA
OBSERVAÇÃO: Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis sem 
que haja o pagamento voluntário, haverá início imediato do prazo 
para apresentação de impugnação, independentemente de nova 
intimação ou penhora, nos termos do art. 525 do CPC/2015. Caso 
não tenha condições de constituir advogado, deverá procurar 
o Defensor Público da Comarca, junto a Defensoria Pública do 
Estado, localizada à rua Padre Chiquinho 913, Pedrinhas, Porto 
Velho/RO. Por fim, o processo acima mencionado poderá ser 
consultado via endereço eletrônico: http://www.tjro.jus.br/inicio-
pje. 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0074846-21.2008.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: HIBRAIM DA CONCEICAO SOARES
Advogados do(a) EXEQUENTE: RAFAEL OLIVEIRA CLAROS - 
RO3672, ALEXANDRE CARNEIRO MORAES - RO6739
EXECUTADO: JOAO MANOEL DA SILVA NETO
Advogados do(a) EXECUTADO: FABRICIO MATOS DA COSTA - 
RO3270, CLOVIS AVANCO - RO1559
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento no 
feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7034989-28.2017.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: KIXIKI COMERCIO LTDA - ME
Advogados do(a) AUTOR: ADRIANO MICHAEL VIDEIRA DOS 
SANTOS - RO4788, WENDEL RAYNER PEREIRA FIGUEREDO 
- RO8183
RÉU: BRYNER LEONARDO SCHUMINSKI
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/
se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e 
arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7049589-54.2017.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: PORTO VELHO SHOPPING S.A
Advogado do(a) EXEQUENTE: ROCHILMER MELLO DA ROCHA 
FILHO - RO635
EXECUTADO: BLM INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO 
LTDA e outros
INTIMAÇÃO Fica a parte AUTORA, por meio de seu advogado, no 
prazo de 05 (cinco), intimada a informar se a parte ré cumpriu os 
termos do contrato, nos termos da Decisão de ID 30863395.

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível 0020322-64.2014.8.22.0001 
Execução de Título Extrajudicial 
EXEQUENTE: BANCO LOSANGO SA - BANCO MÚLTIPLO 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ANTONIO BRAZ DA SILVA OAB 
nº AC6557 
EXECUTADO: PAULO JAIR SIMON 
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Valor: R$ 45.301,01
DESPACHO 
Vistos,
Defiro. Pagas as custas, renove-se a diligência conforme pleiteado 
no Id. 29907949 .

Expeça-se o respectivo mandado.
Porto Velho - RO, 22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz dos Santos Leal 
Juiz de Direito
Intimação de:
Autor: EXEQUENTE: BANCO LOSANGO SA - BANCO MÚLTIPLO, 
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 3064, 1ª E 3ª ANDAR ITAIM 
BIBI - 04538-133 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
Requerido: EXECUTADO: PAULO JAIR SIMON, RUA DAS 
CRIANÇAS 4546 FLORESTA - 76806-440 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7011349-59.2018.8.22.0001
Classe : REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707)
REQUERENTE: RAIMUNDA COSTA DE JESUS LIMA e outros
Advogados do(a) REQUERENTE: ULYSSES SBSCZK AZIS 
PEREIRA - RO6055, ALEXANDRE AZIS PEREIRA FILHO - 
RO5581
Advogados do(a) REQUERENTE: ULYSSES SBSCZK AZIS 
PEREIRA - RO6055, ALEXANDRE AZIS PEREIRA FILHO - 
RO5581
REQUERIDO: LINDEMBERGUE DE SOUZA FARIAS e outros
INTIMAÇÃO Fica a parte AUTORA, por meio de seu advogado, no 
prazo de 05 (cinco) dias, intimada a informar o andamento da carta 
precatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7010359-34.2019.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
(81)
AUTOR: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 
INSVESTIMENTO S.A
Advogado do(a) AUTOR: THATIANE TUPINAMBA DE CARVALHO 
- RO5086
RÉU: FABRICIO PEREIRA DA LUZ
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7025469-73.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: AUXILIADORA DUTRA DE MELO ALVES
Advogados do(a) AUTOR: ALBINO MELO SOUZA JUNIOR - 
RO4464, RAIMUNDO FACANHA FERREIRA - RO1806
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO Fica a parte AUTORA intimada para, no prazo de 15 
(quinze) dias, manifestar-se acerca do cumprimento da obrigação, 
oportunidade em que deverá requerer o que entender de direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0013275-39.2014.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CELMY BORGES DA SILVA
Advogados do(a) EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO VIEIRA DA 
ROCHA - RO4741-O, PEDRO LUIZ LEPRI JUNIOR - RO4871
EXECUTADO: Banco BMG S/A
Advogado do(a) EXECUTADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO 
NETO - PE23255
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL 
expedido, devendo proceder a retirada do alvará expedido 
via internet, bem como efetuar seu levantamento no prazo de 
validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores 
serem transferidos para a Conta Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7000279-79.2017.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: Condominio Brisas do madeira
Advogado do(a) EXEQUENTE: DANIEL CAMILO ARARIPE - 
RO2806
EXECUTADO: GIOVANA CUNHA PEDRAZA PINTO
Advogados do(a) EXECUTADO: GENIVAL RODRIGUES PESSOA 
JUNIOR - RO7185, ERICK ALLAN DA SILVA BARROSO - 
RO4624
INTIMAÇÃO AUTOR Fica a parte AUTORA intimada, no prazo de 
05 (cinco) dias, a apresentar manifestação acerca da petição de ID 
32784823 da parte adversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7041421-63.2017.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: VANDERLEI FERREIRA DOS SANTOS

Advogado do(a) EXEQUENTE: JOSE GIRAO MACHADO NETO 
- RO2664
EXECUTADO: FACULDADE INTEGRADA DE GOIÁS - FIG e 
outros
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS Fica a parte 
AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar 
manifestação acerca da carta precatória negativa ID 32856483.

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível 7065347-10.2016.8.22.0001 
Execução de Título Extrajudicial 
EXEQUENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E 
CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: CAMILA BEZERRA BATISTA 
OAB nº RO7212, IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO 
OAB nº RO796 
EXECUTADOS: JANDIARA SANTOS DA SILVA, JOAO XAVIER 
DA SILVA 
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
Valor: R$ 13.756,77
DESPACHO 
Vistos,
Expeça-se alvará da quantia depositada nos autos em favor da 
parte credora. 
Em seguida, suspendam-se os autos por 180 dias, para aguardar o 
depósito do saldo remanescente.
Este Despacho serve como Carta/Mandado/Ofício
Porto Velho - RO, 22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz dos Santos Leal 
Juiz de Direito
Intimação de:
Autor: EXEQUENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E 
CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA, RUA 
DAS ARARAS 241 ELDORADO - 76811-678 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
Requerido: EXECUTADOS: JANDIARA SANTOS DA SILVA, RUA 
QUINTINO BOCAIÚVA 796, - ATÉ 1164/1165 OLARIA - 76801-240 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA, JOAO XAVIER DA SILVA, RUA 
QUINTINO BOCAIÚVA 796, - ATÉ 1164/1165 OLARIA - 76801-240 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível 7001137-42.2019.8.22.0001 
Procedimento Comum Cível 
AUTOR: PATRICIA DAMASCENO DOS SANTOS 
ADVOGADO DO AUTOR: DAVID ANTONIO AVANSO OAB nº 
RO1656 
RÉU: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. 
APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA 
ADVOGADO DO RÉU: IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA 
CARDOSO OAB nº RO796 
DESPACHO
Vistos.
Na forma dos artigos 513 e 523, CPC/2015, intime-se a parte 
devedora para, querendo, efetuar e comprovar o pagamento 
voluntário da condenação, sob pena de incorrer em multa de 10% 
(dez por cento) e, ainda, honorários advocatícios de cumprimento 
de sentença também fixados em 10%, salvo oposição de embargos. 
Deve ser frisado que em caso de não comprovação nos autos do 
pagamento eventualmente efetivado a parte executada estará 
sujeita a cobrança da multa e dos honorários de cumprimento de 
sentença.
A intimação se dará por meio do Diário da Justiça nos termos do 
§ 2º do artigo 513 do CPC/2015, ou por meio eletrônico caso haja 
advogado cadastrado no sistema do PJE.
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Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis sem que haja o pagamento 
voluntário, haverá início imediato do prazo para apresentação de 
impugnação, independentemente de nova intimação ou penhora, 
nos termos do art. 525 do CPC/2015.
Não havendo manifestação da parte executada nos prazos acima 
assinalados, o exequente deverá, no prazo de 10 (dez) dias, se 
manifestar quanto ao prosseguimento da execução, apresentando 
planilha atualizada do débito e meio alternativo para execução, sob 
pena de extinção e arquivamento.
Proceda-se com a evolução da classe processual para cumprimento 
de sentença.
SIRVA CÓPIA DESTA DECISÃO COMO CARTA/MANDADO.
22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz dos Santos Leal 
Juiz de Direito
Intimação de:
RÉU: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. 
APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA, RUA DAS ARARAS 
241, - DE 1/2 A 240/241 ELDORADO - 76811-678 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
OBSERVAÇÃO: Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis sem 
que haja o pagamento voluntário, haverá início imediato do prazo 
para apresentação de impugnação, independentemente de nova 
intimação ou penhora, nos termos do art. 525 do CPC/2015. Caso 
não tenha condições de constituir advogado, deverá procurar 
o Defensor Público da Comarca, junto a Defensoria Pública do 
Estado, localizada à rua Padre Chiquinho 913, Pedrinhas, Porto 
Velho/RO. Por fim, o processo acima mencionado poderá ser 
consultado via endereço eletrônico: http://www.tjro.jus.br/inicio-pje. 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível Processo nº 7043326-
35.2019.8.22.0001
Assunto: DIREITO DO CONSUMIDOR
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: J. O. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS 
DE PETROLEO LTDA - EPP
ADVOGADO DO AUTOR: MARIA AUXILIADORA MAGDALON 
ALVES OAB nº RO8300, IHGOR JEAN REGO OAB nº PR49893, 
ABNER VINICIUS MAGDALON ALVES OAB nº RO9232
RÉU: BANCO DO BRASIL S.A.
ADVOGADO DO RÉU: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES 
OAB nº AC128341
Valor: R$ 10.000,00
Decisão
AUTOR: J. O. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE 
PETROLEO LTDA – EPP ajuizou a presente prestação de contas 
em desfavor de RÉU: BANCO DO BRASIL S.A. alegando em 
síntese ser titular da conta corrente nº 12.370-6, agência nº 3796-6, 
mantida e administrada pela ré. Aduz que, dada a movimentação 
ordinária, a ré efetua o lançamento dos créditos e débitos diretamente 
à conta da autora e, na hipótese de insuficiência de fundos, a ré faz 
a liberação automática de crédito direto ao consumidor (cheque 
especial), além do lançamento de tarifas, multas, juros, atualizações 
entre outras despesas registradas sob rubricas ininteligíveis, das 
quais a autora não detém pleno conhecimento. Requereu a parte 
ré seja condenada ao contas dos últimos 10 anos, à vista das 
movimentações financeiras lançadas na conta corrente da autora, 
devendo informa: Quais os contratos devidamente assinados pela 
autora autorizam os débitos lançados à sua conta corrente? Quais 
as taxas de juros (cheque especial) foram aplicadas sobre o saldo 
devedor da conta corrente? Qual contrato permite o lançamento 
percentual dos juros lançados à conta corrente? Qual a forma de 
computar tais juros? Quais os contratos/apólices autorizam o débito 
de seguros? Quais os contratos que permitem a cobrança das 
tarifas lançadas à conta corrente, notadamente as “tarifa custódia 
de cheques”, “tarifa desc. cheques liberação”, “débito serviço 

cobrança”, “tarifa alteração contratual”, “pagamento mensalidade 
seguro”, “tarifa assinatura serviço malote”, “tarifa saque pessoal”, 
“tarifa giro flex liber crédito”, “BB seguro vida empresa flex”, “tarifa 
doc/ted eletrônico”, “tarifa renovação cadastro”, “tarifa celular sms-
mês”, “tarifa pacote de serviços”, etc, além das outras lançadas no 
extrato da conta corrente? 
Citado o Banco réu apresentou contestação com preliminares de 
falta de interesse de agir, inépcia da inicial e litispendência com 
ação discutida nos autos nº 7020074-03.2019.8.22.0001 que 
tramitam perante a 3ª Vara Cível desta Comarca em que se discute 
a mesma causa de pedir. Sustentou a ocorrência de prescrição 
trienal em relação à matéria questionada nos autos. No mérito, 
alegou que violação da boa-fé objetiva; falta de comprovação do 
alegado e impossibilidade de inversão do ônus da prova. Com a 
contestação, juntou vários documentos. 
Réplica apresentada tempestivamente.
É o relatório. Decido.
FUNDAMENTAÇÃO
Das preliminares
Não há que se falar em litispendência em relação a ação discutida 
nos autos nº 7020074-03.2019.8.22.0001, tendo em vista que não 
são as mesmas partes. 
No entanto, não há como negar a existência de conexão entre 
as duas ações, pois são os mesmos pedidos e a mesma causa 
de pedir. Em ambas as ações, os autores J. O. COMERCIO DE 
COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA – EP 
e JORCELINO MARQUES VIEIRA pretendem exigir contas 
em relação às movimentações financeiras na conta bancária 
nº 12.370-6, agência nº 3796-6, ora como pessoa jurídica ora 
como pessoa física. Ou seja, o objeto da ação é o mesmo. As 
ações devem tramitar conjuntamente para se evitar eventuais 
decisões conflitantes. 
Assim, reconheço a existência de conexão e determino a remessa 
dos autos aos Juízo da 3ª Vara Cível desta Comarca, em razão da 
prevenção daquele juízo para apreciar a causa.
Porto Velho - RO, 22 de novembro de 2019
Jorge Luiz dos Santos Leal 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível 7038242-87.2018.8.22.0001 
Procedimento Comum Cível 
AUTOR: SIDNEI PINTO SILVA 
ADVOGADO DO AUTOR: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 
OAB nº MT8843 
RÉU: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 
NAO-PADRONIZADOS NPL I 
ADVOGADO DO RÉU: LUCIANO DA SILVA BURATTO OAB nº 
SP179235 
Valor: R$ 11.265,53
DESPACHO 
Vistos,
A parte Ré, ao invés de depositar o valor dos honorários periciais, 
protocolou petição alegando desnecessidade da prova técnica.
Todavia, a necessidade da prova já foi definida pelo juízo no 
despacho saneador, não cabendo à parte discussão a respeito 
do tema, mormente quando já decorreu o prazo de agravo de 
instrumento.
Assim, intime-se a parte Ré para depositar o valor dos honorários 
periciais, no prazo de 5 dias, sob pena de não realização da prova, 
quando considerar-se-á contra si o que seria comprovado através 
da perícia.
Porto Velho - RO, 22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz dos Santos Leal 
Juiz de Direito
Intimação de:
Autor: AUTOR: SIDNEI PINTO SILVA, RUA GUARUBA 1530 
TUCUMANZAL - 76804-534 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
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Requerido: RÉU: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 
CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I, RUA GOMES DE 
CARVALHO 1195, 4 ANDAR VILA OLÍMPIA - 04547-004 - SÃO 
PAULO - SÃO PAULO
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível 7009409-25.2019.8.22.0001 
Procedimento Comum Cível 
AUTOR: LUCIANA DO NASCIMENTO DO CARMO 
ADVOGADO DO AUTOR: ANDREA GODOY OAB nº RO9913 
RÉU: IRISNEI DO NASCIMENTO SALES 
ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO 
Defiro a realização de pesquisa de endereços da parte 
demandada por meio do Sistema BACENJUD.
Intime-se o credor para que se manifeste sobre o resultado da 
pesquisa realizada no sistema BACENJUD (anexadas neste 
despacho), no prazo de 5(cinco) dias.
Porto Velho-, 22 de novembro de 2019.
Jorge Luiz dos Santos Leal 
Juiz de direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível 7048604-22.2016.8.22.0001 
Cumprimento de sentença 
EXEQUENTE: Banco Bradesco S/A 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA 
MARI OAB nº AC4937 
EXECUTADO: V. V. DE SOUZA - ME 
ADVOGADO DO EXECUTADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA 
DESPACHO
Defiro o bloqueio de valores por meio do Sistema 
BACENJUD.
Considerando a inexistência de ativos financeiros para a 
penhora através do sistema BACENJUD, intime-se a parte 
exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens 
passíveis de penhora, sob pena de suspensão e arquivamento, 
nos termos do artigo 921 do CPC.
Porto Velho-, 22 de novembro de 2019. 
Jorge Luiz dos Santos Leal 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível Processo nº 7007063-
04.2019.8.22.0001
Assunto: Honorários Advocatícios, Honorários Advocatícios 
em FGTS 
Classe: Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: GUILHERME DA COSTA 
FERREIRA PIGNANELI OAB nº RO5546
EXECUTADO: SAMUEL RODRIGUES FERREIRA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Valor: R$ 1.777,08
Decisão
Vistos.
Trata-se de ação de cumprimento de sentença, sendo que 
até a presente data não foram localizados bens do devedor 
passíveis de penhora.
Intimada, a parte Credora concordou pleiteou a expedição de 
certidão de crédito.

Ante o exposto, DETERMINO a expedição de certidão de crédito 
pleiteada pelo Credor e, após, proceda-se o imediato arquivamento 
destes autos, nos termos do art. 921 do CPC, salientando que o 
desarquivamento pode ser feito a qualquer tempo mediante simples 
requerimento da parte.
Intime-se.
Porto Velho - RO, 22 de novembro de 2019
Jorge Luiz dos Santos Leal 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível 7030935-48.2019.8.22.0001 
Execução de Título Extrajudicial 
EXEQUENTES: DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS 
LTDA, DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA 
ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: LENO FERREIRA ALMEIDA 
OAB nº RO6211, DANILO CARVALHO ALMEIDA OAB nº RO8451 
EXECUTADO: HUDSON MAGALHAES DA ROCHA 00582512271 
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DESPACHO
Defiro o bloqueio de valores por meio do Sistema BACENJUD.
Considerando a inexistência de ativos financeiros para a penhora 
através do sistema BACENJUD, intime-se a parte exequente para, 
no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora, sob 
pena de suspensão e arquivamento, nos termos do artigo 921 do 
CPC.
Porto Velho-, 22 de novembro de 2019. 
Jorge Luiz dos Santos Leal 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo: 7050881-
06.2019.8.22.0001
Assunto:Acessão
Classe:Embargos de Terceiro Cível
EMBARGANTE: JESSE RODRIGUES SOARES
ADVOGADO DO EMBARGANTE: ROSE FERREIRA DIAS OAB nº 
GO27424
EMBARGADO: PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS E 
PNEUS LTDA
ADVOGADO DO EMBARGADO: 
Valor:R$ 8.300,00
DECISÃO
Vistos, etc...
Revogo a decisão de Id. 32624595, pois o presente feito foi 
distribuído erroneamente a este juízo.
Trata-se de embargos de terceiro por dependência aos autos nº 
0235249-27.2009.8.22.0001, em trâmite na 7ª Vara Cível desta 
Capital.
Os presentes embargos foram endereçados à 7ª Vara Cível, 
estando claro que trata-se apenas de erro de distribuição.
Assim, DECLINO da competência em favor da 7ª Vara Cível desta 
Capital. Encaminhem-se os autos, com as nossas homenagens.
Intimem-se.
Porto Velho - RO, 22 de novembro de 2019
Jorge Luiz dos Santos Leal
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível 7016448-73.2019.8.22.0001 
Execução de Título Extrajudicial 
EXEQUENTE: Einstein Instituição de ensino Ltda. EPP 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: IGOR JUSTINIANO SARCO OAB 
nº RO7957 
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EXECUTADOS: WLADIA HOLANDA DE CASTRO, EDUARDO 
SANTOS ANDRADE 
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: 
Valor: R$ 21.459,79
DESPACHO 
Vistos,
A parte exequente interpôs agravo de instrumento contra a decisão 
prolatada nos autos.
Não é o caso de retratação da decisão agravada. As informações 
serão prestadas oportunamente, acaso solicitadas.
Não havendo informação sobre a concessão de agravo de 
instrumento, intime-se a parte exequente para promover o regular 
andamento do feito.
Este Despacho serve como Carta/Mandado/Ofício
Porto Velho - RO, 22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz dos Santos Leal 
Juiz de Direito
Intimação de:
Autor: EXEQUENTE: Einstein Instituição de ensino Ltda. EPP, RUA 
PAULO FREIRE 4767 FLODOALDO PONTES PINTO - 76820-514 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA
Requerido: EXECUTADOS: WLADIA HOLANDA DE CASTRO, 
RUA INGLATERRA 4121, - ATÉ 4272/4273 IGARAPÉ - 76824-376 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA, EDUARDO SANTOS ANDRADE, 
RUA INGLATERRA 4121, - ATÉ 4272/4273 IGARAPÉ - 76824-376 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível 7051986-86.2017.8.22.0001 
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária 
AUTOR: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 
ADVOGADO DO AUTOR: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 
OAB nº AC4846, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB nº 
BA46617 
RÉU: BRUNO EVANGELISTA DE SOUSA 
ADVOGADO DO RÉU: 
Valor: R$ 37.782,93
DESPACHO 
Vistos,
Intime-se a parte autora para recolher as custas da diligência 
pleiteada.
Com a comprovação do recolhimento, expeça-se mandado de 
busca e apreensão a ser cumprido no endereço indicado na petição 
de ID 32172600.
Este Despacho serve como Carta/Mandado/Ofício
Porto Velho - RO, 22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz dos Santos Leal 
Juiz de Direito
Intimação de:
Autor: AUTOR: BANCO VOLKSWAGEN S.A., RUA VOLKSWAGEN 
291 JABAQUARA - 04344-020 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
Requerido: RÉU: BRUNO EVANGELISTA DE SOUSA, RUA 
EDSON CASTRO 1223 LIBERDADE - 69309-014 - BOA VISTA - 
RORAIMA
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível 0017672-49.2011.8.22.0001 
Cumprimento de sentença 
EXEQUENTE: GUAPORE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: SANDRO RICARDO SALONSKI 
MARTINS OAB nº RO1084 
EXECUTADO: CURUA CIA CONSTRUTORA LTDA 
ADVOGADO DO EXECUTADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA 
Valor: R$ 14.517,73

DESPACHO 
Vistos,
Suspendo o andamento do feito por 60 dias ou até o julgamento do 
incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Intimem-se.
Porto Velho - RO, 22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz dos Santos Leal 
Juiz de Direito
Intimação de:
Autor: EXEQUENTE: GUAPORE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
LTDA, AV. CELSO MAZUTTI 2965 JARDIM AMÉRICA - 76800-000 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA
Requerido: EXECUTADO: CURUA CIA CONSTRUTORA LTDA, 
RUA DOM PEDRO II 637, CENTRO EMPRESARIAL PORTO 
VELHO - SALA 805 - 8º ANDAR CENTRO - 76800-000 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível 7042869-03.2019.8.22.0001 
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária 
AUTOR: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 
INSVESTIMENTO S.A 
ADVOGADO DO AUTOR: NELSON WILIANS FRATONI 
RODRIGUES OAB nº AC128341 
RÉU: JOAO DE SOUZA 
ADVOGADO DO RÉU: 
SENTENÇA
Vistos, etc...
Trata-se de Busca e apreensão proposta por AUTOR: AYMORE 
CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A em 
desfavor de RÉU: JOAO DE SOUZA, intimada para juntar aos autos 
notificação válida da mora do devedor, visto que a que consta aos 
autos retornou com a marcação dos correios: “ausente”, a parte 
autora limitou-se a informar que basta que o credor comprove 
o envio de notificação por via postal ao endereço indicado no 
contrato, não sendo imprescindível o seu recebimento pessoal pelo 
devedor.
Ocorre que este não é o entendimento do Tribunal de Justiça 
de Rondônia, ou seja, não basta apenas o encaminhamento da 
notificação para o endereço do devedor, mas sim, o seu efetivo 
recebimento pelo requerido ou por outra pessoa. Assim é a 
jurisprudência deste Tribunal:
Apelação. Extinção do processo. Pressupostos de desenvolvimento 
válido e regular do processo. Ausência de notificação. Busca e 
apreensão. Decreto-Lei 911/69. É pacífico o entendimento que, 
para constituição do devedor em mora, faz-se necessário não 
apenas o encaminhamento da notificação ao endereço constante 
no contrato, mas também o efetivo recebimento do mesmo. 
APELAÇÃO, Processo nº 7061291-31.2016.822.0001, Tribunal de 
Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do 
Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de julgamento: 11/02/2019. (grifo 
nosso). 
Busca e apreensão. Comprovação da mora. Notificação extrajudicial. 
AR com informação de destinatário ausente. Documento 
indispensável a propositura da demanda. Emenda da inicial. 
Descumprimento. Indeferimento da inicial. É requisito essencial 
à propositura da ação de busca e apreensão a comprovação da 
constituição do devedor em mora, a qual se dá com o envio de 
notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, com 
o recebimento pelo devedor ou outra pessoa. A ausência da 
notificação nestes termos, enseja a determinação de emenda da 
inicial, e seu descumprimento, consequentemente, ocasiona o 
indeferimento da inicial. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7023010-
35.2018.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª 
Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Alexandre Miguel, Data 
de julgamento: 28/06/2019. (grifo nosso). 
Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Indeferimento da 
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inicial. Não comprovação da constituição em mora do devedor. 
Notificação extrajudicial. Devolução com a justificativa “AUSENTE”. 
Extinção do feito sem julgamento do mérito. Para a constituição 
do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é 
imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação 
ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo 
recebimento. O AR contendo a notificação extrajudicial devolvido 
sob a justificativa de que o destinatário se encontrava ausente não 
atende ao disposto no artigo 2°, §2°, do Decreto-Lei 911/1969. 
APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7000676-07.2018.822.0001, 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, 
Relator(a) do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de julgamento: 
13/08/2019. (grifo nosso). 
Isto posto, indefiro a petição inicial com fulcro no art. 321, 
parágrafo único, cumulado com art. 330, IV, do CPC/2015 e, em 
consequência, julgo extinto o processo, sem apreciação do mérito, 
conforme dispõe o art. 485, I, do Novo Código de Processo Civil.
Não havendo apelação, certifique-se o trânsito em julgado e intime-
se o Réu dos termos da sentença, conforme disposto no art. 331, 
§ 3º do CPC/2015 (art. 331. § 3o Não interposta a apelação, o réu 
será intimado do trânsito em julgado da sentença).
Após as anotações e baixas de estilo, arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz dos Santos Leal 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível 7007727-35.2019.8.22.0001 
Execução de Título Extrajudicial 
EXEQUENTE: PEMAZA S/A 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: KARINA ROCHA PRADO OAB 
nº RO1776 
EXECUTADO: MAYCON DIONE MAXIMO COSTA 
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Valor: R$ 6.022,09
DESPACHO 
Tentada a citação por Carta AR/MP e/ou mandado, o Requerido 
não foi localizado.
Considerando o pedido da parte autora e as anteriores tentativas 
frustradas de citação da parte ré, defiro a citação por edital. Prazo 
do edital: 20 dias. 
Decorrido o prazo sem manifestação, encaminhe-se os autos à 
Curadoria de Ausentes, no prazo de 30 dias.
Porto Velho - RO, 22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz dos Santos Leal 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível 7009457-23.2015.8.22.0001 
Execução de Título Extrajudicial 
EXEQUENTE: CIAP EDUCACIONAL LTDA - ME 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: LILIAN MARIANE LIRA OAB 
nº RO3579, DIOGENES NUNES DE ALMEIDA NETO OAB nº 
RO3831 
EXECUTADO: BARBARA CAMILA GOMES DO NASCIMENTO 
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Valor: R$ 5.552,34
DESPACHO 
Vistos,
Há certidão nos autos informando o envio de ofício ao INSS 
requerendo informações sobre a parte executada, conforme 
determinado em despacho anterior, mesmo após reiteração, não 
houve resposta.

Intime-se pessoalmente o Gerente daquela Autarquia para cumprir 
a determinação no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de 
responsabilidade administrativa e criminal por desobediência.
Este Despacho serve como Carta/Mandado/Ofício
Porto Velho - RO, 22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz dos Santos Leal 
Juiz de Direito
Intimação de:
Autor: EXEQUENTE: CIAP EDUCACIONAL LTDA - ME, AVENIDA 
AMAZONAS 3355 JARDIM CLODOALDO - 76963-687 - CACOAL 
- RONDÔNIA
Requerido: EXECUTADO: BARBARA CAMILA GOMES DO 
NASCIMENTO, RUA SANTA CRUZ 6362, - DE 6362/6363 AO FIM 
TRÊS MARIAS - 76812-638 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível 7020811-06.2019.8.22.0001 
Execução de Título Extrajudicial 
EXEQUENTE: ECOPOWER AUTOMACAO RESIDENCIAL E 
ENERGIA RENOVAVEL LTDA - ME 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ANDERSON DIAS MARTINS 
OAB nº RO7193 
EXECUTADOS: RICHARDSON DE SOUSA OLIVEIRA, ANDREIA 
MARIA ROCHA DE SOUZA 
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: 
DESPACHO 
Defiro a realização de pesquisa de endereços da parte demandada 
por meio do Sistema BACENJUD.
Intime-se o credor para que se manifeste sobre o resultado da 
pesquisa realizada no sistema BACENJUD (anexadas neste 
despacho), no prazo de 5(cinco) dias.
Porto Velho-, 22 de novembro de 2019.
Jorge Luiz dos Santos Leal 
Juiz de direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível 7042646-50.2019.8.22.0001 
Execução de Título Extrajudicial 
EXEQUENTE: CONDOMINIO GARDEN VILLAGE 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: OCTAVIA JANE LEDO SILVA OAB 
nº RO1160, RAIMISSON MIRANDA DE SOUZA OAB nº RO5565 
EXECUTADO: GLADSON DENNY SIQUEIRA 
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Valor: R$ 3.845,60
DESPACHO 
Vistos,
Indefiro, por ora, o pedido de citação por edital, por ser medida 
extrema. 
Ainda não foram realizadas consultas por meio dos sistemas 
disponíveis.
Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de cinco dias, 
promover a citação da parte requerida, requerendo o que entender 
de direito. Ressaltando-se que, em caso de pedido de consulta 
via sistemas judiciais, deve-se proceder ao recolhimento das 
respectivas custas.
Este Despacho serve como Carta/Mandado/Ofício
Porto Velho - RO, 22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz dos Santos Leal 
Juiz de Direito
Intimação de:
Autor: EXEQUENTE: CONDOMINIO GARDEN VILLAGE, RUA 
FESTEJOS 3513 COSTA E SILVA - 76803-596 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
Requerido: EXECUTADO: GLADSON DENNY SIQUEIRA, RUA 
DOUTOR AGENOR DE CARVALHO 848 AGENOR DE CARVALHO 
- 76820-216 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 
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PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível 7020340-87.2019.8.22.0001 
Execução de Título Extrajudicial 
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE 
RONDONIA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES 
OAB nº PA4594 
EXECUTADOS: PAULO SERGIO TRINDADE SENA, FRANCISCA 
TRINDADE MIRANDA, FRANCINEIDE EUGENIO DE SOUZA 
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: 
DESPACHO 
Defiro a realização de pesquisa de endereços da parte demandada 
por meio do Sistema BACENJUD.
Intime-se o credor para que se manifeste sobre o resultado da 
pesquisa realizada no sistema BACENJUD (anexadas neste 
despacho), no prazo de 5(cinco) dias.
Porto Velho-, 22 de novembro de 2019.
Jorge Luiz dos Santos Leal 
Juiz de direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo: 0018000-
42.2012.8.22.0001
Classe: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: AUTOVEMA VEICULOS LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JOSE CRISTIANO PINHEIRO 
OAB nº RO1529, VALERIA MARIA VIEIRA PINHEIRO OAB nº 
RO1528
EXECUTADO: J M PREZZA - ME
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Trata-se de feito em fase de execução, cujo desarquivamento pode 
ser feito a qualquer tempo mediante simples requerimento.
Assim, diante da inércia da parte credora, nos termos do art. 921 do 
CPC, determino a suspensão do feito por 1 ano. Encaminhem-se 
os autos ao arquivo provisório.
Decorrido o prazo de 01 ano sem manifestação, encaminhem-se 
os autos ao arquivo, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC.
Intime-se.
22 de novembro de 2019
Jorge Luiz dos Santos Leal

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível 7064868-17.2016.8.22.0001 
Cumprimento de sentença 
EXEQUENTE: WEVERTON RODRIGUES CARDOSO 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DERLI SCHWANKE OAB nº 
RO5324 
EXECUTADO: Oi S/A 
ADVOGADO DO EXECUTADO: MARCELO LESSA PEREIRA 
OAB nº RO1501, ALESSANDRA MONDINI CARVALHO OAB 
nº RO4240, ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO OAB nº 
RO635 
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença em face da 
OI S/A, empresa que está em recuperação judicial.
A Certidão de Crédito já foi expedida e o processo permaneceu 
suspendo.
No entanto, verifico que inexiste exibilidade do título nos presentes 
autos. Tramitando feito de recuperação judicial, o crédito em 
comento deve ser habilitado nos autos da referida ação.
Não sendo o crédito exigível nesta demanda, carece do interesse 
processual, devendo o feito ser extinto nos termos do art. 485, VI 
do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO OU O 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos termos do art. 485, VI do 
CPC. 
Após o trânsito em julgado, proceda-se o imediato arquivamento 
destes autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz dos Santos Leal 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível 7048469-05.2019.8.22.0001 7048469-
05.2019.8.22.0001 
Execução de Título Extrajudicial Execução de Título Extrajudicial 
EXEQUENTE: INSTITUTO JOAO NEORICO EXEQUENTE: 
INSTITUTO JOAO NEORICO 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: TIAGO FAGUNDES BRITO OAB 
nº RO4239, MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA CAHULLA OAB 
nº RO4117 ADVOGADO DO EXEQUENTE: TIAGO FAGUNDES 
BRITO OAB nº RO4239, MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA 
CAHULLA OAB nº RO4117 
EXECUTADO: WILLIAM AUGUSTO FERREIRA DA 
COSTA EXECUTADO: WILLIAM AUGUSTO FERREIRA DA 
COSTA 
ADVOGADO DO EXECUTADO: ADVOGADO DO EXECUTADO: 
SENTENÇA
Homologo o acordo entabulado entre as partes para que produza 
seus jurídicos e legais efeitos, o qual se regerá pelas cláusulas 
e condições nele dispostas, determinando a extinção do presente 
feito, com apoio no art. 924, III, do CPC.
Sem custas finais.
P. R. I. e arquive-se de imediato.
Face ao princípio da preclusão lógica, considero o trânsito em 
julgado nesta data.
22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz dos Santos Leal 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível 7024441-07.2018.8.22.0001 
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária 
AUTOR: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 
INSVESTIMENTO S.A 
ADVOGADO DO AUTOR: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA 
OAB nº AC115665 
RÉU: RAIMUNDO NONATO MOURA DE SOUZA 
ADVOGADO DO RÉU: MARCIO SILVA DOS SANTOS OAB nº 
RO838, VANESSA RODRIGUES ALVES MOITA OAB nº RO5120 
Valor: R$ 91.601,61
DESPACHO 
Vistos,
Indefiro o pedido de sobrestamento do feito pois o prazo de réplica 
é estabelecido por lei, não podendo ser prorrogado após ter sido 
expressamente fixado em despacho.
Intimem-se.
Após, venham os autos conclusos para sentença.
Porto Velho - RO, 22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz dos Santos Leal 
Juiz de Direito
Intimação de:
Autor: AUTOR: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 
INSVESTIMENTO S.A, RUA AMADOR BUENO 474, BLOCO 
C 1ANDAR SANTO AMARO - 04752-005 - SÃO PAULO - SÃO 
PAULO
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Requerido: RÉU: RAIMUNDO NONATO MOURA DE SOUZA, RUA 
IDALVA FRAGA MOREIRA 1890 CASCALHEIRA - 76813-070 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível 7030472-43.2018.8.22.0001 
Procedimento Comum Cível 
AUTOR: MARIA IZABEL SILVA MAGALHAES 
ADVOGADO DO AUTOR: NATALIA DE OLIVEIRA BAPTISTA OAB 
nº RO9379, CASSIO BRUNO CASTRO SOUZA OAB nº RO7936 
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA 
DESPACHO 
Vistos.
Manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao 
retorno dos autos do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 
requerendo o que entenderem de direito.
Em caso de inércia, arquive-se.
22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz dos Santos Leal 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível 7019596-92.2019.8.22.0001 
Procedimento Comum Cível 
AUTOR: AUTO POSTO CARGA PESADA LTDA - ME 
ADVOGADO DO AUTOR: ISRAEL AUGUSTO ALVES FREITAS DA 
CUNHA OAB nº RO2913, IGRAINE SILVA AZEVEDO MACHADO 
OAB nº RO9590 
RÉU: R. G. DE MENEZES FILHO 
ADVOGADO DO RÉU: 
Valor: R$ 25.361,74
DESPACHO 
Vistos,
Indefiro, por ora, o pedido de citação por edital, por ser medida 
extrema. 
Só realizada consulta de endereço via BACENJUD. Restam ainda 
outras possibilidades de realização de consultas por meio dos 
sistemas disponíveis.
Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de cinco dias, 
promover a citação da parte requerida, requerendo o que entender 
de direito. Ressaltando-se que, em caso de pedido de consulta 
via sistemas judiciais, deve-se proceder ao recolhimento das 
respectivas custas.
Este Despacho serve como Carta/Mandado/Ofício
Porto Velho - RO, 22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz dos Santos Leal 
Juiz de Direito
Intimação de:
Autor: AUTOR: AUTO POSTO CARGA PESADA LTDA - ME, RUA 
ROD BR 364 KM 3,5, SENTIDO CUIABÁ, (JARDIM MIRAFLORES) 
- ATÉ 1573/1574 JARDIM MIRAFLORES - 76812-368 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
Requerido: RÉU: R. G. DE MENEZES FILHO, AVENIDA 
ABIURANA 2707 DISTRITO INDUSTRIAL I - 69075-010 - MANAUS 
- AMAZONAS
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível 7016217-80.2018.8.22.0001 
Execução de Título Extrajudicial 
EXEQUENTE: CONDOMINIO DOIS TOTAL VILLE PORTO 
VELHO 

ADVOGADO DO EXEQUENTE: NAYARA SIMEAS PEREIRA 
RODRIGUES OAB nº RO1692 
EXECUTADO: MARIA LUCILENE DE JESUS BARROS DE 
CARVALHO 
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Valor: R$ 4.888,35
DESPACHO 
Vistos,
Não há que se falar em citação por hora certa, tendo em vista que 
consta na certidão do Oficial de Justiça informação de que a parte 
executada mudou-se do endereço indicado. Ademais, o Oficial tem 
o dever de proceder a citação por hora certa, independente de 
determinação judicial, caso presentes os seus requisitos.
Intime-se a parte exequente para promover a citação da parte 
requerida, no prazo de cinco dias.
Este Despacho serve como Carta/Mandado/Ofício
Porto Velho - RO, 22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz dos Santos Leal 
Juiz de Direito
Intimação de:
Autor: EXEQUENTE: CONDOMINIO DOIS TOTAL VILLE PORTO 
VELHO, RUA MIGUEL DE CERVANTE 117, 261 AEROCLUBE - 
76811-003 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Requerido: EXECUTADO: MARIA LUCILENE DE JESUS BARROS 
DE CARVALHO, RUA MIGUEL DE CERVANTE 261, CONDOMÍNIO 
DOIS TOTAL VILLE, FORTE PRINCÍPE, CASA 12 AEROCLUBE - 
76811-003 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Transação
Execução de Título Extrajudicial
7052111-83.2019.8.22.0001
20/11/2019
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: EDIJANE CEOBANIUC DA SILVA 
OAB nº RO6897
EXECUTADO: CLARISMUNDO VIRGINIO DA SILVA FILHO
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DECISÃO
Vistos,
Considerando que possuo vínculo funcional com a instituição 
CENTRO DE ENSINO SÃO LUCAS LTDA, declaro meu 
impedimento para atuar no feito na forma do art. 144, inciso VII, CPC. 
Por consequência, determino a redistribuição do feito ao substituto 
legal (art. 336 das DGJ), observando-se a compensação.
Intime-se.
22 de novembro de 2019
Jorge Luiz dos Santos Leal

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível 0000032-23.2017.8.22.0001 
Execução de Título Extrajudicial 
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A. 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI 
RODRIGUES OAB nº AC128341 
EXECUTADOS: MARIA DALVA VASCONCELOS SOUZA - ME, 
GENEFRAN ALVES, MARIA DALVA VASCONCELOS SOUZA 
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: 
Valor: R$ 169.661,66
DESPACHO 
Tentada a citação por Carta AR/MP e/ou mandado, o Requerido 
não foi localizado.
Considerando o pedido da parte autora e as anteriores tentativas 
frustradas de citação da parte ré, defiro a citação por edital. Prazo 
do edital: 20 dias. 
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Decorrido o prazo sem manifestação, encaminhe-se os autos à 
Curadoria de Ausentes, no prazo de 30 dias.
Porto Velho - RO, 22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz dos Santos Leal 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7047939-98.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: FERNANDO MORENO DA SILVA e outros
Advogados do(a) AUTOR: RICHARD MARTINS SILVA - RO9844, 
MARIA JOSE MORENO DA SILVA - RO10435
RÉU: FABIO DOS SANTOS ARAUJO, CELIOMARCLEUDES 
PAIXAO DO NASCIMENTO
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual 
será realizada na sala de audiências da CEJUSC, conforme 
informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA CEJUSC - Data: 07/02/2020 Hora: 
12:00 
- Audiências a partir de jan/2020 (exceto Execução Fiscal): CEJUSC 
localizada na Av. Pinheiro Machado, 777, Olaria, Nesta.
Ficam as partes devidamente intimadas.

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível 7015289-32.2018.8.22.0001 
Busca e Apreensão 
REQUERENTE: Banco Bradesco S/A 
ADVOGADO DO REQUERENTE: NELSON WILIANS FRATONI 
RODRIGUES OAB nº AC128341 
REQUERIDO: RONDONORTE TRANSPORTES E TURISMO 
LTDA - EPP 
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
DESPACHO 
Defiro a realização de pesquisa de endereços da parte demandada 
por meio do Sistema BACENJUD/INFOJUD/RENAJUD.
Intime-se o credor para que se manifeste sobre o resultado 
da pesquisa realizada no sistema BACENJUD/INFOJUD/
RENAJUD (anexadas neste despacho), no prazo de 5(cinco) dias.
Porto Velho-, 22 de novembro de 2019.
Jorge Luiz dos Santos Leal 
Juiz de direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível 7026377-33.2019.8.22.0001 
Procedimento Comum Cível 
AUTOR: FRANCILENE GALDINO SOUZA 
ADVOGADO DO AUTOR: WANDERLY LESSA MARIACA OAB nº 
RO1281 
RÉUS: ELTON CASTRO PEREIRA, SANDRA REGINA VIEIRA DA 
SILVA 
ADVOGADOS DOS RÉUS: 
DESPACHO 
Defiro a realização de pesquisa de endereços da parte demandada 
por meio do Sistema BACENJUD/INFOJUD.
Intime-se o credor para que se manifeste sobre o resultado da 
pesquisa realizada no sistema BACENJUD/INFOJUD (anexadas 
neste despacho), no prazo de 5(cinco) dias.
Porto Velho-, 22 de novembro de 2019.

Jorge Luiz dos Santos Leal 
Juiz de direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível Processo nº 7034871-
52.2017.8.22.0001
Assunto: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Classe: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: PORTO VELHO SHOPPING S.A
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ROCHILMER MELLO DA ROCHA 
FILHO OAB nº RO635
EXECUTADO: PAZZO DO BRASIL EIRELI - EPP
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Valor: R$ 15.772,19
Decisão
1- Houve penhora de parte dos valores determinados na 
condenação, não havendo impugnação. A parte autora pleiteou o 
levantamento dos valores depositados e o prosseguimento do feito 
com relação ao saldo remanescente.
2- Assim, expeça-se alvará de levantamento da quantia depositada 
nos autos em favor da parte Credora. 
3- Após, penhorem-se os veículos indicados no Id. 32323155 .
Expeça-se mandado de penhora e avaliação.
4- Intime-se.
Porto Velho - RO, 22 de novembro de 2019
Jorge Luiz dos Santos Leal 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo nº 7049061-
49.2019.8.22.0001
Assunto: Indenização por Dano Moral
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: STEFANNY MUNIZ DE SOUZA DUARTE
ADVOGADO DO AUTOR: FRANKLIN JUNIOR FARIAS DUARTE 
OAB nº RO9005
RÉU: ENERGISA S/A
ADVOGADO DO RÉU: 
Valor: R$ 10.000,00
Distribuição:01/11/2019
D E S P A C H O
Vistos. 
Presentes os requisitos legais, recebo a petição inicial.
1. Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, a parte 
autora comprovou a sua hipossuficiência ID 32545075.
2. Considerando as diversas demandas similares a estas, nas quais 
a parte Requerida ao ser citada, informa que não tem interesse na 
conciliação, sendo cediço pelo Judiciário rondoniense que nas ações 
com este objeto a Requerida não apresenta qualquer proposta de 
acordo e, ainda, buscando atender à economia processual e liberar 
a pauta de audiências para outras demandas com chance de 
autocomposição, deixo excepcionalmente de designar audiência 
de conciliação.
Observo, que o declínio da audiência de conciliação é perfeitamente 
possível, dentro dos aspectos observados pelo juízo, conforme 
entendimento do Tribunal de Justiça de Rondônia.
Apelação. Declaração de inexistência de débito. Cerceamento 
defesa. Afastamento. Energia consumida e não paga. Valores 
devidos. Manutenção da sentença.
Se o juiz, destinatário da prova, concluir que as provas constantes 
nos autos são suficientes para sua convicção, sendo desnecessária 
a realização de audiência de conciliação, e proceder com acerto 
ao julgar antecipadamente a lide, não há por que se falar em 
cerceamento de defesa.
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Quando comprovada satisfatoriamente a legalidade do débito e a 
tentativa de alteração da verdade dos fatos pela apelante, nega-
se provimento ao recurso, mantendo-se inalterada da decisão 
recorrida.
Apelação, Processo nº 0009470-78.2014.822.0001, Tribunal de 
Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do 
Acórdão: Des. Rowilson Teixeira, Data de julgamento: 27/06/2018 
3. Ressalto que, se vier a ser realizada audiência de instrução, a 
tentativa de conciliação será feita no início da audiência.
4. Cite-se a parte requerida para contestar a presente ação, no 
prazo de 15 (quinze) dias a contar da citação via PJe, sob pena 
de ser considerado revel e presumir-se como verdadeiras as 
alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do art. 
344 do CPC.
5. Considerando a citação eletrônica, e conforme Sei nº 0006560-
62.2019.8.22.8000, a citação será por meio eletrônico pelo sistema 
PJe, sendo que as decisões liminares, despachadas até as 18:00h, 
serão encaminhados através de e-mail, constando cópia do 
despacho e da petição inicial.
Intime-se.
VIAS DESTE DESPACHO SERVIRÃO COMO CARTA/
MANDADO
Porto Velho – RO, 22 de novembro de 2019
Jorge Luiz dos Santos Leal
Citação de:
RÉU: ENERGISA S/A, AVENIDA SETE DE SETEMBRO 234, - 
ATÉ 582 - LADO PAR CENTRO - 76801-028 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
FINALIDADE: Citar a parte Requerida para responder a ação no 
prazo de 15 (quinze) dias.
ADVERTÊNCIAS: Se a parte requerida não contestar a ação, será 
considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 
fato formuladas pela parte autora.
As informações do processo poderão ser consultadas no site do 
Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.tjro.jus.br/inicio-pje.
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível 7047159-95.2018.8.22.0001 
Procedimento Comum Cível 
AUTOR: CAROLINE ROCHA BURNETT 
ADVOGADO DO AUTOR: RADUAN CELSO ALVES DE OLIVEIRA 
NOBRE OAB nº RO5893 
RÉU: LEONARDO DIAS OLIVEIRA DA SILVA 
ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO 
Defiro a realização de pesquisa de endereços da parte demandada 
por meio do Sistema BACENJUD/INFOJUD/RENAJUD.
Intime-se o credor para que se manifeste sobre o resultado 
da pesquisa realizada no sistema BACENJUD/INFOJUD/
RENAJUD (anexadas neste despacho), no prazo de 5(cinco) dias.
Porto Velho-, 22 de novembro de 2019.
Jorge Luiz dos Santos Leal 
Juiz de direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 7041922-
46.2019.8.22.0001 
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária 
AUTOR: BANCO J. SAFRA S.A 
ADVOGADO DO AUTOR: ANTONIO BRAZ DA SILVA OAB nº 
AC6557 

RÉU: VERIDIANA ALBUQUERQUE FREIRE 
ADVOGADO DO RÉU: 
Sentença
Vistos e examinados.
Verifica-se que a parte autora apresentou petição desistindo do 
prosseguimento da ação, não havendo interesse no prosseguimento 
da demanda.
POSTO ISSO, com fundamento no artigo 485, VIII, do Novo Código 
de Processo Civil, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO 
DE MÉRITO, devendo o processo ser arquivado, observadas as 
cautelas e movimentações de praxe.
Sem custas e/ou honorários.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz dos Santos Leal 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 1civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7032079-57.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MINAS DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS E PERF. 
LTDA
Advogados do(a) AUTOR: ALINE SILVA DE SOUZA - RO6058, 
DAIANE GOMES BEZERRA - RO7918
RÉU: DROGARIA ARAUJO & NASCIMENTO LTDA - ME e outros 
(2)
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/
se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e 
arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível 7015631-09.2019.8.22.0001 
Monitória 
AUTOR: PETROLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES, PECAS 
E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME 
ADVOGADO DO AUTOR: ANDREIA DOS SANTOS OAB nº 
SP216266 
RÉU: TAIANA JULIA MARTINS FRANCO 
ADVOGADO DO RÉU: 
Valor: R$ 2.371,40
DESPACHO 
Tentada a citação por Carta AR/MP e/ou mandado, o Requerido 
não foi localizado.
Considerando o pedido da parte autora e as anteriores tentativas 
frustradas de citação da parte ré, defiro a citação por edital. Prazo 
do edital: 20 dias. 
Decorrido o prazo sem manifestação, encaminhe-se os autos à 
Curadoria de Ausentes, no prazo de 30 dias.
Porto Velho - RO, 22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz dos Santos Leal 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível 7020142-89.2015.8.22.0001 
Procedimento Comum Cível 
AUTOR: IRISNEIDE PALHETA LEAL 
ADVOGADO DO AUTOR: MARACELIA LIMA DE OLIVEIRA OAB 
nº RO2549, NAYARA SIMEAS PEREIRA RODRIGUES OAB nº 
RO1692, SAULO HENRIQUE MENDONCA CORREIA OAB nº 
RO5278 
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON 
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ADVOGADO DO RÉU: ENERGISA RONDÔNIA, ERICA CRISTINA 
CLAUDINO OAB nº RO6207, DANIEL PENHA DE OLIVEIRA OAB 
nº MG87318 
DESPACHO 
Vistos.
Manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao 
retorno dos autos do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 
requerendo o que entenderem de direito.
Em caso de inércia, arquive-se.
22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz dos Santos Leal 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 1ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 
Processo: 7018976-17.2018.8.22.0001
EXEQUENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 
LTDA. CNPJ nº 52.568.821/0001-22, BANCO BRADESCO S.A. 
S/N, AV. CIDADE DE DEUS PREDIO PRATA 2 ANDAR VILA 
YARA - 06029-900 - OSASCO - AMAPÁ 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: AMANDIO FERREIRA TERESO 
JUNIOR OAB nº AC4943 
EXECUTADO: EXPEDITO RODRIGUES DE SOUZA CPF nº 
838.239.992-49, FRANCISCO BARROS 6589 IGARAPE - 76824-
274 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DESPACHO
Considerando a diligência pretendida deve a parte exequente 
recolher as custas referentes ao art. 17 a 19 da Lei Estadual n. 
3.896/16, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do 
requerimento.
Alerto a parte que para cada diligência e para cada devedor hão de 
ser recolhidas as respectivas custas.
Consigno que no mesmo prazo deverá apresentar demonstrativo 
do débito devidamente atualizado.
Porto Velho 22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz dos Santos Leal
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível 7016758-21.2015.8.22.0001 
Procedimento Comum Cível 
AUTOR: GENIVALDO DA SILVA RIBEIRO 
ADVOGADO DO AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA 
OAB nº RO1073 
RÉU: POTIRA MOVEIS LTDA - EPP 
ADVOGADO DO RÉU: SOCRATES DE PADUA BARRETO 
CORREIA OAB nº BA19229 
DESPACHO
Vistos.
Na forma dos artigos 513 e 523, CPC/2015, intime-se a parte 
devedora para, querendo, efetuar e comprovar o pagamento 
voluntário da condenação, sob pena de incorrer em multa de 10% 
(dez por cento) e, ainda, honorários advocatícios de cumprimento 
de sentença também fixados em 10%, salvo oposição de embargos. 
Deve ser frisado que em caso de não comprovação nos autos do 
pagamento eventualmente efetivado a parte executada estará 
sujeita a cobrança da multa e dos honorários de cumprimento de 
sentença.
A intimação se dará por meio do Diário da Justiça nos termos do 
§ 2º do artigo 513 do CPC/2015, ou por meio eletrônico caso haja 
advogado cadastrado no sistema do PJE.
Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis sem que haja o pagamento 
voluntário, haverá início imediato do prazo para apresentação de 
impugnação, independentemente de nova intimação ou penhora, 
nos termos do art. 525 do CPC/2015.

Não havendo manifestação da parte executada nos prazos acima 
assinalados, o exequente deverá, no prazo de 10 (dez) dias, se 
manifestar quanto ao prosseguimento da execução, apresentando 
planilha atualizada do débito e meio alternativo para execução, sob 
pena de extinção e arquivamento.
Proceda-se com a evolução da classe processual para cumprimento 
de sentença.
SIRVA CÓPIA DESTA DECISÃO COMO CARTA/MANDADO.
22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz dos Santos Leal 
Juiz de Direito
Intimação de:
RÉU: POTIRA MOVEIS LTDA - EPP, RUA AMENDOEIRA, LOTE 
03, QUADRA 01 BARRA DO POTE, LOTE ENSEADA BARRADO 
PONTES - 44470-000 - VERA CRUZ - BAHIA
OBSERVAÇÃO: Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis sem 
que haja o pagamento voluntário, haverá início imediato do prazo 
para apresentação de impugnação, independentemente de nova 
intimação ou penhora, nos termos do art. 525 do CPC/2015. Caso 
não tenha condições de constituir advogado, deverá procurar 
o Defensor Público da Comarca, junto a Defensoria Pública do 
Estado, localizada à rua Padre Chiquinho 913, Pedrinhas, Porto 
Velho/RO. Por fim, o processo acima mencionado poderá ser 
consultado via endereço eletrônico: http://www.tjro.jus.br/inicio-pje. 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível 7054348-61.2017.8.22.0001 
Cumprimento de sentença 
EXEQUENTE: TECNOCARD COMERCIO E SERVICOS DE 
TELECOMUNICACOES LTDA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ROBERTO JARBAS MOURA DE 
SOUZA OAB nº RO1246 
EXECUTADO: ANTONIO RODRIGUES FILHO - ME 
ADVOGADO DO EXECUTADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA 
Valor: R$ 12.513,51
DESPACHO 
Vistos.
Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte executada 
foi citada por edital, após frustradas as tentativas de intimação 
pessoal.
A parte Requerida deixou escoar in albis o prazo para apresentar 
defesa, razão pela qual lhe foi nomeado curador especial, o qual 
devolveu autos sem impugnação à execução, por não se vislumbrar 
tese defensiva útil ao Executado.
Dessa forma, A parte exequente deverá se manifestar quanto ao 
prosseguimento da execução no prazo impreterível de 5 (cinco) 
dias, indicando na oportunidade meio efetivo para satisfação da 
obrigação, sob pena de suspensão e arquivamento do feito.
Este Despacho serve como Carta/Mandado/Ofício
Porto Velho - RO, 22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz dos Santos Leal 
Juiz de Direito
Intimação de:
Autor: EXEQUENTE: TECNOCARD COMERCIO E SERVICOS DE 
TELECOMUNICACOES LTDA, AVENIDA PINHEIRO MACHADO 
2823, - DE 2470 A 2874 - LADO PAR SÃO CRISTÓVÃO - 76804-
012 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Requerido: EXECUTADO: ANTONIO RODRIGUES FILHO - ME, 
RUA MANÉ GARRINCHA 3145, - DE 3005/3006 A 3352/3353 
SOCIALISTA - 76829-150 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível 7036358-23.2018.8.22.0001 
Execução de Título Extrajudicial 
EXEQUENTE: BANCO ITAÚ 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 
VANDERLEI OAB nº PE21678 
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EXECUTADOS: MARIA GALDINO DA SILVA ZERI, SHANGAI 
COMERCIO DE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA - ME 
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: 
Valor: R$ 128.900,26
DESPACHO 
Vistos,
Expeça-se carta precatória para a comarca de Ariquemes, a ser 
cumprida no endereço RUA UIRAPURU, Nº 1251, CUJUBIM/RO, 
CPE: 76864000.
Custas já recolhidas.
Este Despacho serve como Carta/Mandado/Ofício
Porto Velho - RO, 22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz dos Santos Leal 
Juiz de Direito
Intimação de:
Autor: EXEQUENTE: BANCO ITAÚ, CENTRO EMPRESARIAL 
ITAÚ CONCEIÇÃO 100, TORRE ITAÚSA PARQUE JABAQUARA 
- 04344-902 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
Requerido: EXECUTADOS: MARIA GALDINO DA SILVA ZERI, 
RUA SHEILA REGINA 5809 ESPERANÇA DA COMUNIDADE - 
76825-096 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, SHANGAI COMERCIO 
DE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA - ME, AVENIDA 
JATUARANA 4630, SALA B CALADINHO - 76808-110 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível 7052251-20.2019.8.22.0001 
Execução de Título Extrajudicial 
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO 
MUTUO DOS INTEGRANTES DAS CARREIRAS JURIDICAS E 
DOS SERVENTUARIOS DE ORGAOS DA JUSTICA E AFINS, 
RONDONIA - CREDJURD 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ANA SILVIA CARNEIRO 
CARUSO OLIVEIRA OAB nº RO7149, ICARO LIMA FERNANDES 
DA COSTA OAB nº RO7332, MANUELA GSELLMANN DA COSTA 
OAB nº RO3511, ROBERTO JARBAS MOURA DE SOUZA OAB 
nº RO1246 
EXECUTADO: MARIA DA CONCEICAO COSTA SOUZA 
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Valor: R$ 6.855,29
DESPACHO
Vistos.
Na forma dos artigos 319, 320 e 321 do CPC/2015, determino a 
intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
emendar a petição inicial a fim de recolher 2% das custas processais 
iniciais, sob pena de indeferimento. A Lei n. 3.896/2016, em seu 
artigo 12, estabelece que as custas iniciais serão de 2% (dois por 
cento) sobre o valor dado à causa no momento da distribuição, 
ainda considerando que este procedimento tem rito específico, o 
montante de 2% deverá ser recolhido no momento da distribuição.
Recolhidas as custas, prossiga-se o feito.
Cite-se a(s) parte(s) executada(s) mediante mandado a ser 
cumprido por Oficial de Justiça para que no prazo de 3 (três) dias 
úteis, a contar da citação/intimação, efetue(m) o pagamento da 
dívida posta em execução, que deverá ser acrescida dos honorários 
advocatícios, sendo estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 
valor total do débito, ou para que sejam nomeados bens à penhora, 
ficando desde já advertida(s) a(s) parte(s) executada(s) que no 
caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis o valor 
dos honorários advocatícios será reduzido pela metade (art. 827, 
§1º, CPC/2015).
Não efetuado o pagamento no prazo, o que deverá ser certificado 
pelo Oficial de Justiça, deverá ser promovida a penhora e avaliação 
de tantos bens quantos bastem para quitação integral do débito 
(art. 829, § 1º do CPC/2015), devendo ser observado o disposto 
nos arts. 833 e 835, CPC/2015, lavrando-se o respectivo auto de 
penhora com a intimação da(s) parte(s) executada(s).

Acaso não seja encontrado(s) o(s) executado(s) pelo Oficial de 
Justiça, este deverá proceder o arresto de tantos bens quanto 
bastem para garantir a execução, deveno pormenorizadamente o 
ocorrido, nos termos do art. 830 do CPC/2015.
OBSERVAÇÃO: A parte executada poderá, independentemente 
de penhora, depósito ou caução, se opor à execução por meio de 
embargos (art. 914, CPC/2015) que deverá ser apresentado no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis pelo sistema do processo digital 
(PJe), contados da juntada do mandado aos autos, na forma do 
inciso II do art. 231, CPC/2015.
As informações do processo poderão ser consultadas no site do 
Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.tjro.jus.br/inicio-pje.
ESTA DECISÃO SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO.
Porto Velho - RO, 22 de novembro de 2019
Jorge Luiz dos Santos Leal 
Juiz de Direito
Citação de:
EXECUTADO: MARIA DA CONCEICAO COSTA SOUZA, RUA 
AROEIRA 3618, - DE 3588/3589 A 3875/3876 CONCEIÇÃO - 
76808-416 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
OBSERVAÇÃO: 
Sr. Oficial de Justiça observar as prerrogativas do art. 212, §§ 1º, 
2º, 3º, do CPC/2015.
Caso não tenha condições de constituir advogado, deverá procurar 
o Defensor Público da Comarca, junto a Defensoria Pública do 
Estado, localizada à rua Padre Chiquinho 913, Pedrinhas, Porto 
Velho/RO. Por fim, o processo acima mencionado poderá ser 
consultado via endereço eletrônico: http://www.tjro.jus.br/inicio-pje.
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível 7049281-81.2018.8.22.0001 
Execução de Título Extrajudicial 
EXEQUENTE: INSTITUTO JOAO NEORICO 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA 
CAHULLA OAB nº RO4117, TIAGO FAGUNDES BRITO OAB nº 
RO4239 
EXECUTADO: MARIA CAROLINE BATISTA AZEVEDO SILVA 
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Valor: R$ 7.444,23
DESPACHO 
Indefiro o pedido de Id. 27777019 pois a diligência cabe à parte, 
não podendo o 
PODER JUDICIÁRIO ser instigado a promover diligências sem que 
a parte, sequer, comprove que há tentativa administrativa anterior 
e frustrada.
Intime-se o Credor para dar efetivo andamento ao feito, requerendo 
o que entender de direito, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção 
e arquivamento.
Porto Velho - RO, 22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz dos Santos Leal 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível 7023253-81.2015.8.22.0001 
Execução de Título Extrajudicial 
EXEQUENTE: SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PATRICIA OLIVEIRA DE 
HOLANDA ROCHA OAB nº RO3582 
EXECUTADO: Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. 
ADVOGADO DO EXECUTADO: FABIO KADI OAB nº SP107953 
Valor: R$ 43.206,73
DESPACHO 
Vistos,
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Não há motivos para retratação. O alvará, inclusive, já foi expedido. 
Por isso, mantenho a decisão agravada.
Embora não haja pedido de informações, oficie-se ao relator do 
Agravo informando sobre a expedição do alvará ocorrida em 
15/09/2019.
Porto Velho - RO, 22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz dos Santos Leal 
Juiz de Direito
Intimação de:
Autor: EXEQUENTE: SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, RUA 
RAFAEL VAZ E SILVA 3091 LIBERDADE - 76803-870 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
Requerido: EXECUTADO: Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A., 
RUA BENJAMIN CONSTANT 77 SÉ - 01005-000 - SÃO PAULO 
- SÃO PAULO
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível 7045251-71.2016.8.22.0001 
Cumprimento de sentença 
EXEQUENTE: ADEILDO RIBEIRO DE BARROS 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JOSE GOMES BANDEIRA FILHO 
OAB nº RO816 
EXECUTADO: T-PROJEL COMERCIO E CONSTRUCOES CIVIS 
LTDA 
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Valor: R$ 29.832,12
DESPACHO 
Vistos,
Intime-se PESSOALMENTE a parte autora para dar efetivo 
andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 
de 5 dias, sob pena de arquivamento.
Porto Velho - RO, 22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz dos Santos Leal 
Juiz de Direito
Intimação de:
Autor: EXEQUENTE: ADEILDO RIBEIRO DE BARROS, RUA 
DONA LEOPOLDINA 4561 NOVA ESPERANÇA - 76822-170 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
Requerido: EXECUTADO: T-PROJEL COMERCIO E 
CONSTRUCOES CIVIS LTDA, RUA HUMAITÁ S/N, PLANALTO 2 
NOVA ESPERANÇA - 76823-016 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível Processo nº 0000112-
84.2017.8.22.0001
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: ROBSON GUIMARAES DA SILVA
ADVOGADO DO AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA 
OAB nº RO1073
RÉU: LOSANGO PROMOÇOES DE VENDAS LTDA
ADVOGADO DO RÉU: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB 
nº AC6235
Valor: R$ 10.000,00
Decisão
1- Houve depósito espontâneo de parte dos valores determinados 
na condenação, não havendo impugnação. A parte autora pleiteou 
o levantamento dos valores depositados e o prosseguimento do 
feito com relação ao saldo remanescente.
2- Assim, expeça-se alvará de levantamento da quantia depositada 
nos autos em favor da parte Credora. 
3- Após, intime-se o Devedor para efetuar o pagamento do saldo 
remanescente, no prazo de 15 dias, sob pena de penhora, acrescida 
da multa de 10%, bem como honorários em execução, que fixo em 
10%, nos termos do art. 523 do NCPC, in verbis:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada 
em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, 
o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do 
exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no 
prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. 
§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o 
débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de 
honorários de advogado de dez por cento.
§ 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a 
multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante.
§ 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será 
expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-
se os atos de expropriação.
4- Intime-se.
Porto Velho - RO, 22 de novembro de 2019
Jorge Luiz dos Santos Leal 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível 7000991-69.2017.8.22.0001 
Procedimento Comum Cível 
AUTOR: JAIME ALMEIDA TAVARES 
ADVOGADO DO AUTOR: MARCIO SILVA DOS SANTOS OAB nº 
RO838 
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA 
Valor: R$ 23.560,44
DESPACHO 
Vistos,
Intime-se o INSS para se manifestar sobre os esclarecimentos 
prestados pela parte autora e documentos novos juntados aos 
autos, no prazo de 5 dias.
Após, voltem os autos conclusos para sentença.
Porto Velho - RO, 22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz dos Santos Leal 
Juiz de Direito
Intimação de:
Requerido: RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL, RUA JOSÉ DE ALENCAR CENTRO - 76801-036 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível Processo nº 7045769-
27.2017.8.22.0001
Assunto: Pagamento
Classe: Monitória
AUTOR: GIRUS RODAS LTDA - ME
ADVOGADO DO AUTOR: MARIA LUIZA DE JESUS FEITOSA 
OAB nº RO8990
RÉU: ALESSANDRO GOMES LOPES
ADVOGADO DO RÉU: LUCIO AFONSO DA FONSECA SALOMAO 
OAB nº RO1063
Valor: R$ 3.487,65
Decisão
Vistos,
Tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por GIRUS 
RODAS LTDA – ME e ALESSANDRO GOMES LOPES em face da 
sentença que julgou a ação monitória improcedente.
ALESSANDRO GOMES LOPES argumentou que a sentença é 
omissiva devido à ausência de condenação da Embargada em 
multa por litigância de má-fé, além da exígua verba honorária. 
Esclareceu que jamais adquiriu qualquer produto ou serviço da 
Embargada, tanto que o laudo pericial corroborou a ilegitimidade 
da cobrança. Requereu seja sanada a omissão, majorando o valor 
dos honorários e condenando a parte Embargada em multa por 
litigância de má-fé.
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GIRUS RODAS LTDA – ME também argumentou pela omissão na 
sentença. Defendeu que o Juízo desconsiderou os requerimentos 
contidos na impugnação do laudo pericial, como designação de 
audiência de instrução e julgamento, expedição de ofício ao Banco 
do Brasil S/A. Que tais medidas são imprescindíveis à solução da 
lide, já que o réu/embargante não trouxe nenhuma prova de que o 
cheque não seria de sua titularidade, tampouco trouxe explicação 
plausível do porquê da cártula encontrar-se com assinatura 
inautêntica. Requereu seja suprida a omissão.
O perito URBANO DE PAULA FILHO ainda apresentou petição, 
afirmando que a sentença não contemplou a condenação do 
sucumbente ao pagamento de honorários periciais.
Vieram-me os autos conclusos.
É o breve relatório. 
Decido.
No presente caso, verifica-se que os embargos das partes devem 
ser rejeitados por ausência dos vícios previstos no art. 1.022, 
CPC.
Em relação aos Embargos de ALESSANDRO GOMES LOPES, 
não se verifica nenhuma das hipóteses previstas no art. 80, CPC, 
daí não ter havido condenação por litigância de má-fé.
O fato dos Embargos à Monitória terem sido acolhidos, para o fim 
de desconstituir a dívida não permite entender que a empresa 
autora procedeu de má-fé, mormente quando para solucionar a lide 
precisou ser realizada prova pericial na cártula prescrita.
Em relação aos honorários advocatícios, por pretender rever o 
conteúdo da decisão, mas não sanar eventual vício, cabe propor o 
respectivo recurso competente para majorá-los. 
Quanto aos Embargos de GIRUS RODAS LTDA – ME, não há falar 
em omissão quando o Juízo encontra fundamento suficiente para 
proferir sentença.
A perícia reconheceu a inautenticidade da cártula de crédito, de 
modo que restou desnecessário esgotar outros meios de prova 
(audiência de instrução e julgamento, expedição de ofícios, etc.).
Conforme amplo entendimento jurisprudencial, inclusive no âmbito 
do STJ (STJ, 1ª Seção. Edcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva 
Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), 
julgado em 8/6/2016), não há necessidade do julgador responder 
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha 
encontrado motivo suficiente para proferir decisão.
Por fim, quanto ao pedido do perito, anoto que na decisão de ID 
25602342 constou que seus honorários, no valor de R$ 2.000,00 
(dois mil reais) serão pagos pela parte vencida, ao final do 
processo. 
No entanto, no dispositivo não constou “despesas processuais”, 
mas apenas custas e honorários advocatícios, o que passo a 
sanar.
Assim, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apresentados 
pelas partes GIRUS RODAS LTDA – ME e ALESSANDRO GOMES 
LOPES.
Atento ao pedido do perito, retifico apenas a parte final da sentença 
para também condenar a parte sucumbente (GIRUS RODAS 
LTDA – ME) ao pagamento das despesas processuais (honorários 
periciais), mantendo os demais termos da sentença inalterados.
Publique-se.
Porto Velho - RO, 22 de novembro de 2019
Jorge Luiz dos Santos Leal 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível Processo nº 7042724-
44.2019.8.22.0001
Assunto: Benfeitorias
Classe: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: JOAO ZANIBONI
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JOAO ZANIBONI OAB nº RO187
EXECUTADOS: JUNIOR DA SILVA FERREIRA - ME, JUNIOR DA 
SILVA FERREIRA, J.DA SILVA FERREIRA LTDA

ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: 
Valor: R$ 31.319,87
Decisão
Vistos. 
Realizada a citação dos réus, o autor veio aos autos e apresentou 
aditamento à inicial, pretendendo o pagamento de outros valores 
referentes ao imóvel e a retirada da ré EDINILCE do processo.
Na forma do artigo 328, II do CPC, manifestem-se as partes rés 
sobre o pedido de aditamento no prazo comum de 15 dias.
A seguir venham os autos conclusos.
Porto Velho - RO, 22 de novembro de 2019
Jorge Luiz dos Santos Leal 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível 7003707-69.2017.8.22.0001 
Cumprimento de sentença 
EXEQUENTE: MIRELA CRISTINA MARTINS BERTOLETO 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: SAMUEL DOS SANTOS JUNIOR 
OAB nº RO1238 
EXECUTADO: CAIO FERNANDO BEJARANA DE SOUSA 
ADVOGADO DO EXECUTADO: VALNEI FERREIRA GOMES OAB 
nº RO3529 
DECISÃO
Vistos.
O feito permaneceu suspenso por 1 ano, nos termos do art. 
921 do CPC, com advertência expressa de que a ausência de 
manifestação neste período ensejaria extinção do feito. No entanto, 
deixou transcorrer o prazo, sem qualquer providência. 
ISTO POSTO, determino o arquivamento do feito definitivamente.
Se houve valor depositado nos autos, expeça-se alvará de 
levantamento em favor do Credor.
Dê-se baixa e arquive-se de imediato.
22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz dos Santos Leal 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo nº: 7039038-
44.2019.8.22.0001 
Classe: Execução de Título Extrajudicial 
Assunto: Juros 
EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA VERDE 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: THIAGO DE SOUZA GOMES 
FERREIRA OAB nº RO4412 
EXECUTADO: SABINO DA SILVA NETO 
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de Execução de Título Extrajudicial promovida por 
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA VERDE em desfavor de 
SABINO DA SILVA NETO com a finalidade de recebimento de taxas 
condominiais vencidas e não pagas no valor total de R$ 4.025,97 
(quatro mil, vinte e cinco reais e noventa e sete centavos).
Citado, o executado efetuou o pagamento da quantia de R$ 
6.054,00 (seis mil e cinquenta e quatro reais) dizendo tratar-se 
da quitação do débito e ainda 5% de honorários advocatícios, 
conforme ID 31861520.
A exequente veio aos autos e informou que taxas condominiais 
referente aos meses de setembro e outubro/2019 não foram pagas, 
requerendo assim que do valor depositado sejam elas descontadas. 
Por fim, que há um saldo remanescente em favor do executado 
de R$ 1.309,47 (um mil, trezentos e nove reais e quarenta e sete 
centavos).
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Em petição de ID 32635867, o executado informou que realmente 
efetuou o pagamento a maior, requerendo a devolução do que 
exceder o valor da dívida.
Decido.
Considerando o depósito voluntário em montante suficiente 
para quitação do débito, inclusive em relação aos meses que 
se venceram ao longo da tramitação do processo (setembro 
e outubro/2019), JULGO EXTINTA a obrigação e o presente 
processo, nos termos do art. 924, II, do NCPC.
Do valor depositado, expeça-se alvará em favor do credor para 
levantamento da quantia de R$ 4.744,53 (quatro mil, setecentos e 
quarenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), referente ao 
débito principal, prestações vencidas após o ajuizamento da ação 
(setembro e outubro/2019), ressarcimento de custas e honorários 
advocatícios de 5%.
Após, expeça-se alvará em favor do executado para levantamento 
da quantia remanescente.
Decorridos 30 dias sem comparecimento da parte interessada para 
retirar o alvará, transfiram-se os valores para Conta Centralizadora 
do Tribunal de Justiça/RO.
Após as anotações de estilo, dê-se baixa e arquive-se de 
imediato.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz dos Santos Leal 
Juiz (a) de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 1ª Vara Cível 7019897-39.2019.8.22.0001 
Cumprimento de sentença 
EXEQUENTE: CORDEIRO & LUIZE LTDA - ME 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ELGISLANE MATOS BORGES 
DA SILVA CORDEIRO OAB nº RO5575, DANIELA RAMOS OAB 
nº RO9206 
EXECUTADO: VIVO CELULAR S/A 
ADVOGADO DO EXECUTADO: FELIPE ESBROGLIO DE 
BARROS LIMA OAB nº RS310300, HENRIQUE DE DAVID OAB nº 
RS342632, RODRIGO ZULIANI OAB nº RS105109 
SENTENÇA
Vistos, etc…
I – RELATÓRIO
Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
apresentada por TELEFÔNICA BRASIL S/A alegando em síntese 
excesso de execução. Argumentou que houve erro nos cálculos da 
parte exequente, em especial no que tange à data para correção 
monetária, que deve ser a data do acórdão (5.9.2018) e não a da 
sentença. Ademais, que é indevida a inclusão de juros de mora 
sobre as custas pagas quando do ajuizamento da demanda. Além 
disso, que antes mesmo de transcorrer o prazo para pagamento 
voluntário passou a exigir honorários de execução. Requereu ainda 
aplicação de multa por litigância de má-fé. Requereu seja declarado 
excesso de execução, condenando-se ainda a parte credora ao 
pagamento de multa por litigância de má-fé.
A parte exequente apresentou manifestação e esclareceu ter 
havido simples equívoco e que isso não pode constituir litigância 
de má-fé. Requereu sejam os autos enviados à Contadoria Judicial 
para realização dos cálculos, terminando pela improcedência da 
impugnação.
Vieram-me os autos conclusos.
É o breve relatório. DECIDO.
Com razão a executada/impugnante.
Como se verifica da sentença, os pedidos da parte autora foram 
julgados improcedentes.
Após a interposição do Recurso de Apelação, aos 5.9.2018 o 
Tribunal de Justiça entendeu por seu provimento, para o fim de 
reformar a sentença, julgar os pedidos procedentes, declarando a 
inexigibilidade do débito e condenando a requerida ao pagamento 
da quantia já atualizada de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como 
honorários advocatícios de 15% (quinze por cento).

Quanto à compensação por danos morais, na forma da Súmula 
nº 362 do STJ, “A correção monetária do valor da indenização do 
dano moral incide desde a data do arbitramento”.
No caso, a data do arbitramento é a data do acórdão, ou seja, 
5.9.2018, quando se iniciou a contagem dos juros de mora e 
correção monetária.
Em relação à incidência de juros de mora sobre as custas 
processuais, não há base legal para tanto, bastando a correção 
monetária para seu integral ressarcimento. Além disso, a parte 
credora incluiu em seus cálculos quantia referente a “custas finais” 
quando, no entanto, sem prejuízo de sequer tê-las suportado, não 
possui legitimidade para exigi-las.
Também com razão a parte executada quanto aos honorários da 
fase de cumprimento de sentença e honorários, tendo em vista que 
antes mesmo de decorrer o prazo voluntário para pagamento da 
condenação e impugnante o fez tempestivamente (ID 28289454).
Assim, valendo-me dos critérios acima mencionados, observo que, 
à época do depósito voluntário (21.6.2019), o valor da execução 
(valor principal e e honorários advocatícios de 15%) era de R$ 
12.976,34 (doze mil, novecentos e setenta e seis reais e trinta e 
quatro centavos), o qual, acrescido das custas (R$ 117,90), resulta, 
então, em R$ 13.094,24 (treze mil e noventa e quatro reais e vinte 
e quatro centavos):
Data Inicial:
05/09/2018
Valor Inicial:
R$ 10.000,00
Data Final:
21/06/2019
Data Início Juros:
05/09/2018
Valor Corrigido:
R$ 10.304,69
Índice:
1.03046884
Juros
Dias Juros 12%:
289
Juros 12%:
R$ 979,09
Valor Corrigido + Juros:
R$ 11.283,78
Multa e Honorários
Honorários de Sucumbência (15.0%):
R$ 1.692,57
Total + Honorários de Sucumbência:
R$ 12.976,34
Data Realização do(s) Cálculo(s): 22/11/2019
Portanto, considerando que à época do depósito judicial, a quantia 
paga era suficiente para quitação do débito, impõe-se assim a 
extinção pelo pagamento (art. 924, inciso II, CPC).
Deixo de reconhecer a litigância de má-fé, diante da reconsideração 
da parte exequente ao mencionar equívocos em seus cálculos.
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO AO 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para o fim de reconhecer o 
excesso de execução apontado e declarar a extinção da execução 
pelo pagamento na forma do art. 924, II, CPC.
Do valor depositado, expeça-se alvará de levantamento da quanta 
de R$ 13.094,24 (treze mil e noventa e quatro reais e vinte e quatro 
centavos), com acréscimos legais do período à parte CREDORA.
Após, expeça-se alvará de levantamento da quantia remanescente 
em favor da parte EXECUTADA.
Cumpridas as medidas, dê-se baixa e arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz dos Santos Leal 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par
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2ª VARA CÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 7045778-
86.2017.8.22.0001
Bancários, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 
Moral, Empréstimo consignado
AUTOR: CERVULA CAMPOS COUTINHO CPF nº 014.772.562-
37, RUA HUMAITÁ 1500, CONDOMÍNIO PORTO MADEIRA I - BL. 
3 - APT 21 NOVA ESPERANÇA - 76823-016 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: JOSE ALVES VIEIRA GUEDES OAB 
nº RO5457
RÉU: COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DE RONDÔNIA 
- CAERD CNPJ nº 05.914.254/0001-39, AVENIDA PINHEIRO 
MACHADO 2112, - DE 1964 A 2360 - LADO PAR SÃO CRISTÓVÃO 
- 76804-046 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER OAB nº 
RO3861
DESPACHO
Vistos.
A intimação realizada pela CPE não saiu em nome do Advogado da 
parte requerida, conforme anexo. 
Assim, fica a parte requerida intimada a se manifestar quanto a 
proposta dos honorários periciais, depositando os valores no prazo 
de 10 dias, sob pena de preclusão. 
Porto Velho 22 de novembro de 2019
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
Processo nº 7012142-61.2019.8.22.0001 
Execução de Título Extrajudicial 
EXEQUENTE: CENTRAL PEC COMERCIO E REPRESENTACOES 
LTDA CNPJ nº 84.744.523/0001-32, RUA SÃO JOÃO 780, - DE 
883/884 A 1224/1225 CASA PRETA - 76907-626 - JI-PARANÁ - 
RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO 
DA SILVA OAB nº RO7495, MIRELLY VIEIRA MACEDO DE 
ALMEIDA OAB nº RO5174 
EXECUTADOS: ELIZEU DA SILVA CARVALHO CPF nº 
531.096.782-68, AVENIDA MAMORÉ 3770, - DE 3650 A 4070 - 
LADO PAR TANCREDO NEVES - 76829-628 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA, ELIZEU DA SILVA CARVALHO 53109678268 CNPJ 
nº 30.672.758/0001-37, AVENIDA MAMORÉ 3770, - DE 3650 A 
4070 - LADO PAR TANCREDO NEVES - 76829-628 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: 
DESPACHO
Vistos.
A consulta junto ao Siel não restou frutífera, pois devem ser 
informados mais dados, tais como o nome da mãe ou a data de 
nascimento. Caso a parte possua mais alguma informação a 
consulta poderá ser realizada novamente independentemente do 
recolhimento de novas custas.
Segue minuta em anexo. 
Manifeste-se a parte exequente/requerente, no prazo de 15 (quinze) 
dias, impulsionando o feito validamente, sob pena de extinção e 
arquivamento.
Porto Velho , 22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 7013364-
98.2018.8.22.0001 
Correção Monetária, Multa de 10%, Multa Cominatória / Astreintes 
EXEQUENTE: CELINA GREN PEREIRA CPF nº 581.027.102-
25, RUA CIPRIANO GURGEL 4344 INDUSTRIAL - 76821-020 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: RAIMUNDO NONATO ABREU 
DE OLIVEIRA JUNIOR OAB nº RO7168 
EXECUTADO: EDILSON RODRIGUES LIMA CPF nº 489.446.706-
25, RUA GUANABARA 3031 SÃO JOÃO BOSCO - 76803-773 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXECUTADO: ERNANDES VIANA DE OLIVEIRA 
OAB nº RO1357 
DESPACHO
Vistos. 
Expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto 
bastem para a satisfação do crédito em desfavor da executada, 
cujo valor estará atrelado ao cálculo apresentado pelo exequente, 
atentando-se quanto à impenhorabilidade sobre os bens de família, 
Lei nº 8.009/90, oportunidade em que poderá a parte executada, se 
manifestar, em 10 (dez) dias.
Não sendo encontrados bens ou o devedor, o Oficial deverá 
certificar detalhadamente as diligências realizadas, descrevendo na 
certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento 
do devedor, devendo intimar o executado para que, no prazo de 05 
(cinco) dias, indique a localização de bens sujeitos à penhora, sob 
pena de ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, com 
a consequente aplicação de multa, nos termos do art. 774, inciso V 
e p. único do NCPC.
Não havendo impugnação a penhora, não indicados quaisquer 
bens pela parte devedora, e caso todas as demais diligências 
restem infrutíferas, intime-se a parte exequente para, no prazo de 
05 (cinco) dias, se manifestar quanto ao prosseguimento do feito, 
requerendo o que de direito, sob pena de extinção, nos termos do 
art. 485, §1º, do NCPC.
Se necessário, requisite-se força policial para o cumprimento da 
diligência.
Fica a parte Exequente, por meio de seu advogado(a), intimada da 
presente decisão, podendo acompanhar a diligência do oficial de 
justiça (se entender necessário).
Os autos do processo poderão ser acessados no site do Tribunal 
de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO:
a) CARTA / MANDADO DE INTIMAÇÃO / DE PENHORA / DE 
AVALIAÇÃO, observando-se o seguinte endereço ou em quaisquer 
outros dentro desta jurisdição:
7013364-98.2018.8.22.0001 EXECUTADO: EDILSON 
RODRIGUES LIMA, RUA GUANABARA 3031 SÃO JOÃO BOSCO 
- 76803-773 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
Expeça-se o necessário.
Autorizo, ao oficial de justiça, as prerrogativas descritas no artigo 
212, §§ 1º e 2º, do NCPC.
Porto Velho 22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 2ª Vara Cível 7019886-44.2018.8.22.0001 
Direito de Imagem 
EXEQUENTE: COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 
CNPJ nº 06.151.921/0022-66, AVENIDA MAMORÉ 415, - ATÉ 
1403 - LADO ÍMPAR TRÊS MARIAS - 76812-415 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: LECI SABINO DA SILVA OAB nº 
RO5445 
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EXECUTADO: IRLEANE ROBERTA FERREIRA SANTANA CPF 
nº 787.126.022-72, AVENIDA DOS IMIGRANTES 1014, - DE 831 
A 1199 - LADO ÍMPAR SÃO SEBASTIÃO - 76801-749 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXECUTADO: CAROLINE CARRANZA 
FERNANDES OAB nº RO1915 
DESPACHO
Vistos.
I - Autorizo a expedição de alvará em favor da parte exequente 
para levantamento do valor depositado no ID nº 32194810.
Com a expedição do alvará, intime-se a parte exequente para 
levantamento no prazo de cinco dias.
Em caso de inércia, proceda-se a transferência do valor depositado 
para conta judicial de titularidade do TJRO n. 01529904-5, operação 
040, agência 2848, Caixa Econômica Federal, conforme provimento 
n. 016/2010-CG.
II - Considerando a petição de ID nº 32715878, fica a parte 
executada intimada a comprovar o depósito judicial do saldo 
remanescente, no valor de R$ 458,29, no prazo de cinco dias, sob 
pena de penhora online.
Porto Velho 22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 7027457-
37.2016.8.22.0001
Penhora / Depósito/ Avaliação 
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 
ADMISSAO DE ASSOCIADOS UNIRONDONIA LTDA CNPJ nº 
01.664.968/0001-85, AVENIDA CALAMA 2684 SÃO JOÃO BOSCO 
- 76803-768 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: VALERIANO LEAO DE CAMARGO 
OAB nº MT5414, ANA CAROLINA FERREIRA MOREIRA OAB nº 
RO6308, VINICIUS CABRAL BISPO FERREIRA OAB nº PR67981, 
RICARDO KIYOSHI SATO OAB nº PR64756
EXECUTADOS: CARLOS ALBERTO DA CRUZ CPF nº 595.663.109-
00, AVENIDA PRESIDENTE DUTRA 4150, AP 102 PEDRINHAS - 
76801-478 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, PATRICIA DAMICO 
DO NASCIMENTO CRUZ CPF nº 747.265.369-15, AVENIDA 
PRESIDENTE DUTRA 4150, AP 102 PEDRINHAS - 76801-478 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: GLEISON RIBEIRO DOS 
SANTOS OAB nº GO31534, GUSTAVO GEROLA MARSOLA OAB 
nº RO4164, JOSE MANOEL ALBERTO MATIAS PIRES OAB nº 
RO3718
DESPACHO
Vistos. 
Complementando o despacho de fls ID Num. 31475081, acolho o 
pedido, devendo ser expedido mandado de penhora, avaliação, 
remoção de bens e ainda de intimação da parte executada.
Autorizo ao oficial de justiça os benefícios do art. 846 do CPC.
Porto Velho 22 de novembro de 2019
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 2ª Vara Cível Processo nº 7026434-
22.2017.8.22.0001 
Cumprimento de sentença 
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A. CNPJ nº 00.000.000/0001-
91, QUADRA SEPN 515 BLOCO A 515 ASA NORTE - 70770-501 
- BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS 
OAB nº AC6673, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB nº 
AC4270 

EXECUTADOS: CLOVIS ANTONIO WRONSKI CPF nº 893.597.639-
34, RUA JOSÉ AMADOR DOS REIS 3351, - DE 3629/3630 A 
4044/4045 TANCREDO NEVES - 76829-580 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA, RW COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 
CNPJ nº 03.259.341/0001-74, RUA JOSÉ AMADOR DOS REIS 
3351, - DE 3629/3630 A 4044/4045 TANCREDO NEVES - 76829-
580 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, RODOLFO XAVIER DE 
SOUZA CPF nº 858.278.192-04, RUA JOSÉ AMADOR DOS REIS 
3351, - DE 3629/3630 A 4044/4045 TANCREDO NEVES - 76829-
580 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: 
DESPACHO
Vistos,
Fica a parte exequente intimada para indicar outros bens passíveis 
de penhora, impulsionando validamente o feito no prazo de 60 
(sessenta) dias, sob pena de extinção/arquivamento.
Porto Velho , 22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
Processo nº 7050581-15.2017.8.22.0001 
Execução de Título Extrajudicial 
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE 
RONDONIA CNPJ nº 05.034.322/2000-17, RUA JOÃO GOULART 
2051 SÃO CRISTÓVÃO - 76804-034 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES 
OAB nº PA4594 
EXECUTADOS: VANILDO SILVA DO CARMO CPF nº 
261.087.552-53, RUA DA PAZ 281, SALA 4A FLORESTA - 76806-
610 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, LAZARO ALVES FERREIRA 
CPF nº 161.842.622-20, RUA DA PAZ 143, CASA 02 FLORESTA 
- 76806-610 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, MARIA DE FATIMA 
BARBOSA PEREIRA CARMO CPF nº 847.000.842-00, RUA DA 
PAZ 281, SALA 4 A FLORESTA - 76806-610 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA 
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: 
DESPACHO
Vistos.
Considerando a diligência realizada junto ao sistema INFOJUD, 
segue minuta em anexo dos endereços encontrados.
Manifeste-se a parte exequente/requerente, no prazo de 15 (quinze) 
dias, impulsionando o feito validamente, sob pena de extinção e 
arquivamento.
Porto Velho , 22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 2ª Vara Cível Processo nº 7014391-
19.2018.8.22.0001 
Execução de Título Extrajudicial 
EXEQUENTE: INSTITUTO JOAO NEORICO CNPJ nº 
08.155.411/0001-68, FACULDADE FARO S/N ZONA RURAL - 
76900-999 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: TIAGO FAGUNDES BRITO OAB 
nº RO4239, MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA CAHULLA OAB nº 
RO4117 
EXECUTADO: DIOGO TENORIO SIQUEIRA CPF nº 022.709.372-
01, RUA TREZE DE SETEMBRO, - DE 1456/1457 A 1795/1796 
AREAL - 76804-290 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DECISÃO
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Vistos,
Considerando a alienação fiduciária do veículo bloqueado nesses 
autos, procedo a retirada da restrição de circulação. 
Segue em anexo a minuta de desbloqueio judicial.
Porto Velho , 22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
Processo nº 7064145-95.2016.8.22.0001 
Cumprimento de sentença 
EXEQUENTES: BANCO DO BRASIL SA CNPJ nº 00.000.000/1385-
41, BANCO DO BRASIL (SEDE III) Lote 32, QUADRA 4, BLOCO 
C ASA SUL - 70073-901 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL, 
NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ nº 
03.584.647/0001-04, AVENIDA SÃO SEBASTIÃO 3125, ED. 
AMAZON BUSINESS CENTER, 11 ANDAR, SALAS 1101 SANTA 
HELENA - 78045-000 - CUIABÁ - MATO GROSSO 
ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: PEDRO LUIZ LEPRI JUNIOR 
OAB nº PR4871, OZANA BAPTISTA GUSMAO OAB nº MT4062 
EXECUTADO: MARIA AGAR SANTOS DA SILVA CPF nº 
283.003.168-76, AVENIDA RIO MADEIRA 420, ASSOCIAÇÃO 
DE MORADORES DE NOVA CANAÃ RIO MADEIRA - 76821-476 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXECUTADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND 
OAB nº BA211648 
DECISÃO
Vistos,
Trata-se de cumprimento de sentença referente a honorários 
advocatícios, em que a parte executada apresentou proposta de 
parcelamento da verba (ID nº 31218860), comprovando no ID nº 
31218861 o depósito judicial da entrada de 30% (R$ 167,84) e no 
ID nº 32319993 a primeira parcela de R$ 65,27. 
A parte exequente, por sua vez, manifestou-se no ID nº 32460754 
discordando da pretensão da parte executada.
Embora a jurisprudência na vigência do CPC de 1973 viesse 
permitindo a aplicação analógica do parcelamento para os 
processos em fase de cumprimento de sentença, com a vigência 
do Código de Processo Civil de 2015 esta possibilidade restou 
superada. É que o §7º do referido dispositivo veda expressamente 
a utilização da ferramenta no cumprimento de sentença, de forma 
que não há como se deferir referido parcelamento.
É verdade que as partes podem transacionar livremente sobre a 
forma de pagamento. No entanto, não tendo ocorrido anuência 
da parte exequente, o débito permanece sendo exigível em sua 
totalidade.
Portanto, INDEFIRO o pedido de parcelamento da 
parte executada (ID nº 31218860), mas autorizo a 
expedição de alvará em favor da parte exequente para 
levantamento dos valores depositados nos autos.
Com a expedição do alvará, intime-se a parte exequente para 
levantamento no prazo de cinco dias e para dizer em termos de 
andamento válido do feito, sob pena de extinção/arquivamento, e 
caso requeira alguma diligência, o pedido deverá vir acompanhado 
do comprovante de recolhimento das custas respectivas e com 
planilha atualizada do débito, sob pena de indeferimento.
Em caso de inércia quanto ao levantamento dos valores, proceda-
se a transferência para conta judicial de titularidade do TJRO n. 
01529904-5, operação 040, agência 2848, Caixa Econômica 
Federal, conforme provimento n. 016/2010-CG.
Porto Velho , 22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 7036628-
13.2019.8.22.0001 
Empréstimo consignado 
AUTOR: DANIEL MARQUES RAMIRES CPF nº 045.113.424-90, 
AVENIDA RIO MADEIRA, - DE 4238 A 4272 - LADO PAR RIO 
MADEIRA - 76821-300 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: DIOGO SILVA FERREIRA OAB nº 
RO9891 
RÉU: BANCO DO BRASIL S.A. CNPJ nº 00.000.000/0001-91, 
AVENIDA FARQUAR 3235, - DE 3233 A 4031 - LADO ÍMPAR 
PANAIR - 76801-429 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO RÉU: SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB nº 
AC6673, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB nº AC4270 
SENTENÇA
Vistos.
Considerando o pedido de desistência que foi aceito pela parte 
requerida, DECLARO EXTINTO o processo supra referido, nos 
termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. 
Sem custas, conforme o disposto no art. 8º, III da Lei Estadual nº 
3.896/2016.
Revogo a antecipação de tutela anteriormente deferida. Oficie-se 
ao órgão empregador, Governo do Estado de Rondônia, Secretaria 
de Estado da Administração, para que realize as anotações 
necessárias. Expeça-se o necessário, servindo a presente como 
CARTA/MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.
P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Porto Velho 22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 7009843-
53.2015.8.22.0001
Arras ou Sinal, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
EXEQUENTE: LINDALVA CARVALHO DE SOUZA CPF nº 
107.244.512-34, RUA RAIMUNDO CANTUÁRIA 4011, - DE 4112 A 
4494 - LADO PAR AGENOR DE CARVALHO - 76820-212 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DENNIS GIOVANNI SOUSA DOS 
SANTOS OAB nº RO961
EXECUTADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 
CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I CNPJ nº 
09.263.012/0001-83, CITIBANK S.A. 1111, ANDAR 2. - AV 
PAULISTA BELA VISTA - 01311-920 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADO DO EXECUTADO: SILVIA LUISA CLARINDA DOS 
SANTOS MC DONALD DAVY OAB nº RO6658, LUCIANO DA 
SILVA BURATTO OAB nº SP179235, ALAN DE OLIVEIRA SILVA 
OAB nº SC208322
DESPACHO
Vistos.
O depósito “noticiado” foi realizado no dia 03-10-2016 e já houve 
a determinação de expedição de alvará desse valor em favor do 
banco.
Ocorre que já houve o início do cumprimento de sentença, por 
iniciativa do próprio exequente, assim só será possível deliberar a 
respeito após o decurso integral do prazo do artigo 523.
Porto Velho 22 de novembro de 2019
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
7021979-43.2019.8.22.0001 
Interdito Proibitório 
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REQUERENTE: GENECI GONCALVES DOS SANTOS CPF nº 
409.516.852-87, RUA MARECHAL THAUMATURGO 1520, - DE 
1453/1454 A 1759/1760 TRÊS MARIAS - 76812-374 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: MANOEL RIVALDO DE ARAUJO 
OAB nº RO315 
REQUERIDO: MARIA MARLEIDE SANTANA DO ESPIRITO 
SANTO CPF nº 712.937.872-72, RUA OLAVO BILAC 1469, (SÃO 
SEBASTIÃO I) SÃO SEBASTIÃO - 76801-634 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
SENTENÇA
Vistos.
Embora regulamente intimada para promover a citação da 
requerida, sob pena de extinção e arquivamento, a parte autora 
deixou fluir o prazo que lhe foi assinalado sem requerer qualquer 
providência, por isso, não promovendo a citação da parte ré, deu 
causa a parte autora à ausência de pressuposto de constituição e 
desenvolvimento válido e regular do processo, o que culmina com 
a extinção do feito sem necessidade de sua intimação pessoal, 
conforme entende o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 
BUSCA E APREENSÃO.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL (FALTA DE 
CITAÇÃO). INTIMAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE. 1. 
A falta de citação do réu, embora transcorridos cinco anos do 
ajuizamento da demanda, configura ausência de pressuposto de 
desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua 
extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia 
intimação pessoal do autor. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg 
no REsp 1302160/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 18/02/2016)
Neste sentido é o posicionamento dos demais tribunais, in verbis:
PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO APTO PARA 
CITAÇÃO DO RÉU. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO 
DO MÉRITO. ART. 267, IV, DO CPC. DESNECESSIDADE DE 
INTIMAÇÃO PESSOAL. APELO NÃO PROVIDO. 1. Não tendo 
sido formada a relação processual, ante a falta da citação do 
réu, é possível que o magistrado, de ofício, proceda à extinção 
do processo, sem julgamento do mérito, por ausência de um dos 
pressupostos processuais de existência e validade do processo 
(CPC, art. 267, IV). 2. A extinção do processo não foi por negligência 
ou abandono da causa, motivo pelo qual, de imediato se afasta a 
tese recursal de intimação pessoal da parte autora, haja vista que 
tão somente nestas hipóteses é que se exige a intimação pessoal 
da parte. 3. Apelo não provido. (TJ-PE - APL: 3615952 PE , Relator: 
Francisco Eduardo Goncalves Sertorio Canto, Data de Julgamento: 
30/04/2015, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/05/2015)
EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO 
DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E 
REGULAR DO PROCESSO, DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO 
PESSOAL. Extinto o processo em razão de ausência de 
pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular 
do processo, tal qual o não aperfeiçoamento de citação por inércia 
do autor, mostra-se desnecessária sua intimação pessoal, não se 
aplicando o §1º do art. 267 do CPC, pois o mesmo se refere apenas 
a extinção do processo por abandono processual (incisos II e III). 
(TJRO. Apelação Cível nº 0313425-54.2008.8.22.0001. Rel. Des. 
Marcos Alaor D. Grangeia. Julgado em 20/10/2010)
A decisão combatida não merece reparos, uma vez que não 
aperfeiçoada a citação válida e regular do réu, por inércia do 
apelante, a extinção do processo é medida que se impõe, por 
ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido 
e regular do processo (Art. 219, do CPC). Ademais, na hipótese 
não se aplica à Súmula n. 240 do STJ, uma que não aperfeiçoada 
a relação processual. A propósito: STJ.PROCESSUALCIVIL.
AGRAVOREGIMENTALEMRECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO 
DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ABANDONO 

DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. AUSÊNCIA DE 
CITAÇÃO DO RÉU. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 240/
STJ NO CASO. 1. A intimação da autora foi pessoal nos moldes 
do art. 267, § 1º do CPC, pois restou comprovado que ela tomou 
conhecimento de que deveria promover o andamento do feito em 
48 horas e assim não o fez. 2. É inaplicável o Enunciado n. 240/STJ 
quando não instaurada a relação processual com a citação do réu, 
haja vista a impossibilidade de presumir que este tenha interesse 
na continuidade do feito. Precedentes. 3. Agravo Regimental não 
provido. (STJ - AgRg no REsp: 1142636 RS 2009/0102858-0, 
Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de 
Julgamento: 07/10/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de 
Publicação: DJe 05/11/2010) Correta, portanto, a decisão recorrida 
ao extinguir o feito com base no dispositivo retromencionado, uma 
vez que, intimada a promover a citação do réu, a ora apelante 
não atendeu à determinação judicial. (TJRO. Apelação Cível nº 
0006564-23.2011.8.22.0001. 2ª Câmara Cível. Rel. Des. Isaias 
Fonseca Moraes. Julgado em 20/01/2015)
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 
JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 
CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR 
DO PROCESSO. A ausência de citação é causa de extinção do 
processo, sem resolução de mérito, por inexistência de pressuposto 
de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 
Recurso conhecido e não provido. (TJRO. Apelação Cível nº 
0003094-76.2014.822.0001. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Rowilson 
Teixeira. Julgamento em 23/08/2017)
Ante ao exposto, de ofício, com fundamento no art. 485, IV c/c 
parágrafo 3º, do CPC, JULGO EXTINTO o processo, uma vez que 
os pressupostos processuais são matéria de ordem pública. Sem 
custas.
P. R. I. C. Arquivem-se com o trânsito em julgado.
Porto Velho 22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
0008635-56.2015.8.22.0001 
Compromisso 
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ nº DESCONHECIDO, 
AVENIDA AMAZONAS 2574 CENTRO - 76800-000 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI 
RODRIGUES OAB nº AC128341 
EXECUTADOS: DOMINGOS DIAS DA SILVA - ME CNPJ nº 
06.065.776/0001-76, CANHOTEIRO 9164 - 76800-000 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA, JADILSON SEREJO MORENO CPF nº 
332.637.283-34, RUA ARUBA TANCREDO NEVES - 76800-000 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA, MEIRILAN SEREJO MORENO 
CPF nº 571.756.913-00, MEXICO 2993 EMBRATEL - 76820-772 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, EDILAMAR 
BARBOSA DE HOLANDA OAB nº RO1653, RODRIGO AUGUSTO 
BARBOZA PINHEIRO OAB nº RO5706 
Despacho
Vistos.
INDEFIRO o pedido de consulta de bens pelo SREI, visto tratar-se 
de providência destinada ao cumprimento de ordens judiciais e que 
pode ser acessada e solicitada pela própria parte, por meio do site 
eletrônico correspondente, cabendo ao judiciário diligenciar apenas 
nos casos em que as partes sejam beneficiárias da gratuidade 
processual, nos termos do art. 1.130, §2º do Provimento n. 
0011/2016-CG.
Ademais, este Juízo não possui convênio com tal sistema.
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Sendo assim, manifeste-se a parte exequente em termos de 
prosseguimento, indicando bens passíveis de penhora, ou 
requerendo o que entender de direito, no prazo de 30 (trinta) dias, 
sob pena de extinção/arquivamento.
Porto Velho 22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
7036736-76.2018.8.22.0001 
Correção Monetária 
AUTOR: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO 
PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER CNPJ nº 
14.000.409/0001-12, RUA BENJAMIN CONSTANT 308, - DE 
107/108 A 393/394 ARIGOLÂNDIA - 76801-200 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS 
OAB nº RO3208 
RÉU: ELOIZA LIMA FIGUEIREDO CPF nº 625.013.132-91, 
AVENIDA JATUARANA, - DE 5214 A 5694 - LADO PAR COHAB - 
76807-526 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO
Vistos.
Considerando que o feito foi extinto no ID nº 32573749, indefiro o 
pedido de ID nº 32663294, pelo que, arquivem-se os autos.
Porto Velho 22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7027295-37.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDIJANE CEOBANIUC DA SILVA 
- RO6897
EXECUTADO: RICARDO WEHBE FILHO
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta 
aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o 
EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas 
CÓDIGO 1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, 
sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em 
relação a cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado 
o respectivo comprovante. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0034695-81.2006.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: EMBRACE EMPRESA BRASIL CENTRAL DE 
ENGENHARIA LTDA e outros (124)

Advogados do(a) EXEQUENTE: ROMILTON MARINHO VIEIRA 
- RO633, STEFFANO JOSE DO NASCIMENTO RODRIGUES - 
RO1336
Advogados do(a) EXEQUENTE: RAFAEL DE OLIVEIRA CASTRO 
ALVES - GO39335, EDUARDO LUCAS VIEIRA - GO24316
INTIMAÇÃO AUTORES - APRESENTAR Nº DE CONTA 
BANCÁRIA
Para agilidade dos pagamentos dos valores existentes em conta 
judicial, ficam os autores, por meio de seus advogados Camila 
Gheller, OAB/RO 7738; Jonathas Coelho Baptista de Mello, OAB/
RO 3011, Francielly Orben Pereira, OAB/RO 9698; Haroldo Lopes 
Lacerda, OAB/RO 962; Pamela Simone Andrade, OAB/SC 38.950; 
Eduardo Lucas Vieira, OAB/GO 24.316, Marcos Pedro Barbas 
Mendonça, OAB/RO 4476, Daiane Castro Rosano, OAB/RO 10170, 
Natiane Carvalho de Bonfim, OAB/RO 6933, Igor Amaral Gibaldi, 
OAB/RO 6521; Luciana Mozer da Silva de Oliveira, OAB/RO 6313; 
Estevan Soletti, OAB/RO 3702; Belmiro Rogério Duarte Bermudes 
Neto, OAB/RO 5890, Luis Roberto Debowski, OAB/RO 211; Filipe 
Caio Batista Carvalho, OAB/RO 2675; Cássio Bruno Castro Souza, 
OAB/RO 7936; Heitor Fernandes Pinheiro da Silva, OAB/RO 7509; 
D’Any da Penha Santos, OAB/RO 5463 e Ronilson da Conceição 
Pinto Ferri, OAB/PR 43852, intimados para querendo, apresentarem 
no prazo de 05 (cinco) dias, nº de conta bancária para transferência 
dos valores devidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7027899-95.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA 
SECCAO RONDONIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: MORGHANNA THALITA SANTOS 
AMARAL FERREIRA - RO6850
EXECUTADO: GISELE DE SOUZA BARROS
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/
se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e 
arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7051251-82.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: CAIXA SEGURADORA S/A
Advogado do(a) AUTOR: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 
ALMEIDA SANTOS - SP273843
RÉU: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual 
será realizada na sala de audiências da CEJUSC, conforme 
informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA CEJUSC - Data: 19/02/2020 Hora: 
10:00 
- Audiências a partir de jan/2020 (exceto Execução Fiscal): CEJUSC 
localizada na Av. Pinheiro Machado, 777, Olaria, Nesta.
Ficam as partes devidamente intimadas.
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2ª VARA CÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7064809-29.2016.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: INSTITUTO JOAO NEORICO
Advogados do(a) EXEQUENTE: TIAGO FAGUNDES BRITO - 
RO4239, MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA CAHULLA - RO4117
EXECUTADO: GLAUCIANE DE SOUZA LOURENCO
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/
se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e 
arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 7030250-
75.2018.8.22.0001 
DIREITO DO CONSUMIDOR, Interpretação / Revisão de Contrato, 
Dever de Informação 
AUTOR: MARILDA OLIVEIRA DA SILVA DE ALMEIDA CPF 
nº 149.515.762-87, RUA RIO GRANDE DO SUL 3391, - DE 
3800/3801 AO FIM CONCEIÇÃO - 76808-318 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: IHGOR JEAN REGO OAB nº PR49893 
RÉU: BANCO HONDA S/A. CNPJ nº 03.634.220/0001-65, RUA 
DOUTOR JOSÉ ÁUREO BUSTAMANTE 377 SANTO AMARO - 
04710-090 - SÃO PAULO - SÃO PAULO 
ADVOGADO DO RÉU: AILTON ALVES FERNANDES OAB nº 
DF16854 
SENTENÇA
Vistos,
Marilda Oliveira da Silva de Almeida propôs ação revisional de 
contrato c/c cobrança em face de Banco Honda S.A. alegando 
que firmou contrato de financiamento com a requerida, sob o nº 
1917420-1, para a compra do veículo Honda NXR 160 Bros ESDD, 
ano 2017/2017, cor azul, bicombustível. Afirma que, revisando 
demonstrativo de cálculos, verificou-se a incidência da taxa de 
juros remuneratórios muito superior a média do mercado, pois o 
referido contrato possui como taxa de juros a de 2.4068% a.m., 
enquanto para a mesma data, a requerida informou ao Banco 
Central a cobrança de juris de 1,88%, uma diferença de 28,02% 
acima da média do mercado. Argumenta que a requerida incluiu 
ainda no valor final financiado a quantia de R$ 666,81 pela 
contratação de seguro, que não foi por ela contratado e que sequer 
há informação quanto a que se destina ou busca assegurar, não 
havendo cópia da apólice. Insurge-se ainda quanto a cobrança do 
valor de R$ 1.027,00, a título de ‘‘valor da documentação’’, bem 
como a cobrança de R$ 304,23, referente a “custo de registro/
serviços de terceiros” e R$ 550,00, a título de tarifa de contrato, 
pois em todos os casos não há especificidade quanto aos produtos 
ou serviços fornecidos, nem tampouco a comprovação de sua 
realização. Afirma que desconsiderando a cobrança abusiva de 
juros, os valores das parcelas deveriam ser de R$ 436,11, o que 
daria uma diferença de R$ 50,31 por parcela de financiamento e, 
uma diferença final de R$ 2.515,50. No que diz respeito as demais 
cobranças alegadas por abusivas, afirma que retirando-as, o valor 
das parcelas deviam ser de R$ 357,06, sobrevindo a diferença 
de R$ 129,36 por parcela de financiamento, o que resultaria 
numa diferença global de R$ 6.468,00. Requer seja declarada a 
abusividade dos juros remuneratórios, reduzindo-os a taxa média 

do mercado (1,88% a.m.), bem como sejam declaras abusivas a 
incidência do seguro, das cobranças com o valor da documentação, 
do custo de registro/serviços de terceiros e a tarifa de cadastro. 
Requer ainda que, atendidos os primeiros pedidos, a condenação 
do requerido a pagar a diferença de R$ 6.468,00, entre o valor que 
consta no contrato e valor devido. Junta documentos.
A assistência judiciária gratuita foi deferida no ID nº 22735790.
Regularmente citada, a requerida apresentou contestação (ID nº 
25753009) alegando que a requerente, de forma consciente e 
espontânea, procurou a demandada com o objetivo de financiar 
o bem móvel citado na inicial, sendo que, após receber todas as 
informações a respeito do negócio jurídico, resolveu entabular o 
contrato. Acrescenta que, das 50 parcelas contratadas, foram 
pagas 19 delas e que o valor sugerido pela parte, de R$ 357,06, 
está totalmente desconforme com os índices da cédula celebrada 
entre as partes. Informa ainda que, os juros remuneratórios podem 
ser fixados livremente, não havendo de se falar em abusividade 
da sua estipulação, conforme o que está disposto no contrato. No 
que diz respeito a tarifa de cadastro, informa que, há entendimento 
jurisprudencial que entende como válida a sua cobrança, desde 
que tenha sido feita no início do relacionamento e a partir da 
vigência da Resolução CNM nº 3.518/2007, em 30/04/2008. Aduz 
que a cobrança de ‘valor da documentação’ diz respeito a serviços 
prestados por despachantes e despesas junto ao DETRAN, tendo 
sido incluído no financiamento a pedido da autora, que na época 
não tinha recursos para emplacar sua motocicleta. Alega que, no 
que diz respeito a parcela ‘‘custos de registro/serviços de terceiros’’, 
esta está expressamente autorizada pela Resolução 3.518 do 
BACEN e prevista no contrato. Afirma que, no que diz respeito ao 
seguro proteção financeira contratado, que este foi aderido de livre 
e espontânea. Requer sejam julgados improcedentes os pleitos 
autorais. Junta documentos.
Réplica no ID nº 26169894.
Ambas as partes pugnaram pelo julgamento do feito no estado em 
que se encontra (ID nº 26316712 e 26777765.
É o relatório.
Decido.
O caso em questão não exige dilação probatória, razão pela qual, 
passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, 
do Código de Processo Civil.
Inicialmente, esclareço que a legislação consumerista é aplicada ao 
caso, tendo em vista a expressa determinação do artigo 3º do CDC 
e também porque integra a ordem econômica, estando abrangida 
pela “norma-objetivo” do artigo 4º do mesmo diploma.
Destarte, é direito do consumidor a revisão pelo 
PODER JUDICIÁRIO das cláusulas dotadas de conteúdo abusivo, o 
que relativizou o princípio do pacta sunt servanda (força obrigatória 
dos contratos), conforme teor do artigo 6º, V, do CDC, in verbis:
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
[...]
V - A modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam 
prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos 
supervenientes que as tornem excessivamente onerosas.
Logo, é possível a revisão do contrato, ainda que o consumidor 
conheça previamente as cláusulas previstas.
É cediço ainda que a atividade bancária, seja quando realiza 
serviços ou quando entrega produtos, enquadra-se nas disposições 
da legislação consumerista, não só por expressa determinação do 
artigo 3º do CDC, mas também porque integra a ordem econômica, 
estando abrangida pela “norma-objetivo” do artigo 4º do mesmo 
diploma.
A respeito do tema é o comentário do renomado jurista Nelson Nery 
Jr., in CDC Comentado, Ed. Forense, p. 304:
Analisando o problema da classificação do banco como empresa 
e de sua atividade negocial, tem-se que é considerado pelo artigo 
3º, caput, do CDC, como fornecedor, vale dizer, como um dos 
sujeitos da relação de consumo. O produto da atividade negocial é 
o crédito; agem os bancos, ainda, na qualidade de prestadores de 
serviços quando recebem tributo mesmo de não clientes, fornecem 
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extratos de contas bancários por meio de computador etc. Podem 
os bancos, ainda, celebrar contrato de aluguel de cofre, para a 
guarda de valores, igualmente enquadrável no conceito de relação 
de consumo. Suas atividades envolvem, pois, os dois objetos das 
relações de consumo: os produtos e os serviços.
No caso em tela, é evidente que o contrato, ora sob exame, tem 
como finalidade a contemplação de crédito, que, por sua vez, é o 
produto oferecido pela instituição financeira. Havendo, portanto, a 
outorga desse produto – o crédito – que é utilizado pelo consumidor 
como destinatário final, estando configurada a relação de consumo, 
o que enseja a aplicação da Lei Protetiva Consumerista.
Nessa senda, conclui-se que, regulando o CDC o mercado de 
consumo de forma ampla, deve ser extensiva a interpretação da 
definição de consumidor, para que aquele que retira o produto do 
mercado de modo final e, sendo parte hipossuficiente da relação 
negocial, não seja abatido por contratos abusivos e excessivamente 
onerosos.
Vale colacionar importante precedente jurisprudencial do Superior 
Tribunal de Justiça, que assim considerou:
RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL -REVISIONAL 
DE CONTRATO BANCÁRIO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 
CRITÉRIO DO JUIZ - MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA - SÚMULA 
7-STJ - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - Em primeiro plano, 
resta consolidado, nesta Corte, através da Súmula 297, que CDC 
é aplicável às instituições financeiras. 2 - Por outro lado, em se 
tratando de produção de provas, a inversão, em caso de relação de 
consumo, não é automática, cabendo ao magistrado a apreciação 
dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor ou de 
sua hipossuficiência, conforme estabelece o art. 6, VIII, do referido 
diploma legal. Configurados tais requisitos, rever tal apreciação 
é inviável em face da Súmula 07. 3 - Recurso não conhecido. 
(REsp 707.451/SP, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA 
TURMA, julgado em 14.11.2006, DJ 11.12.2006 p. 365)
Em razão, portanto, da pacífica aplicação do Código de Defesa 
do Consumidor às relações bancárias e tendo em vista que tais 
normas de proteção são de ordem pública e interesse social, por 
força do art. 1º daquele diploma legal, é possível a declaração 
de nulidade de pleno direito de disposições contratuais, como 
aqueles que impõem ao consumidor excessiva onerosidade e, 
em contrapartida, consignam vantagem exagerada ao credor, nos 
termos do art. 51, inc. IV, e § 1º do referido diploma legal, porque 
abusivas e ofensivas ao princípio geral da boa-fé.
Com esse entendimento passo a apreciação dos pedidos iniciais.
As partes firmaram os seguintes contratos abaixo relacionados. 
Afirma o autor que há abusiva aplicação de juros remuneratórios no 
contrato firmado entre as partes, uma vez que os valores cobrados 
estão muito acima dos praticados pelo mercado, bem como efetuou 
a cobrança indevida de seguro, valor da documentação, custo do 
registro/serviços de terceiros e tarifa de cadastro.
Contrato ID nº 20249994 – Nº da Cédula 1917420-1
- Valor a financiar: R$ 14.003,04.
- Valor total do seguro: R$ 666,81.
- Valor da documentação: R$ 1.027,00
- Custo do registro: R$ 304,23
- Tarifa de Cadastro: R$ 550,00
- Taxa de juros mensais: 2,4068400%
- Taxa de juros anual: 33,0293800%
- Modalidade: Prefixada.
- Valor da prestação: R$ 486,42
- Periodicidade: Mensal
- Quantidade: 50
JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA
Está consolidado o entendimento de que as Instituições Financeiras 
não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi 
estipulada na Lei de Usura, como dispõe a Súmula 596 do STF. 
Nesse sentido recente decisão do STJ, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
PROCESSUAL CIVIL E CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO 

CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. INAPLICÁVEL 
LIMITAÇÃO EM 12% AO ANO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE 
JUROS. POSSIBILIDADE, DESDE QUE POSTERIOR À MP 
2.170-36/2001 E PACTUADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. 
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 
PROVIMENTO NEGADO. 1. É inviável o recurso especial quando 
ausente o prequestionamento, sequer implícito, do dispositivo da 
legislação federal apontado como violado, conforme preconizado 
nas Súmulas 282 e 356 do STF. 2. A eg. Segunda Seção do STJ, 
em sede de julgamento de recurso especial repetitivo, firmou 
tese de que: “a) As instituições financeiras não se sujeitam à 
limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura 
(Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros 
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica 
abusividade” (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/03/2009). 
3. De igual modo, a Segunda Seção, também em julgamento de 
recurso especial repetitivo representativo da controvérsia, decidiu 
que “é permitida a capitalização de juros com periodicidade 
inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data 
da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor 
como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” 
(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. 
p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA 
SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 4. Agravo 
regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 840696 
/ RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL 2016/0003759-7. Rel. Ministro RAUL ARAÚJO. Julgado 
em 03/05/2016).
No mesmo sentido:
CONTRATO BANCÁRIO. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS 
CONTRATOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE 
JUROS. TARIFA DE CADASTRO. Inexistindo ilicitudes ou eventos 
imprevisíveis incidentes na contratação, impõe-se a manutenção 
dos termos do contrato. Segundo o STJ, as instituições financeiras 
não se sujeitam à limitação estipulada na Lei de Usura (Súmula 596/
STF), sendo certo que, na esteira dos precedentes desta Corte, a 
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por 
si só, não indica abusividade apta a possibilitar a revisão das taxas 
contratadas. O STJ, por meio da Segunda Seção, em julgamentos 
de recursos repetitivos (art. 543-CPC/73), conhecidos como 
recursos repetitivos, firmou o entendimento da possibilidade da 
cobrança de capitalização de juros mensal, desde que pactuado no 
contrato e que a taxa anual de juros seja superior a multiplicação da 
taxa de juros mensal multiplicada por seu duodécuplo. Permanece 
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato 
normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente 
pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e 
a instituição financeira. (APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7003073-
55.2017.822.0007, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 
2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Marcos Alaor Diniz 
Grangeia, Data de julgamento: 26/09/2019)
In casu, a taxa de juros estabelecida pela instituição financeira 
foram os acima apontados, índices estes que não se configuram 
abusivos, uma vez que não estão adstritos à limitação de 12% ao 
ano e era de conhecimento prévio da parte.
Não há, portanto, a alegada abusividade nos contratos ora 
questionados.
Alegou autora que lhe foram cobradas taxas e tarifas não 
contratadas. Desse modo, requereu a declaração de nulidade.
Em análise aos autos, especificamente o contrato entabulado 
entre as partes (ID 25753011), verifica-se que efetivamente foram 
cobradas: valor total do seguro: R$ 666,81 (seiscentos e sessenta 
e seis reais e oitenta e um centavos), valor da documentação: R$ 
1.027,00 (mil e vinte e sete reais), custo do registro e serviço de 
terceiros R$ 304,23 (trezentos e quatro reais e vinte e três centavos) 
e tarifa de cadastro R$ R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).
SEGURO PRESTAMISTA
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Sobre o seguro financiado, no item 2.3 do contrato ID nº 20249994 
– Pág. 3, informa-se que a indenização do seguro se presta ao 
pagamento do saldo devedor das prestações vincendas do 
financiamento, nos casos de morte, invalidez permanente, ou 
ainda, em caso de desemprego involuntário ou incapacidade física 
temporária para o trabalho.
Da análise do mesmo dispositivo se verifica que foi uma opção 
da consumidora a sua contratação. Esta cláusula institui o referido 
seguro como opção colocada à disposição da requerente, não se 
tratando, portanto, de uma condição obrigatória para concessão 
do crédito.
Assim, não há irregularidade na contratação do seguro financiado, 
pois foi livremente pactuado pela autora, correspondendo a 
um serviço efetivo e de seu próprio interesse. Se houve alguma 
imposição, esta não ficou evidenciada nos autos. No mesmo 
sentido, as seguintes jurisprudências deste TJ/RO:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. 
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAIS. LEGALIDADE. TAXA 
DE JUROS. LIVRE CONCORRÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA 
CONTRATADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO 
DESPROVIDO. Os juros praticados pelas instituições financeiras 
regem-se pela lei da livre concorrência. Não se vislumbrando 
ilegalidade na contratação de seguro prestamista, devidamente 
firmado pelo consumidor, não há que ser afastado. (APELAÇÃO 
CÍVEL, Processo nº 7002040-69.2018.822.0015, Tribunal de Justiça 
do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: 
Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de julgamento: 02/09/2019)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE 
NULIDADE E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE 
EMPRÉSTIMO PESSOAL E SEGURO. SEGURO PRESTAMISTA. 
REGULARIDADE. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURADA. 
RECURSO PROVIDO. Não se configura ilegalidade ou venda 
casada quando o agente financeiro faculta a contratação de seguro 
prestamista em contrato de empréstimo pessoal de longa duração, 
com vista a garantir o adimplemento integral de seu crédito, 
sobretudo quando provado que não houve o condicionamento da 
concessão do empréstimo à contratação do seguro. (APELAÇÃO, 
Processo nº 7001107-75.2017.822.0001, Tribunal de Justiça do 
Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. 
Isaias Fonseca Moraes, Data de julgamento: 25/04/2019)
VALOR DA DOCUMENTAÇÃO
Com relação ao valor da documentação, o requerido vem aos autos 
informando que diz respeito ao pagamento do emplacamento e 1º 
licenciamento do bem junto ao DETRAN, informando ainda que a 
autora não possuía condições de arcar com os referidos custos à 
época da realização do financiamento.
A autora, na sua réplica, não se manifesta especificamente quanto 
a referida afirmação e, sequer, comprova que arcou com os custos 
apontados junto ao DETRAN.
Portanto, devida a cobrança.
CUSTO DO REGISTRO/SERVIÇOS DE TERCEIROS
Quanto à cobrança da tarifa de registro de contrato, trata-se, em 
rigor, de exigência prevista na legislação civil (art. 1.361 do Código 
Civil) e na regulação de trânsito (Resolução-CONTRAN nº 320, de 
5 de junho de 2009), que em se tratando de contrato de alienação 
fiduciária, mostra-se plenamente possível e necessária para a 
formalização do pacto.
A 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu, em 
recurso repetitivo n 1.578.553, que os bancos podem incluir em 
seus contratos despesas com serviços prestados por terceiros 
– como avaliação do bem financiado. Porém, acrescentaram 
os ministros que os valores terão que ser devolvidos se houver 
“excessiva onerosidade” ou os serviços não forem prestados.
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE 
REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE. PRESTAÇÃO DO 
SERVIÇO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. AUSÊNCIA. TEMA 958/
STJ. Segundo o STJ, é valida a cláusula que prevê o ressarcimento 
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas as hipóteses 
de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado 

e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que 
não se verificou no presente caso. (APELAÇÃO CÍVEL, Processo 
nº 7008124-05.2017.822.0021, Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Marcos 
Alaor Diniz Grangeia, Data de julgamento: 04/09/2019)
Neste sentido, não há nos autos qualquer comprovação da 
instituição financeira quanto aos referidos gastos, a legalidade da 
cobrança de custos com serviços de terceiro somente seria possível 
se fosse expressamente especificado no contrato a quais serviços 
se vinculam, bem como houvesse a devida comprovação da sua 
realização, o que vai de encontro com o princípio da informação, 
constante no art. 6º, III e art. 52, ambos do CDC. Na mesma linha:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO 
CONSIGNADO. TARIFA DE CADASTRO. SERVIÇOS DE 
TERCEIROS. REGISTRO DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO 
EM DOBRO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. A tarifa de cadastro 
quando contratada é válida e somente pode ser cobrada no início 
do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. A 
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem 
a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, é abusiva. 
É abusiva a cobrança de despesa de registro do contrato quando 
não for comprovado que o serviço foi prestado. A restituição em 
dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, 
pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-
fé do credor, e nesse viés, considerando que os encargos cobrados 
foram objeto de acirrada controvérsia judicial, não se vislumbra má-
fé a justificar a repetição em dobro. (APELAÇÃO CÍVEL, Processo 
nº 7012697-83.2016.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Juiz Rinaldo 
Forti da Silva, Data de julgamento: 08/10/2019)
Portando, reconheço a abusividade da cobrança da referida tarifa.
TARIFA DE CADASTRO
Com relação a tarifa de cadastro, a autora, em nenhum momento 
dos autos, demonstra que já possui relacionamento com o banco 
financiador do bem. Neste sentido, é legal a cobrança, no início da 
relação jurídica entre as partes, da referida tarifa.
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO 
DE VEÍCULO. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO 
(TAC). POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA NO INÍCIO DO 
RELACIONAMENTO. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO 
E DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE 
EXCESSIVA NO CASO CONCRETO. LEGALIDADE. SEGURO 
PRESTAMISTA. DEVOLUÇÃO INDEVIDA QUANDO O 
CONSUMIDOR USUFRUI DA GARANTIA DURANTE A VIGÊNCIA 
DO CONTRATO. Não há ilegalidade na exigência da Tarifa de 
Abertura de Crédito (TAC) quando ocorre no início do negócio 
entre o consumidor e a instituição financeira. É válida a exigência 
do pagamento das tarifas de registro de contrato e de avaliação 
do bem, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade 
excessiva. Não é devida a devolução do valor pago a título de 
seguro prestamista quando o contratante usufrui da garantia 
durante a vigência do contrato. (APELAÇÃO, Processo nº 0012299-
95.2015.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª 
Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de 
julgamento: 25/04/2019)
Portanto, alinhados a tese firma no Recurso Repetitivo Tema 
620 – STJ, é válida a cobrança da referida tarifa quando do início 
do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. 
Ademais, o valor de R$ 550,00 se mostra plausível, quanto aos 
custos a formalização da relação financeira entre as partes. 
Portanto, reconheço a sua legalidade. 
CONCLUSÃO
Desse modo, não cogita de irregularidade, quanto aos juros 
entabulados no contrato e nem das cobranças do seguro 
prestamista, valor da documentação e tarifa de cadastro, que foram 
efetivamente contratadas, não havendo indícios de vantagem 
exagerada por parte da requerida, sendo perfeitamente exigíveis 
pelo princípio da “pacta sunt servanda”, até porque não consta 
que tais cobranças estejam previstas em vedações contidas em 
Resoluções do Conselho Monetário Nacional (Resoluções números 
2.303/1996,3.518/2007 e 3.919/2010).
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No que diz respeito a cobrança do custo do registro do contrato e dos 
serviços de terceiros, considerando que não foram comprovados os 
referidos gastos, ilegal a sua cobrança por parte da demandada.
DISPOSITIVO
Posto isso, com fundamento no artigo 487, inciso I do CPC, 
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para 
declarar a ilegalidade da cobrança do custo do registro/serviços 
de terceiros e condenar o requerido à restituição simples, dos 
encargos contratuais declarados ilegais nesta sentença, cobrados 
e efetivamente pagos pela autora (R$ 304,23-trezentos e quatro 
reais e vinte e três centavos), atualizada desde o desembolso e 
com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, autorizada, 
desde já, a compensação com eventual saldo devedor.
Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes 
arbitrados, na forma do §2º do art. 82 do CPC, em 15% (quinze 
por cento) da condenação e, considerando que cada litigante foi 
em parte vencedor e em parte vencido, a proporção será de 80% 
a cargo da parte autora e 20% a cargo das requeridas, nos termos 
do art. 86 do CPC, sendo vedada a compensação, nos termos do 
§14 do art. 85 do CPC e ressalvando a circunstância dos § § 2º e 
3º do art. 98 do CPC.
Não havendo o pagamento espontâneo e nem requerimento do 
credor para a execução da sentença dentro do prazo de quinze 
dias do trânsito em julgado, certifique-se e proceda-se ao cálculo 
das custas finais e intime-se para pagamento. Se não pagas, 
inscreva-se em dívida ativa e arquivem os autos.
P.R.I.C.
Porto Velho 21 de novembro de 2019 
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
7010681-88.2018.8.22.0001 
Alienação Fiduciária 
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária 
AUTOR: BANCO ITAUCARD S.A. CNPJ nº 17.192.451/0001-70, 
ALAMEDA PEDRO CALIL 43 VILA DAS ACÁCIAS - 08557-105 - 
POÁ - SÃO PAULO 
ADVOGADO DO AUTOR: PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB 
nº GO50945, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB nº 
AC4778 
RÉU: VALDICLEIA DO NASCIMENTO IZEL CPF nº 558.252.302-
20, RUA DOM PEDRITO 7655, (PARQUE DOS BURITIS) ESCOLA 
DE POLÍCIA - 76824-806 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO RÉU: 
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de ação de busca e apreensão fundada em Cédula 
de Crédito Bancário em Alienação Fiduciária em que a liminar 
foi deferida, contudo, o bem não foi encontrado, tampouco a 
parte requerida, motivo pelo qual a parte autora pugnou no ID 
n. 32053834 pela conversão da ação de busca e apreensão em 
execução.
Passo à análise do pedido de conversão. 
Com efeito, considerando que a parte requerida ainda não foi 
citada, é possível emenda à petição inicial, com a conversão da 
ação proposta em outra (cf. Art. 329, I do CPC).
Ademais, o art. 5º, do Decreto-Lei nº 911/69, coloca a via executiva 
à disposição do credor fiduciário, não podendo, destarte, ser-lhe 
subtraída a possibilidade de emenda da inicial para transformar a 
busca e apreensão em execução, tal como pleiteado em primeiro 
grau.
Ocorre que a cédula de crédito bancário é título executivo 
extrajudicial representativo da operação de crédito firmada entre as 
partes, o que autoriza a execução da dívida, desde que presentes 
os requisitos contemplados nos arts. 28 e 29 da Lei nº 10.931/2004, 
in verbis:
Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial 
e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela 
soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em 
planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados 
conforme previsto no §2°.

(…) § 2º Sempre que necessário, a apuração do valor exato da 
obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de 
Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de 
cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição 
financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi 
originalmente emitida, (…).
Art.29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes 
requisitos essenciais:
I - a denominação “Cédula de Crédito Bancário”;
II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, 
líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda 
de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do 
emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, 
correspondente ao crédito utilizado;
III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de 
pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou 
os critérios para essa determinação;
IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à 
ordem;
V - a data e o lugar de sua emissão; e
VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor 
da obrigação, ou de seus respectivos mandatários. (...).
Nesse sentido, confira-se a orientação jurisprudencial:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO 
JUDICIAL. PROCURAÇÃO. NULIDADE. PRINCÍPIO DA 
INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. CÉDULA DE CRÉDITO 
BANCÁRIO. REQUISITOS. LEI Nº 10.931/2004. ASSINATURA DE 
TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, 
as nulidades somente devem ser decretadas se comprovada a 
existência de efetivo prejuízo.
2. O artigo 28 da Lei 10.931/2004 confere executividade à cédula 
de crédito bancário, outorgando-lhe certeza, liquidez e exigibilidade, 
desde que emitida em conformidade com os requisitos legais.
3. A cédula de crédito bancário goza de status de título executivo 
extrajudicial em razão do art. 28 da Lei 10931/2004 c/c art. 585, VIII, 
do CPC, motivo pelo qual não há exigência de assinatura de duas 
testemunhas, prevista no inciso II do art. 585 do CPC, para que 
esse tipo de documento seja reconhecido como título executivo. 
4. Agravo de instrumento desprovido. Unânime. (Acórdão 
n.769645, 20130020279246AGI, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, 3ª 
Turma Cível, Data de Julgamento: 12/03/2014, Publicado no DJE: 
21/03/2014. Pág.: 189)
O documento de ID n. 17044043 constitui título executivo 
extrajudicial, pois revestido de certeza, liquidez e exigibilidade e 
está instruído com a planilha de cálculos.
Portanto, diante do fundamento acima exposto, em atenção ao 
princípio da economia processual, defiro a conversão da presente 
ação de busca e apreensão, fundada em contrato de alienação 
fiduciária, em execução por título extrajudicial.
Proceda a escrivania a anotação da conversão da presente ação 
de busca e apreensão em execução de título extrajudicial.
Considerando o aditamento do pedido inicial em relação ao valor da 
causa (R$ 78.687,38), proceda a parte autora a complementação 
das custas, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção e 
arquivamento.
Somente após, cite-se em execução, expedindo-se o necessário.
Porto Velho , 21 de novembro de 2019 .
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 
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e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7058040-05.2016.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: RAQUEL MONTANI TAVARES MARTINS
Advogados do(a) EXEQUENTE: ABDIEL AFONSO FIGUEIRA - 
RO3092, ANDIARA AFONSO FIGUEIRA - RO3143
EXECUTADO: Direcional Ambar Empreendimentos Imobiliários 
Ltda
Advogados do(a) EXECUTADO: MANUELA GSELLMANN DA 
COSTA - RO3511, CLAUDIA PASSOS TEIXEIRA SANTIAGO - 
MG67342, ROBERTO JARBAS MOURA DE SOUZA - RO1246, 
ROBLEDO OLIVEIRA CASTRO - MG53795, NELSON WILIANS 
FRATONI RODRIGUES - RO4875, LAURA RIBEIRO HENRIQUES 
- MG98995, MARCELO ARANTES KOMEL - MG45366-B, 
DENIELE RIBEIRO MENDONCA - RO3907
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo 
de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 
3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, 
desde que apresentado pedido descritivo, acompanhado de 
planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, 
visando a intimação da parte adversa ao início do cumprimento 
de sentença.
Ainda, fica a parte Requerida, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 
notificado(a) para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
pagamento das custas judiciais. A guia para pagamento deverá 
ser gerada no endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7i-
nYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de 
débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição em 
Dívida Ativa Estadual.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São 
João Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 
3217-1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7035626-08.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS 
- MG44698-A
EXECUTADO: GESSICA OLIVEIRA DA SILVA PEREIRA
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 
da Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://
webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf, exceto se beneficiado(s) pela 
concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0008590-52.2015.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ALEXANDRE LEMOS SILVA
Advogado do(a) AUTOR: JHONATAS EMMANUEL PINI - RO4265
RÉU: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A e outros
Advogados do(a) RÉU: JOAO PAULO DA SILVA SANTOS - 
DF60471, ROBERTO JARBAS MOURA DE SOUZA - RO1246, 
MANUELA GSELLMANN DA COSTA - RO3511
Advogados do(a) RÉU: JOAO PAULO DA SILVA SANTOS - 
DF60471, ROBERTO JARBAS MOURA DE SOUZA - RO1246
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo 
de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 
3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, 
desde que apresentado pedido descritivo, acompanhado de 
planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, 
visando a intimação da parte adversa ao início do cumprimento de 
sentença.
Ainda, fica a parte Autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 
notificado(a) para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento 
das custas judiciais. A guia para pagamento deverá ser gerada no 
endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7i-
nYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de 
débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição em 
Dívida Ativa Estadual.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7001073-03.2017.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARIA APARECIDA PEREIRA MENDES e outros (2)
Advogados do(a) AUTOR: ANTONIO DE CASTRO ALVES JUNIOR 
- RO2811, JEANNE LEITE OLIVEIRA - RO1068
Advogados do(a) AUTOR: ANTONIO DE CASTRO ALVES JUNIOR 
- RO2811, JEANNE LEITE OLIVEIRA - RO1068
Advogados do(a) AUTOR: ANTONIO DE CASTRO ALVES JUNIOR 
- RO2811, JEANNE LEITE OLIVEIRA - RO1068
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Intimação AO AUTOR - CUSTAS
Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para no 
prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas judiciais. 
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de 
débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na 
Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço 
eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/
guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
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e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7047230-97.2018.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO (181)
REQUERENTE: BANCO PAN S.A.
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERTA BEATRIZ DO 
NASCIMENTO - SP192649
REQUERIDO: MANOEL DA CONCEICAO FILHO
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do 
mandado, fica a parte AUTORA, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 
intimada, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento 
de custas de acordo com a diligência requisitada conforme tabela 
abaixo. 
Fica a parte advertida que em se tratando de mandado de Execução 
ou Busca e Apreensão, que envolve mais de um ato processual, 
as custas da diligência serão conforme código 1008.3 (composta 
urbana) ou 1008.5 (composta rural).
O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.
jsf, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0127353-95.2004.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CHAKIB NEHMETALLAH NAJEM
Advogados do(a) EXEQUENTE: RAIMUNDO DE ALENCAR 
MAGALHAES - RO105, VIVIANE BARROS ALEXANDRE - 
RO353-B, NEIDY JANE DOS REIS - RO1268
EXECUTADO: SILVANA LUCIA VARELA DA SILVA e outros (3)
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do 
mandado, fica a parte AUTORA, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 
intimada, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento 
de custas de acordo com a diligência requisitada conforme tabela 
abaixo. 
Fica a parte advertida que em se tratando de mandado de Execução 
ou Busca e Apreensão, que envolve mais de um ato processual, 
as custas da diligência serão conforme código 1008.3 (composta 
urbana) ou 1008.5 (composta rural).
O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.
jsf, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
ÓRGÃO EMITENTE: Porto Velho - 2ª Vara Cível

EDITAL DE CITAÇÃO 
(Prazo: 20 dias)
CITAÇÃO DE: EINSTEIN ROOSEVELT DE OLIVEIRA LEITE 
CPF: 021.995.864-56, VILKA PEIXOTO PINHEIRO LEITE CPF: 
702.948.283-20, atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: CITAR e INTIMAR o(a) Executado(a) acima 
mencionado, para efetuar o pagamento do débito em 03 (três) 
dias úteis ou no prazo de 15 (quinze) dias úteis, opor Embargos à 
Execução, independentemente de penhora, depósito ou caução, 
observando-se o disposto no art. 827, § 1º § 2º do NCPC. Honorários 
fixados em 10% salvo embargos. Caso haja pagamento integral da 
dívida no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela 
metade (art. 827, § 1º do NCPC). Não efetuado o pagamento no 
prazo de 03 (três) dias úteis, proceder-se-á de imediato à penhora 
de bens e a sua avaliação. 
PRAZO: O prazo para opor embargos do Devedor será de 15 
(quinze) dias, a contar do término do prazo do edital.
OBSERVAÇÃO: Caso não tenha condições de constituir advogado 
particular, deverá procurar a Defensoria Pública. Em caso de 
revelia, será nomeado curador especial nos termos do art. 257, 
IV do CPC. A presente ação pode ser consultada pelo endereço 
eletrônico http://pjeconsulta.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.
seam (nos termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de 
dezembro de 2013 do Conselho Nacional de Justiça)
DÍVIDA CORRIGIDA: R$ 39.453,16 (TRINTA E NOVE MIL E 
QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E DEZESSEIS 
CENTAVOS)
Processo:7015381-78.2016.8.22.0001
Classe:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Exequente:NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES CPF: 
668.018.009-06, MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA 
ENG ARQ AGRONOMIA CPF: 00.509.026/0001-60
Executado EINSTEIN ROOSEVELT DE OLIVEIRA LEITE CPF: 
021.995.864-56, VILKA PEIXOTO PINHEIRO LEITE CPF: 
702.948.283-20 
Despacho ID 31678916: “
DESPACHO. “Vistos. Atento a todo o contexto dos autos, certo é que 
merece acolhimento o pedido de citação por edital, pois frustrada(s) 
a(s) tentativa(s) de localizar a parte Requerida/Executada para fins 
de citação, restando evidenciado que no caso em comento a parte 
Requerida/Executada está em local incerto e não sabido. Desta 
forma, DEFIRO a realização da citação por edital, nos termos do 
art. 256 e 257, inciso III, do CPC, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, 
devendo ser dado cumprimento ao que dispõe o artigo 257, inciso 
II, do CPC, disponibilizando-se o edital de citação na plataforma 
de editais do Tribunal de Justiça de Rondônia, dispensando-se 
sua publicação no átrio do fórum. Providencie a CPE a expedição 
do edital, após, intime-se a parte requerente/exequente para, em 
cinco dias, comprovar o recolhimento das custas para a publicação 
do edital no site do e na plataforma de editais do Conselho Nacional 
de Justiça, que deve ser certificada nos autos. Decorrido o prazo da 
citação por edital, sem apresentação de defesa nos autos, nomeio 
curador especial na pessoa de Defensor Público para manifestar-
se, conforme preceito contido no art. 72, II do CPC, devendo os 
autos serem remetidos à Defensoria Pública. Porto Velho 14 de 
outubro de 2019. Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral. Juiz de 
Direito”.
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, São João 
Bosco, Porto Velho Fórum Cível RO, 76803-686 3217-1307 e-mail: 
2civelcpe@tjro.jus.br
Porto Velho, 12 de novembro de 2019.
Igor Albuquerque Pontes
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
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e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7033811-73.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL NOVA 
ALPHAVILLE
Advogado do(a) EXEQUENTE: RALENSON BASTOS RODRIGUES 
- RO8283
EXECUTADO: FATIMA MARIA MAIA
Advogado do(a) EXECUTADO: MARIA ALDICLEIA FERREIRA - 
RO6169
Despacho
Vistos. 
I - Realizado bloqueio parcial do valor exequendo em ativos 
financeiros da parte executada junto ao sistema BACEN-JUD, 
CONVOLO-O em penhora.
II - INTIME-SE a parte executada na forma do §2º do art. 841 c/c § 
3º do art. 854 do Código de Processo Civil, bem como o exequente 
para indicar outros bens passíveis de penhora, impulsionando 
validamente o feito no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 
extinção/arquivamento.
III - Havendo manifestação nos termos do § 3º do art. 854 do CPC , 
dê-se vista ao exequente. Decorrido o prazo sem manifestação do 
executado, certifique-se e expeça-se alvará do valor bloqueado em 
favor do exequente.
IV - Com a expedição do alvará, intime-se a parte exequente para 
levantamento em cartório no prazo de cinco dias.
V - Em caso de inércia, proceda-se a transferência do valor 
depositado para conta judicial de titularidade do TJRO n. 
01529904-5, operação 040, agência 2848, Caixa Econômica 
Federal, conforme provimento n. 016/2010-CG.
VI - Manifeste-se a parte exequente sobre a restrição realizada no 
veículo encontrado. Seguem minutas em anexo. Prazo de 15 dias, 
sob pena de liberação da restrição. 
CÓPIA DA PRESENTE SERVIRÁ COMO CARTA/
MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO OU OUTRAS 
CORRESPONDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO 
DESTE
Porto Velho , 13 de novembro de 2019 
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0003532-10.2011.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO 
MERCANTIL/ SA
Advogados do(a) EXEQUENTE: ANTONIO BRAZ DA SILVA - 
RO6557, CARLA PASSOS MELHADO - RO5401, DAGUIMAR 
LUSTOSA NOGUEIRA CAVALCANTE - RO4120, LILIAN RAQUEL 
MENDES DANTAS SIQUEIRA - RO2173, CELSO MARCON - 
RO3700-A
EXECUTADO: ENEIAS EVANGELISTA DA SILVA
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do 
mandado, fica a parte AUTORA, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 
intimada, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento 
de custas de acordo com a diligência requisitada conforme tabela 
abaixo. 
Fica a parte advertida que em se tratando de mandado de Execução 
ou Busca e Apreensão, que envolve mais de um ato processual, 
as custas da diligência serão conforme código 1008.3 (composta 
urbana) ou 1008.5 (composta rural).

O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.
jsf, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7041610-41.2017.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: REAL MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 
ME
Advogados do(a) AUTOR: GENIVAL RODRIGUES PESSOA 
JUNIOR - RO7185, ERICK ALLAN DA SILVA BARROSO - RO4624, 
HIRAN SALDANHA DE MACEDO CASTIEL - RO4235
RÉU: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A 
Advogados do(a) RÉU: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA - RO3434, 
MARCELO RODRIGUES XAVIER - RO2391, GABRIELA DE LIMA 
TORRES - RO5714, BRUNA TATIANE DOS SANTOS PINHEIRO 
SARMENTO - RO5462
INTIMAÇÃO REQUERIDO - CONTRARRAZÕES
Fica a parte REQUERIDA intimada, na pessoa do seu advogado, 
para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as Contrarrazões 
Recursais.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7009443-34.2018.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: SILVIA REGINA FERNANDES DAS NEVES
Advogados do(a) AUTOR: THIAGO DE OLIVEIRA SA - RO3889, 
ANTONIO OSMAN DE SA - RO56-A
RÉU: BARROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 
e outros (2)
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do 
mandado, fica a parte AUTORA, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 
intimada, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento 
de custas de acordo com a diligência requisitada conforme tabela 
abaixo. 
Fica a parte advertida que em se tratando de mandado de Execução 
ou Busca e Apreensão, que envolve mais de um ato processual, 
as custas da diligência serão conforme código 1008.3 (composta 
urbana) ou 1008.5 (composta rural).
O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.
jsf, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7014497-78.2018.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: INSTITUTO JOAO NEORICO
Advogados do(a) EXEQUENTE: TIAGO FAGUNDES BRITO - 
RO4239, MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA CAHULLA - RO4117
EXECUTADO: POLIANA DINIZ RODRIGUES
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7010185-59.2018.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: FERNANDES FACTORING E FOMENTO 
MERCANTIL LTDA - ME
Advogados do(a) EXEQUENTE: ELBA CERQUINHA BARBOSA - 
RO6155, LAERCIO BATISTA DE LIMA - RO843
EXECUTADO: SOLUCOES FARMA CENTRO DE DISTRIBUICAO 
DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP e outros (3)
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
0128760-63.2009.8.22.0001 
Reivindicação 

EXEQUENTE: FRANCISCO ANTONIO COSTA E SILVA CPF 
nº 033.867.403-91, NÃO INFORMADO Não informado, NÃO 
INFORMADO NÃO INFORMADO - 76800-000 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MARCELO ESTEBANEZ 
MARTINS OAB nº RO3208 
EXECUTADO: GLAUCIMARA CELLA CPF nº 026.619.639-01, 
AL. JÚLIA DA COSTA Não informado, NÃO INFORMADO NÃO 
INFORMADO - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXECUTADO: LUIZ CARLOS FORTE OAB nº 
RO510 
DESPACHO
Vistos. 
I - Inviável o pedido de arbitramento de honorários contratuais, 
tendo em vista que, pela narrativa da petição de ID nº 32565553, 
há conflito entre o herdeiro do outorgante e o causídico. Nesse 
sentido:
RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 
CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. RECEBIMENTO NOS 
PRÓPRIOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO ENTRE O 
ADVOGADO E O OUTORGANTE. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 
7/STJ. 1. O advogado tem legitimidade para pedir, nos próprios 
autos do processo em que atuou, o recebimento dos honorários de 
sucumbência ou a dedução dos honorários contratuais da quantia 
a ser recebida pelo outorgante, desde que não haja conflito entre 
ele e o outorgante ou entre ele e o novo patrono. 2. Na espécie, as 
instâncias ordinárias não se manifestaram acerca da inexistência 
de conflito. A verificação desse pressuposto demandaria reexame 
de provas, providência vedada em sede de recurso especial 
(Súmula 7/STJ). 3. Recurso especial não conhecido. (RECURSO 
ESPECIAL Nº 1.360.578 - SP (2012/0274255-7)) 
Assim, por haver conflito entre o outorgante e o outorgado, 
necessário que busque o arbitramento dos honorários advocatícios 
contratuais por meio de ação própria.
II - Cuida-se de cumprimento de sentença. Altere-se a classe 
processual, observando-se os polos da ação. Anote-se.
III - INTIME-SE a parte devedora a fim de que, no prazo de 15 
(quinze) dias, satisfaça a obrigação, adimplindo o montante da 
condenação, corrigido e atualizado nos termos da sentença, sob 
pena de aplicação de honorários em execução e multa de 10% 
prevista no artigo 523, §1º, do CPC.
IV - Advirta-se, desde já, o(a) executado(a) de que eventuais 
impugnações, deverão ser opostos(as) nos próprios autos, no 
prazo de 15 (quinze) dias, bem ainda delimitar e demonstrar 
especificamente os valores impugnados, bem como ser instruídos 
com os documentos que se fizerem necessário à demonstração 
do alegado, sob pena de preclusão e de imediato julgamento da 
impugnação, nos termos do artigo 525, §1º, do CPC.
Havendo impugnação, INTIME-SE a parte exequente para 
manifestar-se sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, 
no prazo de 15 (quinze) dias.
V - Decorrido o prazo para impugnação sem manifestação, 
certifique-se nos autos, e não havendo a satisfação da obrigação, o 
que deverá ser certificado, INTIME-SE a parte exequente para, 
no prazo de 05 (cinco) dias, atualizar o débito e para que dê 
prosseguimento normal ao feito, observando a ordem preferencial 
disposta no art. 835 do CPC.
VI - Havendo pagamento, expeça-se o competente alvará judicial 
em nome da parte e/ou advogado (se o instrumento de procuração 
autorizar) para levantamento dos valores com juros/correções/
rendimentos, sob pena de envio dos respectivos valores depositados 
na conta judicial para a conta centralizadora. (Obs.: aguarde-se, 
em cartório, o decurso do prazo de vencimento do alvará).
VII - Posteriormente, por ato ordinatório, INTIME-SE a parte 
exequente, por meio de seu(s) advogado(s), para informar a 
satisfação do crédito e/ou requerer o que de direito, no prazo de 05 
(cinco) dias, sob pena de aceitação dos valores depositados como 
sendo o pagamento integral da obrigação. 
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VIII - Por fim, mantendo-se inerte a parte exequente, envie-me os 
autos conclusos para sentença de extinção.
CÓPIA DA PRESENTE SERVIRÁ COMO CARTA/
MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO OU OUTRAS 
CORRESPONDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO 
DESTE observando-se o(s) seguinte(s) endereço(s) para 
localização:
Nome: EXECUTADO: GLAUCIMARA CELLA 
Endereço: EXECUTADO: GLAUCIMARA CELLA, AL. JÚLIA DA 
COSTA Não informado, NÃO INFORMADO NÃO INFORMADO - 
76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
Expeça-se o necessário.
Porto Velho 21 de novembro de 2019 
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 2ª Vara Cível 7009121-14.2018.8.22.0001 
Correção Monetária, Obrigação de Fazer / Não Fazer 
EXEQUENTE: MIRLIAN SILVA MALUF COSTA CPF nº 
106.924.442-20, RUA MARTINICA 242 COSTA E SILVA - 76803-
480 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JOSE ALEXANDRE 
CASAGRANDE OAB nº RO379 
EXECUTADO: BANCO SAFRA S A CNPJ nº 58.160.789/0001-28, 
AVENIDA PAULISTA 2100, - DE 2134 AO FIM - LADO PAR BELA 
VISTA - 01310-300 - SÃO PAULO - SÃO PAULO 
ADVOGADO DO EXECUTADO: LUCIANA MARTINS DE AMORIM 
AMARAL SOARES OAB nº PE26571 
DESPACHO
Vistos.
A ordem de Bacen realizada nos autos se deu com base na planilha 
apresentada pela parte exequente no ID n. 27083773.
Após o despacho que convolou o valor bloqueado em penhora (ID 
n. 28005320), a parte exequente se manifesta nos autos, no ID n. 
29429014, requerendo a expedição do alvará.
O feito foi extinto de acordo com a sentença proferida no ID n. 
29622206, porém não foi possível a expedição do alvará, em razão 
da não transferência do valor para uma conta vinculada aos autos, 
conforme constatado no despacho de ID n. 31605724. 
A transferência pelo Bacen se deu no dia 09-10-2019 (ID n. 
31606752).
Depois de todo o ocorrido, a parte exequente vem aos autos no ID 
n. 31866691 e diz que já havia informado ao juízo que o bloqueio 
realizado via Bacenjud não incluiu o valor da multa e nem o valor 
dos honorários, reclamando uma diferença de R$ 11.181,00.
O Banco Safra, após a intimação para a liberação dos valores 
apresenta nos autos planilha e depósito (ID n. 32520470) do 
valor equivalente aos juros e a correção monetária do valor que 
havia sido bloqueado ainda no mês de maio de 2019, ou seja, o 
equivalente aos rendimentos da conta judicial.
Assim o novo valor apresentado pela exequente não pode ser 
homologado, pois o pagamento ocorreu com a ordem de bloqueio 
de maio deste ano, sendo devidos apenas os juros e correção 
monetária já depositados pelo banco executado.
Desta forma, autorizo a expedição de alvará em favor da parte 
exequente para levantamento do valor depositado no ID nº 
32520470, equivalente aos juros e correção monetária do valor 
anteriormente bloqueado (R$ 2.019,03), juntamente com seus 
acréscimos respectivos.
Autorizo a expedição de alvará em favor da parte exequente para 
levantamento do valor depositado no ID nº 32520474, equivalente 
ao débito principal (R$ 41.526,08), juntamente com seus acréscimos 
respectivos.
Com a expedição dos alvarás, intime-se a parte exequente para 
levantamento no prazo de cinco dias.

Em caso de inércia, proceda-se a transferência do valor depositado 
para conta judicial de titularidade do TJRO n. 01529904-5, operação 
040, agência 2848, Caixa Econômica Federal, conforme provimento 
n. 016/2010-CG.
Após, proceda a escrivania a atualização do valor da causa 
e a apuração das custas finais, intimando-se, em seguida, a 
executada para pagamento. Se não pagas, inscreva-se em dívida 
ativa e arquivem-se os autos.
Segue a minuta do Bacenjud com o cancelamento das ordem de 
bloqueio realizadas. 
Porto Velho 21 de novembro de 2019 
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
0247765-79.2009.8.22.0001 
Cédula de Crédito Bancário 
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE 
RONDONIA CNPJ nº 05.034.322/2000-17, RUA JOÃO GOULART 
2051, CASA 1 SÃO CRISTÓVÃO - 76800-000 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES 
OAB nº PA4594 
EXECUTADOS: CRISTIANE DA SILVA BOTELHO CPF nº 
421.633.582-91, RUA BENTO GONÇALVES 3894, - DE 
8834/8835 A 9299/9300 COSTA E SILVA - 76800-000 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA, EDJANILSON DIAS DA SILVA CPF nº 
DESCONHECIDO, BECO DA SAO PAULO 229, MATO GROSSO 
- 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
DESPACHO
Vistos.
Conforme extrato de ID nº 32813032, não existem mais valores 
depositados nos autos, pelo que oportunizo o prazo de cinco dias 
para a parte exequente requerer o que entender de direito, sob 
pena de extinção e arquivamento por satisfação do crédito.
Porto Velho 21 de novembro de 2019 
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 7043555-
63.2017.8.22.0001 
Transação 
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA CNPJ nº 
84.596.170/0001-70, RUA ALEXANDRE GUIMARÃES 1927, - DE 
1927 A 2067 - LADO ÍMPAR AREAL - 76804-373 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ALEXANDRE CAMARGO OAB nº 
RO704, ZOIL BATISTA DE MAGALHAES NETO OAB nº RO1619, 
FABIO RICHARD DE LIMA RIBEIRO OAB nº RO7932 
EXECUTADO: EDYELLEN BLENDA RODRIGUES DE ANDRADE 
CPF nº 017.771.672-05, MONTES CLAROS 6423, - ATÉ 550 - LADO 
PAR NACIONAL - 76801-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DESPACHO
Vistos.
Atento a todo o contexto dos autos, certo é que merece acolhimento 
o pedido de citação por edital, pois frustrada(s) a(s) tentativa(s) 
de localizar a parte Requerida/Executada para fins de citação, 
restando evidenciado que no caso em comento a parte Requerida/
Executada está em local incerto e não sabido.
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Desta forma, DEFIRO a realização da citação por edital, nos termos 
do art. 256 e 257, inciso III, do CPC, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, 
devendo ser dado cumprimento ao que dispõe o artigo 257, inciso 
II, do CPC, disponibilizando-se o edital de citação na plataforma de 
editais do Tribunal de Justiça de Rondônia, dispensando-se sua 
publicação no átrio do fórum.
Providencie a CPE a expedição do edital, após, intime-se a 
parte requerente/exequente para, em cinco dias, comprovar o 
recolhimento das custas para a publicação do edital no site do e na 
plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve 
ser certificada nos autos.
Decorrido o prazo da citação por edital, sem apresentação de 
defesa nos autos, nomeio curador especial na pessoa de Defensor 
Público para manifestar-se, conforme preceito contido no art. 72, II 
do CPC, devendo os autos serem remetidos à Defensoria Pública.
Porto Velho 21 de novembro de 2019 
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7046509-14.2019.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
(81)
AUTOR: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 
INSVESTIMENTO S.A
Advogado do(a) AUTOR: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO 
- SP192649
RÉU: BENJAMINA FONTES
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7026467-12.2017.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO (181)
REQUERENTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 
SEGUROS
Advogado do(a) REQUERENTE: AMANDIO FERREIRA TERESO 
JUNIOR - SP107414-A
REQUERIDO: AMARILDO JOSE RAMOS
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0023579-97.2014.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: RESERVA DO BOSQUE CONDOMINIO RESORT
Advogado do(a) AUTOR: ROBERVAL DA SILVA PEREIRA - 
RO2677
RÉU: GAFISA SPE-85 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA. e outros 
Advogado do(a) RÉU: RODRIGO BORGES SOARES - RO4712
Advogado do(a) RÉU: RODRIGO BORGES SOARES - RO4712
INTIMAÇÃO PARTES- CUSTAS PRO RATA 
Ficam AS PARTES intimadas, por meio dos seus advogados para, 
no prazo de 15 (quinze) dias, efetuarem o pagamento das custas 
judiciais pro-rata. O não pagamento integral ensejará a expedição 
de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e 
inscrição na Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: 
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7027409-15.2015.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ADERCIO GOMES OLIVEIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: GUSTAVO BERNARDO HADAMES 
BERNARDI MONTEIRO - RO5275
EXECUTADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/
se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e 
arquivamento.
0330516-60.2008.8.22.0001 
Esbulho / Turbação / Ameaça 
REQUERENTES: FRANCISCO ANTONIO COSTA E SILVA CPF 
nº 033.867.403-91, NÃO INFORMADO Não informado, NÃO 
INFORMADO NÃO INFORMADO - 76800-000 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA, ESPÓLIO DE FRANCISCO ANTONIO COSTA 
E SILVA CPF nº DESCONHECIDO, RUA MILITÃO DIAS DE 
OLIVEIRA 693, (JD DAS MANGUEIRAS I) - ATÉ 956/957 AGENOR 
DE CARVALHO - 76820-218 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: LUIZ CARLOS FORTE OAB 
nº RO510 
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REQUERIDOS: GLAUCIMARA CELLA CPF nº 026.619.639-01, 
AL. JÚLIA DA COSTA Não informado, NÃO INFORMADO NÃO 
INFORMADO - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, 
LUCIDIO JOSE CELLA CPF nº 175.631.949-91, AV CAMPOS 
SALES S/N, NÃO INFORMADO NOVO HORIZONTE - 76800-000 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: MARCELO ESTEBANEZ 
MARTINS OAB nº RO3208 
DESPACHO
Vistos. 
I - Inviável o pedido de arbitramento de honorários contratuais, 
tendo em vista que, pela narrativa da petição de ID nº 32565551, 
há conflito entre o herdeiro do outorgante e o causídico. Nesse 
sentido:
RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 
CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. RECEBIMENTO NOS 
PRÓPRIOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO ENTRE O 
ADVOGADO E O OUTORGANTE. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 
7/STJ. 1. O advogado tem legitimidade para pedir, nos próprios 
autos do processo em que atuou, o recebimento dos honorários de 
sucumbência ou a dedução dos honorários contratuais da quantia 
a ser recebida pelo outorgante, desde que não haja conflito entre 
ele e o outorgante ou entre ele e o novo patrono. 2. Na espécie, as 
instâncias ordinárias não se manifestaram acerca da inexistência 
de conflito. A verificação desse pressuposto demandaria reexame 
de provas, providência vedada em sede de recurso especial 
(Súmula 7/STJ). 3. Recurso especial não conhecido. ( RECURSO 
ESPECIAL Nº 1.360.578 - SP (2012/0274255-7)) 
Assim, por haver conflito entre o outorgante e o outorgado, 
necessário que busque o arbitramento dos honorários advocatícios 
contratuais por meio de ação própria.
II - Cuida-se de cumprimento de sentença. Altere-se a classe 
processual, observando-se os polos da ação. Anote-se.
III - INTIME-SE a parte devedora a fim de que, no prazo de 15 
(quinze) dias, satisfaça a obrigação, adimplindo o montante da 
condenação, corrigido e atualizado nos termos da sentença, sob 
pena de aplicação de honorários em execução e multa de 10% 
prevista no artigo 523, §1º, do CPC.
IV - Advirta-se, desde já, o(a) executado(a) de que eventuais 
impugnações, deverão ser opostos(as) nos próprios autos, no 
prazo de 15 (quinze) dias, bem ainda delimitar e demonstrar 
especificamente os valores impugnados, bem como ser instruídos 
com os documentos que se fizerem necessário à demonstração 
do alegado, sob pena de preclusão e de imediato julgamento da 
impugnação, nos termos do artigo 525, §1º, do CPC.
Havendo impugnação, INTIME-SE a parte exequente para 
manifestar-se sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, 
no prazo de 15 (quinze) dias.
V - Decorrido o prazo para impugnação sem manifestação, 
certifique-se nos autos, e não havendo a satisfação da obrigação, o 
que deverá ser certificado, INTIME-SE a parte exequente para, 
no prazo de 05 (cinco) dias, atualizar o débito e para que dê 
prosseguimento normal ao feito, observando a ordem preferencial 
disposta no art. 835 do CPC.
VI - Havendo pagamento, expeça-se o competente alvará judicial 
em nome da parte e/ou advogado (se o instrumento de procuração 
autorizar) para levantamento dos valores com juros/correções/
rendimentos, sob pena de envio dos respectivos valores depositados 
na conta judicial para a conta centralizadora. (Obs.: aguarde-se, 
em cartório, o decurso do prazo de vencimento do alvará).
VII - Posteriormente, por ato ordinatório, INTIME-SE a parte 
exequente, por meio de seu(s) advogado(s), para informar a 
satisfação do crédito e/ou requerer o que de direito, no prazo de 05 
(cinco) dias, sob pena de aceitação dos valores depositados como 
sendo o pagamento integral da obrigação. 
VIII - Por fim, mantendo-se inerte a parte exequente, envie-me os 
autos conclusos para sentença de extinção.
CÓPIA DA PRESENTE SERVIRÁ COMO CARTA/
MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO OU OUTRAS 
CORRESPONDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO 
DESTE observando-se o(s) seguinte(s) endereço(s) para 
localização:

Nome: REQUERIDOS: GLAUCIMARA CELLA, LUCIDIO JOSE 
CELLA 
Endereço: REQUERIDOS: GLAUCIMARA CELLA, AL. JÚLIA DA 
COSTA Não informado, NÃO INFORMADO NÃO INFORMADO 
- 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, LUCIDIO JOSE 
CELLA, AV CAMPOS SALES S/N, NÃO INFORMADO NOVO 
HORIZONTE - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
Expeça-se o necessário.
Porto Velho 21 de novembro de 2019 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São 
João Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 
3217-1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7041449-65.2016.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: AMINADABE DA SILVA ALENCAR
Advogados do(a) EXEQUENTE: SAMIR RASLAN CARAGEORGE 
- RO9301, IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO - 
RO796
EXECUTADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 
SEGUROS
Advogado do(a) EXECUTADO: PEDRO ROBERTO ROMAO - 
SP209551
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/
se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 
e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São 
João Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 
3217-1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7026419-82.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) AUTOR: EDIJANE CEOBANIUC DA SILVA - 
RO6897
RÉU: ALEX JEFERSON ONOFRE DE LIMA
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual 
será realizada na sala de audiências da CEJUSC, conforme 
informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA CEJUSC Data: 17/03/2020 Hora: 
08:00 
- Audiências até dez/2019: CEJUSC localizada na Rua Quintino 
Bocaiúva, nº 3061, esquina com a Av. Jorge Teixeira, Bairro 
Embratel, Nesta.
- Audiências a partir de jan/2020 (exceto Execução Fiscal): 
CEJUSC localizada na Av. Pinheiro Machado, 777, Olaria, 
Nesta.
Ficam as partes devidamente intimadas.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 7045558-
88.2017.8.22.0001
DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral, 
Fornecimento de Energia Elétrica
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EXEQUENTE: MARIA DE FATIMA MICHELETTI CPF nº 
600.657.029-72, AVENIDA RIO MADEIRA 4086, BLOOCO D APT 
1204 RIO MADEIRA - 76821-300 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PAULO HENRIQUE GURGEL DO 
AMARAL OAB nº RO1361, GERALDO TADEU CAMPOS OAB nº 
MG553
EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA 
S/A - CERON CNPJ nº 05.914.650/0001-56, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES 4137 INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: ERICA CRISTINA CLAUDINO 
OAB nº RO6207, BRUNA TATIANE DOS SANTOS PINHEIRO 
SARMENTO OAB nº RO5462, MARCELO RODRIGUES XAVIER 
OAB nº RO2391, DANIEL PENHA DE OLIVEIRA OAB nº MG3434, 
ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO OAB nº RO635, MARCIO 
MELO NOGUEIRA OAB nº RO2827
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de cumprimento de sentença proposta por EXEQUENTE: 
MARIA DE FATIMA MICHELETTI em desfavor de EXECUTADO: 
CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON . 
A parte executada foi intimada para realizar o pagamento, sob 
pena de multa nos termos do artigo 523 do CPC, e impugnou o 
cumprimento de sentença. A impugnação foi rejeitada. 
A parte exequente foi intimada a apresentar planilha atualizada 
de débito e foi realizada busca de valores por meio do sistema 
BACENJUD, que foi frutífera, bloqueando o total do débito.
Posteriormente, a parte executada impugnou a penhora sob o 
fundamento de que não foi condenada a restituir o valor de R$ 
135,00 e de R$ 181,46 e mesmo assim os referidos valores foram 
acrescidos do valor exequendo. Diz ainda que há cobrança em 
duplicidade da multa do art. 523 do CPC. Sustenta ser devido o 
valor de R$ 7.855,12.
Manifestação da parte exequente no ID Num. 30659741.
É o necessário relatório.
Decido. 
A impugnação deve ser rejeitada sem maiores esforços. 
Primeiramente, quanto a restituição dos valores de R$ 135,00 e 
R$ 181,46, este argumento já foi objeto de analise na decisão que 
rejeitou o cumprimento de sentença. 
Outrossim, analisando a planilha apresentada pela parte exequente, 
não é possível constatar multa ou honorários em duplicidade. Os 
valores estão de acordo com os índices e datas de atualizações 
que foram determinadas na sentença proferida e corretamente 
incluiu a restituição da taxa referente a busca de valores por meio 
do sistema BACENJUD, que é uma despesa processual, e dos 
valores foram incluídos os honorários de execução e multa do art. 
523 do CPC.
Assim é que, considerando o cumprimento da obrigação, julgo 
extinta a presente ação nos termos do art. 924, II do CPC. 
Expeça-se alvará em favor da parte exequente para o levantamento 
da quantia depositada no ID n 29505696.
Com a expedição do alvará, intime-se a parte exequente para o 
recebimento no prazo de 05 (cinco) dias. 
Em caso de inércia, proceda-se a transferência do referido 
valor para conta judicial de titularidade do TJRO n. 01529904-5, 
operação 040, agência 2848, Caixa Econômica Federal, conforme 
provimento n. 016/2010-CG. 
Certificado o trânsito em julgado, e pagas as custas pela parte 
executada ou inscritas em dívida ativa em caso de não pagamento, 
o que deverá ser certificado, arquivem-se.
P.R.I. 
Porto Velho 21 de novembro de 2019
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 

e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7035937-33.2018.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: RENATO BONIFACIO DE MELO DIAS
Advogados do(a) AUTOR: MARCIA BERENICE SIMAS ANTONETTI 
- RO1028, EVERTHON BARBOSA PADILHA DE MELO - RO3531, 
WILMO ALVES - RO6469
RÉU: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
Advogado do(a) RÉU: LUCIANA GOULART PENTEADO - 
SP167884
INTIMAÇÃO Fica a parte Requerida, por meio de seu advogado, no 
prazo de 05 (cinco), intimada para se manifestar acerca do saldo 
remanescente apontado na petição de ID 32393298.

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 2ª Vara Cível 7038191-42.2019.8.22.0001 
Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão 
Ação de Exigir Contas 
AUTOR: JEIME PEREIRA DE LIMA CPF nº 981.376.972-68, RUA 
CELEBRIDADE 179 TRÊS MARIAS - 76812-382 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: CARLOS CAMILO DA SILVA OAB nº 
SP423449 
RÉU: BV FINANCEIRA S/A, AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS 
14171, - DE 12997 A 17279 - LADO ÍMPAR VILA GERTRUDES - 
04794-000 - SÃO PAULO - SÃO PAULO 
ADVOGADO DO RÉU: 
DECISÃO
Vistos,
Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor. 
Anote-se.
1) Cite-se a parte requerida para que preste as contas exigidas 
pela parte autora, com demonstração da composição dos valores, 
a destinação dos valores, bem como proceda com a comprovação 
desta, ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 
550 do CPC).
2) Prestadas as contas, intime-se a autora para que se 
manifeste sobre as mesmas no prazo de 15 (quinze) dias (art. 550, 
§2º do CPC).
Caso a parte requerida não apresente defesa ou documentos no 
prazo indicado acima, serão observados os apontamentos do art. 
550, §4º do CPC.
Cumpra-se.
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO MANDADO:
a) DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 248 do 
CPC, para a parte requerida, inclusive, quanto a audiência designada, 
observando o seguinte endereço para o seu cumprimento:
RÉU: BV FINANCEIRA S/A, AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS 
14171, - DE 12997 A 17279 - LADO ÍMPAR VILA GERTRUDES - 
04794-000 - SÃO PAULO - SÃO PAULO 
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC, caso a 
citação proceda mediante os termos dos artigos 249 e 250 mesmo 
Códex, expedindo-se o necessário para tal desiderato.
Porto Velho , 21 de novembro de 2019 .
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
7007403-45.2019.8.22.0001 
Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 
EMBARGANTE: FRANCINETE DE JESUS SOUSA RODRIGUES 
CPF nº 597.609.402-30, RUA GUADALUPE 411 NOVA FLORESTA 
- 76807-052 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EMBARGANTE: RISOLENE ELIANE GOMES 
DA SILVA OAB nº RO3963 
EMBARGADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK JAMARI 
CNPJ nº 07.326.657/0001-92, RUA DANIELA 2126, - DE 
1826/1827 A 2389/2390 LAGOINHA - 76829-818 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA 
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ADVOGADO DO EMBARGADO: OCTAVIA JANE LEDO SILVA 
OAB nº RO1160, RAIMISSON MIRANDA DE SOUZA OAB nº 
RO5565 
SENTENÇA
Vistos.
Considerando o acordo formulado nos autos nº 7046082-
51.2018.8.22.0001 (ID nº 32559923), com fundamento no inciso 
II do art. 924, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 
ação de execução movida por EXEQUENTE: CONDOMINIO 
RESIDENCIAL PARK JAMARI contra EXECUTADO: FRANCINETE 
DE JESUS SOUSA RODRIGUES , ambos qualificados nos autos.
Autorizo a expedição de alvará em favor da parte embargada 
para levantamento de todo os valores depositados nos presentes 
autos.
Com a expedição do alvará, intime-se a embargada para 
recebimento no prazo de cinco dias.
Em caso de inércia, proceda-se a transferência do referido 
valor para conta judicial de titularidade do TJRO n. 01529904-5, 
operação 040, agência 2848, Caixa Econômica Federal, conforme 
provimento n. 016/2010-CG.
Sem custas.
Certificado o trânsito em julgado, e pagas as custas ou inscritas 
em dívida ativa em caso de não pagamento, o que deverá ser 
certificado, arquivem-se.
P. R.I.C.
Porto Velho 21 de novembro de 2019 
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7056777-35.2016.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
Advogado do(a) AUTOR: ANDRE NIETO MOYA - SP235738
RÉU: ELVIS RIBEIRO DE ABREU
Intimação AUTOR
Não obstante a manifestação de ID. 32734984, fica a parte AUTORA 
intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, 
no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 

e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7012112-60.2018.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: UNIMED DE RONDONIA - COOPERATIVA DE 
TRABALHO MEDICO
Advogados do(a) EXEQUENTE: EDSON BERNARDO ANDRADE 
REIS NETO - RO1207, EURICO SOARES MONTENEGRO NETO 
- RO1742, ADEVALDO ANDRADE REIS - RO628, RODRIGO 
OTAVIO VEIGA DE VARGAS - RO2829
EXECUTADO: OSMARIO FERREIRA SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO: RODRIGO TOSTA GIROLDO - 
RO4503
INTIMAÇÃO Fica a parte Exequente intimada para, no prazo de 05 
dias, manifestar acerca da Impugnação à penhora (ID 32588297).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7031843-08.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E 
CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: JUCIMARA DE SOUZA CAMPOS 
- RO10319, CAMILA GONCALVES MONTEIRO - RO8348, 
CAMILA BEZERRA BATISTA - RO7212, IZABEL CELINA PESSOA 
BEZERRA CARDOSO - RO796, SAMIR RASLAN CARAGEORGE 
- RO9301
EXECUTADO: GLAICEMIRA PAES DA SILVA e outros
INTIMAÇÃO Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se da 
proposta de acordo de id. 32675932, no prazo de 10 dias, tendo 
em vista que as petições informadas no ID 32771844 e 32771850 
não foram anexadas aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7013505-20.2018.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: SERGIO CENCI
Advogado do(a) AUTOR: DIEGO DINIZ CENCI - RO7157
RÉU: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A
Advogados do(a) RÉU: ERICA CRISTINA CLAUDINO - RO6207, 
DANIEL PENHA DE OLIVEIRA - RO3434, MARCELO RODRIGUES 
XAVIER - RO2391
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo 
de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 
3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, 
desde que apresentado pedido descritivo, acompanhado de 
planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, 
visando a intimação da parte adversa ao início do cumprimento de 
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
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e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7009871-50.2017.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CENTRO EDUCACIONAL MODERNO LTDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: SAMIA GABRIELA NUNES ROCHA 
- RO7064
EXECUTADO: SÂNGELO MARCIO CHAVES DA ROCHA
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7002960-90.2015.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: REJANE MARIA DE LIRA CAVALCANTI
Advogado do(a) AUTOR: SHELDON ROMAIN SILVA DA CRUZ - 
RO4432
RÉU: BANCO DO BRASIL S.A.
Advogados do(a) RÉU: GUSTAVO AMATO PISSINI - SP261030-A, 
SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG44698-A, JOSE ARNALDO 
JANSSEN NOGUEIRA - RO6676
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo 
de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 
3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, 
desde que apresentado pedido descritivo, acompanhado de 
planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, 
visando a intimação da parte adversa ao início do cumprimento de 
sentença.
Ainda, fica a parte Requerida, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 
notificado(a) para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento 
das custas judiciais. A guia para pagamento deverá ser gerada no 
endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7i-
nYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de 
débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição em 
Dívida Ativa Estadual.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 

e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7037323-35.2017.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: MARBRAS MARMORARIA BRASIL LTDA - EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: BRENO AZEVEDO LIMA - 
RO2039
EXECUTADO: BUENO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 
- ME
INTIMAÇÃO EXEQUENTE - ATUALIZAR O DÉBITO
Fica a parte EXEQUENTE, no prazo de 05 (cinco) dias, intimada a 
atualizar o débito e dar prosseguimento no feito atentando-se que o 
requerimento de consultas por meio de sistemas judiciais (BACEN, 
RENAJUD e outros) deverá ser acompanhado de custas CÓDIGO 
1007, para cada diligência requerida, nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7047769-29.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - 
DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDONIA
Advogados do(a) EXEQUENTE: MILEISI LUCI FERNANDES - 
RO3487, JAQUELINE FERNANDES SILVA - RO8128
EXECUTADO: DANIELLY ALVES DE ABREU
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7001636-94.2017.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: milanez e silva negocios imobiliarios ltda
Advogados do(a) EXEQUENTE: CAROLINA HOULMONT 
CARVALHO ROSA DE PAULA - RO7066, CAROLINA CORREA 
DO AMARAL RIBEIRO - PR41613, INES APARECIDA GULAK - 
RO3512
EXECUTADO: MAX SEBASTIAO BARBOSA
Advogado do(a) EXECUTADO: LOURIVAL GOEDERT - RO2371
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
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1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0004966-92.2015.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: INSTITUTO JOAO NEORICO
Advogados do(a) AUTOR: MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA 
CAHULLA - RO4117, TIAGO FAGUNDES BRITO - RO4239
RÉU: RODRIGO REGO DOS SANTOS
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do 
mandado, fica a parte AUTORA, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 
intimada, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento 
de custas de acordo com a diligência requisitada conforme tabela 
abaixo. 
Fica a parte advertida que em se tratando de mandado de Execução 
ou Busca e Apreensão, que envolve mais de um ato processual, 
as custas da diligência serão conforme código 1008.3 (composta 
urbana) ou 1008.5 (composta rural).
O boleto para pagamento deve ser gerado no 
link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf, exceto se 
beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7025491-34.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARIA IRAELZA COSTA AMORIM
Advogado do(a) AUTOR: DANILO CARVALHO ALMEIDA - 
RO8451
RÉU: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 
LTDA
Advogado do(a) RÉU: WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA 
DOMINGUES TRANM - MG133406
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, 
por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7047884-50.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: B. R. S. D. S.
Advogado do(a) AUTOR: GENIVAL FERNANDES DE LIMA - 
RO2366
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO 
DPVAT SA
Advogado do(a) RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - 
RO5369
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, 
por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7019314-54.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDIJANE CEOBANIUC DA SILVA 
- RO6897
EXECUTADO: PEDRO SAMIR DE CARVALHO ORO NAO
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS Fica a parte 
AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar 
manifestação acerca da proposta de acordo de ID 32499056, 
juntados pela parte adversa.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7034945-38.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JOSE CARLOS VANDEKOQUE
Advogado do(a) AUTOR: THIAGO DE ASSIS DA SILVA - RO6878
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO 
DPVAT SA
Advogado do(a) RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - 
RO5369
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, 
por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7032990-69.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: AUTO POSTO XII DE OUTUBRO LTDA
Advogados do(a) AUTOR: ISRAEL AUGUSTO ALVES FREITAS 
DA CUNHA - RO2913, IGRAINE SILVA AZEVEDO MACHADO - 
RO9590
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RÉU: COLUNAS & ACACIA TRANSPORTE LTDA - ME
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS REPETIÇÃO DE ATO
Fica a parte AUTORA intimada para que, no prazo de 05 
(cinco) dias, proceda ao prévio recolhimento das custas da 
diligência, CÓDIGO 1008.1, conforme estabelecido no art. 19 da 
Lei 3.896/2016.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7001632-23.2018.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: DAVID SOMBRA PEIXOTO - 
BA39585
EXECUTADO: MARCIA GABRIELA RODRIGUES DE MEDEIROS 
PINTO
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta 
aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o 
EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas 
CÓDIGO 1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, 
sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em 
relação a cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado 
o respectivo comprovante. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7034014-35.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: AUTO POSTO CARGA PESADA LTDA - ME
Advogados do(a) AUTOR: ISRAEL AUGUSTO ALVES FREITAS 
DA CUNHA - RO2913, IGRAINE SILVA AZEVEDO MACHADO - 
RO9590
RÉU: MAURICIO PEREIRA LIMA JUNIOR
INTIMAÇÃO Fica a parte autora, por meio de seu advogado, no 
prazo de 05 dias, intimada para apresentar o comprovante de 
pagamento das custas da diligência solicitada.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0018424-21.2011.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: AUTOVEMA VEICULOS LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: CLAUDIA SUNARA BEZERRA DE 
OLIVEIRA COSTA - RO7997, VALERIA MARIA VIEIRA PINHEIRO 
- RO1528, JOSE CRISTIANO PINHEIRO - RO1529
EXECUTADO: ALCEU BELINI e outros (2)
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS EDITAL Fica a parte AUTORA 
intimada a proceder o recolhimento de custas para publicação do 
Edital no DJ, no prazo de 05 (cinco) dias, sob o CÓDIGO 1027. 
O boleto deverá ser gerado no sistema de controle de custas 
processuais no seguinte link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/
pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7003930-85.2018.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE 
RONDONIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES - 
RO4594
EXECUTADO: FRANCISCO DAS CHAGAS FRANCA DE MOURA 
e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/
se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e 
arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7036564-03.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: Einstein Instituição de ensino Ltda. EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: IGOR JUSTINIANO SARCO - 
RO7957
EXECUTADO: TANIA OLIVEIRA SENA e outros
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7031920-51.2018.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: Einstein Instituição de ensino Ltda. EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: IGOR JUSTINIANO SARCO - 
RO7957
EXECUTADO: SIDINEI RAMALHO e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta 
aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o 
EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas 
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CÓDIGO 1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, 
sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em 
relação a cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado 
o respectivo comprovante. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7045718-16.2017.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA 
NETO - RO3831
EXECUTADO: MARISVALDA OLIVEIRA DE SOUSA
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS Fica a parte 
AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar 
manifestação acerca dos documentos juntados pela parte 
adversa.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7012300-24.2016.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA 
NETO - RO3831
EXECUTADO: LEANDRO RODRIGUES BENEZAR
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta 
aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o 
EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas 
CÓDIGO 1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, 
sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em 
relação a cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado 
o respectivo comprovante. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7043700-85.2018.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
(81)
AUTOR: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 
INSVESTIMENTO S.A
Advogado do(a) AUTOR: THATIANE TUPINAMBA DE CARVALHO 
- RO5086
RÉU: JOCEMAR FRANCISCO DE SOUZA
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/
se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e 
arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 

e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7038760-48.2016.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: JORJANAIANA MARTINS XAVIER
Advogados do(a) EXEQUENTE: GABRIEL ELIAS BICHARA 
- RO6905, LEONARDO HENRIQUE BERKEMBROCK - 
RO4641, MARIA CRISTINA DALL AGNOL - RO4597, ADRIANA 
KLEINSCHMITT PINTO - RO5088, JULIANO DIAS DE ANDRADE 
- RO5009, CLAUDIA ALVES DE SOUZA - RO5894
EXECUTADO: BENCHIMOL IRMAO & CIA LTDA e outros
Advogados do(a) EXECUTADO: GEORGE UILIAN CARDOSO 
DE SOUZA - RO4491, ROBERTO PEREIRA SOUZA E SILVA - 
RO755
Advogados do(a) EXECUTADO: RICHARD LEIGNEL CARNEIRO - 
RN9555, ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - RO8158
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta 
aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o 
EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas 
CÓDIGO 1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, 
sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em 
relação a cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado 
o respectivo comprovante. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7029230-15.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
Advogado do(a) AUTOR: ANDRE NIETO MOYA - SP235738
RÉU: JOSIEL DE SENA DUARTE
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS REPETIÇÃO DE ATO
Fica a parte AUTORA intimada para que, no prazo de 05 
(cinco) dias, proceda ao prévio recolhimento das custas da 
diligência, CÓDIGO 1008.1, conforme estabelecido no art. 19 da 
Lei 3.896/2016.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7043870-91.2017.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI - 
RO4937-S
EXECUTADO: NOVA VIDA COMERCIO E SERVICOS DE 
TELEFONIA LTDA - ME e outros (2)
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
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CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7007259-71.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDSON ROSAS JUNIOR - 
AM1910
EXECUTADO: JOSIEL DE SENA DUARTE
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta 
aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o 
EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas 
CÓDIGO 1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, 
sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em 
relação a cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado 
o respectivo comprovante. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7033063-46.2016.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI 
RODRIGUES - RO4875
EXECUTADO: L. DE S. PINHEIRO ASSESSORIA E SERVICOS 
ADMINISTRATIVOS - ME e outros
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7017698-15.2017.8.22.0001

Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: EDMILSON ALVES PANTOJA
Advogados do(a) AUTOR: EZIO PIRES DOS SANTOS - RO5870, 
BRUNA DUARTE FEITOSA DOS SANTOS BARROS - RO6156
RÉU: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A
Advogados do(a) RÉU: ERICA CRISTINA CLAUDINO - RO6207, 
DANIEL PENHA DE OLIVEIRA - RO3434
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/
se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e 
arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7061371-92.2016.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
(81)AUTOR: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 
INVESTIMENTO
Advogados do(a) AUTOR: HUDSON JOSE RIBEIRO - SP150060, 
WELSON GASPARINI JUNIOR - SP116196, GUSTAVO PASQUALI 
PARISE - SP155574
RÉU: ALDECI DE ARAUJO CHAVES
Intimação AUTOR - CUSTAS COMPLEMENTARES (OFICIAL DE 
JUSTIÇA)
Fica a parte AUTORA intimada para complementar o valor das 
custas, UTILIZANDO O CÓDIGO 1008.9. Prazo: 05 dias.
OBS: Tratando-se de mandado de Execução ou Busca e Apreensão, 
que envolve mais de um ato processual, as custas da renovação 
de diligência serão conforme código 1008.3 (composta urbana) ou 
1008.5 (composta rural), conforme Provimento nº 017/2009-CG/
TJRO.
Valor da Diligência requerida pela parte autora: R$ 149,19
Valor da Diligência recolhida pela parte autora: R$ 131,85
Assim, a parte deve recolher a diferença do valor a fim de atingir o 
valor integral da diligência requisitada. 
O boleto para pagamento deve ser gerado no link:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf, exceto se beneficiado(s) pela 
concessão da justiça gratuita. 
CÓDIGO 1008.9: Complementação de Custas
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7046121-14.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) AUTOR: EDIJANE CEOBANIUC DA SILVA - 
RO6897
RÉU: DANIELLA MARIA GUIMARAES XAVIER
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual 
será realizada na sala de audiências da CEJUSC, conforme 
informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA CEJUSC Data: 17/03/2020 Hora: 
10:00
- Audiências a partir de jan/2020 (exceto Execução Fiscal): CEJUSC 
localizada na Av. Pinheiro Machado, 777, Olaria, Nesta.
Ficam as partes devidamente intimadas.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7042521-82.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 
ADMISSAO DO VALE DO JAMARI - SICOOB VALE DO JAMARI
Advogado do(a) EXEQUENTE: FRANCIELE DE OLIVEIRA 
ALMEIDA - RO9541
EXECUTADO: NIVIA DURAN SERRA
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS REPETIÇÃO DE ATO
Fica a parte AUTORA intimada para que, no prazo de 05 
(cinco) dias, proceda ao prévio recolhimento das custas da 
diligência, CÓDIGO 1008.1, conforme estabelecido no art. 19 da 
Lei 3.896/2016.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7043588-87.2016.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO 
PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogado do(a) AUTOR: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS - 
RO3208
RÉU: DENISE REYES ORTIZ
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/
se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e 
arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7008778-86.2016.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: LAERCIO BATISTA DE LIMA
Advogado do(a) EXEQUENTE: LAERCIO BATISTA DE LIMA - 
RO843
EXECUTADO: REINALDO CRUZ PINHEIRO
Advogado do(a) EXECUTADO: MARIA NAZARETE PEREIRA DA 
SILVA - RO1073
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/
se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e 
arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0001281-53.2010.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: Banco da Amazônia S. A.

Advogado do(a) EXEQUENTE: MICHEL FERNANDES BARROS 
- RO1790
EXECUTADO: PAULO PEREIRA GOMES e outros (2)
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta 
aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o 
EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas 
CÓDIGO 1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, 
sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em 
relação a cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado 
o respectivo comprovante. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7002081-44.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A
Advogados do(a) EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI 
RODRIGUES - RO4875, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 
SP211648-A
EXECUTADO: DABILA NATIELLE MONTE e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS PRECATÓRIA/AR Fica a parte 
AUTORA intimada, por meio de seu advogado, no prazo de 05 
(cinco) dias, a comprovar o pagamento de custas (CÓDIGO 
1015) para distribuição da Carta Precatória (a ser distribuída 
dentro do Estado de Rondônia), conforme art. 30 da Lei nº 3.896, 
de 24 de agosto de 2016 e Provimento Corregedoria nº 008/2017 
(DJ 072 de 20/04/2017). Fica a parte AUTORA intimada para 
que proceda ao prévio recolhimento das custas da 
diligência, CÓDIGO 1008.1, conforme estabelecido no art. 19 da 
Lei 3.896/2016. Se a citação for via AR.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7037837-22.2016.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
(81)
AUTOR: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 
HONDA LTDA
Advogados do(a) AUTOR: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO 
- SP192649, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - SP156187
RÉU: IEMENTON GLEISSON GOMES VIEIRA
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do 
mandado, fica a parte AUTORA, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 
intimada, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento 
de custas de acordo com a diligência requisitada conforme tabela 
abaixo. 
Fica a parte advertida que em se tratando de mandado de Execução 
ou Busca e Apreensão, que envolve mais de um ato processual, 
as custas da diligência serão conforme código 1008.3 (composta 
urbana) ou 1008.5 (composta rural).
O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.
jsf, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7022138-20.2018.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA 
NETO - RO3831
EXECUTADO: VLADSON ROGERIO SOARES DA SILVA
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/
se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e 
arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7027695-90.2015.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) AUTOR: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA NETO 
- RO3831
RÉU: JOAO CARDOSO FILHO
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta 
aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o 
EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas 
CÓDIGO 1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, 
sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em 
relação a cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado 
o respectivo comprovante. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0007603-55.2011.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: LOGOS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA - 
ME
Advogados do(a) EXEQUENTE: ANTONIO RABELO PINHEIRO - 
RO659, EDILENE SANTOS AZEVEDO - RO7885
EXECUTADO: M A DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E 
EXPORTACAO LTDA
Advogados do(a) EXECUTADO: SEVERINO JOSE PETERLE FILHO 
- RO437, LUCIENE PETERLE - RO2760, RODRIGO PETERLE - 
RO2572
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta 
aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o 
EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas 
CÓDIGO 1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, 
sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em 
relação a cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado 
o respectivo comprovante. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 

e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7005733-69.2019.8.22.0001
Classe : EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37)
EMBARGANTE: ELIZAN DE OLIVEIRA BARBA
Advogado do(a) EMBARGANTE: FERNANDO SALIONI DE 
SOUSA - RO4077
EMBARGADO: HEVERTON MENDES BARBOSA
Advogados do(a) EMBARGADO: ANA PAULA SILVEIRA BARBOSA 
- RO1588, SYLVAN BESSA DOS REIS - RO1300
Decisão
Vistos,
I - Recebo os embargos de terceiro, para discussão, certificando-se 
nos autos principais e apensando-se.
II - Intime-se o embargado, na pessoa de seu advogado para 
oferecer defesa no prazo de 15 (quinze) dias (art. 677, §3º do 
CPC).
Porto Velho 21 de outubro de 2019
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7036903-59.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CONDOMINIO COMERCIAL EXECUTIVE 
SHOPPING
Advogados do(a) EXEQUENTE: OCTAVIA JANE LEDO SILVA - 
RO1160, RAIMISSON MIRANDA DE SOUZA - RO5565
EXECUTADO: MARIA DO ROSARIO DE ALMEIDA
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7034124-34.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: CRISTINA LUCAS DE AMORIM
Advogados do(a) AUTOR: MARCO ANTONIO RIBEIRO DE 
MENEZES LAGOS - RO6140, ISRAEL AUGUSTO ALVES FREITAS 
DA CUNHA - RO2913, ANA GABRIELA ROVER - RO5210
RÉU: SAGA ASIA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E 
SERVICOS LTDA
Advogado do(a) RÉU: MAGDA ZACARIAS DE MATOS - 
SP284219
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, 
por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7035049-30.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: IZABEL PINHEIRO DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: ROZINEI TEIXEIRA LOPES - RO5195
RÉU: GEAP FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, 
por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7036014-08.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ANGELA MARIA SIMAO
Advogado do(a) AUTOR: MICHELE PRADA DE MOURA - 
RO8115
RÉU: CASAALTA CONSTRUCOES LTDA
Advogado do(a) RÉU: FLAVIANA LETICIA RAMOS MOREIRA - 
AC4688
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, 
por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7020715-88.2019.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
(81)
AUTOR: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Advogado do(a) AUTOR: ACACIO FERNANDES ROBOREDO - 
SP89774-A
RÉU: A. S. S.
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/
se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e 
arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7029295-78.2017.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: OZIMAR SANTOS RAMOS
Advogado do(a) AUTOR: VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES - 
RO6985
RÉU: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Advogados do(a) RÉU: WILSON BELCHIOR - RO6484-A, CAIO 
CESAR VIEIRA ROCHA - CE15095

INTIMAÇÃO AUTOR/EXEQUENTE - DEPÓSITO JUDICIAL Fica a 
parte AUTORA intimada, por meio de seu patrono, a manifestar-se 
no prazo de 05 dias sobre o Depósito Judicial comprovado nos 
autos (id 32809023). Em igual prazo deve informar a satisfação 
do crédito e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de 
presunção de aceitação tácita quanto aos valores depositados 
como sendo o pagamento integral da obrigação. Caso, opte por 
transferência bancária deverá informar os dados bancários, os 
quais devem estar de acordo com a procuração nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7023224-60.2017.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ELIAS DANIEL IZIDORIO DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: GUSTAVO MARCEL SARMENTO 
DUARTE - RO6165
RÉU: BAIRRO NOVO PORTO VELHO EMPREENDIMENTO 
IMOBILIARIO S/A
Advogados do(a) RÉU: GUSTAVO CLEMENTE VILELA - 
SP220907, ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO - RO303-B, 
PAULO BARROSO SERPA - RO4923
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo 
de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 
3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, 
desde que apresentado pedido descritivo, acompanhado de 
planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, 
visando a intimação da parte adversa ao início do cumprimento de 
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7047291-26.2016.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ELDER MIYACHE e outros
Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO PEREIRA DA SILVA - RO802
Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO PEREIRA DA SILVA - RO802
RÉU: LOTEAMENTO RESIDENCIAL ORLEANS I - PORTO VELHO 
SPE LTDA
Advogado do(a) RÉU: JURANDIR ASSIS SANT ANA FERREIRA 
- SP349275
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo 
de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 
3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, 
desde que apresentado pedido descritivo, acompanhado de 
planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, 
visando a intimação da parte adversa ao início do cumprimento de 
sentença.
Ainda, ficam as PARTES, na pessoa de seus advogados, notificados 
para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuarem o pagamento das 
custas judiciais pro rata (50% para cada parte). A guia para 
pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
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guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7i-
nYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de 
débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição em 
Dívida Ativa Estadual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7050369-28.2016.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: WALMIR MARTIMIANO
Advogados do(a) AUTOR: VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES - 
RO6985, ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES - MT8843
RÉU: BANCO ITAUCARD S.A.
Advogado do(a) RÉU: JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR 
- RN392-A
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo 
de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 
3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, 
desde que apresentado pedido descritivo, acompanhado de 
planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, 
visando a intimação da parte adversa ao início do cumprimento de 
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7063762-20.2016.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: MARCOS DE SOUZA MELO
Advogados do(a) AUTOR: LEONARDO FERREIRA DE MELO - 
RO5959, JANUARIA MAXIMIANA RAQUEBAQUE DE OLIVEIRA 
- RO8102, NILTON BARRETO LINO DE MORAES - RO3974
RÉU: GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 
LTDA
Advogado do(a) RÉU: FABRICIO CANDIDO GOMES DE SOUZA 
- GO22145
INTIMAÇÃO AO RÉU - CUSTAS
Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, 
para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das 
custas judiciais. O não pagamento integral ensejará a expedição 
de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e 
inscrição na Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço 
eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/
guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7028352-27.2018.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

Advogado do(a) EXEQUENTE: RODRIGO GAGO FREITAS VALE 
BARBOSA - SP165046
EXECUTADO: MANOEL MICHERLANE COSTA DO 
NASCIMENTO
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do 
mandado, fica a parte AUTORA, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 
intimada, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento 
de custas de acordo com a diligência requisitada conforme tabela 
abaixo. 
Fica a parte advertida que em se tratando de mandado de Execução 
ou Busca e Apreensão, que envolve mais de um ato processual, 
as custas da diligência serão conforme código 1008.3 (composta 
urbana) ou 1008.5 (composta rural).
O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.
jsf, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7063762-20.2016.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: MARCOS DE SOUZA MELO
Advogados do(a) AUTOR: LEONARDO FERREIRA DE MELO - 
RO5959, JANUARIA MAXIMIANA RAQUEBAQUE DE OLIVEIRA 
- RO8102, NILTON BARRETO LINO DE MORAES - RO3974
RÉU: GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 
LTDA
Advogados do(a) RÉU: PAULO TIMOTEO BATISTA - RO2437, 
CRISTIANE SILVA PAVIN - RO8221, IGOR HABIB RAMOS 
FERNANDES - RO5193, NELSON CANEDO MOTTA - RO2721, 
FABRICIO CANDIDO GOMES DE SOUZA - GO22145
INTIMAÇÃO AO RÉU - CUSTAS
Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, 
para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das 
custas judiciais. O não pagamento integral ensejará a expedição 
de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e 
inscrição na Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço 
eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/
guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7047682-78.2016.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A
Advogados do(a) AUTOR: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA - 
RO3434, MARCELO RODRIGUES XAVIER - RO2391, ANA 
CAROLINE ROMANO CASTELO BRANCO - RO5991, GABRIELA 
DE LIMA TORRES - RO5714
RÉU: CLAUDIO RAMALHAES FEITOSA
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Advogados do(a) RÉU: CLAUDIO RAMALHAES FEITOSA - 
RO3821, MOISES MARINHO DA SILVA - RO5163
INTIMAÇÃO Fica a parte Autora/Exequente, por meio de seu 
advogado, no prazo de 05 (cinco) dias, intimada para se manifestar 
quanto à proposta da parte executada (ID 32332593).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7041012-53.2018.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) AUTOR: ZOIL BATISTA DE MAGALHAES NETO 
- RO1619
RÉU: KARLA ROBERTA DE SOUZA
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7025142-31.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ORLANDO LOPES BRAGA
Advogado do(a) AUTOR: GENIVAL FERNANDES DE LIMA - 
RO2366
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO 
DPVAT SA
Advogado do(a) RÉU: JOSE HENRIQUE BARROSO SERPA - 
RO9117
PERITO: Victor Hugo Fini Junior
Advogado do(a) perito: Fernanda de Oliveira Souza OAB/RO 8533 
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica o perito INTIMADO acerca do ALVARÁ JUDICIAL expedido, 
devendo proceder a retirada do alvará expedido via internet, bem 
como efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa 
Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para 
a Conta Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 

e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7041502-75.2018.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: HONORATO SILVA NETO
Advogado do(a) AUTOR: THIAGO DE ASSIS DA SILVA - RO6878
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO 
DPVAT SA
Advogado do(a) RÉU: JOSE HENRIQUE BARROSO SERPA - 
RO9117
INTIMAÇÃO AO RÉU - CUSTAS
Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, 
para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das 
custas judiciais. O não pagamento integral ensejará a expedição 
de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e 
inscrição na Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço 
eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/
guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Advertência: 
1) Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá 
também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em 
sua totalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7031462-97.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) AUTOR: EDIJANE CEOBANIUC DA SILVA - 
RO6897
RÉU: ANDREIA SOUZA BRAGA
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual 
será realizada na sala de audiências da CEJUSC, conforme 
informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA CEJUSC Data: 17/03/2020 Hora: 
12:00, localizada na Av. Pinheiro Machado, 777, Olaria, Nesta.
Ficam as partes devidamente intimadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0000326-75.2017.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI 
RODRIGUES - RO4875
EXECUTADO: M&L DAS CHAGAS TRANSPORTES - LTDA - ME 
e outros (2)
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS REPETIÇÃO DE ATO
Fica a parte AUTORA intimada para que, no prazo de 05 
(cinco) dias, proceda ao prévio recolhimento das custas da 
diligência, CÓDIGO 1008.1, conforme estabelecido no art. 19 da 
Lei 3.896/2016.

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
7049703-22.2019.8.22.0001 
EMBARGANTE: EDISON PAULSEN CPF nº 376.097.690-53, RUA 
JÚLIO DE CASTILHOS 907, APTO. 02 CENTRO - 96780-072 - 
CAMAQUÃ - RIO GRANDE DO SUL 
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ADVOGADO DO EMBARGANTE: ANDRE EDUARDO BONATTO 
OAB nº RS70287 
EMBARGADOS: IVY BULHOES BARROS CPF nº 003.912.662-
50, RUA PRESIDENTE KENNEDY 231 BARRA - 40130-200 - 
SALVADOR - BAHIA, LOHANNA BULHOES BARROS CPF nº 
836.233.705-25, RUA PRESIDENTE KENNEDY 231 BARRA - 
40130-200 - SALVADOR - BAHIA, AMERICA AGRO-FLORESTAL 
LTDA - ME CNPJ nº 00.939.053/0001-72, RODOVIA BR-364 s/n, 
KM252 FLORESTA - 76806-659 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, 
CARLOS HENRIQUE GUSMAO SOARES CPF nº 161.118.344-
87, RUA AMAZONAS 45 CERÂMICA - 69905-074 - RIO BRANCO 
- ACRE, EDGAR NILO TONIAL CPF nº 469.279.809-20, RUA 
JOÃO PAULO I 2501, CASA QD NOVO HORIZONTE - 76810-
154 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, JOAQUIM MARQUES 
DE SOUZA FILHO CPF nº 056.193.512-20, AVENIDA JOÃO 
XXIII 56 RODAGEM - 68040-130 - SANTARÉM - PARÁ, 
VIRLAYNE BULHOES BARROS CPF nº 738.794.955-72, RUA 
PRESIDENTE KENNEDY 231 BARRA - 40130-200 - SALVADOR 
- BAHIA, TERESINHA SARTORI SCAPIN CPF nº 091.061.892-
53, ÁREA RURAL S/N ÁREA RURAL DE CONCÓRDIA - 89715-
899 - CONCÓRDIA - SANTA CATARINA, DORVALINO SCAPIN 
CPF nº 045.721.142-34, ÁREA RURAL S/N ÁREA RURAL DE 
CONCÓRDIA - 89715-899 - CONCÓRDIA - SANTA CATARINA 
ADVOGADOS DOS EMBARGADOS: 
SENTENÇA
Edson Paulsen ingressou com embargos de terceiro com 
pedido de tutela provisória antecipada em desfavor de Dorvalino 
Escapin, Teresinha Sartori Scapin, Virlayne Bulhoões Barros, 
Lohanna Bulhões Barros, Ivy Bulhões Barros, Carlos Henrique 
Gusmão Soares, America Agro-Florestal Ltda – ME, Edgar Nilo 
Tonial, Joaquim Marques de Souza Filho.
Alega o embargante a que em 05 de setembro de 1984 (anexo), 
adquiriu uma parte ideal da área de terras com 8.000 hectares a 
ser (desmembrada), do imóvel rural denominado “Colonizadora 
Itu Agropecuária”, gleba marmelo, situada no Município de 
Lambrea/AM e Porto Velho/RO, com área original de 30.000 
hectares, conforme título registrado em 28/06/1984, no 1º Ofício 
Registral da Comarca de Porto Velho/RO, sob a matrícula nº 
17.390 (anexa), objeto do presente litígio.
Ocorre que cansado da promessa de que o imóvel seria 
transferido por Escritura Pública, se deparou com a sentença 
no processo nº 0292525-50.2008.8.22.0001, desfavoravelmente 
a pretensão de Dorvalino e Teresinha (vendedores) afetando 
diretamente os interesses e direitos do ora embargante, uma vez 
que pagou o preço pelo imóvel no ano de 1984 e está se vendo 
na iminência de amargar prejuízo com a perda do bem .
Ademais, ao menos desde 2006, o Sr. Dorvalino Scapin, residiu 
nas cidades de Canoas/RS, Montenegro/RS e Carlos Barbos/
RS, em tratamentos cirúrgicos na coluna cervical, solicitando 
Embargante Edison Paulsen, enquanto tinha recursos 
financeiros (mantendo-o sob indução de erro), valores para 
atuar no processo e na sua manutenção econômica em face 
da enfermidade, SEMPRE com a promessa de regularizar a 
situação do imóvel.
Por tais motivos, diante da necessidade de defender seu 
patrimônio que, acaso não houver decisão favorável da 
Apelação, transitará em julgado. Restando evidente a ameaça 
de constrição sobre seu bem que detém direito de propriedade é 
que se intentam os presentes Embargos de Terceiro, informando 
desde já que Dorvalino e Terezinha (são AGROPECUARISTAS 
e não tão somente agricultores como qualificados naquela 
inicial).
Pede liminar da tutela provisória da urgência liminar da 
tutela provisória da urgência, a fim de que seja determinada 
a imediata suspensão do processo nº 0292525-50.2008.8. 
50.2008.8.22.0001, com a consequente MANUTENÇÃO da 
restrição de indisponibilidade do imóvel já registrada na matrícula, 
até o trânsito em julgado dos presentes embargos de terceiro, a 
fim de preservar o direito vindicado pelo Embargante;

Ao final seja julgado PROCEDENTE o pedido dos embargos de 
terceiro, a fim de reconhecer o domínio, a manutenção da posse e 
do direito de propriedade do Embargante em relação ao imóvel citado 
na exordial, com área de 8.000 hectares, conforme título registrado 
em 28/06/1984 no 1º Ofício Registral da Comarca de Porto Velho/
RO, sob a matrícula nº 17.390. Ainda seja julgado PROCEDENTE 
o pedido dos presentes embargos também para DECLARAR NULO 
o desmembramento AV.5/17390, o 17390, o 17390, o qual gerou 
a matrícula 13.646 inquinada de vício de vontade (falsificação), e 
consequentemente os demais atos que se sucederam sobre o imóvel, 
retornando assim as partes ao status quo ante, condenando os 
Embargados (vendedores – Dorvalino e Teresinha), que promovam 
a Escritura Pública de Compra e Venda definitiva ao Embargante, 
sobre a área adquirida
É o relato.
Decido. 
A pretensão deduzida nestes autos não apresenta qualquer 
dificuldade, pois pretende manejar embargos de terceiro com base 
em suposta promessa de compra e venda datada de 1984, com 
firma reconhecida em 2016, invocando a titularidade de direito ao 
domínio do imóvel objeto destes autos e qual estaria ameaçado de 
constrição em razão da sentença proferida no processo nº 0292525-
50.2008.8.22.0001.
A sentença atacada pelos embargos como ameaça de constrição, 
deliberou nos seguintes termos :
“Por conta disso, infelizmente apesar dos autores se desincumbirem 
da comprovação de fato constitutivo de seu direito à declaração de 
nulidade, o processo também traz a comprovação de fato extintivo 
desse direito, qual seja a ocorrência da prescrição aquisitiva 
(usucapião) em favor das requerentes, reconhecida aqui como 
matéria de defesa apta a esse fim.
Considerando a rejeição da pretensão inicial, a antecipação dos 
efeitos da tutela deve ser revogada, mas apenas com o trânsito em 
julgado da presente decisão, resguardando assim a ampla defesa 
dos autores.
Do exposto, reconheço a ilegitimidade passiva de David Gomes 
David, Vânia Maria David e de lvani Cardoso Cândido de Oliveira, 
extinguindo o processo sem análise do mérito em relação a eles ( art. 
485, VI, CPC) e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial nos 
termos do art. 487,I, c/c 373,II, ambos do CPC. Em consequência, 
fica revogada a antecipação dos efeitos da tutela deferida. Com o 
trânsito em julgado Oficie-se ao Cartório do 2º Ofício do Registro 
de Imóveis de Porto Velho, para levantamento da restrição junto a 
matrícula nº 13.646.”
Segunda revela o próprio embargante, ao defender os mesmos 
argumentos trazidos pelos autores da ação principal “diante da 
necessidade de defender seu patrimônio que, acaso não houver 
decisão favorável da Apelação, transitará em julgado.Restando 
evidente a ameaça de constrição sobre seu bem que detém direito 
de propriedade é que se intentam os presentes Embargos de 
Terceiro ”. Significa que mesmo com eventual decisão desfavorável 
aos seus interesses na ação principal pretende rediscutir a mesma 
matéria nestes embargos. Tal circunstância já seria suficiente para 
evidenciar a falta de interesse processual insuscetível de emenda 
ou adequação, pois na qualidade de terceiro interessado que 
permaneceu inerte no curso do processo, resta ao embargante 
oferecer apelação da sentença atacada, o que já fez. 
Não existe legitimidade ativa do autor em oferecer embargos de 
terceiro como garantia pelo eventual trânsito em julgado desfavorável 
no processo principal, além de violar a garantia da “coisa julgada”.
Ademais, da narrativa dos fatos não decorre logicamente o pedido 
formulado, pois apesar de citar expressamente o teor do artigo 674, 
§ 2º, o embargante não se enquadra em nenhuma das hipóteses 
contempladas na lei, e nem mesmo indica qual dos incisos lhe 
socorre. 
Note-se ainda que com os presente embargos o autor pretende ao final 
que os vendedores – Dorvalino e Teresinha “promovam a Escritura 
Pública de Compra e Venda definitiva ao Embargante, sobre a 
área adquirida”, e assim pretendem emprestar à mesma ação a 
função de defender os direitos/interesses destes embargados, mas 
condená-los ao final em obrigação de fazer, atuando na mesma 
ação “a favor” e “contra” os embargados Dorvalino e Teresinha.
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A sentença proferida no processo de conhecimento não traz 
nenhum potencial ato de constrição sobre o bem, pelo contrário 
, reconhece direito ao usucapião das requeridas pelo decurso de 
tempo da posse exercida, mantendo a mesma situação de fato 
consolidado. Desta forma considerando que o embargante nunca 
teve a posse e nem em qualquer tempo teve a propriedade, mas 
apenas alegado “direito à propriedade”, não identifico condições 
de procedibilidade dos presentes embargos. 
O STJ já se manifestou sobre a legitimidade ativa para manejar 
embargos de terceiro nos seguintes termos: 
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE 
TERCEIRO. DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE 
REGISTRO. POSSUIDORAS DE BOA-FÉ.
LEGITIMIDADE ATIVA. PRESENÇA.
1. Embargos de terceiros opostos em 04/11/2013. Recurso 
especial interposto em 07/04/2016 e atribuído a este Gabinete 
em 17/03/2017.
2. O propósito recursal consiste em determinar a possibilidade 
de aplicação da Súmula 84/STJ, para as hipóteses em que 
ocorreu a doação do imóvel, sem o posterior registro.
3. A existência dos embargos de terceiro decorre do princípio 
de que a execução deve atingir apenas os bens do executado 
passíveis de apreensão.
4. A legitimidade para a oposição dos embargos de terceiros 
recai sobre o senhor e possuidor ou sobre apenas o possuidor, 
nos termos do art. 1.046, § 1º, CPC/73. A posse que permite a 
oposição desses embargos é tanto a direta quanto a indireta.
5. As donatárias-recorridas receberam o imóvel de pessoa outra 
que não a parte com quem a recorrente litiga e, portanto, não é 
possível afastar a qualidade de “terceiras” das recorridas, o que 
as legitima a opor os embargos em questão.
6. Ao analisar os precedentes que permitiram a formação da 
mencionada Súmula 84/STJ, pode-se verificar que esta Corte 
Superior há muito tempo privilegia a defesa da posse, mesmo 
que seja em detrimento da averbação do ato em registro de 
imóveis.
7. Recurso especial conhecido e não provido.
(REsp 1709128/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 04/10/2018).
Desta forma a existência de um contrato não registrado sobre a 
área discutida poderia justificar o oferecimento de embargos de 
terceiro apenas se o embargante estivesse na posse do imóvel, 
de forma que uma sentença no processo de conhecimento 
significaria “ameaça de constrição”, o que não acontece neste 
caso.
Considerando que a presente ação pretende discutir matérias de 
fato e de direito objeto de outro processo , que se encontra em 
fase de processamento das apelações (inclusive do embargante), 
que o embargante não ostenta a condição de possuidor, nem de 
proprietário, ameaçado por possível constrição decorrente do 
possível trânsito em julgado da sentença proferida nos autos 
principais; considerando a expressa disposição da sentença 
de permanência da anotação de indisponibilidade do bem até 
o trânsito em julgado da sentença (pedido formulado nestes 
autos), caracterizada a inépcia da inicial.
Do exposto, INDEFIRO A INICIAL, extinguindo o processo sem 
resolução do mérito, pois além da ilegitimidade ativa para a 
causa, da narrativa dos fatos não decorre logicamente o pedido, 
nos termos do art. 330, I, II, § 1º, III, e 485, I , todos do CPC.
Desnecessária a análise do pedido de gratuidade processual , 
em face do não processamento da presente ação.
No caso de eventual recurso, a parte deverá trazer elementos de 
prova documental quanto ao seu direito à gratuidade.
P.R.I.C.
Porto Velho 22 de novembro de 2019 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
7012906-18.2017.8.22.0001 
Contratos Bancários 
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A. CNPJ nº 00.000.000/0001-
91, BANCO DO BRASIL (SEDE III) S/N, QUADRA 04, BLOCO C, 
LOTE 32, EDIFÍCIO SEDE III ASA SUL - 70073-901 - BRASÍLIA 
- DISTRITO FEDERAL 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI 
RODRIGUES OAB nº AC128341, RAFAEL SGANZERLA DURAND 
OAB nº BA211648 
EXECUTADOS: RESTAURANTE BAR DAS ARVORES EIRELI - 
ME CNPJ nº 84.753.094/0001-60, RUA JOÃO GOULART 3405, 
- DE 3003/3004 A 3487/3488 SÃO JOÃO BOSCO - 76803-772 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA, MARIA ELIZABETH HOLANDA 
GOMES CPF nº 249.159.042-53, RUA JOÃO GOULART 3405, 
- DE 3003/3004 A 3487/3488 SÃO JOÃO BOSCO - 76803-772 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: 
Despacho
Vistos.
INDEFIRO o pedido de consulta de bens pelo SREI, visto tratar-se 
de providência destinada ao cumprimento de ordens judiciais e que 
pode ser acessada e solicitada pela própria parte, por meio do site 
eletrônico correspondente, cabendo ao judiciário diligenciar apenas 
nos casos em que as partes sejam beneficiárias da gratuidade 
processual, nos termos do art. 1.130, §2º do Provimento n. 
0011/2016-CG.
Ademais, este Juízo não possui convênio com tal sistema.
Sendo assim, manifeste-se a parte exequente em termos de 
prosseguimento, indicando bens passíveis de penhora, ou 
requerendo o que entender de direito, no prazo de 30 (trinta) dias, 
sob pena de extinção/arquivamento.
Porto Velho 22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 0009044-
32.2015.8.22.0001
Compromisso
EXEQUENTE: Einstein Instituição de ensino Ltda. EPP CNPJ nº 
05.919.287/0001-71, - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: HUGO MARQUES MONTEIRO 
OAB nº RO6803, ANTONIO RICARDO CARNEIRO ANDRADE 
OAB nº RO6347, GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI 
OAB nº RO5546, EDSON ANTONIO SOUSA PINTO OAB nº 
RO4643, EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ OAB nº RO4389, 
IGOR JUSTINIANO SARCO OAB nº RO7957
EXECUTADO: LUIZ CARLOS VEDOVETO CPF nº 640.514.639-
15, RUA ISABEL 4954 RIO MADEIRA - 76800-000 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DESPACHO
Vistos.
Considerando a decisão proferida pelo E. TJRO (ID nº 32724863), 
proceda a escrivania a suspensão dos autos por 01 ano, período 
em que ficará suspensa também a prescrição.
Decorrido o prazo de 01 ano sem manifestação, começará a correr 
o prazo para a prescrição intercorrente, devendo os autos serem 
encaminhados ao arquivo, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC.
Intimem-se.
Porto Velho 22 de novembro de 2019
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral
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PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
Processo nº 7047561-79.2018.8.22.0001 
Execução de Título Extrajudicial 
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO 
MUTUO DOS SERVIDORES DO PO CNPJ nº 03.497.143/0001-
49, RUA JOÃO GOULART 1500 NOSSA SENHORA DAS 
GRAÇAS - 76804-126 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ROZINEI TEIXEIRA LOPES OAB 
nº RO5195 
EXECUTADO: ALINE MELO DE SOUSA 85777978215 CNPJ 
nº 12.217.863/0001-02, RUA CAPÃO DA CANOA 6053, - TRÊS 
MARIAS - 76812-346 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DESPACHO
Vistos.
Considerando a diligência realizada junto ao sistema BACENJUD, 
segue minuta em anexo dos endereços encontrados.
Manifeste-se a parte exequente/requerente, no prazo de 15 
(quinze) dias, impulsionando o feito validamente, sob pena de 
extinção e arquivamento.
Porto Velho , 22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
7052588-09.2019.8.22.0001 
Transação 
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA CNPJ 
nº 84.596.170/0001-70, RUA ALEXANDRE GUIMARÃES 1927, - 
DE 1927 A 2067 - LADO ÍMPAR AREAL - 76804-373 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: EDIJANE CEOBANIUC DA 
SILVA OAB nº RO6897 
EXECUTADO: VANDERLI FERNANDES DE AGUIAR DOS 
SANTOS CPF nº 780.948.952-68, RUA JOAQUIM NABUCO 
409, - ATÉ 787/788 AREAL - 76804-340 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DESPACHO
Vistos. 
Aguarde-se, pelo prazo de 15 dias, o recolhimento das custas 
iniciais pela parte autora, tendo em vista não ter comprovado o 
cumprimento da respectiva providência.
Ressalto que de acordo com a Lei Estadual 3896/16 (Nova Lei de 
Custas), as custas inicias devem ser recolhidas no importe de 2% 
sobre o valor da causa, uma vez que o presente feito não é caso 
de realização de audiência preliminar.
Decorrido in albis, o que deverá ser devidamente certificado, 
voltem os autos conclusos.
Comprovado o recolhimento, o cartório deverá cumprir os demais 
itens do presente despacho.
Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias (art. 829 
do NCPC), efetuar o pagamento da dívida, cujo valor atualizado 
alcança o montante de seis mil, oitocentos e oitenta e nove reais 
e seis centavos ou, querendo, oferecer embargos (sem efeito 
suspensivo), no prazo de 15 (quinze) dias, art. 915 do NCPC.
Acrescente-se ao mandado de citação penhora e avaliação a 
advertência de que, reconhecendo o crédito da parte exequente, 
poderá a parte executada, comprovando o depósito de pelo menos 
30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e 
honorários de advogado, apresentar proposta de pagamento do 
restante, por meio de advogado, em ate 6 (seis) parcelas mensais, 
acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) 
ao mês, nos termos do art. 916 do CPC.

Fixo os honorários da execução em 10% (dez por cento) do valor 
do débito exequendo, nos termos do art. 827, caput, do CPC, sendo 
que, em caso de integral pagamento no tríduo legal, a mencionada 
verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º).
Não efetuado o pagamento, deverá o Sr. oficial de justiça proceder 
de imediato a penhora de bens e a sua avaliação (CPC, art. 829, 
§ 1º), atento à natureza dos bens disponíveis conforme ordem de 
prioridade legal, bem como a impenhorabilidade dos bens listados 
na lei federal n. 8009/90 - bem de família -, lavrando-se respectivo 
auto, e de tais atos intimar, na mesma oportunidade, o executado.
Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o cônjuge 
da parte executada ou, conforme o caso, o senhorio direto, o credor 
com garantia real ou com penhora anteriormente averbada.
Não encontrando bens, de ofício, fica INTIMADA a parte executada 
para indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir 
a prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de 
ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou 
embarace a realização da penhora, sob as penas da lei.
Caso a parte executada não seja localizada para intimação da 
penhora, certifique o Sr. oficial de justiça, detalhadamente, as 
diligências realizadas.
Não encontrando a parte devedora, proceda-se o arresto de tantos 
bens quantos bastem para garantir a execução, cumprindo as 
exigências do art. 830 e § 1º do CPC.
Efetuado o arresto, fica INTIMADA a parte credora para, no prazo 
de 15 (quinze) dias, requerer a citação por edital da parte devedora, 
CPC, art. 830 § 2º. Findo o prazo do edital, terá a parte devedora o 
prazo a que se refere o art. 829 do CPC, convertendo-se o arresto 
em penhora em caso de não pagamento.
Após, requeira a parte exequente o que entender de direito, 
referente a eventual adjudicação, alienação por iniciativa particular 
ou em hasta pública, o usufruto de bem móvel ou imóvel, tudo nos 
termos do art. 825 do CPC.
Os autos do processo poderão ser acessados no site do Tribunal 
de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO:
a) CARTA / MANDADO / CITAÇÃO / PENHORA / AVALIAÇÃO, 
observando-se o seguinte endereço ou em quaisquer outros dentro 
desta jurisdição:
7052588-09.2019.8.22.0001 EXECUTADO: VANDERLI 
FERNANDES DE AGUIAR DOS SANTOS CPF nº 780.948.952-68, 
RUA JOAQUIM NABUCO 409, - ATÉ 787/788 AREAL - 76804-340 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA 
Expeça-se o necessário.
Se necessário, requisite-se força policial para o cumprimento da 
diligência.
Autorizo, ao oficial de justiça, os benefícios do artigo 212,§§ 1º e 
2º, do NCPC.
Porto Velho 22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 7036999-
74.2019.8.22.0001 
Indenização por Dano Material 
AUTOR: N S SERVICE LTDA - ME CNPJ nº 05.784.673/0001-
01, AVENIDA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 151, - DE 95 
A 395 - LADO ÍMPAR ROQUE - 76804-439 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: RICARDO FAVARO ANDRADE OAB nº 
RO2967 
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RÉU: SEA BEE SERVICOS MARITIMOS E SUBAQUATICOS 
LTDA - ME CNPJ nº 24.674.212/0001-12, AVENIDA ANTÔNIO GIL 
VELOSO 1818, EDIFÍCIO RICARDO SALES - LOJA 01 PRAIA DA 
COSTA - 29101-018 - VILA VELHA - ESPÍRITO SANTO 
ADVOGADO DO RÉU: 
SENTENÇA
Vistos.
Considerando a petição onde as partes noticiam o acordo formulado 
e as condições de seu cumprimento, requerendo a extinção do 
feito, homologo por sentença o acordo e em consequência JULGO 
EXTINTO o processo supra referido, com análise do mérito, onde 
figuram como partes AUTOR: N S SERVICE LTDA - ME e RÉU: 
SEA BEE SERVICOS MARITIMOS E SUBAQUATICOS LTDA - 
ME, nos termos do art. 487, III, do CPC.
Sem custas. Com o trânsito em julgado arquivem-se os autos, que 
poderão serem desarquivados, a qualquer momento, no caso de 
descumprimento do ajuste.
P.R.I. 
Porto Velho 22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 2ª Vara Cível 7051057-82.2019.8.22.0001 
Troca ou Permuta 
Petição Cível 
REQUERENTE: ROSANA BARBOSA DA FROTA CPF nº 
891.484.362-91, RUA GOIATUBA 4160 JARDIM SANTANA - 
76828-648 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: PEDRO PAULO BARBOSA 
OAB nº RO6833 
REQUERIDO: FERNANDA GONCALVES FERREIRA, RUA 
VESPAZIANO RAMOS 2753, - DE 2619/2620 A 3048/3049 NOVA 
PORTO VELHO - 76820-160 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
Despacho
Vistos. 
Proceda a CPE a inclusão de JEAN FELIPE FERREIRA DE 
SOUZA, fls. ID Num. 32747138, no polo passivo da lide.
Nos termos do art. 334, DETERMINO a designação de audiência 
de conciliação para data a ser indicada pelo CPE/Cartório, cuja 
solenidade realizar-se-á no CEJUSC/Cìvel, localizado na BR 319 
(Avenida Jorge Teixeira), esquina com Rua Quintino Bocaiuva, 
nº 3061, bairro Embratel, Porto Velho/RO, devendo as partes 
comparecerem acompanhadas por seus patronos (art. 334, §9º, 
CPC).
À CPE/Ao Cartório: Agende-se data para audiência utilizando-
se o sistema automático do PJE e, após, certifique-se nos autos. 
Posteriormente, intime-se a parte Autora, via Diário da Justiça 
Eletrônico, e cite-se e intime-se a parte Requerida, via correios ou 
oficial de justiça.
Cite-se com as advertências constantes nos artigos 344, 336 e 
319 do CPC, salientando que o prazo para contestar fluirá da data 
da realização da audiência supradesignada, ou, caso o Requerido 
manifeste o desinteresse na realização da mesma, da data da 
apresentação do pedido (art. 335, I e II). Tal pedido deverá ser 
apresentado com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data da 
audiência (art. 334, §5º, CPC)
Ficará o Autor intimado via DJE (por seu advogado) a comparecer 
na audiência designada (art. 334, §3º, CPC).
As partes ficam intimadas que o não comparecimento na 
audiência designada caracterizará ato atentatório à dignidade 
da justiça e incidirá multa de até 2% da vantagem econômica 
pretendida, revertida em favor do Estado (art. 334, § 8º, do CPC), 
independentemente de eventual concessão de gratuidade da 
justiça (art. 98, § 4º, do CPC).
Não havendo conciliação, vindo ou não a contestação certifique-se 
quanto à tempestividade.

A solenidade somente não será realizada se também houver 
desinteresse expresso da parte Requerida nos autos (art. 334, § 
4º, I, do CPC).
Havendo pedido de dispensa pela(s) parte(s), desde já determino o 
cancelamento da audiência, sendo possível a liberação dos autos 
à parte demandada para oferecer contestação no prazo legal, a 
contar do protocolo do pedido expresso da parte Requerida de não 
realização de audiência conciliatória (art. 335, II, do CPC).
Havendo contestação com assertivas preliminares e apresentação 
de documentos, abre-se vistas dos autos à parte Autora para 
réplica.
Consigno que ambas as partes ficam intimadas que tanto em 
contestação como em réplica deverão especificar as provas 
que pretendem produzir, inclusive arrolando testemunhas, se 
entenderem, postulando e indicando a necessidade de prova pericial, 
uma vez que após a réplica será saneado o feito e já apreciados 
os pedidos acerca das provas a serem produzidas, inclusive com a 
audiência de instrução e julgamento, se for o caso.
Não havendo acordo na audiência de conciliação, deverá a parte 
Autora proceder, no prazo de 5 (cinco) dias, a complementação 
das custas iniciais, conforme estabelecido no artigo 12, inciso I, 
da Lei Estadual n. 3896/2016 (Lei de Custas), exceto em caso de 
gratuidade de justiça.
Fica a parte autora, desde já, intimada do inteiro teor desta, por 
meio de seu advogado.
Cumpridas as determinações acima, retornem os autos conclusos.
Os autos do processo poderão ser acessados no site do Tribunal 
de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO MANDADO:
a) DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 248 do 
CPC, para a parte requerida, inclusive, quanto a audiência designada, 
observando o seguinte endereço para o seu cumprimento:
REQUERIDO: FERNANDA GONCALVES FERREIRA, RUA 
VESPAZIANO RAMOS 2753, - DE 2619/2620 A 3048/3049 NOVA 
PORTO VELHO - 76820-160 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC, caso a 
citação proceda mediante os termos dos artigos 249 e 250 mesmo 
Códex, expedindo-se o necessário para tal desiderato.
Porto Velho , 22 de novembro de 2019 .
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
7052380-25.2019.8.22.0001 
Correção Monetária 
AUTOR: ASSOCIACAO TIRADENTES DOS POLICIAIS MILITARES 
E BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DE RONDONIA CNPJ 
nº 04.906.558/0001-91, AVENIDA CAMPOS SALES 961, - DE 
2164 A 2586 - LADO PAR CENTRO - 76801-090 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: JEFERSON DE SOUZA RODRIGUES 
OAB nº RO7544, ALEX MOTA CORDEIRO OAB nº RO2258, 
FREDSON AGUIAR RODRIGUES OAB nº RO7368 
RÉU: CLEONES VIEIRA FERNANDES CPF nº 875.643.352-20, 
RUA ALUÍZIO FERREIRA 476, - DE 470/471 AO FIM URUPÁ - 
76900-220 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO
Vistos. 
Aguarde-se, pelo prazo de 15 dias, o recolhimento das custas 
iniciais pela parte autora, tendo em vista não ter comprovado o 
cumprimento da respectiva providência.
Ressalto que de acordo com a Lei Estadual 3896/16 (Nova Lei de 
Custas), as custas inicias devem ser recolhidas no importe de 2% 
sobre o valor da causa, uma vez que o presente feito não é caso de 
realização de audiência preliminar.
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Decorrido in albis, o que deverá ser devidamente certificado, voltem 
os autos conclusos.
Comprovado o recolhimento, o cartório deverá cumprir os demais 
itens do presente despacho.
Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias (art. 829 
do NCPC), efetuar o pagamento da dívida, cujo valor atualizado 
alcança o montante de doze mil, seiscentos e noventa e sete reais 
e noventa centavos ou, querendo, oferecer embargos (sem efeito 
suspensivo), no prazo de 15 (quinze) dias, art. 915 do NCPC.
Acrescente-se ao mandado de citação penhora e avaliação a 
advertência de que, reconhecendo o crédito da parte exequente, 
poderá a parte executada, comprovando o depósito de pelo menos 
30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e 
honorários de advogado, apresentar proposta de pagamento do 
restante, por meio de advogado, em ate 6 (seis) parcelas mensais, 
acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao 
mês, nos termos do art. 916 do CPC.
Fixo os honorários da execução em 10% (dez por cento) do valor 
do débito exequendo, nos termos do art. 827, caput, do CPC, sendo 
que, em caso de integral pagamento no tríduo legal, a mencionada 
verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º).
Não efetuado o pagamento, deverá o Sr. oficial de justiça proceder 
de imediato a penhora de bens e a sua avaliação (CPC, art. 829, 
§ 1º), atento à natureza dos bens disponíveis conforme ordem de 
prioridade legal, bem como a impenhorabilidade dos bens listados 
na lei federal n. 8009/90 - bem de família -, lavrando-se respectivo 
auto, e de tais atos intimar, na mesma oportunidade, o executado.
Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o cônjuge 
da parte executada ou, conforme o caso, o senhorio direto, o credor 
com garantia real ou com penhora anteriormente averbada.
Não encontrando bens, de ofício, fica INTIMADA a parte executada 
para indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir 
a prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de 
ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou 
embarace a realização da penhora, sob as penas da lei.
Caso a parte executada não seja localizada para intimação da 
penhora, certifique o Sr. oficial de justiça, detalhadamente, as 
diligências realizadas.
Não encontrando a parte devedora, proceda-se o arresto de tantos 
bens quantos bastem para garantir a execução, cumprindo as 
exigências do art. 830 e § 1º do CPC.
Efetuado o arresto, fica INTIMADA a parte credora para, no prazo 
de 15 (quinze) dias, requerer a citação por edital da parte devedora, 
CPC, art. 830 § 2º. Findo o prazo do edital, terá a parte devedora o 
prazo a que se refere o art. 829 do CPC, convertendo-se o arresto 
em penhora em caso de não pagamento.
Após, requeira a parte exequente o que entender de direito, 
referente a eventual adjudicação, alienação por iniciativa particular 
ou em hasta pública, o usufruto de bem móvel ou imóvel, tudo nos 
termos do art. 825 do CPC.
Os autos do processo poderão ser acessados no site do Tribunal 
de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO:
a) CARTA / MANDADO / CITAÇÃO / PENHORA / AVALIAÇÃO, 
observando-se o seguinte endereço ou em quaisquer outros dentro 
desta jurisdição:
7052380-25.2019.8.22.0001 RÉU: CLEONES VIEIRA FERNANDES 
CPF nº 875.643.352-20, RUA ALUÍZIO FERREIRA 476, - DE 
470/471 AO FIM URUPÁ - 76900-220 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA 
Expeça-se o necessário.
Se necessário, requisite-se força policial para o cumprimento da 
diligência.
Autorizo, ao oficial de justiça, os benefícios do artigo 212,§§ 1º e 
2º, do NCPC.
Porto Velho 22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 7050583-
48.2018.8.22.0001
Transação
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA CNPJ nº 
84.596.170/0001-70, RUA ALEXANDRE GUIMARÃES 1927, - DE 
1927 A 2067 - LADO ÍMPAR AREAL - 76804-373 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ALEXANDRE CAMARGO OAB nº 
RO704
EXECUTADO: CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA CPF nº 
021.539.172-12, MANOEL FILHO 7694 TANCREDO NEVES - 
76829-480 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DESPACHO
Vistos.
As medidas atípicas apenas podem ser adotadas após o 
esgotamento das medidas típicas.
Nos autos apenas foram realizadas diligências junto ao Infojud e ao 
Siel, sendo que essa última retornou inconclusiva, pois necessário 
mais dados (data de nascimento, nome da mãe).
Assim, indefiro o pedido realizado no ID n.31987804, enquanto 
não forem realizadas as outras medidas, tais como consultas 
ao Bacenjud e Renajud, devendo a parte exequente promover 
o andamento válido do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de 
extinção e arquivamento.
Considerando o recolhimento de custas nos autos, foi realizada 
consulta junto ao Bacenjud e Renajud. Seguem em anexo as 
consultas. 
Porto Velho 22 de novembro de 2019
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 7048112-
25.2019.8.22.0001 
Penhora / Depósito/ Avaliação 
EXEQUENTE: INSTITUTO JOAO NEORICO CNPJ nº 
08.155.411/0001-68, RODOVIA BR-364, - DO KM 4,500 AO 
KM 6,500 CIDADE JARDIM - 76815-800 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: TIAGO FAGUNDES BRITO OAB 
nº RO4239, MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA CAHULLA OAB nº 
RO4117 
EXECUTADO: JAMIL MANASFI DA CRUZ CPF nº 517.694.682-
34, RUA TEREZA AMÉLIA 8398, - ATÉ 8446/8447 JUSCELINO 
KUBITSCHEK - 76829-326 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
SENTENÇA
Vistos.
Considerando a petição onde as partes noticiam o acordo formulado 
e as condições de seu cumprimento, requerendo a extinção do 
feito, homologo por sentença o acordo e em consequência JULGO 
EXTINTO o processo supra referido, com análise do mérito, onde 
figuram como partes EXEQUENTE: INSTITUTO JOAO NEORICO 
e EXECUTADO: JAMIL MANASFI DA CRUZ, nos termos do art. 
487, III, do CPC.
Sem custas finais. 
Com o trânsito em julgado arquivem-se os autos, que poderão serem 
desarquivados, a qualquer momento, no caso de descumprimento 
do ajuste.
P.R.I. 
Porto Velho 22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
7052617-59.2019.8.22.0001 
Transação 
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA CNPJ nº 
84.596.170/0001-70, RUA ALEXANDRE GUIMARÃES 1927, - DE 
1927 A 2067 - LADO ÍMPAR AREAL - 76804-373 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: EDIJANE CEOBANIUC DA SILVA 
OAB nº RO6897 
EXECUTADO: HELITON FERREIRA DO NASCIMENTO BARROSO 
CPF nº 849.784.902-78, RUA RAIMUNDO CANTUÁRIA 1359, - DE 
1235/1236 A 1587/1588 AREAL - 76804-362 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DESPACHO
Vistos. 
Aguarde-se, pelo prazo de 15 dias, o recolhimento das custas 
iniciais pela parte autora, tendo em vista não ter comprovado o 
cumprimento da respectiva providência.
Ressalto que de acordo com a Lei Estadual 3896/16 (Nova Lei de 
Custas), as custas inicias devem ser recolhidas no importe de 2% 
sobre o valor da causa, uma vez que o presente feito não é caso de 
realização de audiência preliminar.
Decorrido in albis, o que deverá ser devidamente certificado, voltem 
os autos conclusos.
Comprovado o recolhimento, o cartório deverá cumprir os demais 
itens do presente despacho.
Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias (art. 829 
do NCPC), efetuar o pagamento da dívida, cujo valor atualizado 
alcança o montante de mil, novecentos e setenta e oito reais e 
sessenta e dois centavos ou, querendo, oferecer embargos (sem 
efeito suspensivo), no prazo de 15 (quinze) dias, art. 915 do 
NCPC.
Acrescente-se ao mandado de citação penhora e avaliação a 
advertência de que, reconhecendo o crédito da parte exequente, 
poderá a parte executada, comprovando o depósito de pelo menos 
30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e 
honorários de advogado, apresentar proposta de pagamento do 
restante, por meio de advogado, em ate 6 (seis) parcelas mensais, 
acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao 
mês, nos termos do art. 916 do CPC.
Fixo os honorários da execução em 10% (dez por cento) do valor 
do débito exequendo, nos termos do art. 827, caput, do CPC, sendo 
que, em caso de integral pagamento no tríduo legal, a mencionada 
verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º).
Não efetuado o pagamento, deverá o Sr. oficial de justiça proceder 
de imediato a penhora de bens e a sua avaliação (CPC, art. 829, 
§ 1º), atento à natureza dos bens disponíveis conforme ordem de 
prioridade legal, bem como a impenhorabilidade dos bens listados 
na lei federal n. 8009/90 - bem de família -, lavrando-se respectivo 
auto, e de tais atos intimar, na mesma oportunidade, o executado.
Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o cônjuge 
da parte executada ou, conforme o caso, o senhorio direto, o credor 
com garantia real ou com penhora anteriormente averbada.
Não encontrando bens, de ofício, fica INTIMADA a parte executada 
para indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir 
a prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de 
ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou 
embarace a realização da penhora, sob as penas da lei.
Caso a parte executada não seja localizada para intimação da 
penhora, certifique o Sr. oficial de justiça, detalhadamente, as 
diligências realizadas.
Não encontrando a parte devedora, proceda-se o arresto de tantos 
bens quantos bastem para garantir a execução, cumprindo as 
exigências do art. 830 e § 1º do CPC.
Efetuado o arresto, fica INTIMADA a parte credora para, no prazo 
de 15 (quinze) dias, requerer a citação por edital da parte devedora, 
CPC, art. 830 § 2º. Findo o prazo do edital, terá a parte devedora o 
prazo a que se refere o art. 829 do CPC, convertendo-se o arresto 
em penhora em caso de não pagamento.

Após, requeira a parte exequente o que entender de direito, 
referente a eventual adjudicação, alienação por iniciativa particular 
ou em hasta pública, o usufruto de bem móvel ou imóvel, tudo nos 
termos do art. 825 do CPC.
Os autos do processo poderão ser acessados no site do Tribunal 
de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO:
a) CARTA / MANDADO / CITAÇÃO / PENHORA / AVALIAÇÃO, 
observando-se o seguinte endereço ou em quaisquer outros dentro 
desta jurisdição:
7052617-59.2019.8.22.0001 EXECUTADO: HELITON FERREIRA 
DO NASCIMENTO BARROSO CPF nº 849.784.902-78, RUA 
RAIMUNDO CANTUÁRIA 1359, - DE 1235/1236 A 1587/1588 
AREAL - 76804-362 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
Expeça-se o necessário.
Se necessário, requisite-se força policial para o cumprimento da 
diligência.
Autorizo, ao oficial de justiça, os benefícios do artigo 212,§§ 1º e 
2º, do NCPC.
Porto Velho 22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
Processo nº 0000065-13.2017.8.22.0001 
Procedimento Comum Cível 
AUTOR: LEILIANE LIMA FRUTUOSO CPF nº 954.124.412-20, 
RUA DEBRET 8789 PANTANAL - 76824-682 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA 
OAB nº RO1073 
RÉU: OI MOVEL S.A. CNPJ nº 05.423.963/0001-11, EDIFÍCIO 
TELEBRASÍLIA S/N, SCN QUADRA 3 BLOCO A ASA NORTE - 
70713-900 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL 
ADVOGADO DO RÉU: MARCIO MELO NOGUEIRA OAB nº 
RO2827, DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS OAB nº RO2013, 
ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO OAB nº RO635 
DECISÃO
Vistos. 
A parte requerida se manifestou no ID nº 32686218 alegando em 
síntese que em 08/01/2018 o Juízo da 7ª Vara Empresarial proferiu 
decisão para homologar o Plano de Recuperação Judicial aprovado 
e conceder a recuperação judicial do Grupo Oi. Sustenta que todos 
os créditos cujo fato gerador seja anterior a 20/06//2016, como o 
presente, cujo fato gerador foi a inclusão indevida que se deu em 
07/04/2015, são créditos concursais e deverão ser pagos na forma 
prevista no plano de recuperação judicial, devidamente aprovado 
pela assembleia de credores. Requer a extinção deste feito em 
razão da novação do crédito. 
Manifestação da parte autora no ID nº 32721447 na qual sustenta 
se tratar de crédito extraconcursal, pois a sentença foi proferida 
após a deferimento da Recuperação Judicial. Requer expedição de 
Ofício ao Juízo da 7ª Vara Empresarial postulando o pagamento da 
dívida executada. 
É o necessário relatório.
Decido. 
Consigne-se, de início, restar incontroverso o deferimento da 
recuperação judicial da executada, pois foi noticiado em âmbito 
nacional que o plano de recuperação foi aprovado. 
Com efeito, os créditos que se refiram às obrigações contraídas 
anteriormente ao pedido de recuperação judicial são classificados 
como concursais e são submetidos ao respectivo procedimento, 
consoante se extrai dos artigos 9º, 49 e 59 da Lei de Falências e 
Recuperação Judicial. 
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No caso em tela, ao contrário do que sustenta a parte autora, a 
crédito é concursal, pois constituído antes do deferimento do 
pedido de recuperação judicial, que ocorreu em 20/06/2016. O 
E. TJRO e o STJ já possuem entendimento no sentido de que em 
se tratando de vínculo jurídico decorrente de evento que causou 
dano à esfera dos direitos da parte requerente, a constituição 
do crédito correspondente não se dá com a prolação da decisão 
judicial, mas com a própria ocorrência daquele evento que, no 
caso, ocorreu com a negativação indevida, em 07/04/2015, data 
anterior ao plano de recuperação. 
Nesse sentido:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. 
Obrigatoriedade de informar o juízo sobre a interposição do 
agravo. Processo principal e recurso que tramitam por meio 
eletrônico. Fato gerador anterior ao plano de recuperação judicial. 
Natureza concursal. Juros e correção. Limitação à data do pedido 
de recuperação judicial. Astreintes e honorários de execução. 
Violação ao duplo grau de jurisdição. Não conhecimento. 
Recurso provido. Desnecessária a comunicação ao juízo da 
interposição de agravo quando tanto os autos principais quanto 
o recurso tramitam por meio eletrônico. Tratando-se de crédito 
derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em 
que requeria a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua 
sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora. A 
atualização do crédito mediante incidência de juros de mora e 
correção monetária é limitada à data do pedido de recuperação 
judicial. Por violar o duplo grau de jurisdição, não se conhece de 
matéria que não tenha sido objeto de análise pelo juízo. (AGRAVO 
DE INSTRUMENTO, Processo nº 0801308-88.2019.822.0000, 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, 
Relator(a) do Acórdão: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de 
julgamento: 12/07/2019) 
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO 
POR DANOS MORAIS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 
NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO 
DANOSO OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO 
PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS SEUS 
EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA 
POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 
20⁄5⁄2013. Recurso especial interposto em 27⁄9⁄2017 e concluso 
ao Gabinete em 8⁄3⁄2018. 2. O propósito recursal é definir se o 
crédito de titularidade das recorridas, decorrente de sentença 
condenatória transitada em julgado após o pedido de recuperação 
judicial do devedor, deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. 
Devidamente analisadas e discutidas as questões controvertidas, 
e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, não 
há como reconhecer a ocorrência de negativa de prestação 
jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101⁄05, 
a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade 
civil não se condiciona ao provimento judicial que declare sua 
existência e determine sua quantificação. Precedente. 5. Na 
hipótese, tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em 
momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, 
deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de soerguimento da 
sociedade devedora. 6. Recurso especial provido. (RECURSO 
ESPECIAL Nº 1.727.771 - RS. Rel. Min. NANCY ANDRIGHI)
Assim, oportunizo à parte autora o prazo de quinze dias para 
apresentação de planilha atualizada do débito, devendo 
observar que a natureza do seu crédito é concursal, sob pena 
de arquivamento. 
Com a apresentação, intime-se a parte requerida para que se 
manifeste, no mesmo prazo, sob pena de preclusão. 
Após, venham os autos conclusos. 
Porto Velho , 22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
7054716-70.2017.8.22.0001 
Concurso de Credores 
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE 
RONDONIA CNPJ nº 05.034.322/2000-17, RUA JOÃO GOULART 
2051 SÃO CRISTÓVÃO - 76804-034 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES 
OAB nº PA4594 
EXECUTADOS: LUCIENE SOARES CABRAL CPF nº 902.149.862-
68, TRAVESSA VINTE E UM DE ABRIL 350, - DE 333/334 AO 
FIM LIBERDADE - 76967-542 - CACOAL - RONDÔNIA, LUCIENE 
GARCIA BARBOSA CPF nº 716.504.822-72, RUA MONTEIRO 
LOBATO 2227, - DE 2172/2173 AO FIM TEIXEIRÃO - 76965-644 
- CACOAL - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: VALDINEI SANTOS SOUZA 
FERRES OAB nº RO3175, VANILSE INES FERRES OAB nº 
RO8851 
DESPACHO
Vistos.
Com razão a parte executada, tendo em vista que o silêncio quanto 
ao pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária 
gratuita deve ser interpretado como deferimento tácito, pelo que, 
arquivem-se os autos.
Porto Velho 22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 7064406-
60.2016.8.22.0001
Locação de Imóvel
Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: MIGUEL ANGEL ARENAS RUBIO CPF nº 
022.297.958-56, RUA REVERENDO ELIAS FONTES 1636, AP 
402-D RES. RENOIR AGENOR DE CARVALHO - 76820-272 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MIGUEL ANGEL ARENAS RUBIO 
FILHO OAB nº RO5380, DIEGO ALEXIS DOS SANTOS ARENAS 
OAB nº RO5188
EXECUTADOS: KEVEN VINICIUS FILHO BENTES CPF nº 
010.488.442-85, RUA PARANÁ 1851 NOVA FLORESTA - 76807-
192 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, ANTONIO CARLOS DA 
SILVA SARAIVA CPF nº 040.447.462-49, RUA PARANÁ 1821 
NOVA FLORESTA - 76807-192 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: 
DECISÃO
Vistos.
Considerando que a diligência perante a Receita Federal, por meio 
do sistema Infojud, restou frutífera, diga a parte exequente em 
termos de prosseguimento no prazo de quinze dias, sob pena de 
extinção/arquivamento.
À CPE: alterar as condições de sigilo dos documentos, afim de 
que lhe seja possibilitada a visualização apenas pelas partes do 
processo e seus procuradores.
Porto Velho 22 de novembro de 2019
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 7044043-
47.2019.8.22.0001
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Desconto em folha de pagamento, Bancários
AUTOR: CAROLINA RODRIGUES DE HOLANDA CPF nº 
084.621.862-34, RUA MÁRIO ANDREAZZA 8755 SÃO FRANCISCO 
- 76813-292 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ITALO SARAIVA MADEIRA OAB nº 
RO10004, EVA LIDIA DA SILVA OAB nº RO6518
RÉU: BANCO BMG CONSIGNADO S/A CNPJ nº 61.186.680/0001-
74, AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 3477, - DE 3253 AO 
FIM - LADO ÍMPAR ITAIM BIBI - 04538-133 - SÃO PAULO - SÃO 
PAULO
ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO
Vistos.
Defiro o prazo de 15 dias, conforme requerido pela autora para o 
cumprimento integral do despacho anterior, sob pena de extinção 
e arquivamento. 
Porto Velho 22 de novembro de 2019
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 7028167-
57.2016.8.22.0001
Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: ANE SANTOS MARCELINO REPRESENTACOES 
LTDA - ME
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JOSE CARLOS LINO COSTA 
OAB nº RO1163
EXECUTADO: F DE SOUZA A MONTENEGRO CONFECCOES 
- ME
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
SENTENÇA
Trata-se de cumprimento de sentença envolvendo as partes acima 
indicadas.
A parte exequente foi intimada a providenciar o andamento do feito, 
suprindo a falta nele existente, que lhe impede o prosseguimento, 
mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência, 
o que não possibilita o desenvolvimento válido e regular do 
processo.
Diante do exposto, com fundamento no art. 485, IV, do Código de 
Processo Civil, julgo extinto o processo.
Condeno a parte executada ao pagamento das custas 
processuais.
Publique-se. Intime-se.
Após, tudo cumprido, arquivem-se.
Porto Velho, 22/11/2019
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 7054333-
92.2017.8.22.0001 
Compra e Venda, Compromisso 
AUTOR: WAGNER ALEXANDRE CAMPOS CPF nº 499.139.642-
53, RUA SÃO JOSÉ 3622 BAIXA UNIÃO - 76805-880 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: JULIANA MORHEB NUNES OAB nº 
RO3737 
RÉUS: MARCIA REGINA REIS DA SILVA CPF nº 499.148.392-
15, RUA FOZ DO IGUAÇU 296, (VILA ELETRONORTE) 
ELETRONORTE - 76808-648 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, 
OSVALDO SILVA FILHO CPF nº DESCONHECIDO, RUA FOZ DO 
IGUAÇU 296, (VILA ELETRONORTE) ELETRONORTE - 76808-
648 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DOS RÉUS: 

DESPACHO
Vistos.
Atento a todo o contexto dos autos, certo é que merece acolhimento 
o pedido de citação por edital, pois frustrada(s) a(s) tentativa(s) 
de localizar a parte Requerida/Executada para fins de citação, 
restando evidenciado que no caso em comento a parte Requerida/
Executada está em local incerto e não sabido.
Desta forma, DEFIRO a realização da citação por edital, nos termos 
do art. 256 e 257, inciso III, do CPC, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, 
devendo ser dado cumprimento ao que dispõe o artigo 257, inciso 
II, do CPC, disponibilizando-se o edital de citação na plataforma de 
editais do Tribunal de Justiça de Rondônia, dispensando-se sua 
publicação no átrio do fórum.
Providencie a CPE a expedição do edital, após, intime-se a 
parte requerente/exequente para, em cinco dias, comprovar o 
recolhimento das custas para a publicação do edital no site do e na 
plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve 
ser certificada nos autos.
Decorrido o prazo da citação por edital, sem apresentação de 
defesa nos autos, nomeio curador especial na pessoa de Defensor 
Público para manifestar-se, conforme preceito contido no art. 72, II 
do CPC, devendo os autos serem remetidos à Defensoria Pública.
Porto Velho 22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7016476-12.2017.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A.
Advogado do(a) AUTOR: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 
MG44698-A
RÉU: TERRACO COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES 
LTDA - ME e outros (2)
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS EDITAL Fica a parte AUTORA 
intimada a proceder o recolhimento de custas para publicação do 
Edital no DJ, no prazo de 05 (cinco) dias, sob o CÓDIGO 1027. 
O boleto deverá ser gerado no sistema de controle de custas 
processuais no seguinte link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/
pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 7021400-
66.2017.8.22.0001 
Direito de Imagem, Dano Ambiental, Aquisição 
AUTOR: WALKMAR GOMES DE CARVALHO CPF nº 425.309.893-
20, ÁREA RURAL Lote 50, ASSENTAMENTO JOANA D’ARC 
LINHA 17 - SETOR 03 ÁREA RURAL DE PORTO VELHO - 76834-
899 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: PAULO FERNANDO LERIAS OAB nº 
RO3747, PAULO ROBERTO DA SILVA MACIEL OAB nº RO4132, 
CYANIRA DE FATIMA SOUSA OLIVEIRA MACIEL OAB nº 
RO5449, CLAIR BORGES DOS SANTOS OAB nº RO843 
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A. CNPJ nº DESCONHECIDO, 
ESTRADA SANTO ANTÔNIO UHE St. Antonio, BR 364 KM 9 + 100 
TRIÂNGULO - 76804-037 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO RÉU: THALINE ANGELICA DE LIMA OAB 
nº RO7196, IRAN DA PAIXAO TAVARES JUNIOR OAB nº 
RO5087, PAULO BARROSO SERPA OAB nº RO4923, ANDREY 
CAVALCANTE DE CARVALHO OAB nº RO303, CLAYTON 
CONRAT KUSSLER OAB nº RO3861 
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SENTENÇA
Vistos.
O patrono da parte autora nestes autos, na petição de ID 
nº 28191702, vem informando que faz jus ao pagamento 
dos honorários de sucumbência, utilizando como base o 
disposto no art. 90 do CPC. Todavia, referido dispositivo não 
se aplica em casos de homologação de acordo. Impende 
salientar ainda que, antes da requerida atravessar a petição 
com os termos do acordo, o referido patrono, em nome do 
autor, pugnou por desistência da ação (ID nº 26235574), 
pelo fato do demandante está inserido no termo de acordo, 
que foi protocolado em seguida pela demandada. Portando, 
considerando que não existe qualquer alegação de vício de 
vontade ou qualquer coisa neste sentido, a discussão dos 
honorário do patrono dessa causa deve ser entre este e seu 
cliente.
Assim, considerando a petição onde as partes noticiam o 
acordo formulado e as condições de seu cumprimento (ID 
nº 26394632), requerendo a extinção do feito, homologo por 
sentença o acordo e em consequência JULGO EXTINTO o 
processo supra referido, com análise do mérito, onde figuram 
como partes AUTOR: WALKMAR GOMES DE CARVALHO 
e RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A., nos termos do art. 
487, III, do CPC.
Sem custas. Com o trânsito em julgado arquivem-se os autos, 
que poderão serem desarquivados, a qualquer momento, no 
caso de descumprimento do ajuste.
P.R.I. 
Porto Velho 22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 7019976-
86.2017.8.22.0001 
Valor da Execução / Cálculo / Atualização 
EXEQUENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO 
E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES 
LTDA CNPJ nº 01.129.686/0001-88, RUA DAS ARARAS 241 
ELDORADO - 76811-678 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: CAMILA BEZERRA BATISTA 
OAB nº RO7212, IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA 
CARDOSO OAB nº RO796 
EXECUTADOS: ELIANE SOUSA MELO CPF nº 838.485.332-
00, RUA ESPÍRITO SANTO 4426, - DE 3806/3807 AO FIM 
NOVA FLORESTA - 76807-250 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, 
LUIZ CARLOS CASTRO DE SOUZA CPF nº 707.681.882-53, 
RUA ALGODOEIRO 5401, - DE 5311/5312 AO FIM COHAB - 
76808-012 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: DEFENSORIA PÚBLICA 
DE RONDÔNIA 
DECISÃO
Vistos.
Não obstante a impenhorabilidade de salário prevista no art. 833, 
IV do CPC, e a possibilidade de penhora quando a importância 
recebida for maior de 50 salários mínimos, a questão é mais 
profunda e deve ser analisada caso a caso.
Isso porque, se por um lado deve-se garantir ao devedor um 
mínimo que lhe garanta a subsistência, por outro não se deve 
deixar à míngua o credor, confiante que é na jurisdição estatal 
como forma de solucionar seu conflito de interesses. Por isso, a 
jurisprudência firmou posições no sentido de mitigar as regras de 
impenhorabilidade, enaltecendo assim os princípios da dignidade 
da pessoa humana (art. 1º, III da CF/88), da efetividade da tutela 
jurisdicional (art. 5º, LXXVIII da CF/88), da utilidade da execução 
para o credor e da proporcionalidade.

Nesse sentido, a Terceira Turma do STJ se manifestou à 
unanimidade, permitindo a penhora de 10% (dez por cento) do 
salário do devedor, para pagamento de verba não-alimentar:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 
PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 
EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA 
DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 
REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA 
MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO 
CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 
1. O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a 
jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações 
excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para 
a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a 
Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência 
do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em 
consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios 
da proporcionalidade e razoabilidade. 2. Nos casos em que o 
recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado 
n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação 
deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos 
mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro 
é o entendimento jurisprudencial desta Corte. 3. A aplicação da 
multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, 
não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento 
do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte 
agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em 
cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que 
o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que 
sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples 
interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva 
ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora 
examinada. 4. Agravo interno improvido.(AgInt no AGRAVO 
EM RECURSO ESPECIAL N° 1386524 - MS (2018/0279208-6) 
RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE. Julgado 
em 25 de Março de 2019) 
Por isso, analisando o caso concreto, tendo em vista as demais 
tentativas da exequente em busca de bens da parte executada, 
todas frustradas, observando ainda o valor da execução e a 
possibilidade do exequente não ver satisfeito o crédito, analisando, 
ainda, a profissão da executada e que a penhora no percentual 
de 15% dos rendimentos apresenta-se moderado e viabiliza 
o prosseguimento da execução, aliado aos precedentes da 1ª 
Câmara Cível (cite-se os autos nºs 0803535-56.2016.8.22.0000 
e 0800641-73.2017.8.22.0000) e o acima citado, defiro o 
pedido de penhora de 15% do valor dos rendimentos mensais 
da executada Eliane Sousa Melo, até o limite de R$ 34.406,46.
Para tanto, determino:
a) que a parte exequente apresente o endereço do órgão 
empregador no prazo de 05 dias;
b) após, oficie-se ao órgão pagador determinando retenção 
mensal de 15% (quinze por cento) dos proventos da executada 
Eliane Sousa Melo e a sua transferência para conta judicial 
a disposição deste Juízo, até o montante de R$ 34.406,46, 
salvo a sua impossibilidade, observando o percentual máximo 
permitido;
c) cientifique-se, no ofício, ao órgão pagador de que deverá 
comprovar nos autos a retenção dos valores, logo seja 
efetuada;
d) intime-se a executada Eliane Sousa Melo acerca da presente 
decisão, podendo apresentar impugnação à penhora, no prazo 
de 15 (quinze) dias, caso queira.
Expeça-se mandado.
Se o órgão empregador for de outro Estado, defiro a expedição 
de Carta Precatória, preferencialmente por meio eletrônico (CPC, 
art. 263), desde que comprovado o recolhimento das despesas 
no juízo deprecado (CPC, art. 266). Observe-se os requisitos dos 
artigos 250 e 260 do CPC.
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Não sendo possível a expedição por meio eletrônico, o diretor de 
cartório deverá fazer contato com o cartório distribuidor da comarca 
deprecada para obter endereço eletrônico para transmissão 
da carta que, uma vez enviada, deverá ter seu recebimento 
confirmado, identificando-se o servidor que a tenha recebido e 
sendo a confirmação juntada nos autos.
Decorridos mais de 30 (trinta) dias sem qualquer providência, 
deverá a parte autora ser intimada pessoalmente para, querendo, 
impulsionar o feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 
processo, nos termos do artigo 485, §1º do CPC.
Prazo para cumprimento: 30 (trinta) dias.
Porto Velho 22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 7004367-
97.2016.8.22.0001
Energia Elétrica
AUTOR: JOSE MARIA BATISTA CPF nº 258.150.832-91, ZONA 
RURAL km 5 LINHA PO KM 5 - 76841-000 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: FRANCISCO FERREIRA DA SILVA 
OAB nº RO4543
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON 
CNPJ nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137 
INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: MARCIO MELO NOGUEIRA OAB nº 
RO2827, DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS OAB nº RO2013, 
ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO OAB nº RO635
DESPACHO
Vistos.
Analisando a perícia, não foi possível constatar resposta ao quesito 
“d”, que é imprescindível ao deslinde do feito. Assim, antes de liberar 
o alvará do valor remanescente dos honorários periciais, intime-se 
o perito para que realize o esclarecimento que entender pertinente 
ao ponto controvertido “d” da decisão de fls. ID Num. 23462327.
Intime-se. 
Porto Velho 22 de novembro de 2019
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
Processo nº 7007569-14.2018.8.22.0001 
Cumprimento de sentença 
EXEQUENTE: VINICIUS RIVERO DE AZEVEDO CPF nº 
044.668.372-87, RUA BARRA VELHA 5037 CASTANHEIRA - 
76811-352 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: BRUNA DANTAS FERREIRA 
DE AZEVEDO OAB nº RO8951, BRENDA RODRIGUES DOS 
SANTOS MAZULLO OAB nº RO8648 
EXECUTADO: J B MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME 
CNPJ nº 07.446.916/0001-19, AVENIDA DOS IMIGRANTES 1625 
SÃO SEBASTIÃO - 76801-659 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DESPACHO
Vistos,
Apesar da propositura do incidente de desconsideração, 7044572-
66.2019.8.22.0001, este ainda não foi recebido por este juízo, 
aguardando emenda. Pelo que, manifeste-se a parte exequente/
requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, impulsionando o feito 
validamente, sob pena de extinção e arquivamento.
Porto Velho , 22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 7057563-
79.2016.8.22.0001
Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
EXEQUENTE: IVANETE DA SILVA OLIVEIRA CPF nº 596.499.842-
91, RUA CHIPRE 3375 CONCEIÇÃO - 76808-324 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MARIA NAZARETE PEREIRA DA 
SILVA OAB nº RO1073
EXECUTADO: MARCIA APARECIDA DA SILVA 62302116100 
CNPJ nº 13.400.895/0001-01, RUA ABRÃO ALVES 22, QUADRA 
56, LOTES 22 E 23 SÃO CARLOS - 75084-030 - ANÁPOLIS - 
GOIÁS
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DESPACHO
Vistos.
Não há nos autos o comprovante de envio de carta de intimação da 
parte requerida (revel).
Assim, caso ainda não tenha sido expedida, expeça-se carta de 
intimação, conforme inteligência do artigo 513, § 2º, inciso II do 
CPC. 
Caso já tenha sido encaminhada aguarde-se seu retorno para o 
prosseguimento do cumprimento de sentença. 
Porto Velho 22 de novembro de 2019
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 2ª Vara Cível 7040687-44.2019.8.22.0001 
DIREITO DO CONSUMIDOR, Fornecimento de Energia Elétrica 
Procedimento Comum Cível 
AUTOR: JOSE IRINEU DA SILVA NETO CPF nº 251.067.752-
72, AVENIDA JATUARANA 3908, - ATÉ 4160 - LADO PAR 
CONCEIÇÃO - 76808-426 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: RENNAN ALBERTO VLAXIO DO 
COUTO OAB nº RO10143, GUILHERME MARCEL JAQUINI OAB 
nº RO4953 
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON 
, AVENIDA SETE DE SETEMBRO 234, - ATÉ 582 - LADO PAR 
CENTRO - 76801-028 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO RÉU: ENERGISA RONDÔNIA 
DECISÃO
Vistos. 
Considerando que não apresentou histórico de consumo, não 
comprovou adimplemento das faturas regulares dos últimos três 
meses, indefiro o pedido de antecipação de tutela.
Nos termos do art. 334, DETERMINO a designação de audiência 
de conciliação para data a ser indicada pelo CPE/Cartório, cuja 
solenidade realizar-se-á no CEJUSC/Cìvel, localizado na BR 319 
(Avenida Jorge Teixeira), esquina com Rua Quintino Bocaiuva, 
nº 3061, bairro Embratel, Porto Velho/RO, devendo as partes 
comparecerem acompanhadas por seus patronos (art. 334, §9º, 
CPC).
À CPE/Ao Cartório: Agende-se data para audiência utilizando-
se o sistema automático do PJE e, após, certifique-se nos autos. 
Posteriormente, intime-se a parte Autora, via Diário da Justiça 
Eletrônico, e cite-se e intime-se a parte Requerida, via correios ou 
oficial de justiça.
Cite-se com as advertências constantes nos artigos 344, 336 e 
319 do CPC, salientando que o prazo para contestar fluirá da data 
da realização da audiência supradesignada, ou, caso o Requerido 
manifeste o desinteresse na realização da mesma, da data da 
apresentação do pedido (art. 335, I e II). Tal pedido deverá ser 
apresentado com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data da 
audiência (art. 334, §5º, CPC)
Ficará o Autor intimado via DJE (por seu advogado) a comparecer 
na audiência designada (art. 334, §3º, CPC).
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As partes ficam intimadas que o não comparecimento na 
audiência designada caracterizará ato atentatório à dignidade 
da justiça e incidirá multa de até 2% da vantagem econômica 
pretendida, revertida em favor do Estado (art. 334, § 8º, do CPC), 
independentemente de eventual concessão de gratuidade da 
justiça (art. 98, § 4º, do CPC).
Não havendo conciliação, vindo ou não a contestação certifique-se 
quanto à tempestividade.
A solenidade somente não será realizada se também houver 
desinteresse expresso da parte Requerida nos autos (art. 334, § 
4º, I, do CPC).
Havendo pedido de dispensa pela(s) parte(s), desde já determino o 
cancelamento da audiência, sendo possível a liberação dos autos 
à parte demandada para oferecer contestação no prazo legal, a 
contar do protocolo do pedido expresso da parte Requerida de não 
realização de audiência conciliatória (art. 335, II, do CPC).
Havendo contestação com assertivas preliminares e apresentação 
de documentos, abre-se vistas dos autos à parte Autora para 
réplica.
Consigno que ambas as partes ficam intimadas que tanto em 
contestação como em réplica deverão especificar as provas 
que pretendem produzir, inclusive arrolando testemunhas, se 
entenderem, postulando e indicando a necessidade de prova pericial, 
uma vez que após a réplica será saneado o feito e já apreciados 
os pedidos acerca das provas a serem produzidas, inclusive com a 
audiência de instrução e julgamento, se for o caso.
Não havendo acordo na audiência de conciliação, deverá a parte 
Autora proceder, no prazo de 5 (cinco) dias, a complementação 
das custas iniciais, conforme estabelecido no artigo 12, inciso I, 
da Lei Estadual n. 3896/2016 (Lei de Custas), exceto em caso de 
gratuidade de justiça.
Fica a parte autora, desde já, intimada do inteiro teor desta, por 
meio de seu advogado.
Cumpridas as determinações acima, retornem os autos conclusos.
Os autos do processo poderão ser acessados no site do Tribunal 
de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO MANDADO:
a) DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 248 do 
CPC, para a parte requerida, inclusive, quanto a audiência designada, 
observando o seguinte endereço para o seu cumprimento:
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON 
, AVENIDA SETE DE SETEMBRO 234, - ATÉ 582 - LADO PAR 
CENTRO - 76801-028 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC, caso a 
citação proceda mediante os termos dos artigos 249 e 250 mesmo 
Códex, expedindo-se o necessário para tal desiderato.
Porto Velho , 22 de novembro de 2019 .
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
7052470-33.2019.8.22.0001 
Indenização por Dano Moral, Acessão 
AUTOR: BELGRANO JOSE CAVALCANTI ALVES CPF nº 
081.645.095-15, RUA AMÁLIA BERNARDINO DE SOUSA 532, 
CONDOMÍNIO RIVIERA BOA VIAGEM - 51021-150 - RECIFE - 
PERNAMBUCO 
ADVOGADO DO AUTOR: CINTIA BEATRIZ CORDEIRO LOPES 
OAB nº RO10603 
RÉU: ITALO RAMON PEREIRA DE OLIVEIRA CPF nº 002.588.482-
43, RUA JOÃO GOULART 2232, - DE 2293/2294 A 2612/2613 SÃO 
CRISTÓVÃO - 76804-050 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO
Vistos. 

Considerando a petição de ID nº 32820818, redistribuam-se os 
autos à um dos Juizados Especiais Cíveis da comarca de 
Porto Velho, com as nossas homenagens. Providenciem-se 
as baixas necessárias.
Porto Velho 22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São 
João Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 
3217-1307 
e-mail: 2civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7010275-04.2017.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A.
Advogado do(a) AUTOR: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 
MG44698-A
RÉU: DUPORTO IMPORTACAO EXPORTACAO DE 
ALIMENTOS E PRODUTOS DIVERSOS EIRELI e outros (3)
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de 
consulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD 
e RENAJUD e assemelhados (verificação de endereços, bens 
ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o 
comprovante de custas CÓDIGO 1007 nos termos da Lei nº 
3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização 
do ato. Para cada diligência virtual em relação a cada CPF/
CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo 
comprovante. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 2ª Vara Cível 7052567-33.2019.8.22.0001 
Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, 
Indenização por Dano Material 
AUTORES: VIVIANE RODRIGUES OLIVEIRA CPF nº 
656.558.422-20, PAULO FORTE 6074 NOVA CAIARI - 
76824-046 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, BURTIAN ENOC 
BENAVENTE DIAZ CPF nº 541.030.022-04, RUA PAULO 
FORTES 6074, FUNDOS APONIÃ - 76824-046 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DOS AUTORES: VIVIANE RODRIGUES 
OLIVEIRA OAB nº RO7901 
RÉUS: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 
INSVESTIMENTO S.A CNPJ nº 07.707.650/0001-10, BANCO 
SANTANDER 474, RUA AMADOR BUENO 474 SANTO 
AMARO - 04752-901 - SÃO PAULO - SÃO PAULO, CHERY 
BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO 
DE VEICULOS LTDA. CNPJ nº 12.637.366/0001-55, RUA 
HAROLD BARNSLEY HOLLAND 1560 RIO ABAIXO - 12334-
403 - JACAREÍ - SÃO PAULO, H O COMERCIO DE VEICULOS 
E SERVICOS LTDA - ME CNPJ nº 05.893.965/0001-74, 
AVENIDA PINHEIRO MACHADO 2616, - DE 2470 A 2874 - 
LADO PAR SÃO CRISTÓVÃO - 76804-012 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA 
ADVOGADOS DOS RÉUS: 
DESPACHO
Vistos.
Emende-se a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 
pena de indeferimento, devendo a parte autora comprovar 
a alegação de incapacidade financeira mediante a 
apresentação de comprovante de renda mensal ou qualquer 
documento hábil para atestar suas alegações. Isso porque, 
o documento apresentado no ID Num. é referente a apenas 
um mês, novembro de 2019, e não comprova a situação de 
hipossuficiência da parte autora.
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Deve ainda regularizar a representação do autor.
Outrossim, desde já informo que pela Jurisprudência do STJ 
o contrato de compra e venda e o de alienação fiduciária são 
autônomos e, a não ser que se trate a instituição financeira 
de “Banco montadora”, o defeito do produto não está 
relacionado às atividades da instituição financeira, pois toca 
exclusivamente ao revendedor do veículo. Não sendo este o 
caso, os contratos não são acessórios e, independentemente 
de defeito no veículo - com o que a financeira não possui 
responsabilidade, o financiamento deve ser quitado. Assim, 
desde já afirmo inviável o pedido de rescisão contratual junto 
à terceira requerida e depreende-se a ilegitimidade passiva 
da financeira. Nesse sentido AgInt no RECURSO ESPECIAL 
Nº 1.597.668 - SP (2012/0200761-8) e RECURSO ESPECIAL 
Nº 1.014.547 - DF (2007/0293678-8).
Assim, oportunizo a emenda à inicial para a parte autora, se 
quiser, adequar o polo passivo da ação, assim como os seus 
pedidos em relação ao contrato de alienação fiduciária.
Porto Velho 22 de novembro de 2019 
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 2ª Vara Cível 7052240-88.2019.8.22.0001 
Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral 
Procedimento Comum Cível 
AUTORES: MARCOS KALLEB NOBRE FORTUNATO CPF 
nº 076.985.822-80, RUA BOLÍVIA 524, - DE 497/498 A 
820/821 SANTA BÁRBARA - 76804-212 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA, KEVILLY VITORIA NOBRE DANIEL CPF 
nº 076.691.802-50, RUA BOLÍVIA 524, - DE 497/498 A 
820/821 SANTA BÁRBARA - 76804-212 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA, EDILANIA NOBRE DE OLIVEIRA CPF 
nº 855.806.352-49, RUA BOLÍVIA 524, - DE 497/498 A 
820/821 SANTA BÁRBARA - 76804-212 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA 
ADVOGADOS DOS AUTORES: LUIS SERGIO DE PAULA 
COSTA OAB nº RO4558, PAULA THAIS ALVES ISERI OAB 
nº RO9816 
RÉU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AC 
AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO VELHO, 
AVENIDA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 6490 
AEROPORTO - 76803-970 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO RÉU: 
DECISÃO
Vistos,
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.
Nos termos do art. 334, DETERMINO a designação de 
audiência de conciliação para data a ser indicada pelo CPE/
Cartório, cuja solenidade realizar-se-á no CEJUSC/Cìvel, 
localizado na BR 319 (Avenida Jorge Teixeira), esquina 
com Rua Quintino Bocaiuva, nº 3061, bairro Embratel, Porto 
Velho/RO, devendo as partes comparecerem acompanhadas 
por seus patronos (art. 334, §9º, CPC).
À CPE/Ao Cartório: Agende-se data para audiência utilizando-
se o sistema automático do PJE e, após, certifique-se nos 
autos. Posteriormente, intime-se a parte Autora, via Diário da 
Justiça Eletrônico, e cite-se e intime-se a parte Requerida, 
via correios ou oficial de justiça.
Cite-se com as advertências constantes nos artigos 344, 
336 e 319 do CPC, salientando que o prazo para contestar 
fluirá da data da realização da audiência supradesignada, 
ou, caso o Requerido manifeste o desinteresse na realização 
da mesma, da data da apresentação do pedido (art. 335, I 
e II). Tal pedido deverá ser apresentado com antecedência 
mínima de 10 (dez) dias da data da audiência (art. 334, §5º, 
CPC)

Ficará o Autor intimado via DJE (por seu advogado) a 
comparecer na audiência designada (art. 334, §3º, CPC).
As partes ficam intimadas que o não comparecimento na 
audiência designada caracterizará ato atentatório à dignidade 
da justiça e incidirá multa de até 2% da vantagem econômica 
pretendida, revertida em favor do Estado (art. 334, § 8º, 
do CPC), independentemente de eventual concessão de 
gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do CPC).
Não havendo conciliação, vindo ou não a contestação 
certifique-se quanto à tempestividade.
A solenidade somente não será realizada se também houver 
desinteresse expresso da parte Requerida nos autos (art. 
334, § 4º, I, do CPC).
Havendo pedido de dispensa pela(s) parte(s), desde já 
determino o cancelamento da audiência, sendo possível 
a liberação dos autos à parte demandada para oferecer 
contestação no prazo legal, a contar do protocolo do pedido 
expresso da parte Requerida de não realização de audiência 
conciliatória (art. 335, II, do CPC).
Havendo contestação com assertivas preliminares e 
apresentação de documentos, abre-se vistas dos autos à 
parte Autora para réplica.
Consigno que ambas as partes ficam intimadas que tanto em 
contestação como em réplica deverão especificar as provas 
que pretendem produzir, inclusive arrolando testemunhas, 
se entenderem, postulando e indicando a necessidade de 
prova pericial, uma vez que após a réplica será saneado 
o feito e já apreciados os pedidos acerca das provas a 
serem produzidas, inclusive com a audiência de instrução e 
julgamento, se for o caso.
Não havendo acordo na audiência de conciliação, deverá 
a parte Autora proceder, no prazo de 5 (cinco) dias, a 
complementação das custas iniciais, conforme estabelecido 
no artigo 12, inciso I, da Lei Estadual n. 3896/2016 (Lei de 
Custas), exceto em caso de gratuidade de justiça.
Fica a parte autora, desde já, intimada do inteiro teor desta, 
por meio de seu advogado.
Cumpridas as determinações acima, retornem os autos 
conclusos.
Os autos do processo poderão ser acessados no site do 
Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço 
eletrônico: http://www.tjro.jus.br/inicio-pje.
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO MANDADO:
a) DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 248 do 
CPC, para a parte requerida, inclusive, quanto a audiência 
designada, observando o seguinte endereço para o seu 
cumprimento:
RÉU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AC 
AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO VELHO, 
AVENIDA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 6490 
AEROPORTO - 76803-970 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC, 
caso a citação proceda mediante os termos dos artigos 249 
e 250 mesmo Códex, expedindo-se o necessário para tal 
desiderato.
Porto Velho , 22 de novembro de 2019 .
Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 2ª Vara Cível 
Processo nº 0206740-57.2007.8.22.0001 
Cumprimento de sentença 
EXEQUENTES: RUY BARBOSA PEREIRA DA SILVA CPF 
nº 147.400.522-53, RUA GUANABARA, 1828 1828 SÃO 
CRISTOVÃO - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, 
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ELEO FERNANDES FEITOSA CPF nº 143.088.862-87, RUA 
DAS CAMELIAS, 70, JARD. ELDORADO - 76800-000 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA, JOSE MOUZINHO BORGES CPF nº 
253.123.593-00, RUA MARECHAL DEODORO 2511, RUA 
ALVARO DANTAS PARAGUACU, 122/CONJ. STO. ANTONI 
CENTRO - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: EDILENE SANTOS 
AZEVEDO OAB nº RO7885, ANTONIO RABELO PINHEIRO 
OAB nº RO659, RUY BARBOSA PEREIRA DA SILVA OAB 
nº RO401 
EXECUTADOS: JUAREZ FELIZARDO DE SOUZA CPF nº 
655.424.872-20, RUA MANOEL LAURENTINO DE SOUZA, 
1688 NOVA PORTO VELHO - 76800-000 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA, MARCIA LUIZA SCHEFFER DE OLIVEIRA 
CPF nº 523.783.579-15, RUA MATRINCHAN, N. 896 896, 
CASA LAGOA - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, 
VALMIR RAMALHO DOS SANTOS CPF nº 327.471.792-49, 
RUA AYRTON SENNA 113, NÃO CONSTA UNIÃO - 76800-
000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, ELIZEU FERREIRA 
DA SILVA CPF nº 077.976.991-00, - 76800-000 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: JOSE EDUVIRGE 
ALVES MARIANO OAB nº RO324 
DECISÃO
Vistos,
A despeito de todas as últimas manifestações dos autores 
no processo, importante ressaltar que os bens semoventes 
não estão na posse do IDARON, referida agência apenas 
é o órgão do Estado responsável pelo “controle de 
transporte e movimentação de bovinos no Estado”, quanto 
a regularidade formal obviamente. Ademais, em todas as 
manifestações, o IDARON trouxe aos autos vários endereços 
das fazendas da requerida que estavam em seus cadastros 
(vide documentos IDs nº 25012351- p.8, 25012351 - p.7, 
25012351- p. 4, 25012351 -p. 3, 21801121 - ps. 47 , 51 e 
54, p.ex.).
Importante salientar que, na única tentativa que foi 
realizada a pedido dos autores para localizar a Fazenda 
Vaca Branca (possível local onde estejam os bubalinos 
penhorados), no ID nº 21801115 - p. 83, o oficial de justiça 
certificou que procurou o patrono dos autores, para solicitar 
meios para o cumprimento do mandado e estes não foram 
providenciados.
Registro oportunamente o que dispõe o art. 6º do Código de 
Processo Civil vigente, que dispõe que as TODOS os sujeitos 
do processo devem cooperar entre si, e que as diligências 
e providências que possam ser determinadas pelo juízo 
dependem da provocação adequada das partes e do auxílio 
na efetivação, especialmente dos exequentes , uma vez que 
o processo se desenvolve no seu interesse para satisfação 
dos seus direitos (art. 797, CPC). Uma atuação proativa faz 
toda a diferença para a redução da demora na tramitação, 
resultado do sistema processual caótico a que estamos 
sujeitos. 
Quanto a penhora do lote de terras rural nº 040, matrícula 
nº 15184, deve a parte exequente colacionar aos autos a 
matrícula atualizada do bem. Prazo de 15 (quinze) dias, sob 
pena de indeferimento da medida pleiteada.
No que diz respeito ao pedido de prioridade de tramitação, 
considerando que o requerente apesar de citar a legislação 
aplicável, esqueceu-se de fazer prova da idade, indefiro-o 
até efetiva comprovação. Vindo aos autos o documento 
comprobatório, fica desde já deferida a anotação de 
prioridade independentemente de nova conclusão. 
Porto Velho , 22 de novembro de 2019 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par

3ª VARA CÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7049898-07.2019.8.22.0001
Classe : EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)
EMBARGANTE: VANDERLEI SOARES ROSA e outros
Advogado do(a) EMBARGANTE: REYNALDO DINIZ PEREIRA 
NETO - RO4180
Advogado do(a) EMBARGANTE: REYNALDO DINIZ PEREIRA 
NETO - RO4180
EMBARGADO: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E 
CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Advogados do(a) EMBARGADO: IZABEL CELINA PESSOA 
BEZERRA CARDOSO - RO796, CAMILA BEZERRA BATISTA - 
RO7212
INTIMAÇÃO
Fica a parte embargada INTIMADA da decisão abaixo. 

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 3ª Vara Cível Processo: 7049898-07.2019.8.22.0001 
Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 
Classe Processual: Embargos à Execução 
EMBARGANTES: SABRINA BRENDA BENTO GONCALVES, 
VANDERLEI SOARES ROSA 
ADVOGADOS DOS EMBARGANTES: REYNALDO DINIZ 
PEREIRA NETO OAB nº RO4180 
EMBARGADO: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E 
CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA 
ADVOGADO DO EMBARGADO: 
DECISÃO
Trata-se de embargos à execução com pedido de tutela antecipada 
para exclusão/baixa do nome dos embargantes no cadastro 
de inadimplentes, conforme comprovante de negativação, ID 
32384300.
Recebo os embargos, e por cautela aplico os efeitos suspensivos 
à execução nº 7012435-31.2019.8.22.0001, até o deslinde da 
presente demanda, o que faço com esteio no artigo 919, § 1º do 
CPC. Considerando a proposta apresentada e o valor da parcela 
depositado, não justificando a permanência dos nomes dos 
embargantes negativado em razão do débito discutido no processo 
principal. Assim, defiro a tutela antecipada e determino a expedição 
de ofício às empresas arquivistas (Serasa/SPC), para que procedam 
com a exclusão do nome dos embargantes nos cadastrados de 
inadimplentes referente a dívida ora discutida. Determino ainda, 
que o embargado se abstenha de fazer nova negativação em razão 
do mesmo débito sob pena de fixação de multa diária.
Ato contínuo, intime-se o Exequente para impugnar os Embargos 
em 15 dias úteis (NCPC, art. 920), bem como sobre da proposta 
apresentada pelo embargante.
Com fundamento no art. 139, V, e art. 334 do NCPC, desde já fica 
designada audiência de tentativa de conciliação a ser agendada 
pelo cartório, realizada nas dependências da Sala (CEJUSC -, 
Setor de Conciliação, Núcleo de Conciliação, localizado na Avenida 
Jorge Teixeira esquina Rua Quintino Bocaiuva, nº 2472, – Bairro 
São Cristóvão Embratel, Porto Velho - Rondônia), devendo as 
partes se fazer acompanhadas por seus advogados ou Defensores 
Públicos (art. 334,§9º). Ficam as partes advertidas, desde já, que o 
não comparecimento na audiência será considerado ato atentatório 
à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% do 
valor da causa (art. 334, §8º).
Proceda o gestor de cartório com os atos pertinentes.
Cumpra-se e Intimem-se.
Porto Velho 21 de novembro de 2019
Osny Claro de Oliveira Júnior
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São 
João Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 
3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7030394-15.2019.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
(81)
AUTOR: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
Advogado do(a) AUTOR: JOSE AUGUSTO DE REZENDE 
JUNIOR - SP131443
RÉU: ALMIR MIQUILES PEDROSA
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento 
do mandado, fica a parte AUTORA, na pessoa de seu(ua) 
advogado(a), intimada, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder 
o recolhimento de custas de acordo com a diligência requisitada 
conforme tabela abaixo. 
Fica a parte advertida que em se tratando de mandado 
de Execução ou Busca e Apreensão, que envolve mais de um 
ato processual, as custas da diligência serão conforme código 
1008.3 (composta urbana) ou 1008.5 (composta rural).
O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://
webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf, exceto se beneficiado(s) pela 
concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São 
João Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 
3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0001904-78.2014.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: Abraham Eduardo Mejia Brizuela
Advogados do(a) EXEQUENTE: DOUGLACIR ANTONIO 
EVARISTO SANT ANA - RO287, PEDRO ORIGA - RO1953, 
PEDRO ORIGA NETO - RO2-A, IVONE DE PAULA CHAGAS - 
RO1114, MATHEUS EVARISTO SANTANA - RO3230
EXECUTADO: PEDRO MIGUEL ARCHANJO 
Advogados do(a) EXECUTADO: CARLOS ALBERTO 
TRONCOSO JUSTO - RO535-A, MARIA NAZARETE PEREIRA 
DA SILVA - RO1073
Intimação RÉU 
Fica a parte REQUERIDA intimada, para que no prazo de 
15 (quinze) dias, pague o valor indicado pelo exequente no 
demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido 
de custas, se houver.
Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 
previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 
de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou 
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 
Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do 
CPC, o débito será acrescido de multa de 10% e, também, 10% 
de honorários de fase de cumprimento de sentença.
Havendo impugnação, fica INTIMADA a parte Exequente para 
manifestar-se sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, 
no prazo de 15 (quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0016058-04.2014.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: Rubens Antônio Soncine
Advogado do(a) EXEQUENTE: FAUSTO SCHUMAHER ALE - 
RO4165
EXECUTADO: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A 
Advogado do(a) EXECUTADO: MARCIO MELO NOGUEIRA - 
RO2827
INTIMAÇÃO RÉU - DOCUMENTOS JUNTADOS
Fica a parte REQUERIDA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, 
a apresentar manifestação acerca dos documentos juntados pela 
parte adversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7032578-12.2017.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: THAIANE NASCIMENTO MARQUES
Advogado do(a) AUTOR: LUIZ ANTONIO REBELO MIRALHA - 
RO700
RÉU: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A
Advogados do(a) RÉU: MARCIO MELO NOGUEIRA - RO2827, 
ERICA CRISTINA CLAUDINO - RO6207
INTIMAÇÃO AO RÉU - CUSTAS
Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, 
para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das 
custas judiciais. O não pagamento integral ensejará a expedição 
de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e 
inscrição na Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço 
eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/
guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Advertência: 
1) Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá 
também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em 
sua totalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7026078-56.2019.8.22.0001
Classe : REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707)
REQUERENTE: MARCOS ALVES GONZAGA
Advogados do(a) REQUERENTE: MARIA DA CONCEICAO 
AGUIAR LEITE DE LIMA - RO5932, DIVANILCE DE SOUSA 
ANDRADE - RO8835, MARLUCIO LIMA PAES - RO9904
REQUERIDO: JOSE MARTINS QUILIM
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual 
será realizada na sala de audiências da CEJUSC, conforme 
informações abaixo:
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Tipo: Conciliação Sala: SALA CEJUSC - Data: 14/02/2020 Hora: 
10:30 
- Audiências até dez/2019: CEJUSC localizada na Rua Quintino 
Bocaiúva, nº 3061, esquina com a Av. Jorge Teixeira, Bairro 
Embratel, Nesta.
- Audiências a partir de jan/2020 (exceto Execução Fiscal): CEJUSC 
localizada na Av. Pinheiro Machado, 777, Olaria, Nesta.
Ficam as partes devidamente intimadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7043398-90.2017.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: AUTO POSTO AMAZONAS LTDA - ME
Advogado do(a) AUTOR: ANDRE RICARDO STRAPAZZON 
DETOFOL - RO4234
RÉU: CASA DO PADEIRO DE RONDONIA EIRELI
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS EDITAL Fica a parte AUTORA 
intimada a proceder o recolhimento de custas para publicação do 
Edital no DJ, no prazo de 05 (cinco) dias, sob o CÓDIGO 1027. 
O boleto deverá ser gerado no sistema de controle de custas 
processuais no seguinte link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/
pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7000574-48.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ALCINIRA DA SILVA COSTA
Advogado do(a) AUTOR: GRAZIELE PARADA VASCONCELOS 
HURTADO - RO8973
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO 
DPVAT SA
Advogados do(a) RÉU: JOSE HENRIQUE BARROSO SERPA - 
RO9117, LILIAN MARIANE LIRA - RO3579, DIOGENES NUNES 
DE ALMEIDA NETO - RO3831, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 
CANO - RO5017
INTIMAÇÃO AO RÉU - CUSTAS
Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, 
para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das 
custas judiciais. O não pagamento integral ensejará a expedição 
de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e 
inscrição na Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço 
eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/
guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Advertência: 
1) Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá 
também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em 
sua totalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7051824-23.2019.8.22.0001

Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: PAULO SERGIO PARIZ
Advogado do(a) AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS FORTE DE 
OLIVEIRA - RO3661
RÉU: FERNANDES & CARNEIRO LIMITADA - ME, ROSANGELA 
MARIA FERNANDES CARNEIRO, GREGORY GEORGE 
FERNANDES CARNEIRO
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual 
será realizada na sala de audiências da CEJUSC, conforme 
informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA CEJUSC - Data: 14/02/2020 Hora: 
12:30 
CEJUSC localizada na Av. Pinheiro Machado, 777, Olaria, Nesta.
Ficam as partes devidamente intimadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7043198-49.2018.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ASSOCIACAO TIRADENTES DOS POLICIAIS MILITARES 
E BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DE RONDONIA
Advogados do(a) AUTOR: FREDSON AGUIAR RODRIGUES - 
RO7368, ALEX MOTA CORDEIRO - RO2258, JEFERSON DE 
SOUZA RODRIGUES - RO7544
RÉU: FRANCISCO COELHO DE MENDONCA
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/
se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e 
arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7035818-09.2017.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 
DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Advogados do(a) EXEQUENTE: EDER TIMOTIO PEREIRA 
BASTOS - RO2930, NOEL NUNES DE ANDRADE - RO1586, ANA 
PAULA SANCHES MENEZES - RO9705
EXECUTADO: JAQUELINE DA CUNHA KNUPP e outros
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta



491DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7044149-09.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: TSC INCORPORADORA LTDA
Advogados do(a) AUTOR: FERNANDO MELO VALVERDE DOS 
SANTOS - RO9021, ROBSON VIEIRA LEBKUCHEN - RO4545
RÉU: VANESSA PAULA NEVES
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual 
será realizada na sala de audiências da CEJUSC, conforme 
informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA CEJUSC Data: 17/02/2020 Hora: 
08:00 
CEJUSC localizada na Av. Pinheiro Machado, 777, Olaria, Nesta.
Ficam as partes devidamente intimadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0003187-10.2012.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: AUTOVEMA VEICULOS LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: JOSE CRISTIANO PINHEIRO - 
RO1529, VALERIA MARIA VIEIRA PINHEIRO - RO1528
EXECUTADO: ITACI ALVES FERREIRA SILVA
Advogados do(a) EXECUTADO: WALTER GUSTAVO DA SILVA 
LEMOS - RO655-A, VINICIUS SILVA LEMOS - RO2281, STENIO 
CASTIEL GUALBERTO - RO1277, ANNA LUIZA SOARES DINIZ 
DOS SANTOS - RO5841
INTIMAÇÃO Fica a parte autora, por meio de seu advogado, 
no prazo de 05 (cinco) dias, intimada para juntar petição com 
substabelecimento ao advogado informado na petição ID . 
32682012 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0009034-22.2014.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: RAIZA EVANGELISTA DE SOUZA
Advogados do(a) AUTOR: CARLOS ALBERTO TRONCOSO 
JUSTO - RO535-A, MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA - 
RO1073
RÉU: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA
Advogados do(a) RÉU: EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ 
- RO4389, EDSON ANTONIO SOUSA PINTO - RO4643, 
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546
INTIMAÇÃO Fica a parte requerirda, por meio de seu advogado, 
no prazo de 15 (quinze) dias, intimada para proceder o pagamento 
das custas processuais, sob pena de protesto e posterior inscrição 
em dívida ativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 

e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0005736-85.2015.8.22.0001
Classe : EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37)
EMBARGANTE: JOACIR TAGINO DA SILVA e outros (2)
Advogado do(a) EMBARGANTE: VELCI JOSE DA SILVA NECKEL 
- RO3844
Advogado do(a) EMBARGANTE: VELCI JOSE DA SILVA NECKEL 
- RO3844
Advogado do(a) EMBARGANTE: VELCI JOSE DA SILVA NECKEL 
- RO3844
EMBARGADO: ACYR MENDES CUNHA
Advogado do(a) EMBARGADO: RODRIGO LUCIANO ALVES 
NESTOR - RO1644
INTIMAÇÃO Fica a parte embargante, por meio de seu advogado, 
no prazo de 15 (quinze) dias, intimada para proceder o pagamento 
das custas processuais, sob pena de envio a protesto e posterior 
inscrição em dívida ativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7027814-51.2015.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: IRIS VIANA BORGES
Advogados do(a) AUTOR: DIEGO DINIZ CENCI - RO7157, EZIO 
PIRES DOS SANTOS - RO5870, BRUNA DUARTE FEITOSA DOS 
SANTOS BARROS - RO6156
RÉU: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A
Advogados do(a) RÉU: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA - RO3434, 
BRUNA TATIANE DOS SANTOS PINHEIRO SARMENTO - 
RO5462
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo 
de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 
3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, 
desde que apresentado pedido descritivo, acompanhado de 
planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, 
visando a intimação da parte adversa ao início do cumprimento de 
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7027814-51.2015.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: IRIS VIANA BORGES
Advogados do(a) AUTOR: DIEGO DINIZ CENCI - RO7157, EZIO 
PIRES DOS SANTOS - RO5870, BRUNA DUARTE FEITOSA DOS 
SANTOS BARROS - RO6156
RÉU: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A
Advogados do(a) RÉU: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA - RO3434, 
BRUNA TATIANE DOS SANTOS PINHEIRO SARMENTO - 
RO5462
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo 
de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.
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Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 
3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, 
desde que apresentado pedido descritivo, acompanhado de 
planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, 
visando a intimação da parte adversa ao início do cumprimento 
de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São 
João Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 
3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7060727-52.2016.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: EDE CARLOS DE SOUZA GONCALVES
Advogado do(a) AUTOR: GENIVAL FERNANDES DE LIMA - 
RO2366
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO 
DPVAT SA
Advogados do(a) RÉU: JOSE HENRIQUE BARROSO SERPA - 
RO9117, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - RO5017
INTIMAÇÃO AUTOR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Fica a parte REQUERENTE intimada, no prazo de 05 dias, 
para manifestação quanto aos Embargos de Declaração 
apresentados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São 
João Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 
3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7005310-80.2017.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ASSOC. DOS SERV. DO SIST. PENIT. DO EST. 
DE RONDONIA
Advogados do(a) EXEQUENTE: TIAGO FERNANDES LIMA DA 
SILVA - RO6122, FABIO MELO DO LAGO - RO5734
EXECUTADO: EVA VILMA SERRAO FILGUEIRA
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS Fica a parte 
AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar 
manifestação acerca dos documentos juntados pela parte 
adversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São 
João Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 
3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7017827-20.2017.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: EVA RODRIGUES JACQUES
Advogado do(a) AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA 
SILVA - RO1073
RÉU: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A
Advogados do(a) RÉU: MARCIO MELO NOGUEIRA - RO2827, 
DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO2013, ROCHILMER 
MELLO DA ROCHA FILHO - RO635
INTIMAÇÃO PARTES - LAUDO PERICIAL
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 10 
(DEZ) dias, acerca do laudo pericial apresentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0100860-76.2007.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ACYR MENDES CUNHA
Advogados do(a) EXEQUENTE: RODRIGO LUCIANO ALVES 
NESTOR - RO1644, JULIO CESAR BORGES DA SILVA - 
RO8560
EXECUTADO: ANTONIA TAGINA DA SILVA
Advogados do(a) EXECUTADO: MAGUIS UMBERTO CORREIA - 
RO1214, VELCI JOSE DA SILVA NECKEL - RO3844, HULDAYSE 
PINHEIRO HERMSDORF - RO4617, WILLIAM ALVES BORGES - 
RO5074, GUSTAVO ADOLFO ANEZ MENACHO - RO4296
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/
se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e 
arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7032170-84.2018.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: Einstein Instituição de ensino Ltda. EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: IGOR JUSTINIANO SARCO - 
RO7957
EXECUTADO: WISTON GEORGE SAITA
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7042100-63.2017.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI 
RODRIGUES - RO4875
EXECUTADO: DROGARIA ECONOMICA LTDA - ME e outros (3)
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
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Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7015829-85.2015.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
(81)
AUTOR: BANCO HONDA S/A.
Advogados do(a) AUTOR: RENAN THIAGO PASQUALOTTO SILVA 
- RO6017, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - SP206339-A
RÉU: CRISTIAN MICHEL BORGES CARRICO
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento no 
feito no prazo de 05 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7022890-26.2017.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E 
CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: IZABEL CELINA PESSOA 
BEZERRA CARDOSO - RO796, CAMILA BEZERRA BATISTA - 
RO7212
EXECUTADO: LEURIA TEIXEIRA VALERIO e outros
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7026050-88.2019.8.22.0001
Classe : IMISSÃO NA POSSE (113)
REQUERENTE: RAIMUNDO UMBELINO DAS NEVES
Advogado do(a) REQUERENTE: RUY CARLOS FREIRE FILHO - 
RO1012
REQUERIDO: JOSE RICARDO DA SILVA
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual será 
realizada na sala de audiências da CEJUSC, conforme informações 
abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA CEJUSC - Data: 17/02/2020 Hora: 
08:30 
- Audiências até dez/2019: CEJUSC localizada na Rua Quintino 
Bocaiúva, nº 3061, esquina com a Av. Jorge Teixeira, Bairro 
Embratel, Nesta.
- Audiências a partir de jan/2020 (exceto Execução Fiscal): CEJUSC 
localizada na Av. Pinheiro Machado, 777, Olaria, Nesta.
Ficam as partes devidamente intimadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7050972-04.2016.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: DAVI FERNANDES e outros
Advogado do(a) EXEQUENTE: BRENDA RODRIGUES DOS 
SANTOS MAZULLO - RO8648
Advogados do(a) EXEQUENTE: JERONYMO MACHADO NETO 
- MG115403, RODRIGO CASTRO VILELA - MG160123, JOAO 
PAULO DA SILVA SANTOS - DF60471, ROBERTO JARBAS 
MOURA DE SOUZA - RO1246, MANUELA GSELLMANN DA 
COSTA - RO3511, MIRELE REBOUCAS DE QUEIROZ JUCA - 
RO3193, ELLEN CAVALCANTE ANDRADE - RO7685
EXECUTADO: ROMILDO LEOPOLDINA FERREIRA e outros
Advogado do(a) EXECUTADO: JOSE ADEMIR ALVES - RO618
Advogado do(a) EXECUTADO: JOSE ADEMIR ALVES - RO618
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS Ficam as partes 
AUTORAS intimadas, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar 
manifestação acerca dos documentos juntados pela parte adversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7028233-32.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ELIAS LOPES FEITOZA
Advogados do(a) AUTOR: SERGIO GOMES DE OLIVEIRA - 
RO5750, FERNANDO MARTINS GONCALVES - RO834
RÉU: BANCO BMG CONSIGNADO S/A 
Advogado do(a) RÉU: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO 
- PE23255
Intimação PARTES - PROVAS
Ficam AS PARTES intimadas para, no prazo de 10 (dez) 
dias, manifestarem-se acerca de quais provas pretendem produzir, 
indicando os pontos controvertidos e justificando sua necessidade, 
sob pena de indeferimento e julgamento antecipado. 
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7028233-32.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ELIAS LOPES FEITOZA
Advogados do(a) AUTOR: SERGIO GOMES DE OLIVEIRA - 
RO5750, FERNANDO MARTINS GONCALVES - RO834
RÉU: BANCO BMG CONSIGNADO S/A 
Advogado do(a) RÉU: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO 
- PE23255
Intimação PARTES - PROVAS
Ficam AS PARTES intimadas para, no prazo de 10 (dez) 
dias, manifestarem-se acerca de quais provas pretendem produzir, 
indicando os pontos controvertidos e justificando sua necessidade, 
sob pena de indeferimento e julgamento antecipado. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7029463-46.2018.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) AUTOR: ZOIL BATISTA DE MAGALHAES NETO 
- RO1619
RÉU: ANA CLAUDIA DE LIMA DUARTE
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/
se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e 
arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7042763-12.2017.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) AUTOR: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 
MG44698-A
RÉU: Z3 CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA - ME e outros 
(2)
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7006732-22.2019.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL LAURA VICUNA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALEXANDRE CARNEIRO 
MORAES - RO6739
EXECUTADO: ROSENIRA ANDREIA DE SOUZA MEDEIROS 
SANTOS
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7030518-95.2019.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO 
PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogado do(a) AUTOR: ALEXANDRE PAIVA CALIL - RO2894
RÉU: CLEUDA ARINO DO NASCIMENTO
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/
se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e 
arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 3civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7026318-84.2015.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: LEONARDO RIBEIRO VIEIRA MENDES
Advogado do(a) EXEQUENTE: THIAGO DE OLIVEIRA SA - 
RO3889
EXECUTADO: GERALDO FIEDLER
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/
se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e 
arquivamento.
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4ª VARA CÍVEL 

4º Cartório Cível
SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES, FAÇAM-AS PESSOALMENTE 
À JUÍZA OU CONTATE-NOS VIA INTERNET. 
pvhcivel4a@tj.ro.gov.br
JUIZ: JOSÉ ANTONIO ROBLES
ESCRIVÃ: BELª IRENE COSTA LIRA SOUZA

Proc.: 0014723-18.2012.8.22.0001
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Emerson Brito de Moraes
Advogado:João de Castro Inácio Sobrinho (OAB/RO 433A)
Requerido:BV Financeira S/A Crédito Financiamento e 
Investimento
Advogado:Celso Marcon (OAB/RO 3700), Fernando Luz Pereira ( 
4.392-A), Moisés Batista de Sousa (OAB/RO 2993)
Decisão:
Preliminarmente esclareço que nestes autos físicos não há dinheiro 
depositado pendente de levantamento por alvará.O número do 
processo indicado refere-se a processo do PJE, que após pesquisa 
deste mangistrado observou tratar-se de cumprimento de sentença, 
destes autos físicos.No cumprimento de sentença também não 
há dinheiro a ser levantado por alvará, apenas numerário a ser 
desbloqueado. Inclusive, naqueles autos há pedido de novos 
advogados da BV Financeira pedindo corretamente o desbloqueio 
do dinheiro em excesso, o que será deferido naqueles autos.
Intime-se. Retorne-se ao arquivo.Porto Velho-RO, sexta-feira, 22 
de novembro de 2019.Wanderley José Cardoso Juiz de Direito
Irene Costa Lira Souza
Escrivã Judicial

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par - email: pvh4civelgab@
tjro.jus.brProcesso n. 0003300-61.2012.8.22.0001
Classe Procedimento Comum Cível
Assunto Obrigação de Fazer / Não Fazer
AUTOR: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A 
ELETRONORTE
ADVOGADO DO AUTOR: MARCUS VINICIUS SOARES DE 
SOUZA MAIA OAB nº DF12345, FERNANDO APARECIDO 
SOLTOVSKI OAB nº RO3478
RÉUS: Rosane Maria Sltovski, OSCAR HUIDA SOLTOVSKI
ADVOGADOS DOS RÉUS: WANDERSON MODESTO DE BRITO 
OAB nº RO4909, FERNANDO APARECIDO SOLTOVSKI OAB nº 
RO3478
Vistos,
CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - 
ELETRONORTE opôs embargos de declaração, alegando omissão 
na sentença (Id. 26929314), acerca dos seguintes pontos:
1) inexistência de erro substancial a ponto de ser possível 
reconhecer a nulidade do negócio jurídico que constituiu a servidão 
administrativa no imóvel de suas propriedades.
2) a insubsistência de parte do laudo pericial e a possibilidade 
de não acolhimento de parte de seus critérios.
Os embargados manifestaram-se Id. 28007296.
Os embargos são tempestivos, e por isso os conheço.
Dispõe o CPC que cabem embargos de declaração quando houver, 
na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, bem ainda 
for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. 
(art. 535).
Conforme constou na decisão embargada, é fato incontroverso 
a constituição de servidão administrativa entre RIO BRANCO 
TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A, atual Centrais Elétricas 
do Norte – ELETRONORTE e os embargados, bem como o 
recebimento da importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 
reais). 

Na decisão embargada houve o reconhecimento da validade do 
negócio jurídico realizados entre as partes, tanto que o pedido da 
ação principal foi julgado procedente para declarar a instituição 
da servidão administrativa para o fim de construir a Linha de 
Transmissão na área objeto da lide. 
No entanto, a decisão embargada também considerou que o Código 
Civil, que por sua vez, é claro ao dispor que o direito de propriedade 
deve ser exercido em consonância com as suas finalidades 
econômicas e sociais e de modo que sejam preservados a flora, 
a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio 
histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas 
(art. 1228 do CC).
Também restou considerado na decisão embargada o princípio 
do livre convencimento motivado, o juiz não fica adstrito ao 
laudo pericial, podendo, inclusive, formar a sua convicção com 
outros elementos ou fatos provados nos autos (art. 436 do CPC), 
entretanto, inexiste empecilho para que ele o adote integralmente 
como razões de decidir. 
Por, isso julgou procedente este juízo julgou procedente o pedido de 
reconvenção dos embargados para condenar a parte embargante 
ao pagamento de indenização complementar. 
Assim, entendo que não há qualquer omissão na decisão 
embargada.
Em análise dos aclaratórios, denota-se que, em verdade, pretende a 
parte embargante a modificação do conteúdo da sentença. Embora 
possível, tal situação ocorre somente em situações excepcionais. 
Vale dizer: quando o embargante não pretende diretamente a 
rediscussão do mérito, o que não é o caso sub examine.
Por outras palavras, os argumentos apresentados demonstram 
dissenso de entendimento, não consubstanciando o preenchimento 
dos pressupostos específicos. Portanto, as questões suscitadas 
devem ser levadas a efeito no recurso de revisão ao órgão 
superior.
Pelo exposto, com fundamento no art. 535, Inc. I e II, do CPC, 
REJEITO os embargos de declaração, pois não há a omissão 
alegada.
Aguarde-se o prazo para o manejo de recurso de apelação.
Caso não seja interposto, arquivem-se os autos, após as baixas 
pertinentes.
Int.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
{{orgao_julgador.magistrado}}
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par - email: pvh4civelgab@
tjro.jus.brProcesso n. 0000594-03.2015.8.22.0001
Classe Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Assunto Alienação Fiduciária
AUTOR: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA 
ADVOGADO DO AUTOR: EDEMILSON KOJI MOTODA OAB nº 
AC231747 
RÉU: OSMAR FERREIRA DA SILVA 
ADVOGADO DO RÉU: 
SENTENÇA
Vistos,
A parte autora fora intimada para indicar novo endereço da 
requerida para que fosse realizada a devida citação, todavia, não 
cumpriu a determinação.
Note-se que a citação válida é pressuposto processual dessa forma 
atraindo-se a aplicabilidade do art. 485, IV do CPC: “O juiz não 
resolverá o mérito quando: verificar a ausência de pressupostos de 
constituição e desenvolvimento válido do processo”.
Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso IV do 
CPC, julgo extinto o feito, sem julgamento de mérito, ante a falta 
de citação válida.

http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=00120120147660&strComarca=1&ckb_baixados=null
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Sem custas finais.
Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquive-
se.
P.R.I.
Porto Velho, sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
Wanderley José Cardoso 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par - email: pvh4civelgab@
tjro.jus.brProcesso n. 7052013-98.2019.8.22.0001
Classe Procedimento Comum Cível
Assunto Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia 
Elétrica, Assistência Judiciária Gratuita, Custas
AUTOR: ALTARMIRANDA MONTEIRO DA SILVA 
ADVOGADO DO AUTOR: FAUSTO SCHUMAHER ALE OAB nº 
RO273516 
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON 
ADVOGADO DO RÉU: ENERGISA RONDÔNIA 
Vistos,
Em análise aos autos, verifico que a parte autora pleiteia os 
benefícios da justiça gratuita.
Nos termos da Lei. 1.060/50 e arts. 98 e 99 do CPC, sabe-se que 
a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para 
pagamento de custas, despesas processuais e honorários, terá 
direito à gratuidade de justiça, na forma da lei. No entanto, a simples 
alegação de pobreza, sem a juntada de qualquer comprovante 
que demonstre sua real situação econômico-financeira, não é 
motivo suficiente que enseje o automático deferimento da medida 
pleiteada.
Assim sendo, determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) 
dias, emende a inicial com comprovantes que demonstrem que 
o não deferimento da justiça gratuita acarretaria prejuízo ao seu 
sustento e, caso haja, de seus dependentes, ou, alternativamente, 
recolha as custas, sob pena extinção e arquivamento.
Após, com ou sem manifestação da parte autora, tornem-me os 
autos conclusos para caixa de despacho de emendas.
Int. 
Porto Velho, 22 de novembro de 2019 
Wanderley José Cardoso 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par - email: pvh4civelgab@
tjro.jus.brProcesso n. 0008558-86.2011.8.22.0001 
Classe Cumprimento de sentença
Assunto Atos executórios 
EXEQUENTE: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ALEX CAVALCANTE DE SOUZA 
OAB nº RO1818, DANIEL PENHA DE OLIVEIRA OAB nº MG3434 
EXECUTADO: COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DE 
RONDÔNIA - CAERD 
ADVOGADO DO EXECUTADO: MARCIO NOBRE DO 
NASCIMENTO OAB nº RO2852, INGRID RODRIGUES DE 
MENEZES DORNER OAB nº RO1460, MARICELIA SANTOS 
FERREIRA DE ARAUJO OAB nº RO324 
DESPACHO
Atentando-se ao contido nos autos, fica INTIMADO o exequente, 
por meio de seus advogados, para dar andamento normal ao feito, 
requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 
de suspensão do feito.

Decorrido o prazo sem manifestação, considerando que restaram 
infrutíferas as diligências de localização de bens do devedor, 
que a jurisprudência superior aponta para a aplicabilidade do 
art. 921, inciso III do CPC, nos termos dos seguintes julgados 
(TJ/RO, Apelação Cível n. 100.001.1997.005972-9, Relator Juiz 
Edenir Sebastião Albuquerque da Rosa, julgado em 30-07-2008; 
Apelação Cível n. 100.001.2004.008078-0, Relator Desembargador 
Alexandre Miguel, julgado em 18-01-2006; TJ RO, Apelação Cível 
n. 0001385-53.2012.822.0008, Rel. Des. Isaias Fonseca Moraes. 
Julgado em 24/11/2016; STJ, REsp 1.231.544/ RJ, Relator Ministro 
SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27-03-2012, DJe 
27/04/2012), ressalvado entendimento pessoal do magistrado, fica 
determinada a suspensão da execução por 1 (um) ano.
Ressalto que os autos poderão ser desarquivados para o 
prosseguimento da execução na hipótese de serem encontrados 
bens penhoráveis do executado, conforme art. 921, §3º do CPC.
Decorrido o prazo de 1 (um) ano sem que seja localizado bens 
penhoráveis, o feito será remetido ao arquivo, independentemente 
de nova intimação, iniciando-se a contagem do prazo da prescrição 
intercorrente. 
Intime-se.
Porto Velho/RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
Wanderley José Cardoso 
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par - email: pvh4civelgab@
tjro.jus.brProcesso nº: 0018224-09.2014.8.22.0001 
Classe: Cumprimento de sentença 
Assunto: Perdas e Danos 
EXECUTADOS: SOCIAL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, 
OSSILDA MARIA GOMES RIBEIRO 
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: DIEGO DE PAIVA 
VASCONCELOS OAB nº RO2013, MARCIO MELO NOGUEIRA 
OAB nº RO2827, CASSIO ESTEVES JAQUES VIDAL OAB 
nº RO5649, MANOEL FLAVIO MEDICI JURADO OAB nº Não 
informado no PJE 
EXEQUENTES: GUSTAVO DE AMORIM FERNANDES, 
PRISCILLA MARGARETH ZAMUNER FERNANDES 
ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: HOMERO AUGUSTO 
NEGRO OAB nº RO4504 
DESPACHO
1 - Consta intimação do executado para pagamento voluntário 
no ID n.28637854
2 - Realizado o bloqueio online de valores por meio do BACENJUD, a 
consulta restou frutífera. Sendo assim, determino sua transferência 
para conta judicial na Caixa Econômica Federal, agência 2848. 
Espelho do bloqueio em anexo.
Destaco que a transferência bancária neste momento é adotada em 
prestígio tanto do devedor quanto do credor, tendo em vista que na 
conta judicial os valores passam a receber os rendimentos legais, 
mantendo o seu poder aquisitivo. Caso os valores permanecessem 
bloqueados na conta do devedor, seja na hipótese de conversão 
em penhora ou na hipótese de restituição dos valores, eles seriam 
liberados sem qualquer correção, acarretando em onerosidade às 
partes. 
3 - Intime-se a parte executada, por meio de seu advogado (ou 
por carta-AR, caso não possua patrono - art. 854, §2º do NCPC), 
para que, querendo apresente impugnação ao bloqueio, no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, limitando-se exclusivamente às matérias 
estabelecidas no Art. 854, §3º do mesmo Código.
Advirto a parte executada que na hipótese de inércia ou rejeição da 
impugnação, o bloqueio será convertido em penhora e a quantia 
liberada em favor da parte Exequente independentemente de 
termo ou nova intimação, conforme interpretação do art. 854, §5º 
do NCPC.
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4 - Restando infrutífera a tentativa de intimação do executado por 
carta e/ou mandado, expeça-se edital de intimação, visto que é 
obrigação do executado manter seu endereço atualizado nos autos, 
conforme determinam os artigos 77, V e 274, parágrafo único do 
CPC.
5 - Apresentada impugnação ao bloqueio, dê-se vistas a parte 
contrária para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.
6 - Decorrido o prazo do executado sem manifestação quanto à 
penhora, o que deverá ser certificado, expeça-se alvará para 
levantamento dos valores bloqueados em favor do Exequente.
7 - Feito o levantamento, volte os autos conclusos para extinção.
Intimem-se.
Porto Velho, sexta-feira, 22 de novembro de 2019
Wanderley José Cardoso
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7023434-48.2016.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JAIRES LOPES BARRETO
Advogados do(a) AUTOR: FERNANDO SOARES GARCIA - 
RO1089, SERGIO GASTAO YASSAKA - RO4870, CLAYRE 
APARECIDA TELES ELLER - RO3816
RÉU: MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S/A
Advogado do(a) RÉU: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA - RO3434
INTIMAÇÃO AUTOR - CONTRARRAZÕES
Fica a parte AUTORA intimada na pessoa do seu advogado, para no 
prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as Contrarrazões Recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7023434-48.2016.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JAIRES LOPES BARRETO
Advogados do(a) AUTOR: FERNANDO SOARES GARCIA - 
RO1089, SERGIO GASTAO YASSAKA - RO4870, CLAYRE 
APARECIDA TELES ELLER - RO3816
RÉU: MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S/A 
Advogado do(a) RÉU: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA - RO3434
INTIMAÇÃO REQUERIDO - CONTRARRAZÕES
Fica a parte REQUERIDA intimada, na pessoa do seu advogado, 
para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as Contrarrazões 
Recursais.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par - email: pvh4civelgab@
tjro.jus.brProcesso n. 0007832-44.2013.8.22.0001 
Classe Procedimento Comum Cível
Assunto Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano 
Material 
AUTOR: NERILDO MOREIRA SOUZA 
ADVOGADO DO AUTOR: JOAO BOSCO VIEIRA DE OLIVEIRA 
OAB nº RO2213, FABIANE MARTINI OAB nº RO3817 
RÉU: EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 
MEDITERRANEO LTDA - EPP 

ADVOGADO DO RÉU: JOSE ASSIS DOS SANTOS OAB nº 
RO2591, RUBENS FERREIRA DE CARVALHO BARBOSA OAB 
nº RO5178 
Vistos,
Defiro o pedido Id. 26857218, e determino a expedição de carta 
precatória para oitiva da testemunha José Gilmar de Jesus, arrolada 
pela parte autora, a ser cumprida no prazo de 30 dias nos termos 
do artigo 261 do CPC.
Saliento, também que a referida testemunha deverá ser intimada 
no endereço indicado pelo autor, qual seja: Rua Presidente Médici, 
nº 4004, em frente a Creche Madre Carmela, Machadinho do Oeste 
- RO.
Determino também que a expedição da CP seja instruída com 
os documentos indicados no artigo 82 das Diretrizes Judiciais 
(atualização de 28/03/2018), que assim prevê:
“Art. 74. A carta precatória será confeccionada em 3 (três) 
vias, devendo constar expressamente o prazo fixado para seu 
cumprimento, bem como o número do telefone e o endereço 
eletrônico da vara expedidora.”
Confeccionada, intime-se a parte autora no sentido de providenciar 
a sua retirada em cartório, no prazo de 5 das, bem ainda para 
que providencie a sua distribuição perante o r. Juízo Deprecado, 
comprovando-a nestes autos no prazo de 20 dias.
Com a devolução da carta precatória, intimem-se as partes para 
que se manifestem no prazo de 15 dias.
Tornem-me conclusos oportunamente.
Int.
Porto Velho, quinta-feira, 21 de novembro de 2019 
{{orgao_julgador.magistrado}} 
Juiz de Direito
VIAS DESTE SERVIRÃO DE MANDADO/CARTA PRECATÓRIA.
TESTEMUNHA: José Gilmar de Jesus
ENDEREÇO: Rua Presidente Médice, nº 4004, em frente a Creche 
Madre Carmela, Machadinho do Oeste - RO.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par - email: pvh4civelgab@
tjro.jus.brProcesso n. 7021712-42.2017.8.22.0001
Classe Execução de Título Extrajudicial
Assunto Juros, Penhora / Depósito/ Avaliação 
EXEQUENTE: INSTITUTO JOAO NEORICO 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA 
CAHULLA OAB nº RO4117, TIAGO FAGUNDES BRITO OAB nº 
RO4239 
EXECUTADO: ALRIENE DE MELO RODRIGUES 
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DESPACHO
1 - Realizada a consulta do endereço do executado por meio 
do sistema informatizado bacenjud, esta restou prejudicada em 
razão de apontar endereço onde já houve diligência negativa, 
conforme anexo.
2 - Sendo assim, promova o requerente, no prazo de 15 (quinze) 
dias, diligências no sentido de localizar o endereço da parte 
requerida (seja por meio dos sistemas informatizados ou expedição 
de ofício para as empresas concessionárias de serviços públicos, 
o que deverá ser acompanhado de pagamento de taxa referente 
a cada diligência requerida, no termos na a Lei n. 3.896, de 
24/08/2016, artigo 2º, VIII e 17, publicada no DOE N. 158 de 
24/08/2016) ou requeira o que entender de direito, sob pena de 
extinção e arquivamento do feito. 
3 - Intime-se o exequente também para apresentar cálculo 
atualizados da dívida e indicar bens à penhora, no prazo de 15 
(quinze) dias.
Int.
Porto Velho, sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
Wanderley José Cardoso 
Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par - email: pvh4civelgab@
tjro.jus.brProcesso n. 7051243-08.2019.8.22.0001
Classe Cumprimento de sentença
Assunto Cumprimento Provisório de Sentença
EXEQUENTES: RICARDO AMARAL ALVES DO VALE, FABIOLA 
FLAVIA PERONDI GARCIA 
ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: RICARDO AMARAL ALVES 
DO VALE OAB nº RO2130 
EXECUTADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 
ADVOGADO DO EXECUTADO: NEILDES ARAUJO AGUIAR DI 
GESU OAB nº MG162751 
Vistos,
1 - Trata-se de cumprimento de sentença, em que a parte 
sucumbente não foi intimada para cumprir espontaneamente o 
julgado.
2 - Assim, intime-se a parte executada para que, por meio do 
advogado habilitado nos autos, no prazo de quinze dias, pague o 
débito espontaneamente, sob pena de aplicação da multa prevista 
no art. 523, § 1º, do CPC (10%), e fixação de honorários na fase 
de cumprimento do julgado (10%).
3 - Transcorrido tal prazo de 15 (quinze) dias, sem o pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).
4 - Decorrido o prazo do Executado, intime-se o exequente para 
que diga o que pretende em termos de andamento processual, 
bem como, para que junte comprovante de pagamento das 
diligências que se fizerem necessárias, sob pena de suspensão 
processual.
5 - Restando infrutífera a intimação via carta Ar ou oficial de 
justiça, expeça-se edital de intimação para cumprimento de 
sentença, visto que os arts. 77, V e 274, parágrafo único do 
CPC determinam que a parte mantenha seu endereço sempre 
atualizado nos autos.
6 - Em caso de inércia do causídico da parte exequente, intime-
se o exequente pessoalmente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
constituir novo advogado e dar andamento ao feito, sob pena de 
suspensão da execução por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, 
III, § 1º do CPC. 
7 - Cumpridas todas as determinações, volte os autos conclusos.
Int.
Porto Velho, quinta-feira, 21 de novembro de 2019 
{{orgao_julgador.magistrado}} 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São 
João Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 
3217-1307 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7012859-44.2017.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: CONDOMINIO EDIFICIO PORTO PALAZZO 
RESIDENCE
Advogados do(a) AUTOR: CARLOS ALBERTO MARQUES DE 
ANDRADE JUNIOR - RO5803, ROBERVAL DA SILVA PEREIRA 
- RO2677
RÉU: ELIANA PINHEIRO MEDEIROS 
Advogado do(a) RÉU: ELOY FERREIRA ABUD - AC1089
INTIMAÇÃO REQUERIDO - CONTRARRAZÕES
Fica a parte REQUERIDA intimada, na pessoa do seu advogado, 
para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as Contrarrazões 
Recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7012859-44.2017.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: CONDOMINIO EDIFICIO PORTO PALAZZO 
RESIDENCE
Advogados do(a) AUTOR: CARLOS ALBERTO MARQUES DE 
ANDRADE JUNIOR - RO5803, ROBERVAL DA SILVA PEREIRA 
- RO2677
RÉU: ELIANA PINHEIRO MEDEIROS
Advogado do(a) RÉU: ELOY FERREIRA ABUD - AC1089
INTIMAÇÃO AUTOR - CONTRARRAZÕES
Fica a parte AUTORA intimada na pessoa do seu advogado, para no 
prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as Contrarrazões Recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7063138-68.2016.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAGDA LUIZA RIGODANZO 
EGGER DE OLIVEIRA - RO9350
EXECUTADO: ROSILVAN LIMA MACHADO
INTIMAÇÃO AUTOR 
Fica a parte AUTORA intimada da certidão ID 32842048, bem como 
para requerer o que entender de direito. Prazo 05 (cinco) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7028908-34.2015.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS e outros
Advogados do(a) AUTOR: JEANNE LEITE OLIVEIRA - RO1068, 
ANTONIO DE CASTRO ALVES JUNIOR - RO2811
Advogados do(a) AUTOR: JEANNE LEITE OLIVEIRA - RO1068, 
ANTONIO DE CASTRO ALVES JUNIOR - RO2811
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER - RO3861
INTIMAÇÃO AUTOR
Fica a parte AUTORA intimada, para no prazo de 10 dias, apresentar 
quesitos e indicar assistentes técnicos, nos termos da decisão de 
ID 31751508.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7005377-74.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JOAO AMARAL DOS SANTOS
Advogados do(a) AUTOR: ABNER VINICIUS MAGDALON ALVES 
- RO9232, IHGOR JEAN REGO - PR49893
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RÉU: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 
INVESTIMENTO
Advogados do(a) RÉU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA 
PIGNANELI - RO5546, EDSON ANTONIO SOUSA PINTO - 
RO4643
INTIMAÇÃO Fica a parte Requerida, por meio de seu advogado, 
no prazo de 5 dias, intimada para depositar o valor remanescente 
conforme planilha de cálculo de ID 31563205.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7028908-34.2015.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS e outros
Advogados do(a) AUTOR: JEANNE LEITE OLIVEIRA - RO1068, 
ANTONIO DE CASTRO ALVES JUNIOR - RO2811
Advogados do(a) AUTOR: JEANNE LEITE OLIVEIRA - RO1068, 
ANTONIO DE CASTRO ALVES JUNIOR - RO2811
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER - RO3861
INTIMAÇÃO REQUERIDA
Fica a parte REQUERIDA intimada para ciência da proposta do 
perito, bem como para efetuar o depósito dos honorários periciais 
no prazo de 10 dias. No mesmo prazo, deverá ainda apresentar 
quesitos e indicar assistentes técnicos, nos termos da decisão de 
ID 31751508.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0020312-25.2011.8.22.0001 
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: RONDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
Advogado do(a) AUTOR: MARCELO MALDONADO RODRIGUES 
- RO2080
RÉU: Banco BMG S. A.
Advogados do(a) RÉU: ARIANE MACEDO BARBOSA - RO10089, 
SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG44698-A
Intimação RÉU - ALVARÁ NÃO SACADO
Considerando o alvará judicial com prazo de validade expirado, fica 
a parte EXECUTADA intimada, por seu patrono, para manifestação 
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de remessa dos valores à 
Conta Centralizadora. Poderá a parte optar por transferência 
bancária, devendo informar dados bancários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7006958-66.2015.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARCIO MELO NOGUEIRA 
- RO2827, DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO2013, 
ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO635
EXECUTADO: JOSE PEREIRA MENDONCA

Advogados do(a) EXECUTADO: JOSE VITOR COSTA JUNIOR - 
RO4575, LESTER PONTES DE MENEZES JUNIOR - RO2657
Intimação AUTOR - ALVARÁ NÃO SACADO
Considerando o alvará judicial com prazo de validade expirado, fica 
a parte EXEQUENTE intimada, por seu patrono, para manifestação 
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de remessa dos valores à 
Conta Centralizadora. Poderá a parte optar por transferência 
bancária, devendo informar dados bancários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7019340-57.2016.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARCOS ADRIANO COSTA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA 
- RO1073
RÉU: CLARO S.A.
Advogados do(a) RÉU: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 
RO6235-A, RAFAEL GONCALVES ROCHA - PA16538-A
INTIMAÇÃO PARTES - LAUDO PERICIAL
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 15 
(quinze) dias, acerca do laudo pericial apresentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7050153-62.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ROBSON RODRIGUES DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: GABRIEL DE MORAES CORREIA 
TOMASETE - RO2641
RÉU: ENERGISA S/A, ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA 
DE ENERGIA S.A
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual 
será realizada na sala de audiências da CEJUSC, conforme 
informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA CEJUSC - Data: 17/02/2020 Hora: 
08:30 
- Audiências a partir de jan/2020 (exceto Execução Fiscal): CEJUSC 
localizada na Av. Pinheiro Machado, 777, Olaria, Nesta.
Ficam as partes devidamente intimadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7025184-85.2016.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: PRISCILA UCHOA DE LIMA
Advogados do(a) EXEQUENTE: MAYLLA GRACIOSA COUTINHO 
CIARINI MORAIS - RO7878, CLAUDIO JOSE UCHOA LIMA - 
RO8892
EXECUTADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado do(a) EXECUTADO: ROSANGELA DA ROSA CORREA 
- RS30820
INTIMAÇÃO Fica a parte Exequente, por meio de seu advogado, 
no prazo de 5 dias, intimada para se manifestar quanto a petição do 
executado ID 3273118, requerendo o que entender de direito.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7038567-96.2017.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARIA KATIUSCIA PEREIRA DA SILVA
Advogados do(a) AUTOR: DIOMAR APARECIDA DA SILVA 
GODINHO - RO1962, JUCYMAR GOMES CARDOSO - RO3295, 
ADRIANA DESMARET SPINET - RO4293
RÉU: CLARO S.A.
Advogado do(a) RÉU: RAFAEL GONCALVES ROCHA - 
PA16538-A
INTIMAÇÃO Fica a parte Executa, por meio de seu advogado, no 
prazo de 5 dias, intimada para que efetue o pagamento do saldo 
remanescente apurado pela parte exequente (R$ 837,56) ou 
apresente impugnação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7052363-86.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: UNIRON
Advogado do(a) AUTOR: ALINE NOVAIS CONRADO DOS 
SANTOS - SP415428
RÉU: IZABEL CRISTINA SARAIVA DA SILVA
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual 
será realizada na sala de audiências da CEJUSC, conforme 
informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA CEJUSC - Data: 17/02/2020 Hora: 
10:30 
- Audiências a partir de jan/2020 (exceto Execução Fiscal): CEJUSC 
localizada na Av. Pinheiro Machado, 777, Olaria, Nesta.
Ficam as partes devidamente intimadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7026955-98.2016.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: EXAME - ASSESSORIA & TREINAMENTO LTDA - EPP
Advogado do(a) AUTOR: RODRIGO REIS RIBEIRO - RO1659
RÉU: Oi S/A
Advogados do(a) RÉU: MARCIO MELO NOGUEIRA - RO2827, 
ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO635, DIEGO DE 
PAIVA VASCONCELOS - RO2013
INTIMAÇÃO Fica a parte Autora, por meio de seu advogado, no 
prazo de 5 dias, intimada para se manifestar quanto a petição da 
parte requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 

e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7048525-72.2018.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADAS DO 
SUL
Advogados do(a) EXEQUENTE: RAZEC CASTRO ANDRADE - 
RO8315, THAISE ROBERTA OLIVEIRA ALVAREZ - RO9365
EXECUTADO: MONICA LOPES DA SILVA
Vistos,
Trata-se de pedido de penhora de salário em que o exequente 
pugna em face do executado.
O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil aponta entre os bens 
impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, 
as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os 
pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por 
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de 
sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de 
profissional liberal, ressalvado o § 2º.
Da leitura do dispositivo em comento, em um primeiro momento, 
pode ser entendido que não cabe a penhora de qualquer percentual 
do salário, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa 
humana e que o processo executivo não pode servir como meio 
de acarretar a ruína ao devedor. Todavia, não basta ao exegeta a 
simples subsunção do fato à norma, sendo imprescindível que se 
busque o real sentido das leis, a fim de evitar eventual injustiça em 
sua aplicação.
Em que pese a existência de defensores da impenhorabilidade 
do salário em qualquer hipótese, comungo do entendimento 
de que a lei proíbe que a penhora recaia sobre a totalidade dos 
vencimentos pois isto sim seria acarretar a ruína do homem, a sua 
miserabilidade, impedir que este viva de forma digna. Na verdade, 
seria subtrair qualquer fonte de vivência, pois sem seus rendimentos 
não poderia manter sua subsistência.
Em outras palavras, é possível a penhora de parte do salário, 
desde que a restrição recaia sobre parcela proporcional e razoável. 
Explico.
Proporcional aos ganhos do devedor, a fim de evitar sua 
miserabilidade e razoável a ponto de permitir que o exequente 
possa ver satisfeito o crédito, sem que tal resulte em recebimento 
ínfimo.
Pensar de modo reverso é conceder ao devedor uma redoma, um 
manto protetor sobre parcela de seu patrimônio, ferindo o direito 
do credor em reaver o crédito e permitindo o enriquecimento 
injustificado daquele em detrimento do exequente.
Adotar a primeira corrente sem reflexão, a fim de evitar a ruína do 
devedor serviria como início da ruína do credor.
Nesse sentido, a Terceira Turma do STJ se manifestou à 
unanimidade, permitindo a penhora do salário do devedor, para 
pagamento de verba não-alimentar:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. VALORES 
PROVENIENTES DE SALÁRIO. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. 
PRECLUSÃO PRO JUDICATO. SÚMULA N. 284 DO STF. 1. É 
inadmissível o recurso especial quando a fundamentação que lhe 
dá suporte não guarda relação de pertinência com o conteúdo 
do acórdão recorrido. 2. A regra geral da impenhorabilidade 
inscrita no art. 649, IV, do CPC pode ser mitigada, em nome 
dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em 
que ficar demonstrado que a penhora não afeta a dignidade do 
devedor. Precedentes. 3. Não se conhece do recurso especial 
se o exame da suposta contrariedade do julgado a dispositivos 
de lei estiver condicionado à (re)avaliação de premissa fático-
probatória já definida no âmbito das instâncias ordinárias. 4. 
Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1473848/MS, Rel. 
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 22/9/15, DJe 25/9/15) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
PENHORA DE VERBA SALARIAL. PERCENTUAL DE 30%. 
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Esta Corte Superior 
adota o posicionamento de que o caráter da impenhorabilidade dos 
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vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas 
à remuneração do trabalho) é excepcionado apenas quando se 
tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. 2. 
Excepcionalmente, a regra geral da impenhorabilidade, mediante 
desconto de conta bancária, de vencimentos, subsídios, soldos, 
salários, remunerações e proventos de aposentadoria, constante 
do art. 649, IV, do CPC, incidente na generalidade dos casos, deve 
ser excepcionada, no caso concreto, diante das condições fáticas 
bem firmadas por sentença e Acórdão na origem (Súmula 7/STJ) 
(REsp 1285970/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, 
julgado em 27/5/14, DJe 8/9/14). 3. No presente caso, a Corte local 
em nada se manifestou acerca de outras tentativas para receber 
o valor devido. 4. Inaplicabilidade das disposições do NCPC, no 
que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, 
são inaplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado 
nº 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/16: Aos 
recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a 
decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos 
os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as 
interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no 
REsp 1497214/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 26/4/16, DJe 09/5/16)
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DÍVIDA APURADA EM 
INVENTÁRIO. OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO 
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE 
SALÁRIO. POSSIBILIDADE. 1.- Os embargos de declaração 
são corretamente rejeitados se não há omissão, contradição 
ou obscuridade no acórdão recorrido, tendo sido a lide dirimida 
com a devida e suficiente fundamentação. 2.- A regra geral da 
impenhorabilidade, mediante desconto de conta bancária, de 
vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos 
de aposentadoria, constante do art. 649, IV, do CPC, incidente na 
generalidade dos casos, deve ser excepcionada, no caso concreto, 
diante das condições fáticas bem firmadas por sentença e Acórdão 
na origem (Súmula 7/STJ), tendo em vista a recalcitrância patente 
do devedor em satisfazer o crédito, bem como o fato de o valor 
descontado ser módico, 10% sobre os vencimentos, e de não 
afetar a dignidade do devedor, quanto ao sustento próprio e de 
sua família. Precedentes. 3.- Recurso Especial improvido. (REsp 
1285970/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 27/05/14, DJe 08/9/14).
Ademais é entendimento do nosso Tribunal de Justiça sobre a 
possibilidade de penhora de salário, vejamos:
Constitucional e Processo Civil. Execução. Dívida com instituição 
de ensino. Penhora parcial de vencimentos do devedor. 
Comprometimento da dignidade humana. Não ocorrência. 
Possibilidade. Precedentes do STJ. A penhora parcial de vencimentos 
de devedor para pagamento de dívida com instituição de ensino, 
quando não comprometedora da dignidade humana, é legal e não 
viola o art. 833, IV, do NCPC, porquanto a impenhorabilidade de 
vencimentos não é regra absoluta no mundo do direito, podendo 
ser mitigada para, justamente, dar eficácia à Justiça Social o 
mesmo pressuposto da impenhorabilidade, sendo ambas faces 
da mesma tábua jurídica, sendo que tal gravame deve, sempre, 
ser efetivado mediante aplicação da razoabilidade. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO, Processo nº 0802136-89.2016.822.0000, Tribunal 
de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do 
Acórdão: Des. Rowilson Teixeira, Data de julgamento: 20/12/2017.
Assim, defiro o pedido da parte exequente para determinar o 
bloqueio de 30% dos rendimentos líquidos do executado, estes 
entendidos como os rendimentos brutos abatidos apenas os 
descontos legais, mediante depósito na conta judicial. 
Oficie-se ao empregador SEGEP - Superintendência Estadual de 
Gestão de Pessoas a fim de que efetue o bloqueio de 30% dos 
rendimentos líquidos mensais da parte executada, estes entendidos 
como rendimentos brutos abatidos apenas os descontos legais, 
mediante depósito na conta judicial, até o pagamento integral do 
débito apontado.

Determino ainda que o empregador comprove o depósito judicial, 
mensalmente, nestes autos referente aos descontos efetuados na 
folha de pagamento da parte executada, no prazo de 5 (cinco) dias, 
contados a partir do desconto.
Faça constar no ofício que os comprovantes de depósito judicial 
poderão ser enviados para o email: 4civelcpe@tjro.jus.br, vinda a 
resposta a CPE deverá juntá-los nos autos.
Uma vez efetuado o pagamento integral no valor de R$ 7.806,89 
(sete mil, oitocentos e seis reais e oitenta e nove centavos), o 
empregador deverá informar este juízo.
Intime-se a parte executada da presente decisão, bem como para 
querendo apresentar embargos.
Após o prazo ou rejeitados os embargos, defiro desde já o 
levantamento de alvará judicial em favor do credor, a cada três 
(três) meses independente de novas conclusões. 
Suspensa-se o feito até a quitação do débito.
Com a juntada do último comprovante de depósito retornem os 
autos conclusos para extinção. 
Intime-se.
Porto Velho, {{data.extenso_sem_dia_semana}} 
{{orgao_julgador.magistrado}} 
Juiz(a) de Direito
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO
NOME DO DEVEDOR: MONICA LOPES DA SILVA, inscrita no 
CPF n. 657.418.972-15, matrícula 300102848 
FONTE PAGADORA: SEGEP - Superintendência Estadual de 
Gestão de Pessoas 
ENDEREÇO: Av. Farquar, s/n - Pedrinhas, Porto Velho - RO, CEP 
n. 78916-400

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7015669-26.2016.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO 
SERVICO PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogados do(a) EXEQUENTE: JULIANA SAVENHAGO PEREIRA 
- RO7681, MARCELO ESTEBANEZ MARTINS - RO3208
EXECUTADO: NAZARE CHAGAS DE ARAUJO
Advogado do(a) EXECUTADO: EDSON FRANCISCO DE OLIVEIRA 
SILVEIRA - RO7874
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/
se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e 
arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7046082-51.2018.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK JAMARI
EXECUTADO: FRANCINETE DE JESUS SOUSA RODRIGUES
CONFIDENCIAL E PESSOAL
INTIMAÇÃO DE:
Nome: FRANCINETE DE JESUS SOUSA RODRIGUES
Endereço: Rua Daniela, 2126, Apto. 22 Bloco 02, Lagoinha, Porto 
Velho - RO - CEP: 76829-818
CARTA DE INTIMAÇÃO
(Custas)
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De ordem e em cumprimento à determinação deste Juízo, fica 
Vossa Senhoria INTIMADO(A) para, no prazo de 15 (quinze) dias, 
efetuar o pagamento das custas judiciais. A guia para pagamento 
deverá ser gerada no endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de 
débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição em 
Dívida Ativa Estadual.
OBSERVAÇÃO: A presente ação pode ser consultada pelo endereço 
eletrônico http://pjeconsulta.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.
seam (nos termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de 
dezembro de 2013 do Conselho Nacional de Justiça).
Advertência: 
1) Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá 
também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em 
sua totalidade.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7042839-70.2016.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI - 
RO4937-S
EXECUTADO: FERRAZ E LIMA COMERCIO LTDA - ME e outros
INTIMAÇÃO Fica a parte Exequente, por meio de seu advogado, 
no prazo de 5 dias, intimada para se manifestar quanto a petição de 
ID 32705029, requerendo o que entender de direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7019903-46.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E 
CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: CAMILA BEZERRA BATISTA 
- RO7212, IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO - 
RO796, SAMIR RASLAN CARAGEORGE - RO9301
EXECUTADO: SAMARA SOUZA DOS SANTOS e outros
Advogado do(a) EXECUTADO: ALDENIZIO CUSTODIO FERREIRA 
- RO1546
Advogado do(a) EXECUTADO: ALDENIZIO CUSTODIO FERREIRA 
- RO1546
INTIMAÇÃO Fica a parte Exequente, por meio de seu advogado, 
no prazo de 15 dias, intimada para, querendo, apresentar cálculo 
atualizado da dívida remanescente e indicar bens à penhora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7046221-66.2019.8.22.0001

Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: NELI MORENO VERAS
Advogado do(a) AUTOR: ANDRE MUNIR NOACK - RO8320
RÉU: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual 
será realizada na sala de audiências da CEJUSC, conforme 
informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA CEJUSC - Data: 18/02/2020 Hora: 
08:30 
- Audiências a partir de jan/2020 (exceto Execução Fiscal): CEJUSC 
localizada na Av. Pinheiro Machado, 777, Olaria, Nesta.
Ficam as partes devidamente intimadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7049371-89.2018.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: INSTITUTO JOAO NEORICO
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA 
CAHULLA - RO4117, TIAGO FAGUNDES BRITO - RO4239
EXECUTADO: JOSIENE ASSUNCAO DE GOUVEIA
INTIMAÇÃO - DISTRIBUIR PRECATÓRIA
Fica a parte EXEQUENTE intimada a retirar a Carta Precatória 
e comprovar a distribuição em 10 (dez) dias, ficando a seu 
encargo o acompanhamento da diligência, devendo manter este 
Juízo informado quanto ao estágio/andamento da referida carta 
precatória. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0001411-67.2015.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S A
Advogados do(a) EXEQUENTE: ADEMIR BUITONI - SP25271, 
FABIO MARCOS PATARO TAVARES - SP208094, NATASJA 
DESCHOOLMEESTER - AM2140
EXECUTADO: CARINA BEZERRA SOARES
Advogado do(a) EXECUTADO: JHONATAS EMMANUEL PINI - 
RO4265
INTIMAÇÃO Fica a parte Executa, por meio de seu advogado, no 
prazo de 5 dias, intimada para se manifestar quanto a petição da 
exequente ID 32715768.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7030793-15.2017.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ASSOC. DOS SERV. DO SIST. PENIT. DO EST. 
DE RONDONIA
Advogados do(a) EXEQUENTE: FABIO MELO DO LAGO - RO5734, 
TIAGO FERNANDES LIMA DA SILVA - RO6122
EXECUTADO: MARIZE CATARINA LIMA RIBEIRO
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Advogado do(a) EXECUTADO: PAULO VITOR SOUZA 
CAVALCANTE - RO9285
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta 
aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o 
EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas 
CÓDIGO 1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, 
sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em 
relação a cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado 
o respectivo comprovante. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7047516-41.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ELSON BARROS DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: FERNANDO DA SILVA MAIA - RO452
RÉU: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A
Advogado do(a) RÉU: MARCIO MELO NOGUEIRA - RO2827
INTIMAÇÃO AUTOR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Fica a parte REQUERENTE intimada, no prazo de 05 dias, para 
manifestação quanto aos Embargos de Declaração apresentados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0012513-28.2011.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JANETE DA SILVA LAGOS e outros
Advogados do(a) AUTOR: LAMIR FARIAS - RO2108, SILVIO 
MACHADO - RO3355, JANINI BOF PANCIERI - RO6367
Advogados do(a) AUTOR: LAMIR FARIAS - RO2108, JANINI BOF 
PANCIERI - RO6367
RÉU: Domingos Brisdo da Silva
Advogado do(a) RÉU: MARIA DA CONCEICAO SOUZA VERA - 
RO573
Intimação AUTOR - MANDADO 
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 

e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7049103-69.2017.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARILENE IZABEL GASPAR DE MELO
Advogado do(a) AUTOR: JOSE ADEMIR ALVES - RO618
RÉU: SEABRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e 
outros
Advogado do(a) RÉU: JOAO PAULO DA SILVA SANTOS - 
DF60471
Advogado do(a) RÉU: JOAO PAULO DA SILVA SANTOS - 
DF60471
INTIMAÇÃO REQUERIDA - DISTRIBUIR PRECATÓRIA
Fica a parte AUTORA intimada a retirar a Carta Precatória e 
comprovar a distribuição em 10 (dez) dias, ficando a seu encargo 
o recolhimento das custas perante o juízo deprecado, conforme a 
legislação do respectivo Tribunal, bem como o acompanhamento da 
diligência, devendo manter este Juízo informado quanto ao estágio/
andamento da referida carta precatória. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7034089-11.2018.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: RESERVA DO BOSQUE CONDOMINIO RESORT
Advogados do(a) EXEQUENTE: ROBERVAL DA SILVA PEREIRA 
- RO2677, CARLOS ALBERTO MARQUES DE ANDRADE JUNIOR 
- RO5803
EXECUTADO: ELIVANDA COSTA PINHEIRO CARMO
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente novo 
endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas de 
acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.
tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.
jsf, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7021332-48.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO 
DOS SERVIDORES DO PO
Advogado do(a) AUTOR: ROZINEI TEIXEIRA LOPES - RO5195
RÉU: AGUSTINHO FERREIRA DE MEDEIROS JUNIOR
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual 
será realizada na CEJUSC, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA CEJUSC Data: 17/02/2020 Hora: 
10:30 
- Audiências a partir de jan/2020 (exceto Execução Fiscal): CEJUSC 
localizada na Av. Pinheiro Machado, 777, Olaria, Nesta.
Ficam as partes devidamente intimadas.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7022192-54.2016.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL
Advogado do(a) EXEQUENTE: TAYLISE CATARINA ROGERIO 
SEIXAS - RO5859
EXECUTADO: SIMONIDY GOMES DE OLIVEIRA
Advogado do(a) EXECUTADO: UELITON FELIPE AZEVEDO DE 
OLIVEIRA - RO5176
INTIMAÇÃO AUTOR -
Fica a parte AUTORA intimada, no prazo de 05 dias, quanto ao 
item “4” descrito na Decisão de ID 31036747:
4 - Decorrido o prazo do Executado, intime-se o exequente para 
que diga o que pretende em termos de andamento processual, bem 
como, para que junte comprovante de pagamento das diligências 
que se fizerem necessárias, sob pena de suspensão processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7040679-67.2019.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
(81)
AUTOR: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 
INVESTIMENTO
Advogado do(a) AUTOR: SERGIO SCHULZE - SC7629
RÉU: ELIZANGELA APARECIDA JONAS RAFAEL
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7037419-16.2018.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E 
CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: IZABEL CELINA PESSOA 
BEZERRA CARDOSO - RO796, CAMILA BEZERRA BATISTA - 
RO7212

EXECUTADO: ERIMAR ALVES DA SILVA SOUZA e outros
INTIMAÇÃO AUTOR 
Fica a parte AUTORA intimada a requerer o que entender de direito 
no prazo de 05 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7000979-84.2019.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO (181)
REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 
HONDA LTDA
Advogados do(a) REQUERENTE: JOSE LIDIO ALVES DOS 
SANTOS - SP156187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 
SP192649
REQUERIDO: ANDERSON ASSIS DA SILVA
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta 
aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o 
EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas 
CÓDIGO 1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, 
sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em 
relação a cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado 
o respectivo comprovante. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0163128-11.2003.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA SA
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARCELO LONGO DE OLIVEIRA 
- RO1096, GILBERTO SILVA BOMFIM - RO1727
EXECUTADO: Cooperativa Agropecuária Extrativista da Amazônia 
Ltda e outros (11)
Advogados do(a) EXECUTADO: CAROLINE CARRANZA 
FERNANDES - RO1915, PAOLA BARBOSA ALMEIDA AONO - 
MS21052
Advogado do(a) EXECUTADO: CAROLINE CARRANZA 
FERNANDES - RO1915
Advogado do(a) EXECUTADO: CAROLINE CARRANZA 
FERNANDES - RO1915
Advogado do(a) EXECUTADO: CAROLINE CARRANZA 
FERNANDES - RO1915
Advogado do(a) EXECUTADO: CAROLINE CARRANZA 
FERNANDES - RO1915
Advogado do(a) EXECUTADO: CAROLINE CARRANZA 
FERNANDES - RO1915
Advogado do(a) EXECUTADO: CAROLINE CARRANZA 
FERNANDES - RO1915
Advogado do(a) EXECUTADO: CAROLINE CARRANZA 
FERNANDES - RO1915
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta 
aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o 
EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas 
CÓDIGO 1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, 
sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em 
relação a cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado 
o respectivo comprovante. Prazo 05 (cinco dias).
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7030210-59.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: DIRCE DE ARAUJO SANTOS e outros
Advogado do(a) AUTOR: FERNANDO DA SILVA MAIA - RO452
Advogado do(a) AUTOR: FERNANDO DA SILVA MAIA - RO452
RÉU: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A 
Advogado do(a) RÉU: PAULO EDUARDO PRADO - RO4881
Intimação PARTES - PROVAS
Ficam AS PARTES intimadas para, no prazo de 15 (quinze) 
dias, manifestarem-se acerca de quais provas pretendem produzir, 
indicando os pontos controvertidos e justificando sua necessidade, 
sob pena de indeferimento e julgamento antecipado. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7050629-37.2018.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
(81)
AUTOR: BANCO ITAUCARD S.A.
Advogados do(a) AUTOR: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO 
- SP192649, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - SP156187
RÉU: FLORA JOSE DE BRITO CARVALHO
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do 
mandado, fica a parte AUTORA, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 
intimada, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento 
de custas de acordo com a diligência requisitada conforme tabela 
abaixo. 
Fica a parte advertida que em se tratando de mandado de Execução 
ou Busca e Apreensão, que envolve mais de um ato processual, 
as custas da diligência serão conforme código 1008.3 (composta 
urbana) ou 1008.5 (composta rural).
O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.
jsf, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7038342-08.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ANTUNES & OLIVEIRA MAQUINAS E 
IMPLEMENTOS LTDA - EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: FRANCISCO RAMON PEREIRA 
BARROS - RO8173
EXECUTADO: FABIO DA SILVA QUEIROZ
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/
se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e 
arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
ÓRGÃO EMITENTE: Porto Velho - 4ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO 
(Prazo: 30 dias)
CITAÇÃO DE: FRANCISCO FERREIRA JERONIMO CPF: 
872.828.102-06, CLEITON RABELO DE LIMA CPF: 024.960.492-
26, atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: CITAR e INTIMAR o(a) Executado(a) acima 
mencionado, para efetuar o pagamento do débito em 03 (três) 
dias úteis ou no prazo de 15 (quinze) dias úteis, opor Embargos à 
Execução, independentemente de penhora, depósito ou caução, 
observando-se o disposto no art. 827, § 1º § 2º do NCPC. Honorários 
fixados em 10% salvo embargos. Caso haja pagamento integral da 
dívida no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela 
metade (art. 827, § 1º do NCPC). Não efetuado o pagamento no 
prazo de 03 (três) dias úteis, proceder-se-á de imediato à penhora 
de bens e a sua avaliação. 
PRAZO: O prazo para opor embargos do Devedor será de 15 
(quinze) dias, a contar do término do prazo do edital.
OBSERVAÇÃO: Caso não tenha condições de constituir advogado 
particular, deverá procurar a Defensoria Pública. Em caso de 
revelia, será nomeado curador especial nos termos do art. 257, 
IV do CPC. A presente ação pode ser consultada pelo endereço 
eletrônico http://pjeconsulta.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.
seam (nos termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de 
dezembro de 2013 do Conselho Nacional de Justiça).
DÍVIDA CORRIGIDA: R$ 2.278,37 (dois mil e duzentos e setenta e 
oito reais e trinta e sete centavos).
Processo:0010421-38.2015.8.22.0001
Classe:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Exequente: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE 
RONDONIA CPF: 05.034.322/0001-75, MICHELE DE SANTANA 
CPF: 024.188.372-54, KARINA DA SILVA SANDRES CPF: 
420.473.902-49
Executado: FRANCISCO FERREIRA JERONIMO CPF: 
872.828.102-06, CLEITON RABELO DE LIMA CPF: 024.960.492-
26 
Despacho ID 32471836: “(...) defiro o pedido Id. 31840721 - fl. 149, 
e determino a expedição de edital de citação, com prazo de 30 
(trinta) dias (...)”.
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, São João 
Bosco, Porto Velho Fórum Cível RO, 76803-686 3217-1307 e-mail: 
4civelcpe@tjro.jus.br
Porto Velho, 13 de novembro de 2019.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)
Data e Hora
13/11/2019 09:55:52
Validade: 31/08/2020, conforme estabelece o Art. 22, inciso I, letra 
“a” e “b”, da Instrução Presidencial Nº 001/2012 – PR, publicada no 
DJE nº 031 de 15/02/2012.
a
2661
Caracteres
2181
Preço por caractere
0,02001
Total (R$)
43,64

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
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e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7025993-70.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: DANIELE COSTA ROCHA
Advogados do(a) AUTOR: INGRID JULIANNE MOLINO 
CZELUSNIAK - RO7254, AGNES CLICIA OLIVEIRA CAVALCANTE 
- RO10223, NAYARA SIMEAS PEREIRA RODRIGUES - RO1692
RÉU: IBBCA 2008 GESTAO EM SAUDE LTDA
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS REPETIÇÃO DE ATO
Fica a parte AUTORA intimada para que, no prazo de 05 
(cinco) dias, proceda ao prévio recolhimento das custas da 
diligência, CÓDIGO 1008.1, conforme estabelecido no art. 19 da 
Lei 3.896/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
ÓRGÃO EMITENTE: Porto Velho - 4ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO 
(Prazo: 30 dias)
CITAÇÃO DE: DIEGO DOS SANTOS GONCALVES CPF: 
967.844.312-00, atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: CITAR e INTIMAR o(a) Executado(a) acima 
mencionado, para efetuar o pagamento do débito em 03 (três) 
dias úteis ou no prazo de 15 (quinze) dias úteis, opor Embargos à 
Execução, independentemente de penhora, depósito ou caução, 
observando-se o disposto no art. 827, § 1º § 2º do NCPC. Honorários 
fixados em 10% salvo embargos. Caso haja pagamento integral da 
dívida no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela 
metade (art. 827, § 1º do NCPC). Não efetuado o pagamento no 
prazo de 03 (três) dias úteis, proceder-se-á de imediato à penhora 
de bens e a sua avaliação. 
PRAZO: O prazo para opor embargos do Devedor será de 15 
(quinze) dias, a contar do término do prazo do edital.
OBSERVAÇÃO: Caso não tenha condições de constituir advogado 
particular, deverá procurar a Defensoria Pública. Em caso de 
revelia, será nomeado curador especial nos termos do art. 257, 
IV do CPC. A presente ação pode ser consultada pelo endereço 
eletrônico http://pjeconsulta.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.
seam (nos termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de 
dezembro de 2013 do Conselho Nacional de Justiça)
DÍVIDA CORRIGIDA: R$ 918,57 (novecentos e dezoito reais e 
cinquenta e sete centavos).
Processo:7015880-96.2015.8.22.0001
Classe:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Exequente:KARINA DA SILVA SANDRES CPF: 420.473.902-49, 
ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE RONDONIA CNPJ: 
05.034.322/0001-75
Executado: MARIA SUELI DOS SANTOS BRITO CPF: 251.024.272-
53, DIEGO DOS SANTOS GONCALVES CPF: 967.844.312-00 
Despacho ID 31776142: “(...) defiro o pedido Id. 31395517 - fl. 136, 
e determino a expedição de edital de citação, com prazo de 30 
(trinta) dias (...)”.
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, São João 
Bosco, Porto Velho Fórum Cível RO, 76803-686 3217-1307 e-mail: 
4civelcpe@tjro.jus.br
Porto Velho, 13 de novembro de 2019.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)
Data e Hora
13/11/2019 10:46:00
Validade: 31/08/2020, conforme estabelece o Art. 22, inciso I, letra 
“a” e “b”, da Instrução Presidencial Nº 001/2012 – PR, publicada no 
DJE nº 031 de 15/02/2012.
a

2567
Caracteres
2087
Preço por caractere
0,02001
Total (R$)
41,76

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São 
João Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 
3217-1307 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7021858-49.2018.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: G. S. COMERCIO & CONSTRUCAO LTDA - ME
Advogado do(a) AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA 
SILVA - RO1073
RÉU: CLARO S.A. 
Advogado do(a) RÉU: RAFAEL GONCALVES ROCHA - 
PA16538-A
Intimação RÉU - ALEGAÇÕES FINAIS
Fica a parte REQUERIDA intimada para, no prazo de 10 (dez) 
dias, apresentar suas Alegações Finais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São 
João Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 
3217-1307 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7044681-51.2017.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE 
CONSORCIOS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: DAVID CHRISTIANO TREVISAN 
SANZOVO - PR47051
EXECUTADO: LINETE PINHEIRO DE SOUZA SILVA
INTIMAÇÃO - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta 
aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e 
RENAJUD e assemelhados (verificação de endereços, bens 
ou valores), fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o 
comprovante de custas CÓDIGO 1007 nos termos da Lei nº 
3896, de 24/08/2016, artigo 17, sob pena de não realização 
do ato. Para cada diligência virtual em relação a cada CPF/
CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado o respectivo 
comprovante. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São 
João Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 
3217-1307 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7044201-73.2017.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE 
RONDONIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES 
- RO4594
EXECUTADO: FRANCISCA AVELINO DE SOUZA e outros (2)
INTIMAÇÃO Fica a parte EXEQUENTE intimada a apresentar 
manifestação acerca da petição id 32811806 juntada pela parte 
requerida, no prazo de 05 (cinco) dias.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0024720-54.2014.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO 
E INVESTIMENTO
Advogado do(a) EXEQUENTE: GIULIO ALVARENGA REALE - 
MG65628
EXECUTADO: ROBERDAN DA SILVA FRUTUOSO
INTIMAÇÃO - CUSTAS REPETIÇÃO DE ATO
Fica a parte EXEQUENTE intimada para que, no prazo de 05 
(cinco) dias, proceda ao prévio recolhimento das custas da 
diligência, CÓDIGO 1008.1, conforme estabelecido no art. 19 da 
Lei 3.896/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7019597-77.2019.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: VIVO S/A
Advogado do(a) EXEQUENTE: WILKER BAUHER VIEIRA LOPES 
- GO29320
EXECUTADO: RAQUEL HURTADO HOLANDA
Advogado do(a) EXECUTADO: EDGAR FERREIRA DE SOUZA - 
MT17664
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta 
aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o 
EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas 
CÓDIGO 1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, 
sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em 
relação a cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado 
o respectivo comprovante. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7021059-69.2019.8.22.0001
Classe : AÇÃO DE EXIGIR CONTAS (45)
AUTOR: JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS - 
RO6755
RÉU: FRANCISCO CARLOS SOARES e outros (2)
Advogados do(a) RÉU: TANIA OLIVEIRA SENA - RO4199, ANA 
CAROLINA ALVES NESTOR - RO2698
Advogado do(a) RÉU: ROMILSON FERNANDES DA SILVA - 
RO5109
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, 
por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par - Email: pvh4civelgab@
tjro.jus.brProcesso n. 7028296-91.2018.8.22.0001

Classe Procedimento Comum Cível
Assunto Indenização por Dano Material
AUTOR: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO DO AUTOR: EDSON ANTONIO SOUSA PINTO OAB 
nº RO4643, GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI 
OAB nº RO5546
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON 
ADVOGADO DO RÉU: DAVI SOUZA BASTOS OAB nº RO6973, 
ERICA CRISTINA CLAUDINO OAB nº RO6207, BRUNA TATIANE 
DOS SANTOS PINHEIRO SARMENTO OAB nº RO5462
SENTENÇA
Vistos,
Trata-se de Procedimento Comum Cível Indenização por Dano 
Material ajuizada por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 
SEGUROS em face de CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA 
S/A - CERON , ambos qualificados nos autos.
Alega, em breve síntese, que celebrou contrato de seguro de bens 
(apólice n° 843000093) com a segurada Sra. Graciele Ferreira Lima, 
com o objetivo de assegurar possíveis danos elétricos ocorridos 
em bens de sua propriedade.
Afirma que em novembro de 2016, a fornecedora de serviço de 
energia permitiu uma oscilação na rede elétrica causando avarias 
aos bens segurados (sinistro n°113201611170318), com isso 
a requerente efetuou o pagamento em favor do segurado no 
valor de R$ 30.336,30 (trinta mil e trezentos e trinta reais e trinta 
centavos).
Em razão do ocorrido, requer a condenação do requerido ao 
pagamento no valor acima mencionado, com incidência de juros a 
partir da citação e correção monetária a partir do desembolso, além 
de custas e honorários advocatícios.
Instruiu o pedido inicial com documentos.
Despacho inicial (ID 19948991) designou audiência de tentativa de 
conciliação o qual restou infrutífera.
A parte requerida apresentou contestação (ID 21802737), aduzindo, 
que a requerente não era usuária regular do serviço, e que a 
unidade consumidora em questão encontrava-se desligada desde 
2010. Ademais o laudo técnico apresentado foi realizado de forma 
unilateral. Pugna peal improcedência dos pedidos da inicial.
Apresentada impugnação à contestação (ID 22298025).
Instadas a apresentar provas ambas disseram que não há mais 
provas a produzir e requereram julgamento no estado em que se 
encontra.
o relatório. DECIDO.
Do julgamento antecipado do mérito.
O feito comporta julgamento antecipado, pois a matéria fática 
veio comprovada por documentos, evidenciando-se despiciente 
a designação de audiência de instrução ou a produção de outras 
provas (CPC, art. 355, I).
Nesse sentido, conforme entendimento do Colendo Superior 
Tribunal de Justiça, “A finalidade da prova é o convencimento do 
juiz, sendo ele o seu direto e principal destinatário, de modo que a 
livre convicção do magistrado consubstancia a bússola norteadora 
da necessidade ou não de produção de quaisquer provas que 
entender pertinentes à solução da demanda (art. 330 do CPC); 
exsurgindo o julgamento antecipado da lide como mero consectário 
lógico da desnecessidade de maiores diligências.”. (REsp 1338010/
SP).
Do mérito
Pois bem.
Nos presentes autos, mostra-se inequívoca a aplicação do Código 
de Defesa do Consumidor, mormente para garantir o equilíbrio da 
relação entre as partes, como prevê o art. 3º do referido diploma a 
empresa requerida apresenta-se como fornecedora embora sujeita 
a regime distinto, característico dos entes públicos, ao passo que 
a autora diante da sub-rogação estabelecida assume o papel de 
consumidora, à luz do art. 2º da lei regente.
E o art. 14 da Lei protetiva estatui: “O fornecedor de serviços 
responde, independentemente da existência de culpa, pela 
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos 
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 
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No caso em tela a seguradora pretende se ver reembolsada em razão 
do valor por ela despendido em decorrência da apólice securitária 
contratada por terceiro lesado, que previa cobertura para os danos 
narrados à espécie. Logo sob a luz do regime da responsabilidade 
civil objetiva, há caracterização da obrigação indenizatória uma vez 
evidenciada a falha na prestação do serviço.
Ocorre que em sede de contestação, a requerida alega em relatório 
de danos elétricos (ID 21802745) que a unidade consumidora 
segurada n° 0.040.540-0, localizada no endereço Rua Jundia,
 6054, Bairro Nova Porto Velho, no qual o nome do titular é 
a Sra. Cícera Ferreira Lima
 (mãe de Graciele Ferreira Lima) encontrava-se desligada desde 
novembro 2010, sendo a data do evento danoso ocorrido em 16 de 
novembro de 2016.
A parte requerente apresentou réplica à contestação, porém 
nada mencionou quanto ao alegado pela requerida, muito pelo 
contrário, a sua peça traz argumentos genéricos quanto ao tema de 
ressarcimento de indenizações pagos a segurados por parte de 
seguradoras, em função de danos elétricos causados por falha na 
prestação de serviço.
Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, pondo 
fim ao processo de conhecimento, com resolução de mérito, nos 
termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.
CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais 
e honorários advocatícios, estes que arbitro em 15%(quinze por 
cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do 
CPC, cujo pagamento ficará sob condição suspensiva, diante do 
benefício da assistência judiciária gratuita deferido, consoante art. 
98, §3º do CPC.
Após o trânsito em julgado, se nada for requerido, arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Porto Velho. 22 de novembro de 2019
Wanderley José Cardoso
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par - email: pvh4civelgab@
tjro.jus.brProcesso n. 7054206-91.2016.8.22.0001
Classe Procedimento Comum Cível
Assunto Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano 
Material
AUTOR: RENAN SILVA DA CUNHA 
ADVOGADO DO AUTOR: DANIEL MENDONCA LEITE DE SOUZA 
OAB nº RO6115, JONES LOPES SILVA OAB nº RO5927 
RÉU: BAIRRO NOVO PORTO VELHO EMPREENDIMENTO 
IMOBILIARIO S/A 
ADVOGADO DO RÉU: ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO 
OAB nº RO303, PAULO BARROSO SERPA OAB nº RO4923, 
GUSTAVO CLEMENTE VILELA OAB nº SP220907 
SENTENÇA
Vistos.
RENAN SILVA DA CUNHA propôs AÇÃO DE REPARAÇÃO 
CIVIL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS em face de BAIRRO 
NOVO PORTO VELHO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A, 
alegando que no dia 10 de outubro de 2010 firmou com o requerido 
instrumento particular de promessa de compra e venda de unidade 
autônoma n° 301, edifício Torre 20.
Ocorre que de acordo com o contrato o prazo de término da 
construção seria em julho de 2012, com carência de 180 dias, 
ou seja, prorrogação da entrega para janeiro de 2013, porém o 
requerente recebeu o imóvel apenas no dia 17 de fevereiro de 
2014.
Aduz que devido a demora, foi obrigado a pagar aluguel, mesmo 
pagando o financiamento do imóvel e juros da obra. Assim durante 
os 14 meses o requerente efetuou o pagamento do aluguel no 
valor de R$600,00 (seiscentos reais), totalizando um prejuízo 

de R$8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), que atualizados 
conforme sítio deste Tribunal perfaz o montante de R$ 14.915,70 
(quatorze mil, novecentos e quinze reais e setenta centavos) desde 
a data do desembolso de cada uma das parcelas.
Argumenta que por ser um contrato de adesão e não foi possível 
a discussão do mesmo, e da mesma forma que prevê na Cláusula 
6.1 que em caso de atraso por parte do contratante há obrigação 
ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) no valor de 1.319,12 
(um mil, trezentos e dezenove reais e doze centavos) e juros de 
mora de 1% (um por cento) ao mês no valor de R$9.233,84 (nove 
mil, duzentos e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos), 
assim também deveria ficar a requerida obrigada a pagar a referida 
multa pelos meses de atraso da obra, que somados e atualizados 
totalizam o valor de R$18.929,33 (dezoito mil, novecentos e vinte e 
nove reais e trinta e três centavos).
Ao final, requer a procedência da ação, condenando a requerida ao 
dano material apontado quanto aos alugueres, multa e juros pelo 
atraso da entrega e ainda danos morais de R$ 15.000,00 (quinze 
mil reais)
Decisão de ID nº 8292535 deferiu o pagamento de custas ao final 
do processo e designou audiência de conciliação o qual restou 
infrutífera.
Regularmente citada, a requerida apresentou contestação (ID nº 
17542028) alegando legalidade do prazo de carência de 180 dias 
para conclusão da obra, ausência de responsabilidade em relação 
ao atraso da obra devido à existência de caso fortuito e de força 
maior, o termo final para prazo de entrega da obra é o Habite-se, 
que foi expedido em novembro de 2013, totalizando, assim 10 
meses de atraso, improcedência do pedido de pagamento dos 
danos materiais consistentes e danos emergentes, cobrança de 
multa não prevista no contrato, improcedência dos danos morais.
Não houve réplica.
Determinada a manifestação das partes quanto a eventuais provas 
que ainda pretendiam produzir, ambas informaram que não havia 
mais.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de Ação Indenizatória que o autor move em desfavor 
da empresa requerida, argumentando que o excessivo atraso na 
entrega do empreendimento lhe causou dano moral e prejuízo 
material.
O ponto nevrálgico da questão consiste em apurar a respeito 
do atraso na entrega da obra e as consequências daí advindas, 
notadamente se há ou não dever de indenizar em razão do alegado 
atraso.
Pois bem. Resta incontroverso a existência de contrato entre as 
partes em que a requerida se comprometeu a entregar o imóvel do 
condomínio Residencial Lírio, unidade 301, torre 20, à autora em 
julho de 2012 e considerando a carência (180 dias – cláusula 5.3.2 
do instrumento) a data limite para conclusão da obra em 01/2013, 
o que não ocorreu.
Portanto, o prazo final para que a requerida entregasse a obra era 
janeiro de 2013, no entanto, o HABITE-SE apenas foi emitido pela 
prefeitura no dia 29/11/2013, conforme Id nº 17542028.
Não ilide a responsabilidade do construtor a indenizar, a demora na 
expedição do ‘habite-se’ do imóvel, se sua entrega ocorreu em data 
muito posterior aquela que foi prevista no instrumento contratual 
como a de satisfação da obrigação. Neste sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. 
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO 
IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DA PROMITENTE VENDEDORA. 
FATO SUFICIENTEMENTE COMPROVADO. Demonstrado a 
extrapolação do prazo de conclusão da obra, devidamente ajustado 
no contrato, possível a condenação da parte ré ao pagamento dos 
prejuízos materiais advindos da mora. Fatores externos, como 
escassez de mão-de-obra, de material de construção, greve, 
embargo da obra, atraso do poder público na execução de obras 
de infra-estrutura ou demora na expedição de habite-se, dentre 
outros, nenhuma relação têm com caso fortuito ou força maior, 
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relacionando-se com os riscos do empreendimento, não podendo, 
assim, a empreendedora, dividir esses riscos com o promitente 
comprador. CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO REEMBOLSO 
DE ALUGUEIS PAGOS DURANTE O PERÍODO DE MORA. 
POSSIBILIDADE. GASTOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. 
NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 
70079910014, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça 
do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 28/03/2019)
Mantenho, portanto, a validade do contrato celebrado entre as 
partes, notadamente quanto a cláusula alínea C do quadro de 
resumo do contrato, definindo como prazo final para entrega do 
imóvel o mês de janeiro de 2013, termo inicial da mora da requerida, 
sendo que a própria requerida afirma na contestação que o “Habite-
se” foi emitido somente em novembro de 2013, e a entrega das 
chaves apenas em fevereiro de 2014, portanto com 14 (quatorze) 
meses de atraso.
Reconhecida a culpa da requerida pelo atraso na entrega da obra, 
passemos a análise dos pedidos correlacionados.
Restando incontroverso que a requerida deixou de atender, sem 
razão plausível para tanto, o prazo estabelecido para entrega da 
unidade imobiliária negociada por meio de contrato de promessa 
de compra e venda, deve-se acolher o pedido de condenação da 
construtora à restituição dos valores dos alugueres pagos pela 
autora.
Ademais, diante da inadimplência da requerida, não pode o 
contratante, ora requerente, ficar prejudicado, por prever o contrato 
multa exclusiva em benefício do fornecedor em caso de mora ou 
inadimplemento do consumidor, de forma que a mesma multa deve 
incidir em reprimenda ao fornecedor.
Assim entende a jurisprudência do STJ que reconhece a possibilidade 
de inversão da cláusula penal em favor do consumidor, no caso de 
inadimplemento do promitente vendedor.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. 
ATRASO NA ENTREGA. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DA 
CLÁUSULA PENAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA 
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. 
DECISÃO MANTIDA. 1. O posicionamento adotado no acórdão 
recorrido coincide com a orientação desta Corte Superior, a saber: 
possibilidade de inversão de cláusula penal em favor do consumidor, 
no caso de mora ou inadimplemento do promitente-vendedor. 
Portanto, é inafastável a incidência do óbice previsto na Súmula 
n. 83 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ 
- AgInt no AREsp: 1006318 SE 2016/0282668-2, Relator: Ministro 
ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/09/2017, 
T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2017)
Quanto ao pleito por danos morais, não assiste razão à parte autora, 
pois, nesse caso de inadimplemento contratual, o dano moral 
não é presumido pelo simples fato, mas demanda comprovação 
nos autos e não restou demonstrada situação de gravidade que 
justifique condenação por dano moral.
Imperioso destacar que é ônus do demandante provar a existência 
do direito exigido, vez que para que se configure o dano moral e 
se torne possível a reparação, deve restar provado, ao menos, o 
fato constitutivo do direito do autor, conforme determina o art. 373, 
inciso I do CPC: “O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao 
fato constitutivo do seu direito”, ou seja, o autor deveria demonstrar 
que a conduta da demandada lhe causou um prejuízo de ordem 
moral, o que não restou evidenciado.
Ademais, segundo o Superior Tribunal de Justiça, em recentíssimo 
precedente, manifestou-se no sentido de que o atraso na entrega 
de imóvel, em regra, não dá direito a dano moral. Veja-se:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO 
EXPRESSIVO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. 
SÚMULA 7 DO STJ. 1. Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, 
o atraso expressivo na entrega de empreendimento imobiliário pode 
configurar dano ao patrimônio moral do contratante, circunstância 
que enseja a reparação. 2. Rever o entendimento do acórdão 

recorrido, ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório da 
demanda, providência vedada em sede de recurso especial, ante 
a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno a 
que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1110797 SE 
2017/0127706-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 
Data de Julgamento: 28/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de 
Publicação: DJe 04/12/2017)
No caso em apreço, não se vislumbra o atraso expressivo a 
justificar reparação moral.
Com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela 
parte autora na inicial, para:
a) CONDENAR à requerida que restitua à requerente, a títulos de 
danos materiais referentes ao aluguéis, com correção monetária 
pela tabela do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, e juros 
simples de 1% (um por cento) ao mês, no período de atraso na 
entrega da obra de janeiro de 2013 a fevereiro de 2014, a partir 
da citação.
b) CONDENAR à requerida que restitua à requerente, a título de 
encargos moratórios invertidos, os percentuais de multa e juros 
de mora previstos na cláusula 6.1 do contrato, os quais devem 
incidir sobre as parcelas do contrato que seriam devidas pela 
parte autora no período compreendido entre janeiro de 2013 até 
fevereiro de 2014, acrescido de correção monetária, a partir dos 
vencimentos mensais, e juros de mora de 1% ao mês a partir da 
citação.
No tocante aos danos morais, julgo improcedentes, com fulcro no 
art. 487, I do CPC.
Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes 
arbitrados, na forma do §2º do art. 82 do CPC, em 15% (quinze 
por cento) da condenação e, considerando que cada litigante foi 
em parte vencedor e em parte vencido, a proporção será de 70% 
a cargo da parte autora e 30% a cargo das requeridas, nos termos 
do art. 86 do CPC, sendo vedada a compensação, nos termos do 
§14 do art. 85 do CPC e ressalvando a circunstância dos § § 2º e 
3º do art. 98 do CPC.
Não havendo o pagamento e nem requerimento do credor para a 
execução da sentença, procedam-se as baixas e comunicações 
pertinentes.
Em caso de interposição de apelação ou de recurso adesivo, 
intime-se o recorrido para apresentar suas contrarrazões no 
prazo de 15 dias. Com a apresentação das contrarrazões ou o 
decurso do referido prazo, subam os autos ao E. TJ/RO, conforme 
disciplina o art. 1.010, §§1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil.
Certificado o trânsito em julgado, e pagas as custas ou inscritas 
em dívida ativa em caso de não pagamento, o que deverá ser 
certificado, arquivem-se.
P.R.I.
Porto Velho, sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
Wanderley José Cardoso 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par - email: pvh4civelgab@
tjro.jus.brProcesso n. 7004945-55.2019.8.22.0001 
Classe Procedimento Comum Cível
Assunto Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas 
AUTOR: FLAVIA MAMEDES PEDROSA 
ADVOGADO DO AUTOR: MARCUS FILIPE ARAUJO BARBEDO 
OAB nº RO3141 
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON 
ADVOGADO DO RÉU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 
BARBOSA OAB nº MS6835, MARCIO MELO NOGUEIRA OAB nº 
RO2827 
Vistos,
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Verifica-se que a parte requerida apresentou contestação no Id 
nº 25873192 páginas 01/13, oportunidade em que requereu o 
acolhimento das preliminares arguidas, a designação de audiência 
de instrução e julgamento, a improcedência dos pedidos iniciais 
e ainda condenação da parte autora em litigância de má-fé, 
todavia, em leitura ao bojo da contestação, não foram suscitadas 
preliminares.
No Id nº 25873891 páginas 01/21, a requerida apresentou nova 
contestação, ocasião em que pleiteou a improcedência dos pedidos 
iniciais e ainda procedência do pedido contraposto, consistente 
na condenação da parte autora ao pagamento no valor de R$ 
7.233,30.
Desta modo, deverá a parte requerida indicar a contestação que 
deseja ser analisada e em havendo escolha pela contestação 
acompanhada de reconvenção, deverá a requerida comprovar o 
recolhimento das custas processuais em 2%.
Desta feita, intime-se o reconvinte para, no prazo de 15 (quinze) 
dias, emendar sua reconvenção, a fim de que seja consignado 
o valor da causa, bem como no mesmo prazo, comprovar o 
recolhimento das custas processuais, no importe de 2%.
Com a comprovação, voltem conclusos para decisão saneadora.
Pratique-se o necessário.
Porto Velho, sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
Wanderley José Cardoso 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par - email: pvh4civelgab@
tjro.jus.brProcesso 7052484-17.2019.8.22.0001
Classe Procedimento Comum Cível 
Assunto Abatimento proporcional do preço 
AUTORES: LETICIA ABEN ATHAR GOMES, LARISSA ABEN 
ATHAR VILHENA DE AMORIM 
ADVOGADOS DOS AUTORES: JOAO PAULO SILVINO AGUIAR 
OAB nº SP8087 
RÉU: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A 
ADVOGADO DO RÉU: 
Vistos,
1 - Compulsando os autos verifico que não há procuração nos 
autos conferida pelas autoras.
Assim sendo, determino à parte autora que, no prazo de 15 
(quinze) dias, regularize sua representação processual, sob pena 
de extinção do feito, nos termos do art. 76,§1, I, do CPC.
2 - Se, não houver manifestação da autora, ou se, houver alteração 
dos pedidos, voltem os autos conclusos.
3 - Com a juntada da representação da parte autora, deverá o 
cartório proceder a citação do requerido e intimação das partes, 
nos demais termos do despacho que seguem abaixo:
4 - DETERMINO que a CPE faça a designação de audiência de 
conciliação, em conformidade com a pauta da CEJUSC.
A ela deverão comparecer os advogados das partes, os quais, 
querendo, deverão convidá-las para se fazerem presentes.
5 - CITE-SE e INTIME-SE o réu para a audiência de conciliação, na 
forma do artigo 334 do Novo Código de Processo Civil, acompanhada 
de advogado ou Defensor Público.
O prazo para oferecimento da contestação é de 15 (quinze) dias, 
a iniciar da data da audiência de tentativa de conciliação, caso 
frustrada, salvo hipóteses dos incisos II e III do art. 335 do CPC.
Na hipótese de desinteresse na realização de audiência de 
conciliação, deverá a parte requerida fazê-lo expressamente com 
antecedência mínima de 10 (dez) dias de sua realização, ocasião 
em que o prazo para defesa se iniciará do protocolo da petição.
Se a parte requerida não contestar a ação, será considerado revel 
e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela 
parte autora (art. 344 do CPC).

6 - Intime-se a parte autora por meio de seu advogado (art. 334, 
3º, do CPC).
Fica advertida a parte autora, desde já, a sua obrigatoriedade de 
recolher e comprovar nestes autos, no prazo de 5 (cinco) dias, 
improrrogável, o recolhimento do remanescente das custas iniciais, 
no equivalente a 1% do valor da causa, na hipótese de insucesso 
da conciliação, independentemente, portanto, de nova intimação, 
sob pena de extinção do processo.
7 - Advirto às partes, também, que na hipótese de não 
comparecimento injustificado a tal audiência de conciliação, que 
estarão sujeitas a uma multa equivalente a até 2% (dois por cento) 
da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (CPC, 
art. 334, § 8º).
8 - Havendo contestação, intime-se o autor para apresentar réplica, 
no prazo de 15 (quinze) dias.
9 - Após, intimem-se as partes para dizer que provas pretendem 
produzir, justificando sua necessidade e conveniência, no prazo de 
15 (quinze) dias.
Na hipótese das partes requererem julgamento antecipado da 
lide, ou não se manifestarem, retornem os autos conclusos para 
sentença.
10 - Havendo manifestação para produção de provas, intimem-
se as partes para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem os 
pontos controvertidos.
11 - Restando infrutífera a tentativa de citação por carta pelos 
motivos: ausente, não procurado e endereço insuficiente, expeça-
se mandado de citação.
12 - Restando infrutífera a tentativa de citação por carta e/ou 
mandado, deverá a parte autora ser instada a se manifestar em 
termos de prosseguimento do feito. 
13 - Em caso de inércia do causídico da parte autora, intime-se o 
autor pessoalmente para, no prazo de 5 (cinco) dias, constituir novo 
advogado e dar andamento ao feito, sob pena de arquivamento 
e/ou extinção do processo conforme disposto no art. 485, III, §1º 
NCPC.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 
conclusos para saneamento.
Int.
VIAS DESTE DESPACHO SERVIRÃO COMO CARTA/
MANDADO
NOME: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A CNPJ nº 
09.296.295/0001-60 
ENDEREÇO: Av. AC Aeroporto Internacional de Porto Velho, S\N, 
Avenida Governador Jorge Teixeira 6490, Aeroporto, Porto Velho 
– RO, CEP: 76803-970
FINALIDADE: Citar a parte requerida para comparecer à audiência 
de conciliação juntamente com seu advogado ou Defensor Público. 
Bem como, responder a ação no prazo de 15 dias a partir da 
audiência de conciliação, em caso de desinteresse na realização 
da mesma, deverá a parte requerida fazê-lo expressamente com 
antecedência mínima de 10 (dez) dias de sua realização, ocasião 
em que o prazo para defesa se iniciará do protocolo da petição.
ADVERTÊNCIAS: Se a parte requerida não contestar a ação, será 
considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 
fato formuladas pela parte autora.
As informações do processo poderão ser consultadas no site do 
Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.tjro.jus.br/inicio-pje.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019 
Wanderley José Cardoso 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par - email: pvh4civelgab@
tjro.jus.brProcesso n. 7044169-97.2019.8.22.0001
Classe Procedimento Comum Cível



511DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

Assunto Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo
AUTORES: ENOQUE DA COSTA CARDOZO, LAUAN CARDOZO 
SAMPAIO 
ADVOGADOS DOS AUTORES: VITORIA JOVANA DA SILVA 
UCHOA OAB nº RO9233 
RÉU: GOL LINHAS AÉREAS 
ADVOGADO DO RÉU: 
Vistos,
Considerando a manifestação da parte Autora, pedido de 
desistência ID 32616059, nos termos do art. 485, inc. VIII, do 
Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 
processo promovido por ENOQUE DA COSTA CARDOZO, LAUAN 
CARDOZO SAMPAIO, em face de GOL LINHAS AÉREAS, e, em 
consequência, ordeno o seu arquivamento. 
Tratando-se de pedido de desistência do feito verifica-se a 
ocorrência da preclusão lógica no tangente ao prazo recursal, 
razão pela qual considero o trânsito em julgado nesta data.
Sem custas finais, conforme art. 8º, III da lei de custas n. 
3.896/2016.
P.R.I.
Após, arquive-se.
Porto Velho, sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
Wanderley José Cardoso 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par - Email: pvh4civelgab@
tjro.jus.brProcesso n. 7052083-18.2019.8.22.0001 
Classe Procedimento Comum Cível
Assunto Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano 
Material
AUTOR: ROSA MARIA PINTO 
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA 
RÉU: RIO PRETO ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 
ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO
Vistos,
1 - DEFIRO os benefícios da justiça gratuita com fulcro no art. 
98 NCPC/15 e Lei 1.060/50 por neste momento entender que o 
autor não possui condições de arcar com as custas processuais. 
Contudo, esclareço que havendo mudança em sua condição 
financeira durante o decurso do processo, a gratuidade judiciária 
poderá ser revogada.
2 - DETERMINO que a CPE faça a designação de audiência de 
conciliação, em conformidade com a pauta da CEJUSC.
A ela deverão comparecer os advogados das partes, os quais, 
querendo, deverão convidá-las para se fazerem presentes.
3 - CITE-SE e INTIME-SE o réu para a audiência de conciliação, na 
forma do artigo 334 NCPC, para querendo, comparecer na mesma, 
acompanhada de advogado ou Defensor Público.
O prazo para oferecimento da contestação é de 15 (quinze) dias, 
a iniciar da data da audiência de tentativa de conciliação, caso 
frustrada, salvo hipóteses dos incisos II e III do art. 335 do CPC.
Se a parte requerida não contestar a ação, será considerado revel 
e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela 
parte autora (art. 344 do CPC).
4 - Na hipótese de desinteresse na realização de audiência de 
conciliação, deverá a parte requerida fazê-lo expressamente com 
antecedência mínima de 10 (dez) dias de sua realização, ocasião 
em que o prazo para defesa se iniciará do protocolo da petição.
5 - Intime-se a parte autora por meio de seu advogado (art. 334, 
3º, do CPC).
6 - Advirto as partes, também, que na hipótese de não 
comparecimento injustificado a tal audiência de conciliação, que 
estarão sujeitas a uma multa equivalente a até 2% (dois por cento) 
da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (CPC, 
art. 334, § 8º).

7 - Havendo contestação, intime-se o autor para apresentar réplica, 
no prazo de 15 (quinze) dias.
8 - Após, intimem-se as partes para dizer que provas pretendem 
produzir, justificando sua necessidade e conveniência, no prazo de 
15 (quinze) dias.
Na hipótese das partes requererem julgamento antecipado da 
lide, ou não se manifestarem, retornem os autos conclusos para 
sentença.
9 - Havendo manifestação para produção de provas, retornem os 
autos conclusos para saneamento.
10 - Restando infrutífera a tentativa de citação por carta pelos 
motivos: ausente, mudou-se, não procurado e endereço insuficiente, 
expeça-se mandado de citação.
11 - Restando infrutífera a tentativa de citação por carta e/ou 
mandado, deverá a parte autora ser instada a se manifestar em 
termos de prosseguimento do feito. 
12 - Caso o autor requeira novas diligências, já deverá o fazer com o 
devido recolhimento das custas (cód. 1007). Sendo beneficiário da 
gratuidade judiciária deverá a CPE cadastrar as taxas no sistema 
de custas, mesmo que o seu pagamento não seja exigido.
13 - Em caso de inércia do causídico da parte autora, intime-se o 
autor pessoalmente para, no prazo de 5 (cinco) dias, constituir novo 
advogado e dar andamento ao feito, sob pena de arquivamento 
e/ou extinção do processo conforme disposto no art. 485, III, §1º 
NCPC.
Expeça-se o necessário.
Int.
VIAS DESTE DESPACHO SERVIRÃO COMO CARTA/
MANDADO
NOME E ENDEREÇO: RIO PRETO ASSISTÊNCIA MÉDICA 
HOSPITALAR LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 
transformada em sociedade anônima com a denominação social 
de INFINITA ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR S/A, 
devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 07.196.243/0004-96, 
sediada na Rua Gonçalves Dias, 438, 1º andar, Parte A, Centro, 
Porto Velho/RO, CEP 76.801132.
FINALIDADE: Citar a parte Requerida para comparecer à audiência 
de conciliação juntamente com seu advogado ou Defensor Público. 
Bem como, responder a ação no prazo de 15 dias a partir da 
audiência de conciliação, em caso de desinteresse na realização 
da mesma, deverá a parte requerida fazê-lo expressamente com 
antecedência mínima de 10 (dez) dias de sua realização, ocasião 
em que o prazo para defesa se iniciará do protocolo da petição.
ADVERTÊNCIAS: Se a parte requerida não contestar a ação, será 
considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 
fato formuladas pela parte autora.
As informações do processo poderão ser consultadas no site do 
Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.tjro.jus.br/inicio-pje.
Porto Velho, sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
Wanderley José Cardoso 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par - email: pvh4civelgab@
tjro.jus.brProcesso n. 7029430-61.2015.8.22.0001 
Classe Procedimento Comum Cível
Assunto Perdas e Danos, Desapropriação, Desapropriação por 
Utilidade Pública / DL 3.365/1941 
AUTORES: FELIPE IDALGO ESTIGARRIBIA, FLAIZA IDALGO 
ESTIGARRIBIA, RENATO IDALGO ESTIGARRIBIA, ENZO 
IDALGO ESTIGARRIBIA 
ADVOGADOS DOS AUTORES: MARCIO PEREIRA BASSANI OAB 
nº RO1699, LEANDRO VICENTE LOW LOPES OAB nº RO785 
RÉU: ENERGIA SUSTENTÁVEL DO BRASIL S.A. - ESBR 
ADVOGADO DO RÉU: FABIO BARCELOS DA SILVA OAB nº 
SC21562 
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Vistos,
ENERGIA SUSTENTÁVEL DO BRASIL S/A opõe embargos 
de declaração contra sentença proferida por este juízo Id. 
15282457 alegando omissão, vez que foi formulado pedido de 
justiça gratuita pelos autores, não sendo analisado por este juízo 
na sentença. 
Os embargados manifestaram-se Id. 27722952. 
É o relatório. Decido.
Prescreve a nova regra processual que cabem os embargos 
de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer 
obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou 
questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a 
requerimento, corrigir erro material (art. 1.022, CPC). 
Assim, constitui pressuposto de admissibilidade dessa espécie de 
recurso há existência de obscuridade ou contradição na decisão, 
ou omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se. 
Por conseguinte, a sua finalidade consiste em completar a 
decisão omissa ou ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades, 
contradições ou omissões. 
Portanto, os embargos de declaração têm caráter integrativo 
ou aclaratório da decisão embargada. 
No caso em tela, razão assiste à parte embargante, eis que, após 
a formulação do pedido de assistência gratuita pelos autores na 
réplica, foi exarada decisão saneadora Id. 9550016, onde constou 
que o referido pedido seria analisado oportunamente, isto é, por 
ocasião da sentença de mérito, mas tal pedido não foi apreciado, o 
que passo a fazer. 
O caso discutido nos autos traz como particularidade a omissão do 
juízo acerca do pedido formulado desde à época da apresentação da 
réplica. Portanto, entendo que o benefício já havia sido pleiteado.
Portanto, entendo que os autores não podem ser prejudicados pela 
ausência de apreciação do benefício que já havia sido requerido 
nos autos.
Assim, considerando a ausência de indeferimento expresso e 
fundamentado acerca do pedido de concessão da justiça, reconheço 
o seu deferimento tácito.
Ante o exposto, com fundamento no inciso II do art. 1.022 do 
Código de Processo Civil, ACOLHO os embargos de declaração 
apresentados e, em consequência, retifico a sentença proferida, 
para alterar os termos existente, de forma que no dispositivo 
daquela decisão deverá o deferimento tácito da gratuidade judicial 
em favor dos autores.
Mantendo-se o restante inalterado. 
Aguarde-se o prazo para o manejo de recurso de apelação. Caso 
não seja interposto, arquivem-se os autos, após as baixas 
pertinentes. 
Int.
Porto Velho, quinta-feira, 21 de novembro de 2019 
{{orgao_julgador.magistrado}} 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par - email: pvh4civelgab@
tjro.jus.brProcesso n. 7050468-27.2018.8.22.0001
Classe Embargos à Execução
Assunto Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
EMBARGANTE: Direcional Ambar Empreendimentos Imobiliários 
Ltda 
ADVOGADO DO EMBARGANTE: GLEIDSON SANTOS OLIVEIRA 
OAB nº RO8479, JOAO PAULO DA SILVA SANTOS OAB nº 
DF60471 
EMBARGADO: CONDOMINIO AGUAS DO MADEIRA 
ADVOGADO DO EMBARGADO: TASSIA MARIA ARAUJO 
RODRIGUES OAB nº RO7821, NELSON SERGIO DA SILVA 
MACIEL JUNIOR OAB nº RO4763, TIAGO BARBOSA DE ARAUJO 
OAB nº RO7693, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB 
nº AC128341 

SENTENÇA
Vistos,
Trata-se de embargos à execução em que Direcional Ambar 
Empreendimentos Imobiliários Ltda demanda em face de 
Condomínio Águas do Madeira alegando em síntese que a 
embargada estaria cobrando valores além do débito referente as 
taxas condominiais de 09/2011 à 05/2014.
A embargante informa que o valor atualizado do débito é 
R$21.340,24 (vinte e um mil, trezentos e quarenta reais e vinte e 
quatro centavos).
Juntou comprovante de caução no ID 23679204, extrato de todos 
os débitos da unidade devedora (ID 23679262) e extrato do débito 
referente ao período de 09/2011 à 05/2014 no ID 27080475, cujo 
montante soma o valor de R$16.870,10 (dezesseis mil, oitocentos 
e setenta reais e dez centavos).
Recebidos os embargos com efeito suspensivo no ID 27439182.
Consta petição da embargada informando que a embargante/
executada teria sido condenada a “responder pelo pagamento 
das taxas condominiais da unidade residencial 104 do bloco 05 
referente ao período de setembro/2011 a maio/2014, eis que o 
Sr. Clemente só imitiu-se na posse da unidade residencial em 
junho/2014, não portando débito com o condomínio” e cujo valor do 
débito atualizado seria de “R$ 20.447,42 (vinte mil quatrocentos e 
quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos). Ainda é devido 
honorários no importe de 10%, R$ 2.044,74 (dois mil e quarenta e 
quatro reais e setenta e quatro centavos)”.
Intimadas para especificar provas, as partes nada requereram.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
Em análise dos autos verifico que a embargada/exequente, embora 
tenha acostado nos autos extrato de todo o débito da unidade 
residencial 104, bloco 05 no ID 23679262, tanto em em sua peça 
inicial, quanto nos extratos de atualização de débito cobram apenas 
o período em que a própria embargante reconhece como devido, 
razão pela qual REJEITO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, o que 
faço com lastro no art. 317, §3º e 4º do CPC. Por consequência, 
condeno-os ao pagamento das custas, despesas processuais, 
além de honorários advocatícios, no equivalente a 10% do valor da 
causa (CPC, art. 85, § 2º).
Junte-se cópia desta sentença nos autos de execução n. 7025962-
21.2017.8.22.0001.
Com o trânsito em julgado, transfira-se os valores depositados nestes 
autos para o processo de execução (7025962-21.2017.8.22.0001), 
pagas as custas ou inscritas em dívida ativa, arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Porto Velho, sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
Wanderley José Cardoso 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par - email: pvh4civelgab@
tjro.jus.brProcesso n. 0003529-84.2013.8.22.0001 
Classe Usucapião
Assunto Usucapião Extraordinária 
AUTOR: ALEXANDRE LEITE DE CARVALHO 
ADVOGADO DO AUTOR: ROGERIO MAURO SCHMIDT OAB nº 
RO3970 
RÉU: Espólio de Isaac Benayon Sabba 
ADVOGADO DO RÉU: JACIMAR PEREIRA RIGOLON OAB nº 
RO1740 
Vistos,
Houve erro material no despacho de ID 32805173 quanto a data 
da audiência. 
Intimem-se as partes comparecerem na audiência de instrução 
e julgamento designada para o dia 10/12/2019, às 8h30min, a 
realizar-se na sede deste juízo da 4ª Vara Cível (Av. Lauro Sodré 
n. 1728, Jardim América, nesta).
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No mais, mantenho inalterado os demais termos do despacho.
Porto Velho, sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
Wanderley José Cardoso 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par - email: pvh4civelgab@
tjro.jus.brProcesso n. 7049039-88.2019.8.22.0001
Classe Embargos à Execução
Assunto Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
EMBARGANTE: MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA AZEVEDO 
ADVOGADO DO EMBARGANTE: ARTUR LOPES DE SOUZA OAB 
nº RO6231, SERGIO CARDOSO GOMES FERREIRA JUNIOR 
OAB nº RO4407 
EMBARGADO: CONDOMINIO THE PRIME RESIDENCE 
ADVOGADO DO EMBARGADO: VANESSA RODRIGUES ALVES 
MOITA OAB nº RO5120 
DESPACHO
Compulsando os autos verifico que não há pedido de gratuidade 
processual, nem recolhimento das custas.
A lei possibilita o recolhimento de apenas 1% do valor no momento 
da distribuição da ação e o diferimento do 1% remanescente para 
após a audiência de conciliação, caso não reste frutífera.
Essa sistemática, contudo, aplica-se tão somente aos processos 
sob a égide do rito comum, vez que não há previsão de audiência 
obrigatória para os processos de execução de título extrajudicial ou 
procedimentos especiais.
Assim, sendo, determino à parte autora que, no prazo de 15 
(quinze) dias, emende a inicial, acostando aos autos o comprovante 
de recolhimento das custas iniciais, uma vez que estas devem 
perfazer o quantum de 2% (dois por cento) incidentes sobre o valor 
da causa, devendo ser respeitado o valor mínimo previsto na Lei de 
Custas (art.12, §1º, Lei 3.896/2016), ou, alternativamente, alterar 
os pedidos constantes na inicial a fim de requerer a gratuidade 
judicial, hipótese em que deverá acostar nos autos documentos 
que demonstrem que o não deferimento de tal medida acarretaria 
prejuízo ao seu sustento e, caso haja, de seus dependentes.
Certifique-se nos autos principais (n. 7008469-60.2019.8.22.0001) 
a oposição de embargos à execução.
Após, com atendimento, tornem-se os autos conclusos para a 
pasta de emenda. Decorrido o prazo sem manifestação, retornem 
os autos na pasta de extinção.
Porto Velho, sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
Wanderley José Cardoso 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par - Email: pvh4civelgab@
tjro.jus.brProcesso n. 7052363-86.2019.8.22.0001 
Classe Procedimento Comum Cível
Assunto Espécies de Contratos, Ato / Negócio Jurídico
AUTOR: UNIRON 
ADVOGADO DO AUTOR: ALINE NOVAIS CONRADO DOS 
SANTOS OAB nº SP415428 
RÉU: IZABEL CRISTINA SARAIVA DA SILVA 
ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO
Vistos,
1 - DETERMINO que a CPE faça a designação de audiência de 
conciliação, em conformidade com a pauta da CEJUSC.
A ela deverão comparecer os advogados das partes, os quais, 
querendo, deverão convidá-las para se fazerem presentes.

2 - CITE-SE e INTIME-SE o réu para a audiência de conciliação, na 
forma do artigo 334 NCPC, para querendo, comparecer na mesma, 
acompanhada de advogado ou Defensor Público.
O prazo para oferecimento da contestação é de 15 (quinze) dias, 
a iniciar da data da audiência de tentativa de conciliação, caso 
frustrada, salvo hipóteses dos incisos II e III do art. 335 do CPC.
Se a parte requerida não contestar a ação, será considerado revel 
e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela 
parte autora (art. 344 do CPC).
3 - Na hipótese de desinteresse na realização de audiência de 
conciliação, deverá a parte requerida fazê-lo expressamente com 
antecedência mínima de 10 (dez) dias de sua realização, ocasião 
em que o prazo para defesa se iniciará do protocolo da petição.
4 - Intime-se a parte autora por meio de seu advogado (art. 334, 
3º, do CPC).
5 - Advirto as partes, também, que na hipótese de não 
comparecimento injustificado a tal audiência de conciliação, que 
estarão sujeitas a uma multa equivalente a até 2% (dois por cento) 
da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (CPC, 
art. 334, § 8º).
6 - Havendo contestação, intime-se o autor para apresentar réplica, 
no prazo de 15 (quinze) dias.
7 - Após, intimem-se as partes para dizer que provas pretendem 
produzir, justificando sua necessidade e conveniência, no prazo de 
15 (quinze) dias.
Na hipótese das partes requererem julgamento antecipado da 
lide, ou não se manifestarem, retornem os autos conclusos para 
sentença.
8 - Havendo manifestação para produção de provas, retornem os 
autos conclusos para saneamento.
9 - Restando infrutífera a tentativa de citação por carta pelos 
motivos: ausente, mudou-se, não procurado e endereço insuficiente, 
expeça-se mandado de citação.
10 - Restando infrutífera a tentativa de citação por carta e/ou 
mandado, deverá a parte autora ser instada a se manifestar em 
termos de prosseguimento do feito. 
11 - Caso o autor requeira novas diligências, já deverá o fazer com o 
devido recolhimento das custas (cód. 1007). Sendo beneficiário da 
gratuidade judiciária deverá a CPE cadastrar as taxas no sistema 
de custas, mesmo que o seu pagamento não seja exigido.
12 - Em caso de inércia do causídico da parte autora, intime-se o 
autor pessoalmente para, no prazo de 5 (cinco) dias, constituir novo 
advogado e dar andamento ao feito, sob pena de arquivamento 
e/ou extinção do processo conforme disposto no art. 485, III, §1º 
NCPC.
Expeça-se o necessário.
Int.
VIAS DESTE DESPACHO SERVIRÃO COMO CARTA/
MANDADO
NOME: RÉU: IZABEL CRISTINA SARAIVA DA SILVA CPF nº 
860.168.142-53 
ENDEREÇO: Rua peperônia, N° 6065 – Lagoinha – Porto Velho – 
RO, CEP: 76829-752
FINALIDADE: Citar a parte Requerida para comparecer à audiência 
de conciliação juntamente com seu advogado ou Defensor Público. 
Bem como, responder a ação no prazo de 15 dias a partir da 
audiência de conciliação, em caso de desinteresse na realização 
da mesma, deverá a parte requerida fazê-lo expressamente com 
antecedência mínima de 10 (dez) dias de sua realização, ocasião 
em que o prazo para defesa se iniciará do protocolo da petição.
ADVERTÊNCIAS: Se a parte requerida não contestar a ação, será 
considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 
fato formuladas pela parte autora.
As informações do processo poderão ser consultadas no site do 
Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.tjro.jus.br/inicio-pje.
Porto Velho, sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
Wanderley José Cardoso 
Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par - email: pvh4civelgab@
tjro.jus.brProcesso n. 7020732-95.2017.8.22.0001
Classe Procedimento Comum Cível
Assunto Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito
AUTOR: JANDER GOIS CARIOCA 
ADVOGADO DO AUTOR: MAURO PEREIRA MAGALHAES OAB 
nº RO6712 
RÉU: FRANCISCO DAS CHAGAS CARNEIRO 
ADVOGADO DO RÉU: FRANCISCO LOPES COELHO OAB nº 
RO678 
Vistos e examinados,
JANDER GOIS CARIOCA DE SOUZA, beneficiário da justiça 
gratuita, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais 
em face de FRANCISCO DAS CHAGAS CARNEIRO, alegando, em 
síntese, que no dia 21/12/2013, o estava saindo da sua residência 
conduzindo uma bicicleta com o intuito de chegar ao seu trabalho, 
quando foi atropelado pelo requerido.
Afirma, também que o requerido conduzia o veículo S10, Placa JYJ 
2177, estava dirigindo sob o efeito de bebida alcool, razão pela 
saiu da pista e invadiu a calçada atropelando o autor, sendo que 
seguida fugiu sem prestar socorro, sendo que em seguida foi preso 
em flagrante e conduzido a Central de Polícia.
Diz, que em razão das lesões sofridas não conseguiu mais trabalhar, 
e por tal razão ficou incapacitando para o labor e por tais motivos, 
requer indenização pelos danos materiais e morais sofridos.
A inicial veio instruída com documentos de representação, 
documentos pessoais, prontuários e laudos médicos.
A parte requerida apresentou contestação Id. 18673310 arguindo 
em preliminar a ocorrência da prescrição. No mérito afirma não 
estarem presentes os pressupostos da responsabilidade civil, bem 
como requereu o acolhimento da preliminar, e/ou a improcedência 
dos pedidos.
Com a peça de defesa também apresentou procuração e 
documentos.
Houve réplica Id. 19767622.
Realizada audiência Id. 22718242 a tentativa de conciliação restou 
infrutífera.
As partes foram intimadas para especificação de provas Id. 
26827599, e somente a parte autora manifestou-se pugnando pela 
produção de prova testemunhal Id. 27286377.
É o relatório. Decido.
Da preliminar de prejudicial de mérito. Prescrição.
Sem necessidade de elastério, por ter o fato ocorrido há muito tempo 
(ano de 2013) é imprescindível verificar a eventual ocorrência de 
prescrição, eis que, uma vez configurada, sagra-se como instituto 
jurídico apto a fulminar a pretensão de reparação do autor.
Anote-se que inexiste violação ao direito das partes em razão 
de ser inquestionavelmente matéria de ordem pública, portanto, 
apreciável a qualquer momento da lide. 
O entendimento consolidado pelo STJ é no sentido de que nas 
ações de responsabilidade civil, em geral, o prazo prescricional 
inicia-se na data do evento danoso.
Nos termos nos termos do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil, 
a pretensão indenizatória (reparação civil) decorrente de acidente 
de trânsito prescreve em 3 (três) anos, logo considerando que dos 
autos se extrai que o requerente sofreu acidente automobilístico 
em 21/12/2013, e a ação foi proposta em 17/05/2017, razão pela 
qual entendo que houve a prescrição da pretensão indenizatória.
Esse também é o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE 
TRÂNSITO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. 
REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TERMO 
INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ACIDENTE. INCIDÊNCIA 
DO ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. NÃO APLICAÇÃO DA 
SÚMULA 278 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. 

A pretensão indenizatória (reparação civil) decorrente de acidente 
de trânsito prescreve em 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, 
§ 3º, V, do Código Civil. Precedentes. 2. A Súmula 278 do STJ 
não se aplica ao presente caso porque não se trata de cobrança 
de seguro por invalidez, mas sim de indenização por ato ilícito. 
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1526711 
MS 2015/0081045-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
Data de Julgamento: 21/09/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de 
Publicação: DJe 29/09/2017).
Observo que existe obstáculo intransponível e que prejudica a 
instrução e o julgamento dos pedidos do autor, concludentemente, 
deve a preliminar de prescrição arguida pela parte ré ser acolhida.
Ante ao exposto, acolho a preliminar arguida pela parte requerida 
e reconheço a prescrição da presente e julgo extinto o feito, com 
fundamento no art. 487, II do Código de Processo Civil.
Em razão da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das 
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que 
fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, uma vez 
que sequer foi necessária impugnação ou instrução processual, nos 
termos do art. 85, § 2º, do CPC, observada a condição suspensiva 
prevista no art. 98, § 3º do CPC.
Observadas as formalidades legais e transitada em julgado a 
presente sentença, arquivem-se.
P.R.I.
Porto Velho, quinta-feira, 21 de novembro de 2019 
{{orgao_julgador.magistrado}} 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par - email: pvh4civelgab@
tjro.jus.brProcesso n. 7052383-77.2019.8.22.0001
Classe Procedimento Comum Cível
Assunto Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, 
Atraso de vôo, Cancelamento de vôo
AUTOR: LUCAS SANTOS FERREIRA BARBOSA 
ADVOGADO DO AUTOR: CAMILA CHAUL AIDAR PEREIRA OAB 
nº RO5777 
RÉU: LATAM LINHAS AEREAS S/A 
ADVOGADO DO RÉU: 
SENTENÇA
Vistos.
A presente ação foi proposta nesta comarca de Porto Velho/RO, 
no entanto, nada existe a justificar a tramitação deste processo 
nesta comarca, tendo em vista que o domicílio da parte autora é o 
município e comarca de Milagres/CE, conforme consta na petição 
inicial e no comprovante de endereço.
Ademais, verifica-se que o ato ou fato ensejador de eventual 
reparação, ocorrera em Manaus/AM, não estando presente o foro 
listado no art. 53, IV, do CPC.
Posto isso, DECLARO a incompetência absoluta deste juízo para 
processar e julgar a presente ação e por consequência, JULGO 
EXTINTO O FEITO sem apreciação do mérito, com fundamento no 
art. 485, I, do Código de Processo Civil.
Intime-se a parte autora quanto a esta sentença.
Transitado em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se com 
as baixas devidas.
Havendo apelação antes do trânsito em julgado, intime-se o 
apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias (CPC, 
artigo 1.010, § 1º).
Com as contrarrazões ou certificado o decurso do prazo sem a 
respectiva apresentação, remetam-se os autos à instância superior 
para julgamento do recurso (CPC, artigo 1.010, § 3º).
Porto Velho, sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
Wanderley José Cardoso 
Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par - email: pvh4civelgab@
tjro.jus.brProcesso n. 7019824-67.2019.8.22.0001
Classe Procedimento Comum Cível
Assunto Desconsideração da Personalidade Jurídica
AUTOR: MERCANTIL NOVA ERA LTDA 
ADVOGADO DO AUTOR: LUIS SERGIO DE PAULA COSTA OAB 
nº RO4558 
RÉUS: OZIMAR VENANCIO DA SILVA, UEILER SERGIO DE 
SOUZA GONDIM 
ADVOGADOS DOS RÉUS: 
DESPACHO
1 - Realizada a consulta do endereço do executado por meio 
do sistema informatizado bacenjud, esta restou frutífera, conforme 
anexo.
2 - Sendo localizado endereço nesta comarca intime-se o exequente 
para recolher custas da diligência do oficial de justiça, no prazo 
de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da diligência e 
consequente arquivamento do feito.
3 - Na hipótese do executado residir em comarca de outro estado, a 
CPE fará a expedição da carta precatória e intimará o advogado para 
distribuí-la e comprovar a sua distribuição nestes autos no prazo de 
30 (trinta) dias.
Tratando-se de pedido de desconsideração da personalidade 
jurídica, determino a citação da pessoa física para contestar, no 
prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos arts. 134 e 135, do 
NCPC.
Anote-se o incidente da desconsideração da personalidade jurídica 
no processo principal n. 0025766-49.2012.8.22.0001 para, por 
derradeiro, proceder com a suspensão do trâmite processual deste, 
em observância do § 3º do art. 134, do NCPC.
Em caso de inércia do causídico da parte autora, intime-
se o autor pessoalmente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
constituir advogado e dar andamento ao feito, sob pena de 
arquivamento e/ou extinção do processo conforme disposto no art. 
485, III, §1º NCPC
Int.
Porto Velho, sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
Wanderley José Cardoso 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par - email: pvh4civelgab@
tjro.jus.brProcesso n. 7050153-62.2019.8.22.0001
Classe Procedimento Comum Cível
Assunto DIREITO DO CONSUMIDOR, Fornecimento de Energia 
Elétrica
AUTOR: ROBSON RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO DO AUTOR: GABRIEL DE MORAES CORREIA 
TOMASETE OAB nº RO2641
RÉU: ENERGISA S/A
ADVOGADO DO RÉU: 
Vistos,
1 -A parte autora comprovou o recolhimento das custas 
processuais.
2 - Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c 
reparação indenizatória por danos morais e tutela de urgência proposta 
por ROBSON RODRIGUES DA SILVA em face ENERGISA S/A.
Narra a autora, em síntese, que é titular da unidade consumidora 
implantada no seu estabelecimento residencial, sitado na Rua 
Dourado, 4672, CS 5, Bairro Lagoa, Porto Velho/RO, CEP 76.812-
040. Afirmou que, no dia 28.08.2019 a requerida procedeu a retirada 
de seu medidor, sem qualquer comunicação prévia, oportunidade 
em que fora lavrado Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI. 

Aduz, ainda, que sua energia elétrica corresponde entre R$ 
1.447,09 a R$ 1.267,02, todavia a autora recebeu multa por 
supostas irregularidades em seu medidor, correspondendo ao valor 
de R$ 50.304,90 (cinquenta mil, trezentos e quatro reais e noventa 
mil reais), notificada em 24.09.2019, sob pena de interrupção do 
fornecimento de energia elétrica, valores esses contrários ao seu 
consumo mensal.
Ao final, pretende a parte autora, em sede de antecipação dos 
efeitos da tutela, que seja determinada a interrupção da cobrança 
da fatura no valor de R$ 50.304,90, bem como que a requerida se 
abstenha de proceder a interrupção do fornecimento de energia 
elétrica e a inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção 
ao crédito e, no mérito, pugna pela declaração de inexistência do 
débito e condenação da ré ao pagamento de danos morais no 
importe de R$15.000,00.
Com a inicial, vieram procuração e documentos.
Vieram-me os autos conclusos.
DECIDO.
Como sabido, para a possibilidade de antecipar os efeitos da 
tutela total ou parcialmente, deve haver prova inequívoca dos 
fatos relatados pela parte autora, o convencimento do juiz acerca 
da verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano 
irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, caracterização do 
abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do 
réu (art. 300, § 3º, CPC). 
Entendo, in casu, que a probabilidade do direito se evidencia pelo 
questionamento em relação à legalidade da cobrança, uma vez que 
o consumo se mostra diverso em relação aos anteriores, conforme 
a análise de débitos anteriores. Ademais, restou demonstrada 
a configuração de relação jurídica entre as partes e ainda a 
comprovação de que fora realizada inspeção do medidor de energia 
elétrica, que por sua vez, sabe-se corresponder a ato unilateral da 
ré.
Por sua vez, o perigo de dano se evidencia pela eventual suspensão 
do fornecimento de energia e a futura inscrição do nome do autora 
junto aos órgãos de proteção ao crédito, presumindo-se os prejuízos 
causados com iminente corte.
Com relação ao § 3º do art. 300 do CPC, a pretensão é reversível, 
sendo plenamente possível o retorno ao status quo antes, visto 
que se houver eventual improcedência da demanda, a requerida 
poderá retomar a cobrança em face da autora, não evidenciando 
nenhum prejuízo.
Assim, considerando a natureza do bem de consumo fornecido, em 
face de sua essencialidade, da qual não pode prescindir o cidadão, 
entendo por bem a manutenção do fornecimento de energia, 
enquanto o débito encontrar-se em discussão.
Presentes, pois, os requisitos exigidos pelo art. 300, do Novo 
Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência 
de natureza antecipada formulado por ROBSON RODRIGUES 
DA SILVA em face ENERGISA S/A, e determino que a requerida 
interrompa a cobrança da fatura no valor de R$ 50.304,90 e se 
abstenha de proceder a interrupção do fornecimento de energia 
elétrica e a inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao 
crédito, referente a Unidade Consumidora nº 0316341-5 referente 
a fatura no valor de R$ 50.304,90, sob pena de multa diária de 
R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de 20 (vinte) dias, podendo 
tal valor ser majorado em caso de descumprimento.
3 - Determino que a CPE faça a designação de audiência de 
conciliação, em conformidade com a pauta da CEJUSC.
A ela deverão comparecer os advogados das partes, os quais, 
querendo, deverão convidá-las para se fazerem presentes.
4 - Cite-se e Intime-se o réu para a audiência de conciliação, na 
forma do artigo 334 CPC, para querendo, comparecer na mesma, 
acompanhada de advogado ou Defensor Público.
O prazo para oferecimento da contestação é de 15 (quinze) dias, 
a iniciar da data da audiência de tentativa de conciliação, caso 
frustrada, salvo hipóteses dos incisos II e III do art. 335 do CPC.
Se a parte requerida não contestar a ação, será considerado revel 
e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela 
parte autora (art. 344 do CPC).
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5 - Na hipótese de desinteresse na realização de audiência de 
conciliação, deverá a parte requerida fazê-lo expressamente com 
antecedência mínima de 10 (dez) dias de sua realização, ocasião 
em que o prazo para defesa se iniciará do protocolo da petição.
6 - Intime-se a parte autora por meio de seu advogado (art. 334, 
3º, do CPC).
7 - Advirto às partes, também, que na hipótese de não 
comparecimento injustificado a tal audiência de conciliação, que 
estarão sujeitas a uma multa equivalente a até 2% (dois por cento) 
da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (CPC, 
art. 334, § 8º).
8 - Havendo contestação, intime-se o autor para apresentar réplica, 
no prazo de 15 (quinze) dias.
9 - Após, intimem-se as partes para dizer que provas pretendem 
produzir, justificando sua necessidade e conveniência, no prazo de 
15 (quinze) dias.
Na hipótese das partes requererem julgamento antecipado da 
lide, ou não se manifestarem, retornem os autos conclusos para 
sentença.
10 - Havendo manifestação para produção de provas, retornem os 
autos conclusos para saneamento.
11 - Restando infrutífera a tentativa de citação por carta pelos 
motivos: ausente, não procurado e endereço insuficiente, expeça-
se mandado de citação.
12 - Restando infrutífera a tentativa de citação por mandado, deverá 
a parte autora ser instada a se manifestar em termos de 
prosseguimento do feito. 
13 - Caso o autor requeira novas diligências, já deverá o fazer com o 
devido recolhimento das custas (cód. 1007). Sendo beneficiário da 
gratuidade judiciária deverá a CPE cadastrar as taxas no sistema 
de custas, mesmo que o seu pagamento não seja exigido.
14 - Em caso de inércia do causídico da parte autora, intime-se o 
autor pessoalmente para, no prazo de 5 (cinco) dias, constituir novo 
advogado e dar andamento ao feito, sob pena de arquivamento 
e/ou extinção do processo conforme disposto no art. 485, III, §1º 
CPC.
Expeça-se o necessário.
Int.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019 
Wanderley José Cardoso 
Juiz(a) de Direito
VIAS DESTE DESPACHO SERVIRÃO COMO CARTA/MANDADO 
A SER CUMPRIDA POR OFICIAL PLANTONISTA
NOME: ENERGISA S.A. 
ENDEREÇO: Av. Imigrantes, 4137, Industrial, no município de 
Porto Velho/RO, CEP: 76.821-063
FINALIDADE: INTIMAR a Requerida para cumprimento imediato 
da Concessão da Liminar acima mencionada. Bem como, 
para CITAÇÃO E INTIMAÇÃO do Requerido, comparecer na 
audiência de Conciliação acima designada e, querendo, apresentar 
Resposta.
ADVERTÊNCIAS: Se a parte requerida não contestar a ação, será 
considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 
fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). 
As informações do processo poderão ser consultadas no site do 
Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.tjro.jus.br/inicio-pje.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 4civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7011269-95.2018.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: LEONDES ALVES DE LIMA

Advogados do(a) AUTOR: FELIPE GOES GOMES DE AGUIAR 
- RO4494, MARCIA YUMI MITSUTAKE - RO7835, TERESA 
CRISTINA ARANHA DE BRITO - RO5798
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO AUTOR 
Fica a parte AUTORA intimada a requerer o que entender de direito 
no prazo de 05 dias.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par - email: pvh4civelgab@
tjro.jus.brProcesso n. 7034984-69.2018.8.22.0001 
Classe Procedimento Comum Cível
Assunto Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro 
de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Assistência 
Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Antecipação de Tutela 
/ Tutela Específica 
AUTOR: ADEMIR ANTONIO MARANGONI 
ADVOGADO DO AUTOR: JOSIMA ALVES DA COSTA JUNIOR 
OAB nº RO4156 
RÉU: BANCO SANTANDER 
ADVOGADO DO RÉU: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM 
OAB nº ES18694 
Vistos,
Trata-se de declaratória de inexistência de débito c.c reparação 
de danos materiais e morais com pedido de tutela provisória de 
urgência ajuizado por Ademir Antônio Marangoni em face de Banco 
Santander S/A, ao argumento de que no 18/10/2017 identificou a 
ocorrência de saque, empréstimo e a emissão de talonários de 
cheque e cartão de crédito, e devido o retorno do cheque por 
ausência de fundos, seu nome foi incluído junto ao Cadastro de 
Cheques Sem Fundos. Ao final, requereu a declaração da nulidade 
da cobrança da fatura de cartão de crédito no valor de R$ 11.695,73, 
restituição da quantia de R$ 5.940,26 que fora debitada em sua 
conta corrente indevidamente, condenação da parte requerida em 
dano morais no valor de R$ 10.000,00 e ainda o cancelamento 
definitivo do cartão de crédito Santander Style Platinum.
Em trâmite perante o juízo da 1ª Vara Cível desta comarca, na 
decisão de Id nº 21151890, determinou-se a baixa da inscrição 
no nome da parte autora de quaisquer cadastros de restrição ao 
crédito.
Citada (Id nº 21767233), a parte requerida apresentou contestação 
no Id nº 22683832 páginas 01/10, oportunidade em que arguiu 
a preliminar de conexão com os autos do processo nº 7047096-
07.2017.8.22.0001 em trâmite na 4ª Vara Cível desta comarca e ao 
final requereu a improcedência dos pedidos iniciais.
Conciliação restou infrutífera – Id nº 22706075.
A parte autora apresentou réplica no Id nº 23371579 páginas 
01/10.
O juízo da 1ª Vara Cível de Porto Velho/RO declinou a competência, 
conforme observa-se no Id nº 25209768 páginas 01/02.
Intimadas as partes sobre o interesse em produzir provas (Id 
nº 27331241), a parte autora noticiou não possuir provas (Id 
nº 27626347) e a requerida pleiteou o depoimento pessoal da 
parte autora, resguardando ainda o direito a contraprova (Id nº 
29071866).
Pois bem, verifica-se que não foram arguidas preliminares.
Não sendo possível o julgamento antecipado da lide ou do processo 
no estado em que se encontra, bem como diante da necessidade 
da produção de prova oral, defiro o pedido formulado pela parte 
requerida no Id nº 29071866, consistente no depoimento pessoal 
das partes.
A necessidade de produção de prova, aqui, volta-se a necessidade 
de comprovação do ilícito e fraude apontados pela parte autora, 
razão pela qual, fixo-o como ponto controvertido.
Não vislumbro nulidades ou outras irregularidades a serem sanadas, 
supridas ou decretadas, razão pela qual julgo saneado o feito.
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Para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 
12 de fevereiro de 2020, às 10h30min.
Consigne-se às partes que seus causídicos deverão informar 
ou intimar a testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e 
do local da audiência designada, dispensando-se a intimação 
do juízo. Ademais, ressalta-se que a referida intimação deverá 
ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 
advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 
(três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 
intimação e do comprovante de recebimento, que em caso de 
inércia da intimação da testemunha, importará presunção da 
desistência de sua inquirição, consoante art. 455, §§§ 1º, 2º e 3º, 
do CPC.
Caso a parte se comprometa em levar a testemunha à audiência, 
independentemente da intimação, presumir-se-á que em caso 
de a testemunha não comparecer, que a parte desistiu de sua 
inquirição.
Intimem-se às partes.
Aguarde a solenidade designada.
Pratique-se o necessário.
Porto Velho, sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
Wanderley José Cardoso 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par - Email: pvh4civelgab@
tjro.jus.brProcesso n. 0020508-58.2012.8.22.0001
Classe Procedimento Comum Cível
Assunto Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano 
Material
AUTORES: FABRICIO RABELO FERREIRA, MARIANO 
FERREIRA LEITE, RAIMUNDA NONATA SANTOS DA COSTA, 
MARILENE LEITE DA COSTA, IVANILDE SOARES DE 
CARVALHO, RAIMUNDA DE NAZARE SANTIAGO DE OLIVEIRA, 
AGLISSON DOS SANTOS MENDES, MARIA APARECIDA DE 
BRITO SILVA, DANIELE RAMOS DOS SANTOS CARDOSO, 
JOSIAS BATISTA DE NASCIMENTO
ADVOGADOS DOS AUTORES: VALERIA PAULINO OAB nº 
SP153898, EVERTHON BARBOSA PADILHA DE MELO OAB 
nº RO3531, CLODOALDO LUIS RODRIGUES OAB nº RO2720, 
JORGE FELYPE COSTA DE AGUIAR DOS SANTOS OAB nº 
RO2844
RÉUS: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A., CONSORCIO 
CONSTRUTOR SANTO ANTONIO - CCSA, ENERGIA 
SUSTENTÁVEL DO BRASIL S.A. - ESBR
ADVOGADOS DOS RÉUS: IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA 
CARDOSO OAB nº RO796, JAIME PEDROSA DOS SANTOS 
NETO OAB nº RO4315, ROCHILMER MELLO DA ROCHA 
FILHO OAB nº RO635, GIUSEPPE GIAMUNDO NETO OAB 
nº SP234412, EDGARD HERMELINO LEITE JUNIOR OAB nº 
AM6090, CLAYTON CONRAT KUSSLER OAB nº RO3861, LIGIA 
FAVERO GOMES E SILVA OAB nº SP235033, ANTONIO CELSO 
FONSECA PUGLIESE OAB nº SP155105
Vistos,
Por observar que eventual acolhimento dos embargos implicará 
na modificação da decisão embargada, atento ao disposto no 
art. 1.023, § 2º, do CPC, fica intimada a parte autora para que, 
no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se quanto aos embargos 
de declaração.
Decorrido o prazo supramencionado, com ou sem manifestação 
da parte requerida, retornem-me conclusos os autos. 
Int.
Porto Velho - sexta-feira, 22 de novembro de 2019
Wanderley José Cardoso
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par - email: pvh4civelgab@
tjro.jus.brProcesso n. 0001224-93.2014.8.22.0001 
Classe Procedimento Comum Cível
Assunto Imissão 
AUTOR: MAHMOUD FAWZI EL RAFIHI 
ADVOGADO DO AUTOR: FERNANDO DA SILVA MAIA OAB nº 
RO452 
RÉUS: VANESSA CAVALCANTE E SILVA, Fausto Manoel E 
Silva 
ADVOGADOS DOS RÉUS: ROSEANNE DA SILVA MOQUEDACE 
SANTOS OAB nº GO25333, SINTIA MARIA FONTENELE OAB nº 
RO3356 
Vistos,
Trata-se de ação reivindicatória c.c pedido de antecipação de tutela 
ajuizada por Mahmoud Fawzi El Rafihi em desfavor de Fausto 
Manoel e Silva, oportunidade em que pleiteia a desocupação do 
imóvel pelo requerido, bem como sua condenação em perdas e 
danos e desfazimento das benfeitorias.
Afirma a parte autora ser legítima proprietária do imóvel situado na 
Rua João Goulart, nº 3.465, Bairro São João Bosco, quadra 139, 
setor 2, correspondente a área de 572 m², devidamente registrado 
no 1º Ofício de Registro de Imóveis em Porto Velho/RO.
Destaca que no mês de dezembro de 1993, cedeu ao requerido 
o mencionado imóvel, considerando que este possuía moradia ao 
lado do bem do autor, sob a condição de que posteriormente as 
partes poderiam entabular algum tipo de acordo para resolução da 
área.
Por fim, menciona que por vezes solicitou a devolução do imóvel, 
todavia sem êxito.
Designou-se audiência de justificação prévia e ainda determinou-
se a citação da parte requerida (Id nº 21807055 página 47).
Citado o requerido (Id nº 21807055 página 82), arguiu as preliminares 
de incompetência absoluta, sob alegação de que o imóvel em 
questão é pertencente ao patrimônio da União; ilegitimidade passiva 
ao argumento de que realizou a doação do imóvel para sua filha, 
Vanessa Cavalcante e Silva; inépcia da inicial diante da ausência 
de pedido possessório, já que a parte autora teria se limitado ao 
pedido de desocupação do imóvel e, por fim, denunciação à lide, 
a fim de inclusão de sua filha no polo passivo da demanda. No 
mérito, requereu a improcedência dos pedidos iniciais.
A parte autora apresentou impugnação (Id nº 21807082 páginas 
43/48).
No Id nº 21807082 página 60, deferiu-se a denunciação à lide e 
determinou-se a citação da denunciada.
Citada (Id nº 21807082 página 68), apresentou contestação, 
instante em que suscitou a preliminar de incompetência absoluta ao 
argumento de que o imóvel em litígio é pertencente ao patrimônio 
da União. Ao final requereu a improcedência dos pedidos iniciais.
A parte autora apresentou réplica (Id nº 21807098 página 33).
No Id nº 21807098 página 44, o autor requereu a produção de 
prova testemunhal.
Os requeridos, por sua vez, pleitearam a produção de prova 
documental, testemunhal e ainda depoimento pessoal do autor (Id 
nº 21807098 páginas 49/48).
Intimou-se a União, a fim de esclarecer o interesse na causa, tendo 
em vista a preliminar de incompetência absoluta suscitada (Id nº 
21807098 páginas 54/55). Todavia, intimada, por duas vezes, 
quedou-se inerte (Id nº 21807098 página 60 e página 63).
As partes requeridas noticiaram a constituição de novo causídico e 
reiteração a produção de provas (Id nº 23606255 páginas 01/02).
Pois bem, apresentadas preliminares passo a analisá-las.
Da incompetência absoluta
Por meio da certidão de cadeia dominial de Id nº 21807098 páginas 
51/52, verifica-se que o imóvel não mais pertence a União. Ademais, 
verifica-se que devidamente intimada a União, quedou-se inerte.
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Desta feita, rechaça-se a preliminar ventilada.
Da ilegitimidade passiva
Com efeito, a alegação de ilegitimidade passiva se confunde com 
o mérito da causa, sendo oportuno avaliá-la em tempo oportuno, 
após produção de provas, ou seja, quando da decisão final.
Assim sendo, refuto a mencionada preliminar.
Da inépcia da inicial
Afasto a preliminar de inépcia da inicial, porquanto pois os pedidos 
da autora são certos, determinados, claros, precisos e permitem 
à requerida o exercício pleno de seu direito constitucional ao 
contraditório e à ampla defesa.
Da denunciação da lide
Referida preliminar já foi acolhida no Id nº 21807082 página 60.
Não sendo possível o julgamento antecipado da lide ou do 
processo no estado em que se encontra, bem como diante da 
necessidade da produção de prova oral, defiro o pedido das 
partes de produção de prova testemunhal e depoimento pessoal 
do autor.
Ademais, indefiro o pedido de prova documental, consistente na 
expedição de ofício a operadora de telefonia Oi, porquanto é ônus 
da parte requerida apresentar os comprovantes de transferência 
de eventual titularidade de linha telefônica.
A necessidade de produção de prova, aqui, volta-se na 
comprovação do negócio jurídico firmado entre as partes e 
eventual ocupação irregular do imóvel pelos requeridos.
Não vislumbro nulidades ou outras irregularidades a serem 
sanadas, supridas ou decretadas, razão pela qual julgo saneado 
o feito.
Para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o 
dia 05 de fevereiro de 2020, às 11h30min, a ser realizada na sala 
de audiência deste juízo.
Consigne-se às partes que seus causídicos deverão informar 
ou intimar as testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e 
do local da audiência designada, dispensando-se a intimação 
do juízo. Ademais, ressalta-se que a referida intimação deverá 
ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 
advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 
(três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 
intimação e do comprovante de recebimento, que em caso de 
inércia da intimação da testemunha, importará presunção da 
desistência de sua inquirição, consoante art. 455, §§§ 1º, 2º e 3º, 
do CPC.
Caso a parte se comprometa em levar a testemunha à audiência, 
independentemente da intimação, presumir-se-á que em caso 
de a testemunha não comparecer, que a parte desistiu de sua 
inquirição.
Aguarde a solenidade designada.
Cadastre-se no PJE o novo causídico da parte requerida.
Pratique-se o necessário.
Porto Velho, quinta-feira, 21 de novembro de 2019 
Wanderley José Cardoso 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par - email: pvh4civelgab@
tjro.jus.brProcesso n. 7040038-16.2018.8.22.0001
Classe Procedimento Comum Cível
Assunto Contratos Bancários
AUTOR: Banco Bradesco S/A 
ADVOGADO DO AUTOR: MAURO PAULO GALERA MARI OAB 
nº AC4937 
RÉU: MONICA FERREIRA CUELLAR 
ADVOGADO DO RÉU: ANNE BIANCA DOS SANTOS PIMENTEL 
OAB nº RO8490 
Vistos,

Trata-se de ação ordinária de cobrança em que BANCO 
BRADESCO S/A demanda em face de MÔNICA FERREIRA 
CUELLAR, alegando em síntese ser credor da requerida na 
importância de R$57.236,96 (cinquenta e sete mil, duzentos e trinta 
e seis reais e noventa e seis centavos) referente ao contrato nº 
346/3354639 – C/C 11942-3 – Ag. 7167, onde o credor concedeu 
um limite de crédito pessoal no valor de R$26.616,38 (vinte e 
seis mil, seiscentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos), 
para ser restituído em 48 parcelas no valor de R$2.081,93 (dois 
mil, oitenta e um reais e noventa e três centavos), com vencimento 
final em 06.04.2020.
Conta que a requerida deixou sua conta corrente em descoberto, 
ficando em mora a partir da parcela vencida em 05/10/2016.
Informa o valor atualizado do débito até a data de 05/10/2019 
na quantia de R$58.793,20 (cinquenta e oito mil, setecentos e 
noventa e três reais e vinte centavos).
Ao final requereu seja reconhecido o débito e a requerida 
compelida ao pagamento.
Com a inicial vieram procuração e documentos.
Audiência de conciliação restou infrutífera (ID 24583721).
Citada a requerida apresentou contestação com reconvenção no 
ID 24956757, arguindo preliminar de inépcia da petição inicial, e 
no mérito alega na verdade ter firmado contrato de empréstimo no 
valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), cujo pagamento se daria 
em 36 (trinta e seis) parcelas de R$2.081,93 (dois mil, oitenta e 
um reais e noventa e três centavos).
Assevera que efetuou o pagamento de oito parcelas, deixando de 
pagá-las por ter ficado desempregada.
Afirma que a parte autora age de má-fé ou antecipar o vencimento 
das parcelas ou vencer, bem como ao aumentar a quantidade de 
parcelas de 36 para 48.
Requereu acolhimento da preliminar, ou julgamento improcedente 
dos pedidos iniciais.
Em reconvenção argumenta que pactou com o reconvinte/autor 
contrato de empréstimo pessoal com taxas de 5,55% e 91,204% 
ao mês e que essas taxas seriam abusivas.
Alega que há relação consumerista no contrato pactuado.
Busca revisão das cláusulas contratuais, a fim de adequá-lo ao 
ordenamento jurídico.
Pugnou pela concessão de gratuidade judiciária.
Requereu julgamento procedente dos pedidos em reconvenção.
Com a peça vieram procuração e documentos.
Vieram os autos conclusos.
Em análise os autos vejo que o autor cobra débito referente ao 
contrato 3 313354741, contrato de origem n. 000721781, valor 
do contrato R$26.616,38 (vinte e seis mil, seiscentos e dezesseis 
reais e trinta e oito centavos), data da celebração: 28/03/2016 
e vencimento da última parcela 06/04/2020, valor das parcelas 
R$2.081,93 (dois mil, oitenta e um reais e noventa e três 
centavos).
Enquanto que a requerida rebate argumentando que seu débito 
é oriundo do contrato n. 1600-07081-65, valor do contrato 
R$30.000,00 (trinta mil reais), data liberação 22/12/2015, 
vencimento da primeira parcela 05/02/2016 e vencimento da 
última parcela 07/01/2019, valor das parcelas R$2.081,93 (dois 
mil, oitenta e um reais e noventa e três centavos).
Pois bem.
Considerando que há inconsistências quanto ao contrato 
celebrado entre as partes, entendo ser necessário a conversão 
da sentença em diligência.
Razão pela qual determino que as partes esclareçam quantos 
contratos de financiamento/empréstimo a parte requerida celebrou 
junto o autor, devendo inclusive acostar nos autos os extratos de 
empréstimo/financiamento celebrados entre as partes, mesmo 
que estes não sejam objeto dessa lide, no prazo de 15 (quinze) 
dias.
Após retornem os autos conclusos para sentença.
Porto Velho, sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
Wanderley José Cardoso 
Juiz de Direito
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5ª VARA CÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo: 0017631-
48.2012.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral, Dano Ambiental, Indenização 
por Dano Material 
Parte autora: AUTORES: ONETE BRAGA DA CUNHA, LUCINEIDE 
DA SILVA DE SOUZA, JOAO SILVA DA ROCHA, OBEDES BENTO, 
EDNA MORAIS DOS SANTOS, PATRICIA VILLIS DE OLIVEIRA, 
ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO, MARIA DO SOCORRO 
SOARES DE PAULA, ADENILSON VIEIRA DE PINHO, ANTONIO 
MARTINS DE SOUZA 
Advogado da parte autora: ADVOGADOS DOS AUTORES: 
CLODOALDO LUIS RODRIGUES OAB nº RO2720, GUSTAVO 
LAURO KORTE JUNIOR OAB nº SP14983, VALERIA PAULINO 
OAB nº SP153898 
Parte requerida: RÉUS: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A., 
CONSORCIO CONSTRUTOR SANTO ANTONIO - CCSA, 
ENERGIA SUSTENTÁVEL DO BRASIL S.A. - ESBR 
Advogado da parte requerida: ADVOGADOS DOS RÉUS: LIGIA 
FAVERO GOMES E SILVA OAB nº SP235033, ANTONIO CELSO 
FONSECA PUGLIESE OAB nº SP155105, CLAYTON CONRAT 
KUSSLER OAB nº RO3861, ALEXANDRE DI MARINO AZEVEDO 
OAB nº RJ113780, RICARDO GONCALVES MOREIRA OAB nº 
RJ215212, GIUSEPPE GIAMUNDO NETO OAB nº SP234412, 
EDGARD HERMELINO LEITE JUNIOR OAB nº AM6090 
DESPACHO
Oficie-se ao Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis (ID29564652), 
para que proceda à averbação no imóvel, objeto da lide, nos termos 
do pedido da parte autora (ID31566086).
Conclusão dos autos oportunamente.
Intimem-se.
sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
Gleucival Zeed Estevão 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 5ª Vara Cível Processo: 7012554-26.2018.8.22.0001 
Classe: Cumprimento de sentença 
Assunto: Expropriação de Bens 
Parte autora: EXEQUENTE: ALUIZIO GONZAGA DE QUEIROZ 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
Parte requerida: EXECUTADOS: RENATO CARVALHO DA SILVA, 
CELIO DE SOUSA SILVA 
Advogado da parte requerida: ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: 
MARCELO ESTEBANEZ MARTINS OAB nº RO3208, IVANILDE 
MARCELINO DE CASTRO OAB nº RO1552, ALBINO MELO 
SOUZA JUNIOR OAB nº RO4464, GUSTAVO NOBRE DE 
AZEVEDO OAB nº RO5523 
Vistos,
Faculto ALUIZIO GONZAGA DE QUEIROZ para, querendo, 
manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da petição de 
ID32469425.
Com ou sem a resposta, tornem-me para decisão.
Intimem-se.
sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
Gleucival Zeed Estevão 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 5ª Vara Cível Processo: 7025653-97.2017.8.22.0001 
Classe: Cumprimento de sentença 
Assunto: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 
Parte autora: EXEQUENTE: JUAREZ DOS SANTOS SILVA 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO EXEQUENTE: VALNEI 
FERREIRA GOMES OAB nº RO3529 
Parte requerida: EXECUTADO: ANTONIO DE OLIVEIRA DA 
SILVA 
Vistos,
Suspendo o feito pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, 
III, § 1º do CPC.
Decorrido o prazo de 1 (um) ano sem que sejam localizados bens 
penhoráveis, o feito será remetido ao arquivo, independentemente 
de nova intimação, iniciando-se a contagem do prazo da prescrição 
intercorrente. 
Os autos poderão ser desarquivados para o prosseguimento da 
execução na hipótese de serem encontrados bens penhoráveis da 
parte executada, conforme art. 921, § 3º do CPC. 
Intimem-se.
sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
Gleucival Zeed Estevão 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 5ª Vara Cível Processo: 7030716-40.2016.8.22.0001 
Classe: Cumprimento de sentença 
Assunto: Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito 
Parte autora: EXEQUENTE: ABRAO MENDES DE AZEVEDO 
JUNIOR 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
GLEYSON BELMONT DUARTE DA COSTA OAB nº RO5775, 
ROOSEVELT ALVES ITO OAB nº RO6678 
Parte requerida: EXECUTADO: IRIMAR INAJOSA FERREIRA 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO EXECUTADO: 
LUCIO AFONSO DA FONSECA SALOMAO OAB nº RO1063 
Vistos,
Indefiro o pleito de id. 32312817, tendo em vista ser incumbência 
da parte interessada diligenciar neste sentido.
Com feito, concedo prazo de 10 dias para o credor indicar bens 
passíveis de constrição, sob pena de arquivamento.
Intimem-se.
sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
Gleucival Zeed Estevão 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 5ª Vara Cível Processo: 7021068-65.2018.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material 
Parte autora: AUTOR: S.O.S CAR PECAS E SERVICOS LTDA - 
ME 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: FRANCISCO 
RICARDO VIEIRA OLIVEIRA OAB nº RO1959 
Parte requerida: RÉU: PORTO ELETRODIESEL LTDA - ME 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU: JOSE NEY 
MARTINS JUNIOR OAB nº RO2280 
DECISÃO 
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por SOS CAR 
PEÇAS E SERVIÇOS LTDA em face da sentença de id 29346008. 
Sustenta, em síntese, que as testemunhas foram arroladas fora do 
prazo. Com fulcro no art. 407 do CPC, pleiteou pela nulidade da 
sentença.
O incidente é tempestivo, razão pela qual dele conheço.
É o relatório.
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DECIDO.
De acordo com o art. 1.022, incisos I a III, do CPC, só cabem 
embargos de declaração para: a) esclarecer obscuridade ou 
eliminar contradição; b) suprir omissão ou ponto sobre o qual devia 
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; c) corrigir erro 
material;
A análise dos embargos demonstra que a intenção da embargante é 
a revisão da sentença. Se a pretensão da embargante é a reavaliação 
do mérito dela, deve valer-se do expediente adequado.
A parte pleiteia pela nulidade da sentença em virtude da oitiva 
de testemunhas cujo rol, segundo a parte, foi apresentado fora 
do prazo. Tal questão foi arguida em audiência e em audiência 
foi apreciada por este juízo que fundamentou as razões do seu 
entendimento. 
Mostra-se evidente, portanto, que a sentença embargada não 
possui nenhuma contradição a ser sanada, sendo que o verdadeiro 
intuito da embargante é a revisão dos fundamentos da decisão 
guerreada em relação à convicção deste juízo.
Ante o exposto, não acolho os embargos de declaração.
Reaberto o prazo recursal a contar da publicação desta decisão. 
Intimem-se.
sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
Gleucival Zeed Estevão 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 5ª Vara Cível Processo: 7003916-38.2017.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível 
Assunto: Desconsideração da Personalidade Jurídica 
Parte autora: AUTOR: JOSE RAIMUNDO OXIMENDE DE 
OLIVEIRA 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: JOAO 
BOSCO VIEIRA DE OLIVEIRA OAB nº RO2213, FRANCISCO 
RICARDO VIEIRA OLIVEIRA OAB nº RO1959, WASHINGTON 
FERREIRA MENDONCA OAB nº RO1946 
Parte requerida: RÉUS: JOAO MOREIRA DE SOUSA NETO, 
IRENE MOREIRA DE ALMEIDA 
Vistos,
Ainda não houve pesquisa via Bacenjud.
Com feito, caso queira, pode solicitar pesquisa via BACENJUD 
para pesquisa da parte executada (JOAO MOREIRA DE SOUSA 
NETO), desde que recolha as custas, nos termos do art. 17 da Lei 
n. 3.896/2016 (Regimento de Custas).
Intimem-se.
sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
Gleucival Zeed Estevão 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 5ª Vara Cível Processo: 7050988-50.2019.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível 
Assunto: Desconsideração da Personalidade Jurídica 
Parte autora: AUTOR: LUIZ MALHEIROS TOURINHO 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: GUILHERME 
TOURINHO GAIOTTO OAB nº RO6183 
Parte requerida: RÉU: SIGMA COMPONENTES E ACESSORIOS 
EIRELI 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO
1. Associe-se e certifique-se nos autos principais a interposição do 
incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 
2. Suspendo o procedimento principal até a resolução do presente 
incidente (art. 134, §3º).
2. Cite-se o sócio para manifestar-se e requerer as provas cabíveis 
no prazo de 15 (quinze) dias (art. 135 do CPC/15), devendo ser 
incluído no polo passivo deste incidente. 

3. Este despacho servirá como carta/mandado, assim, neste ato, 
vossa senhoria está sendo citada para se manifestar e requerer 
as provas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da 
juntada do mandado ou do AR ao processo. A não apresentação 
de manifestação implicará nos efeitos da revelia, consoante dispõe 
o art. 344 do Código de Processo Civil.
Adverte-se a parte requerida que se for acolhido o pedido de 
desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida 
em fraude à execução, será considerada ineficaz em relação ao 
requerente (artigo 137, CPC/15). 
A petição inicial poderá ser consultada pelo endereço 
eletrônico: http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/
listView.seam usando o código: _____ (nos termos do artigo 
19 e 20 da Resolução 185, de 18 de dezembro de 2013 do 
Conselho Nacional de Justiça). Não tendo condições de constituir 
advogado a parte deverá procurar a Defensoria Pública, com 
endereço na Rua Padre Chiquinho, n. 913, Pedrinhas, nesta.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO.
Endereço da parte requerida: RÉU: SIGMA COMPONENTES E 
ACESSORIOS EIRELI, RUA DOM PEDRO II 1823, - DE 1780 A 
2220 - LADO PAR NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 76804-116 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA 
sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
Gleucival Zeed Estevão 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7021948-91.2017.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ANA CLARA MEDEIROS DE ALMEIDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: FIRMINO GISBERT BANUS - 
RO163
EXECUTADO: MAMORE CONSTRUCOES E MEIO AMBIENTE 
LTDA 
Advogado do(a) EXECUTADO: LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - 
RO2609
Despacho
Evolua-se a classe judicial para CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Invertam-se os polos da demanda, face a improcedência da lide.
Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, fica o 
executado intimado para pagar voluntariamente o débito no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de 10% (dez por cento) 
e honorários advocatícios, também em 10% (dez por cento) sobre 
o débito, ficando ainda sujeito a atos de expropriação (§3º do art. 
523 do CPC).
A intimação se dará por carta com aviso de recebimento/meio do 
advogado constituídos nos autos/ por edital, nos termos do §2º do 
art. 513 do diploma processual.
Também, fica a parte executada desde já ciente de que, com o 
transcurso do prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 
525 do CPC (independentemente de penhora ou nova intimação), 
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que, querendo, 
apresente impugnação ao cumprimento de sentença.
Havendo impugnação, fica intimada a parte exequente para 
manifestar-se sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, 
no prazo de 15 (quinze) dias.
Não havendo impugnação, intime-se a parte exequente para 
atualizar o débito e requerer o que entender de direito, atentando 
para que, caso ocorra o pagamento parcial do débito, a multa 
e os honorários advocatícios estabelecidos incidirão sobre o 
remanescente da dívida. Se houver interesse em proceder às 
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pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição do 
juízo, apresente a parte exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, o 
comprovante de pagamento de taxa referente a cada diligência 
judicial requerida, nos termos da Lei n. 3.896/2016, artigos 2º, VIII 
e 17.
Em caso de pagamento voluntário, intime-se a parte exequente, 
por meio de seu(s) advogado(s), para informar a satisfação do 
crédito e/ou requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 
sob pena de presunção de aceitação tácita quanto aos valores 
depositados como sendo o pagamento integral da obrigação.
Intimem-se.
SERVE A PRESENTE COMO:
a) CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) 
EXECUTADA(S);
b) ou EDITAL COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS DE INTIMAÇÃO 
DA(S) PARTE(S) EXECUTADA(S) para efetuar o pagamento 
acima e impugnar; desde logo nomeio curador especial ao intimado 
por edital, na pessoa do Defensor Público que exerce tal função, 
intimando-se-o.
Endereço do executado: AUTOR: MAMORE CONSTRUCOES E 
MEIO AMBIENTE LTDA - Rua Francisco Coelho Filho, nº 2633, 
bairro São João Bosco, nesta Capital. 
terça-feira, 22 de outubro de 2019 
Dalmo Antônio de Castro Bezerra 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 5ª Vara Cível Processo: 7051187-72.2019.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível 
Assunto: Acidente de Trânsito, Uso 
Parte autora: AUTOR: MARIA TEREZINHA MACHAJESKI 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: TACIANE 
CRISTINE GARCIA DOS SANTOS ALMEIDA OAB nº RO6356, 
CARLOS RIBEIRO DE ALMEIDA OAB nº RO6375 
Parte requerida: RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA 
S/A - CERON 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU: ENERGISA 
RONDÔNIA 
DECISÃO
MARIA TEREZINHA MACHAJESKI ingressaram com a presente 
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM TUTELA DE 
URGÊNCIA em face de CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA 
S.A. CERON contendo pedido de tutela de urgência para que a parte 
requerida se abstenha de suspender o serviço de fornecimento de 
energia elétrica na unidade consumidora nº 1103651-6 por suposto 
débito pretérito decorrente de recuperação de energia, no período 
de 01/03/2019 a 31/08/2019 (06 meses) totalizando o valor de R$ 
3.425,65 (três mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta e 
cinco centavos).
Juntou documentos.
Pediu os benefícios da justiça gratuita e antecipação de tutela.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
A requerente requer a concessão da justiça gratuita alegando ser 
pessoa com capacidade financeira reduzida. 
Analisando os documentos juntados para comprovar sua 
hipossuficiência, vê-se que a requerente é de fato estagiária e que 
foi desligada de seu emprego no mês de julho de 2019, conforme 
carteira de trabalho. 
Assim tenho por satisfatória a demonstração de sua incapacidade 
financeira, fazendo jus a sua concessão. Portanto DEFIRO OS 
BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.
Passo a analisar o pedido de tutela de urgência.
Para fins de concessão da antecipação de tutela, é necessário que 
estejam presentes os pressupostos do art. 300 do NCPC:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 
dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme 
o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os 
danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 
dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 
oferecê-la.
§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 
justificação prévia.
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 
quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”
Na hipótese em exame, vislumbro a probabilidade do direito e o 
período do dano alegado pela parte Autora, pois é entendimento 
deste subscritor que em se tratando de débito antigo, decorrente de 
recuperação de consumo, incabível a suspensão do fornecimento 
do serviço, de caráter essencial, o que não ocorre nos casos de 
inadimplência de faturas mensais. 
Nesse sentido, colaciono arestos:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 
SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITO 
PRETÉRITO. PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É firme o 
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a 
suspensão do fornecimento de água potável é possível na hipótese 
de inadimplemento de fatura atual, relativa ao mês de consumo, 
sendo, entretanto, descabida tal medida quando se tratar de 
débito pretérito, especialmente por possuir a concessionária meios 
judiciais cabíveis para buscar o ressarcimento do valor que entende 
devido. 2. Incabível ao 
PODER JUDICIÁRIO compelir a concessionária a aceitar 
parcelamento da dívida nos termos propostos pela parte autora, 
por se tratar de questão de cunho eminentemente administrativo. 3. 
Ação julgada improcedente na origem. APELAÇÃO PROVIDA EM 
PARTE. (Apelação Cível Nº 70067494021, Quarta Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 
24/02/2016) (Grifei).
APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO 
SERVIÇO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE 
ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. DÉBITO PRETÉRITO. 
DANOS MORAIS. 1. Considerando que não se discute nos autos 
o débito de energia, mas apenas a suspensão no fornecimento, 
é parte legítima ativa quem for atingido pela suspensão. Os 
elementos presentes nos autos demonstram que a parte autora é a 
atual possuidora do bem e responsável pelo pagamento das faturas 
de energia, tendo sido atingida pela suspensão no fornecimento 
de energia elétrica. 2. É vedado o corte no fornecimento de 
energia elétrica em razão de débito pretérito. 3. Ausente violação 
a direitos de personalidade, não há como reconhecer a obrigação 
de indenizar. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação 
Cível Nº 70067439919, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 
do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em 16/12/2015) (grifei).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 
ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE 
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO PRETÉRITO. 
INSCRIÇÃO EM ÓRGAOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 
INDEVIDA. DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 
1. Evidenciado que o objeto de cobrança refere-se a período 
pretérito, o que conforme a jurisprudência deste Tribunal impede o 
próprio corte no abastecimento de energia elétrica, por configurar 
coação, também indevida é a inscrição do nome do autor dos 
cadastros de restrição ao crédito, na medida que também configura 
constrangimento do consumidor a pagar valores refaturados, 
mormente porque unilateralmente lançados e sub judice. 
Precedentes jurisprudenciais desta Câmara. 2. Reforma da decisão 
interlocutória. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo 
de Instrumento Nº 70071548549, Quarta Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado 
em 14/12/2016) (Grifei).
Portanto, enquanto o débito estiver pendente de discussão na 
presente ação, DETERMINO, por ora, que a requerida abstenha-
se de suspender o serviço de fornecimento de energia elétrica na 
unidade consumidora nº 1103651-6 por suposto débito pretérito 
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decorrente de recuperação de energia, no período de 01/03/2019 a 
31/08/2019 (06 meses) totalizando o valor de R$ 3.425,65 (três mil, 
quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos), 
devendo-se aguardar a análise do mérito da questão.
Caso a requerida tenha efetuado a suspensão do fornecimento 
de energia elétrica da U.C. nº 1103651-6, DETERMINO que 
restabeleça o fornecimento imediatamente, no prazo máximo de 
até 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 
500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais).
Distribua-se para cumprimento pelo Oficial.
Outrossim, não há que se falar em prejuízo e/ou perigo de 
irreversibilidade dos efeitos da presente decisão, pois a parte 
Requerida poderá comprovar eventual exercício regular de 
seu direito e suspender o fornecimento de energia e ativar a 
negativação (se necessário).
Dessa forma, em um exame sumário, entendo ser caso de 
deferimento da tutela de urgência no presente momento, 
conforme acima descrito.
À CPE: utilize-se do sistema SERAJUD para cumprimento da 
ordem, subsidiariamente, servirá a presente como MANDADO/
OFÍCIO.
À CPE: Agende-se data para audiência utilizando-se o 
sistema automático do PJE e, após, certifique-se nos autos. 
Posteriormente, intime-se a parte Autora, via Diário da Justiça 
Eletrônico, e cite-se e intime-se a parte Requerida, via correios 
e/ou oficial de justiça.
Em atenção ao art. 334 do NCPC a escrivania deverá agendar 
audiência de conciliação. 
O autor e o Réu deverão comparecer à audiência designada 
pessoalmente ou por representante, que não seus advogados, 
com poderes para transigir. No caso de não comparecimento 
injustificado, seja do autor ou do réu, à audiência de conciliação, 
as partes estarão sujeitas à multa prevista no art. 334, §8°, 
CPC. 
Expeça-se carta de citação/intimação à parte requerida (art. 250, 
NCPC), que deverá comparecer acompanhada de advogado/
Defensor Público e, caso não obtida a conciliação, apresentar 
contestação, sob pena de ser considerado revel e presumir-se 
como verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 
autora, nos termos dos arts. 248, § 3º, e 344 do NCPC.
O prazo para oferecimento de contestação é de 15 (quinze) dias, 
a iniciar-se da data da audiência de tentativa de conciliação, 
caso frustrada, salvo hipóteses dos incisos II e III do art. 335, 
NCPC. 
Findo o prazo para contestação, com sua apresentação, dê-se 
vista dos autos à parte autora para manifestação em 15 (quinze) 
dias, nos termos dos arts. 350 e 351, NCPC.
Caso a citação reste infrutífera, deverá o cartório intimar a parte 
autora para promover a citação, no prazo de 10 (dez) dias. 
Decorrido o prazo sem manifestação da parte tornem os autos 
conclusos para extinção.
Em caso de apresentação de novo endereço deverá o cartório 
agendar nova data de audiência e realizar as comunicações 
necessárias, observando-se, se for o caso, a necessidade de 
recolhimento de custas de repetição de diligência.
Fica a parte requerida advertida que a petição inicial, e 
documentos que a instruem poderão ser consultados no sítio 
eletrônico http://pje.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam, 
nos termos do Art. 20, da Resolução 185/2013 – CNJ.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO.
Endereço da parte requerida: RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE 
RONDONIA S/A - CERON , AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137, 
- DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA 
sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
Gleucival Zeed Estevão 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 5ª Vara Cível Processo: 7009997-03.2017.8.22.0001 
Classe: Cumprimento de sentença 
Assunto: Causas Supervenientes à Sentença 
Parte autora: EXEQUENTES: CARLA CRISTINA BONI, 
HELDERSON LUIZ BONI 
Advogado da parte autora: ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: 
ADEMIR DIAS DOS SANTOS OAB nº RO3774, REINALDO ROSA 
DOS SANTOS OAB nº RO1618 
Parte requerida: EXECUTADO: ADMINISTRADORA DE 
CONSORCIO SAGA LTDA 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO EXECUTADO: 
JEFFERSON DO CARMO ASSIS OAB nº MG119649 
DESPACHO
Vistos.
Nos presentes autos a sentença, apesar de ilíquida, foi clara ao 
especificar os valores que deverão ser restituídos aos autores (id 
9035077, pág. 35).
A controvérsia reside no valor devido, havendo no processo cálculos 
diversos.
Ante as alegações da executada acerca dos cálculos da 
Contadoria (id 31194966), postergo a sua análise e, visando melhor 
deslinde da controvérsia, determino a remessa dos à Contadoria 
Judicial para manifestação. 
Caso a contadoria retifique seus cálculos, intimem-se as partes 
para manifestação em 10 dias.
Caso as partes apresentem impugnação aos cálculos, deverão 
fazê-lo de forma especificada, apontando eventuais equívocos e 
seus fundamentos.
Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos para análise das 
questões pendentes.
Gleucival Zeed Estevão 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 5ª Vara Cível Processo: 7027528-68.2018.8.22.0001 
Classe: Cumprimento de sentença 
Assunto: Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia 
Elétrica, Assistência Judiciária Gratuita, Custas 
Parte autora: EXEQUENTE: SOLANGE WALSAK 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
FAUSTO SCHUMAHER ALE OAB nº RO273516 
Parte requerida: EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE 
RONDONIA S/A - CERON 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO EXECUTADO: 
ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO OAB nº RO635, MARCIO 
MELO NOGUEIRA OAB nº RO2827 
Decisão 
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SOLANGE 
WALSAK em face da sentença de id 29971763. A embargante 
sustenta, em síntese, que a sentença foi contraditória e omissa 
uma vez que extinguiu os autos pelo pagamento quando a parte 
exequente pleiteou pelo prosseguimento da execução e intimação 
da parte executada para pagamento. 
Posteriormente, a parte peticionou novamente informando 
a inexistência de depósito judicial vinculado ao processo (Id 
30329741).
A parte executada, por sua vez, apresentou dados bancários para 
a realização de penhora online (id 30647519).
É o relatório.
DECIDO.
O incidente é tempestivo, razão pela qual dele conheço.
De acordo com o art. 1.022, incisos I a III, do CPC, só cabem 
embargos de declaração para: a) esclarecer obscuridade ou 
eliminar contradição; b) suprir omissão ou ponto sobre o qual devia 
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; c) corrigir erro 
material;
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Os embargos opostos merecem acolhida, consoante se exporá.
Tratam os autos de cumprimento de sentença propostos pela 
embargante em face de Centrais Elétricas de Rondônia. 
Tramitando os autos regularmente, a parte executada informou o 
pagamento de valores (id 29236559). 
De fato, a exequente peticionou requerendo a expedição de alvará 
e prosseguimento do feito com a realização de penhora online. 
Assim, considerando o pedido de prosseguimento dos autos e 
a indicação de valores remanescentes, acolho os embargos de 
declaração para reconsiderar a sentença proferida e determinar o 
prosseguimento do feito. 
No mais, diante da alegação da parte exequente acerca da 
inexistência de depósito (id 30329741), nesta data foi procedida 
consulta no sistema da CEF onde se constatou a disponibilidade 
de R$3.397,41 (2848/040/01703302-6). 
Isto posto, expeça-se alvará em favor do Exequente no valor 
existente na conta 2848/040/01703302-6. 
Em relação ao pedido de id 30647519, em que a parte executada 
informa seus dados bancários e pugna pela penhora de valores em 
sua própria conta, cabe a este juízo tecer algumas considerações.
A realização de diligências por este juízo é medida excepcional 
que somente se justifica diante da inércia do devedor e mediante 
o recolhimento das custas inerentes, o que no presente caso não 
foi feito. 
Como bem mencionado pela executada, a empresa possui solidez 
financeira e, portanto, meios suficientes para realizar o depósito 
dos valores das obrigações que reconhece serem devidas, não 
cabendo a transferência dos atos a este juízo. 
Assim, fica a parte executada intimada para no prazo de 15 dias 
efetuar o pagamento do montante remanescente.
Expeça-se alvará em favor da exequente, conforme mencionado 
alhures. 
Intimem-se.
sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
Gleucival Zeed Estevão 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 5ª Vara Cível Processo: 7037287-56.2018.8.22.0001 
Classe: Execução de Título Extrajudicial 
Assunto: Cédula de Crédito Bancário 
Parte autora: EXEQUENTE: BANCO ITAÚ 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
CARLOS ALBERTO BAIAO OAB nº AC4497 
Parte requerida: EXECUTADOS: MOACIR CAETANO DE SANT 
ANA JUNIOR, PANAMERICANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 
E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. 
Advogado da parte requerida: ADVOGADOS DOS 
EXECUTADOS: 
Decisão 
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ITAU UNIBANCO 
S.A em face da sentença de id 27186711. A embargante sustenta, 
em síntese, que a sentença foi contraditória ao determinar o 
arquivamento dos autos e extingui-lo quando constava no acordo 
que processo ficaria suspenso até o seu cumprimento. 
É o relatório.
DECIDO.
O incidente é tempestivo, razão pela qual dele conheço.
De acordo com o art. 1.022, incisos I a III, do CPC, só cabem 
embargos de declaração para: a) esclarecer obscuridade ou 
eliminar contradição; b) suprir omissão ou ponto sobre o qual devia 
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; c) corrigir erro 
material;
Os embargos opostos merecem acolhida, consoante se exporá.
As partes entabularam acordo no qual a executada pagaria o 
montante da dívida em 6 parcelas, com a primeira vencendo em 
25/05/2019. Consta do acordo que o processo ficaria suspenso até 
a sua quitação.

Neste caso, especificamente, consta do item 7 do acordo que os 
novos termos não importariam em novação da dívida e as garantias 
constituídas permaneceriam íntegras até o regular cumprimento. 
Por equívoco, a sentença constou que a dívida foi extinta foi força 
da novação via acordo.
Assim, acolho os embargos de declaração para reconsiderar 
a sentença proferida e determinar a suspensão dos autos até o 
cumprimento do acordo. 
Tendo em vista que o acordo data de abril e a primeira parcela 
venceu em maio de 2019, o prazo de 6 meses de suspensão 
pleiteado pela parte já escoou. Assim, determino que a exequente 
traga informações aos autos acerca do seu total adimplemento, no 
prazo de 5 dias. 
Intimem-se.
sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
Gleucival Zeed Estevão 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 5ª Vara Cível Processo: 7009834-23.2017.8.22.0001 
Classe: Cumprimento de sentença 
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer 
Parte autora: EXEQUENTE: MARCOS MININI DE CASTRO 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO EXEQUENTE: LUCIO 
AFONSO DA FONSECA SALOMAO OAB nº RO1063 
Parte requerida: EXECUTADOS: MAURICIO FERREIRA DA 
SILVA, VALDISA MESQUITA LIMA 
Advogado da parte requerida: ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: 
VILSON DOS SANTOS SOUZA OAB nº RO4828 
Vistos,
Tendo em vista ser a realização de audiência para tentativa de 
conciliação amplamente instigada e valorizada com o advento do 
novo Código de Processo Civil, bem como diante da petição de 
id. 31987830, na qual a parte exequente mostra sua intenção de 
composição amigável, na forma do art. 139, V do CPC, designo 
audiência de tentativa de conciliação para o dia 05/02/2020, às 
11:00hrs, na sala deste juízo (Fórum Cível – av. Lauro Sodré, nº 
1728, São João Bosco). A ela deverão comparecer os advogados 
das partes, os quais, querendo, deverão convidá-las para se 
fazerem presentes.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO
Intimem-se.
sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
Gleucival Zeed Estevão 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 5ª Vara Cível Processo: 7050955-60.2019.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível 
Assunto: Prestação de Serviços 
Parte autora: AUTOR: QUALITAS QUALIFICACAO PROFISSIONAL 
LTDA - ME 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: FERNANDO 
SERGIO PIFFER OAB nº DF26637 
Parte requerida: RÉU: ORLYSON DE OLIVEIRA CELESTINO 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO
Deve a parte autora emendar a inicial para juntar aos autos o 
documento de identificação de seus representantes que outorgaram 
os poderes através de procuração particular, no prazo de 15 
(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Intimem-se.
sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
Gleucival Zeed Estevão 
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 5ª Vara Cível Processo: 7023812-33.2018.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível 
Assunto: Repetição de indébito, Contratos Bancários, Defeito, 
nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo 
consignado 
Parte autora: AUTOR: MARIA ALVES DA COSTA 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: DAYNNE 
FRANCYELLE DE GODOI PEREIRA OAB nº GO5759, CRISTIANA 
FONSECA AFFONSO OAB nº RO5361 
Parte requerida: RÉU: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU: WILSON 
BELCHIOR OAB nº AC4215 
Vistos,
Considerando a decisão de id. 29897684, EXPEÇA-SE alvará, em 
favor do senhor perito, para levantamento da quantia depositada 
nos autos e seus rendimentos (id. 32207192).
Ciente o expert, desde já, que o não levantamento da importância, 
no prazo de validade do alvará, implicará na imediata transferência 
do valor para conta a cargo do Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia, conforme disposto no §7º do art. 447 das Diretrizes 
Gerais Judiciais.
Com efeito, inicie o perito os trabalhos imediatamente devendo 
apresentar o laudo em 30 dias.
Sobrevindo a prova, intimem-se as partes para ciência, bem como 
para que apresentem suas manifestações sobre o laudo no prazo 
comum de 15 (quinze) dias.
Intimem-se.
sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
Gleucival Zeed Estevão 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo: 7035235-
58.2016.8.22.0001 
Classe: Cumprimento de sentença 
Assunto: Levantamento de Valor, Penhora / Depósito/ Avaliação , 
Expropriação de Bens 
Parte autora: EXEQUENTE: JOSE CARLOS VITACHI 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO EXEQUENTE: PAULO 
FRANCISCO DE MATOS OAB nº RO1688 
Parte requerida: EXECUTADO: OI S.A 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO EXECUTADO: 
ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO OAB nº RO635, 
MARCELO LESSA PEREIRA OAB nº RO1501 
DESPACHO
Ao arquivo, com as anotações necessárias.
Intimem-se.
sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
Gleucival Zeed Estevão 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 5ª Vara Cível Processo: 0012216-21.2011.8.22.0001 
Classe: Execução de Título Extrajudicial 
Assunto: Compromisso 
Parte autora: EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO 
CIDADAO DE RONDONIA 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
MICHELE DE SANTANA OAB nº DESCONHECIDO, KARINA DA 
SILVA SANDRES OAB nº PA4594 

Parte requerida: EXECUTADOS: ANIBAL DE JESUS RODRIGUES, 
RODRIGUES & FABRIS LTDA - ME, JOAO BATISTA BENTO 
Vistos,
Conforme diligência constante no id. 24889015 e petição de 
id. 31425644, intime-se pessoalmente o executado acerca da 
apreensão de valores (id. 31376655) no endereço Rua: Militão Dias 
de Oliveira, n 1054, Agenor de Carvalho, CEP 76.820-348, nesta 
Capital.
Instrua-se com a decisão de id. 3137665.
Intimem-se.
sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
Gleucival Zeed Estevão 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0012418-56.2015.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S. A
Advogados do(a) EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI - 
RO4937-S, SAMARA DE OLIVEIRA SOUZA - RO7298
EXECUTADO: ELVIRA ESCALANTE LENS
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta 
aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o 
EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas 
CÓDIGO 1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, 
sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em 
relação a cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado 
o respectivo comprovante. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0008525-57.2015.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: SILMEIRE MATOS DO NASCIMENTO
Advogados do(a) EXEQUENTE: WALTER GUSTAVO DA SILVA 
LEMOS - RO655-A, VINICIUS SILVA LEMOS - RO2281
EXECUTADO: FRANCO NERO NOGUEIRA DOS SANTOS e 
outros
Advogado do(a) EXECUTADO: JOSE AMERICO DOS SANTOS - 
RO1049
Advogado do(a) EXECUTADO: JOSE AMERICO DOS SANTOS - 
RO1049
INTIMAÇÃO AUTOR - OFÍCIO 
Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, no prazo 
de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da resposta dos ofício 
32199514 / 32829192.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7022198-27.2017.8.22.0001
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Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E 
CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: IZABEL CELINA PESSOA 
BEZERRA CARDOSO - RO796, CAMILA BEZERRA BATISTA - 
RO7212
EXECUTADO: ANE KAROLINE COSTA DE ARAUJO e outros
INTIMAÇÃO Fica a parte AUTORA, por meio de seu advogado, 
no prazo de 05 DIAS, intimada para se manifestar da petição id 
32816951.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7028876-29.2015.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
(81)
AUTOR: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A
Advogados do(a) AUTOR: NATHALIA KOWALSKI FONTANA - 
PR44056, MARILI DALUZ RIBEIRO TABORDA - PR12293, HELIO 
LUIZ VITORINO BARCELOS - SP100371
RÉU: W. J. C. CONSTRUTORA LTDA - EPP
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS PRECATÓRIA Fica a parte 
AUTORA intimada, por meio de seu advogado, no prazo de 05 
(cinco) dias, a comprovar o pagamento de custas (CÓDIGO 
1015) para distribuição da Carta Precatória (a ser distribuída dentro 
do Estado de Rondônia), conforme art. 30 da Lei nº 3.896, de 24 
de agosto de 2016 e Provimento Corregedoria nº 008/2017 (DJ 072 
de 20/04/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7005651-38.2019.8.22.0001
Classe : REVISIONAL DE ALUGUEL (140)
AUTOR: MARIA CRISTINA ARCANJO
Advogado do(a) AUTOR: FERNANDO YGOR FERNANDES 
FONSECA - RO358
RÉU: ALTERNATIVA SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA
Advogado do(a) RÉU: TANANY ARALY BARBETO - RO5582
INTIMAÇÃO AUTOR - CONTRARRAZÕES
Fica a parte AUTORA intimada na pessoa do seu advogado, para no 
prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as Contrarrazões Recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0011782-27.2014.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: INSTITUTO JOAO NEORICO
Advogados do(a) EXEQUENTE: ELIANE CARNEIRO DE 
ALCANTARA - RO4300, MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA 
CAHULLA - RO4117, TIAGO FAGUNDES BRITO - RO4239
EXECUTADO: VERONICA RODRIGUES SEIXAS
Advogado do(a) EXECUTADO: NIVALDO RIBERA DE OLIVEIRA 
- RO3527
INTIMAÇÃO Fica a parte Executada, por meio de seu advogado, 
intimada para, caso queira, manifeste-se acerca da penhora de id. 
32838476/32838477.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São 
João Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 
3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7007702-22.2019.8.22.0001
Classe : EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)
EMBARGANTE: ANA EVELIN ALMEIDA LIMA
Advogado do(a) EMBARGANTE: PAULO ROGERIO SANTANA 
JUNIOR - GO48403
EMBARGADO: ASSOCIACAO RESIDENCIAL BOSQUES DO 
MADEIRA 
Advogado do(a) EMBARGADO: GEISEBEL ERECILDA 
MARCOLAN - RS70369
INTIMAÇÃO REQUERIDO - CONTRARRAZÕES
Fica a parte REQUERIDA intimada, na pessoa do seu advogado, 
para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as Contrarrazões 
Recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São 
João Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 
3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7019770-04.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDSON ROSAS JUNIOR - 
AM1910
EXECUTADO: MARCEL BASSO
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL 
expedido, devendo proceder a retirada do alvará expedido 
via internet, bem como efetuar seu levantamento no prazo de 
validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores 
serem transferidos para a Conta Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São 
João Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 
3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7037690-93.2016.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ANISIO BAIA DE LIMA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ANDERSON ADRIANO DA 
SILVA - RO2715
EXECUTADO: GEAP FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL
Advogado do(a) EXECUTADO: NELSON WILIANS FRATONI 
RODRIGUES - RO4875
INTIMAÇÃO AO RÉU - CUSTAS
Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, 
para no prazo de 15 (cinco) dias, efetuar o pagamento das custas 
judiciais, boleto Id. 32831112. A presente complementação 
é devida visto que a parte autora é beneficiária da Justiça 
Gratuita, cabendo também a parte requerida o recolhimento das 
custas iniciais em sua totalidade, conforme fora informado na 
Notificação de Id. 32376210.
Obs: Caso o boleto em anexo tenha seu prazo vencido a parte 
Requerida poderá emitir nova guia no Sistema de Controle de 
Custas Processuais. 
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São 
João Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 
3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7009204-30.2018.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JOSE LUIZ FREITAS VEIGA
Advogado do(a) AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA 
SILVA - RO1073
RÉU: NATURA COSMETICOS S/A
Advogado do(a) RÉU: FABIO RIVELLI - RO6640
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo 
de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 
3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, 
desde que apresentado pedido descritivo, acompanhado de 
planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, 
visando a intimação da parte adversa ao início do cumprimento 
de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São 
João Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 
3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7039755-56.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: AZENILDO FREIRE DA SILVA
Advogados do(a) AUTOR: DOUGLAS GOMES DA SILVA CRUZ - 
RO9802, ALECSANDRO RODRIGUES FUKUMURA - RO6575
RÉU: F Z VEICULOS LTDA - ME 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA 
intimada a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR 
negativo. Para a repetição da diligência (remessa de AR), 
o requerente/exequente deve apresentar o comprovante de 
pagamento da taxa, código 1008.1, para cada carta-AR, em 
relação a cada executado/requerido, no prazo de 5 (cinco) 
dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 2º, VIII 
e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de não 
realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São 
João Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 
3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7015571-70.2018.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARIA DAS VITORIAS DANTAS
Advogados do(a) AUTOR: CLAUDIO RAMALHAES FEITOSA - 
RO3821, MOISES MARINHO DA SILVA - RO5163
RÉU: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros
Advogado do(a) RÉU: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 
PR8123-A
Advogado do(a) RÉU: RENAN ADAIME DUARTE - RS50604
INTIMAÇÃO AUTOR - CONTRARRAZÕES
Fica a parte AUTORA intimada na pessoa do seu advogado, 
para no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar as Contrarrazões aos 
embargos de declaração. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0016400-20.2011.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: EDMAR AMARAL DE AGUIAR
Advogados do(a) EXEQUENTE: DAISON NOBRE BELO - RO4796, 
WILSON DIAS DE SOUZA - RO1804, OSCAR DIAS DE SOUZA 
NETTO - RO3567
EXECUTADO: SINDICATO DOS AGENTES PENITENCIARIOS 
DE RONDONIA e outros (3)
Advogados do(a) EXECUTADO: JOSE JOAO SOARES BARBOSA 
- RO531, MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA CAHULLA - RO4117, 
TIAGO FAGUNDES BRITO - RO4239, GABRIEL DE MORAES 
CORREIA TOMASETE - RO2641
Advogado do(a) EXECUTADO: JOSE JOAO SOARES BARBOSA 
- RO531
Advogado do(a) EXECUTADO: OSCAR DIAS DE SOUZA NETTO 
- RO3567
Advogado do(a) EXECUTADO: LUIS SERGIO DE PAULA COSTA 
- RO4558
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS Fica a parte 
AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar 
manifestação acerca da proposta de parcelamento ofertada pela 
Executada, conforme petição de ID 32653606.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7019356-40.2018.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: CAMILA BEATRIZ DOS SANTOS
Advogados do(a) AUTOR: EVERTHON BARBOSA PADILHA DE 
MELO - RO3531, CARLA FRANCIELEN DA COSTA - RO7745
RÉU: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A
Advogados do(a) RÉU: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA - RO3434, 
ERICA CRISTINA CLAUDINO - RO6207
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo 
de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 
3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, 
desde que apresentado pedido descritivo, acompanhado de 
planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, 
visando a intimação da parte adversa ao início do cumprimento de 
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7010339-48.2016.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ANGELA MARIA MARTINS KURTT SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: FAUSTO SCHUMAHER ALE - RO4165
RÉU: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A
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Advogado do(a) RÉU: ERICA CRISTINA CLAUDINO - RO6207
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo 
de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 
3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, 
desde que apresentado pedido descritivo, acompanhado de 
planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, 
visando a intimação da parte adversa ao início do cumprimento de 
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7054997-60.2016.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: FRANKNILDO BENIGNO
Advogado do(a) AUTOR: TECIANA MECHORA DOS SANTOS - 
RO5971
RÉU: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Advogado do(a) RÉU: JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO 
MARQUES - BA9446
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo 
de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 
3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, 
desde que apresentado pedido descritivo, acompanhado de 
planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, 
visando a intimação da parte adversa ao início do cumprimento de 
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0012152-40.2013.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A
Advogados do(a) EXEQUENTE: TAYLISE CATARINA ROGERIO 
SEIXAS - RO5859, MARIANA AGUIAR ESTEVES - RO7474, 
HUGO MARQUES MONTEIRO - RO6803, EDSON ANTONIO 
SOUSA PINTO - RO4643
EXECUTADO: LUCIA REGINA HENRIQUE DUARTE
Advogado do(a) EXECUTADO: ELIANA SOLETO ALVES 
MASSARO - RO1847
INTIMAÇÃO AO RÉU - CUSTAS
Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, 
para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das 
custas judiciais. O não pagamento integral ensejará a expedição 
de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e 
inscrição na Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço 
eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/
guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Advertência: 
1) Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá 
também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em 
sua totalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7025125-97.2016.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: DOUGLAS GERALDO SBALCHIERO
Advogado do(a) AUTOR: JOSE ROCELIO MENDES - RO6925
RÉU: ALTAMIRO DE MELLO - ME
Advogado do(a) RÉU: CAIO SERGIO CAMPOS MACIEL - 
RO5878
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo 
de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 
3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, 
desde que apresentado pedido descritivo, acompanhado de 
planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, 
visando a intimação da parte adversa ao início do cumprimento de 
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7039739-73.2017.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ALINE MARIA PEREIRA DE ANDRADES
Advogado do(a) AUTOR: VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES - 
RO6985
RÉU: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 
NAO-PADRONIZADOS NPL I
Advogados do(a) RÉU: ALAN DE OLIVEIRA SILVA - SP208322, 
LUCIANO DA SILVA BURATTO - SP179235
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo 
de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 
3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, 
desde que apresentado pedido descritivo, acompanhado de 
planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, 
visando a intimação da parte adversa ao início do cumprimento de 
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7046175-82.2016.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JAMARI CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME
Advogados do(a) AUTOR: JOSE VITOR COSTA JUNIOR - RO4575, 
ALLYANA BRUNA MATUDA CABRAL - RO6847
RÉU: CLARO S.A.
Advogado do(a) RÉU: RAFAEL GONCALVES ROCHA - 
PA16538-A
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
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Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo 
de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 
3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, 
desde que apresentado pedido descritivo, acompanhado de 
planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, 
visando a intimação da parte adversa ao início do cumprimento de 
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7040671-61.2017.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
(81)
AUTOR: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
Advogados do(a) AUTOR: MARILI DALUZ RIBEIRO TABORDA - 
PR12293, MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER DE OLIVEIRA - 
RO9350
RÉU: RAFAEL CARPINA FARIAS REIS
Advogado do(a) RÉU: DEBORAH INGRID MATOSO RIBAS 
NONATO - RO5458
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo 
de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 
3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, 
desde que apresentado pedido descritivo, acompanhado de 
planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, 
visando a intimação da parte adversa ao início do cumprimento de 
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7030289-72.2018.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: SABRINA SILVA ALVES PEREIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: GERMANO MALDONADO 
MARTINS - RO6804
EXECUTADO: ANGELA MARIA DA SILVA SANTOS
Advogado do(a) EXECUTADO: JULIO CLEY MONTEIRO 
RESENDE - RO1349
Intimação AO AUTOR - CUSTAS
Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para no 
prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas judiciais. 
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de 
débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na 
Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço 
eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/
guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 

e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7023309-75.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: C. S. COMERCIO DE COSMETICOS E PERFUMARIA 
LTDA
Advogado do(a) AUTOR: RODRIGO AFONSO RODRIGUES DE 
LIMA - RO10332
RÉU: GRACE KELLY PEREIRA GIMA DA SILVA
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/
se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e 
arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7001617-54.2018.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Advogado do(a) AUTOR: DAVID SOMBRA PEIXOTO - BA39585
RÉU: JUDITH PIRES OBREGON 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada 
a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para 
a repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente 
deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 
1008.1, para cada carta-AR, em relação a cada executado/
requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, 
de 24/08/2016, artigos 2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 
24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7028999-22.2018.8.22.0001
Classe : DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE (97)
AUTOR: MICHELLY DEBORA DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: MIKAELL SIEDLER - RO7060
RÉU: NADIA MAGNO FURTADO
Advogados do(a) RÉU: DIVANILCE DE SOUSA ANDRADE - 
RO8835, ILZA NEYARA SILVA - RO7748, BRENO MENDES DA 
SILVA FARIAS - RO5161
INTIMAÇÃO AUTOR 
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se quanto a proposta 
de honorários, efetivando o depósito ou impugnando o valor, no 
prazo de 05 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7037990-50.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: LUCAS EMMANUEL FESTI
Advogado do(a) AUTOR: CLEBER JAIR AMARAL - RO2856
RÉU: SAGA AMAZONIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA e 
outros
Advogado do(a) RÉU: MAGDA ZACARIAS DE MATOS - 
SP284219
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Advogados do(a) RÉU: MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 
RJ173524, RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - MG139387
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, 
por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7017174-52.2016.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO 
PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogados do(a) AUTOR: JULIANA SAVENHAGO PEREIRA - 
RO7681, MARCELO ESTEBANEZ MARTINS - RO3208
RÉU: CLECILDA MARIA DOS SANTOS
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS REPETIÇÃO DE ATO
Fica a parte AUTORA intimada para que, no prazo de 05 
(cinco) dias, proceda ao prévio recolhimento das custas da 
diligência, CÓDIGO 1008.1, conforme estabelecido no art. 19 da Lei 
3.896/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0008664-82.2010.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: Aline Juliana Morsch Passos e outros
Advogados do(a) EXEQUENTE: LUANA LANE SALES DE OLIVEIRA 
NETO - RO5312, LARISSA CRISTINA CORDEIRO DE LUCENA 
- RO7574, PATRICIA BERGAMASCHI DE ARAUJO - RO4242, 
RAIMUNDO GONCALVES DE ARAUJO - RO3300
Advogados do(a) EXEQUENTE: LUANA LANE SALES DE OLIVEIRA 
NETO - RO5312, LARISSA CRISTINA CORDEIRO DE LUCENA 
- RO7574, PATRICIA BERGAMASCHI DE ARAUJO - RO4242, 
RAIMUNDO GONCALVES DE ARAUJO - RO3300
EXECUTADO: Silvio Curioni Neto 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada 
a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para 
a repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente 
deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 
1008.1, para cada carta-AR, em relação a cada executado/requerido, 
no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, 
artigos 2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob 
pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7039134-59.2019.8.22.0001
Classe : DESAPROPRIAÇÃO (90)
AUTOR: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) AUTOR: CLAYTON CONRAT KUSSLER - 
RO3861
RÉU: PEDRO TELLES
Advogado do(a) RÉU: JEFFERSON JANONES DE OLIVEIRA - 
RO3802
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS Fica a parte 
AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar 
manifestação acerca da petição de ID 3261433 juntados pela parte 
adversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7015564-78.2018.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: RONDINEI ROBERTO DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: SERGIO HOLANDA DA COSTA MORAIS 
- RO5966
RÉU: J P IMOVEIS LTDA - ME e outros
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0015674-41.2014.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE 
RONDONIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES - 
RO4594
EXECUTADO: C. R. S. DUARTE - ME e outros
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 



530DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7037794-80.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO RESIDENCIAL VERANA PORTO 
VELHO
Advogado do(a) EXEQUENTE: GEISEBEL ERECILDA MARCOLAN 
- RS70369
EXECUTADO: HUGO ATALLAH MOTTA
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7046747-38.2016.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI - 
RO4937-S
EXECUTADO: A.M.DE MACEDO - ME e outros
INTIMAÇÃO AUTOR
Fica a parte EXEQUENTE intimada a requerer o que entender de 
direito no prazo de 05 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7011013-21.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E 
CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: CAMILA BEZERRA BATISTA 
- RO7212, IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO - 
RO796, RENATA ZONATTO LOPES - RO7767
EXECUTADO: ANNY STEPHANYE FARIAS DE ARAUJO e 
outros
Advogados do(a) EXECUTADO: ANTONIA SILVANA PEREIRA DO 
NASCIMENTO - RO5667, ITALO SARAIVA MADEIRA - RO10004
Advogados do(a) EXECUTADO: ANTONIA SILVANA PEREIRA DO 
NASCIMENTO - RO5667, ITALO SARAIVA MADEIRA - RO10004
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL 
expedido, devendo proceder a retirada do alvará expedido 
via internet, bem como efetuar seu levantamento no prazo de 
validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores 
serem transferidos para a Conta Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7033276-47.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARIA APOLINARIA DA SILVA
Advogados do(a) AUTOR: DIEGO JOSE NASCIMENTO BARBOSA 
- RO5184, CASIMIRO ANCILON DE ALENCAR NETO - RO4569
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, 
por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0019570-34.2010.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 
SEGUROS
Advogados do(a) EXEQUENTE: ANNE BOTELHO CORDEIRO - 
RO4370, MAURO PAULO GALERA MARI - RO4937-S, CARMEN 
ENEIDA DA SILVA ROCHA LIMA - RO3846
EXECUTADO: Odilia Aparecida Casagrande Ricci
Advogados do(a) EXECUTADO: FLAVIO KLOOS - RO4537, 
ABDIEL AFONSO FIGUEIRA - RO3092, ANTONIO PEREIRA DA 
SILVA - RO802
Intimação AUTOR - ALVARÁ NÃO SACADO
Considerando o alvará judicial com prazo de validade expirado, fica 
a parte EXEQUENTE intimada, por seu patrono, para manifestação 
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de remessa dos valores à 
Conta Centralizadora. Poderá a parte optar por transferência 
bancária, devendo informar dados bancários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7047287-81.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARIA DA GRACA DIAS MARTINS
Advogado do(a) AUTOR: VALDISMAR MARIM AMANCIO - 
RO5866
RÉU: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual 
será realizada na sala de audiências da CEJUSC, conforme 
informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA CEJUSC -- Data: 26/02/2020 Hora: 
08:30 
- Av. Pinheiro Machado, 777, Olaria, Nesta.
Ficam as partes devidamente intimadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
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e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7026295-02.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ARI HERGESEL JUNIOR
Advogados do(a) AUTOR: CAMILA VARELA GREGORIO - 
RO4133, VITOR MARTINS NOE - RO3035
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, 
por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7044293-17.2018.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM 
MEDITERRANNE
Advogado do(a) AUTOR: SHEIDSON DA SILVA ARDAIA - 
RO5929
RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 
Advogados do(a) RÉU: JOSAFA PARANHOS DE MELO - PE28849, 
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE21678
INTIMAÇÃO REQUERIDO - CONTRARRAZÕES
Fica a parte REQUERIDA intimada, na pessoa do seu advogado, 
para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as Contrarrazões 
Recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7018207-43.2017.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: CARMICELIA PAULO DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: FRANKLIN JUNIOR FARIAS DUARTE 
- RO9005
RÉU: BANCO PAN S.A. 
Advogado do(a) RÉU: EDUARDO CHALFIN - RO7520
Intimação PARTES - PROVAS
Ficam AS PARTES intimadas para, no prazo de 05 (cinco) 
dias, manifestarem-se acerca de quais provas pretendem produzir, 
indicando os pontos controvertidos e justificando sua necessidade, 
sob pena de indeferimento e julgamento antecipado. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7004957-06.2018.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: CELSO COSTA CUNHA
Advogados do(a) AUTOR: EVERTHON BARBOSA PADILHA DE 
MELO - RO3531, CARLA FRANCIELEN DA COSTA - RO7745
RÉU: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A
Advogados do(a) RÉU: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - 
RO635, MARCIO MELO NOGUEIRA - RO2827, ERICA CRISTINA 
CLAUDINO - RO6207, DANIEL PENHA DE OLIVEIRA - RO3434

INTIMAÇÃO RÉU - CARTA DE ANUÊNCIA EMITIDA
Fica a parte REQUERIDA intimada da Carta de Anuência expedida, 
devendo proceder a retirada da carta via internet, bem como 
proceder seu protocolo junto ao Tabelionato de Protesto, ficando 
ao seu encargo o pagamento de eventuais emolumentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0019070-94.2012.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE 
RONDONIA
Advogados do(a) EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES - 
RO4594, MICHELE DE SANTANA - RO9308
EXECUTADO: ELIO JOSE MELO e outros (2)
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS EDITAL Fica a parte AUTORA 
intimada a proceder o recolhimento de custas para publicação do 
Edital no DJ, no prazo de 05 (cinco) dias, sob o CÓDIGO 1027. 
O boleto deverá ser gerado no sistema de controle de custas 
processuais no seguinte link, no valor de R$ 53,21 (cinquenta e 
três reais e vinte e um centavos):
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7000696-66.2016.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: CERSULINO RODRIGUES DE JESUS
Advogados do(a) AUTOR: EZIO PIRES DOS SANTOS - RO5870, 
BRUNA DUARTE FEITOSA DOS SANTOS BARROS - RO6156
RÉU: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A
Advogado do(a) RÉU: ERICA CRISTINA CLAUDINO - RO6207
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo 
de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 
3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, 
desde que apresentado pedido descritivo, acompanhado de 
planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, 
visando a intimação da parte adversa ao início do cumprimento de 
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 5civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7014748-62.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ANGELICA
Advogado do(a) EXEQUENTE: JETER BARBOSA MAMANI - 
RO5793
EXECUTADO: MARCELO DUARTE CAPELETTE
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/
se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e 
arquivamento.
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PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 5ª Vara Cível Processo: 7054564-56.2016.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível 
Assunto: Restabelecimento 
Parte autora: AUTOR: ANTONIO PAULO ROCHA DE LIMA 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA 
PÚBLICA DE RONDÔNIA 
Parte requerida: RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU: 
PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA 
Vistos,
Considerando a manifestação da DPE/RO, por ora, intime-se o 
INSS para apresentar o HISCRE dos benefícios pagos ao autor 
desde a cessação do benefício.
Prazo de 15 dias.
Intimem-se.
sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
Gleucival Zeed Estevão 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 5ª Vara Cível Processo: 7005157-76.2019.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano 
Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano 
Material, Liminar 
Parte autora: AUTOR: ALVES & COGO LTDA 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: ROBERTO 
JARBAS MOURA DE SOUZA OAB nº RO1246 
Parte requerida: RÉUS: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA 
DE AUTOMOVEIS LTDA, SAGA ASIA COMERCIO DE VEICULOS, 
PECAS E SERVICOS LTDA 
Advogado da parte requerida: ADVOGADOS DOS RÉUS: MAGDA 
ZACARIAS DE MATOS OAB nº SP284219 
Decisão
Trata-se de “ação de indenização por danos materiais cumulada 
com pedido de liminar” ajuizada por ALVES & COGO LTDA – CASA 
DA LAVOURA em face de SAGA ASIA COMERCIO DE VEÍCULOS, 
PEÇAS E SERVIÇOS e HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA 
DE AUTOMÓVEIS LTDA, na qual pretende a reparação dos defeitos 
existentes em seu automóvel ou, alternativamente, a restituição dos 
valores pagos pelo veículo (tabela fipe), bem como a condenação 
da requerida a indenizá-lo pelos danos materiais suportados.
Citadas, as requeridas apresentaram contestação. Ambas 
sustentaram, preliminarmente, a impossibilidade de aplicação do 
CDC por ser o veículo adquirido para uso em atividades comerciais. 
No mérito refutaram as alegações da parte requerente.
Facultado às partes a indicação de provas, a parte requerida Saga 
pugnou pela produção de prova pericial.
Pois bem.
Inicialmente cumpre mencionar que a empresa CAOA MONTADORA 
DE VEÍCULOS LTDA veio aos autos voluntariamente solicitando a 
sua inclusão no polo passivo em substituição à requerida HYUNDAI 
MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA (id 
26820950). Indefiro por ora o pedido de exclusão da Hyundai ante 
a constatação de que a requerida participou do negócio jurídico 
e de seus desdobramentos (id 24658603). Determino a inclusão 
de CAOA Montadora de veículos Ltda, CNPJ 03.471.344/0001-
77 no polo passivo. A responsabilidade será apurada quando da 
apreciação do mérito. 
DAS PRELIMINARES
As partes requeridas alegam a não incidência das regras do Código 
de Defesa do Consumidor no caso em análise ante a utilização do 
veículo para atividades comerciais, o que, em tese afastaria a sua 
condição de “consumidor”.

Em sua exordial, a parte autora afirma que, de fato, o veículo é 
utilizado nas entregas de produtos. Aduz que teve inúmeros 
problemas no conserto e que, em razão disso, vem efetuando gastos 
no valor de R$100,00 ao dia com o aluguel de outro veículo.
Não há nos autos a comprovação do ônus suportado. Ademais, 
além da afirmação de que o veículo é utilizado com fins comerciais, 
da análise do contrato social da empresa depreende-se que um 
dos seus objetivos é o transporte rodoviário de mudanças e cargas 
(id 24778263). Assim, sendo o veículo utilizado na prestação da 
atividade comercial, a regra é a não incidência do Código de Defesa 
do Consumidor.
Nesse sentido, colaciono entendimento do STJ:
CONSUMIDOR. DEFINIÇÃO. ALCANCE. TEORIA FINALISTA. 
REGRA. MITIGAÇÃO.FINALISMO APROFUNDADO. 
CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. VULNERABILIDADE.1. A 
jurisprudência do STJ se encontra consolidada no sentido de que a 
determinação da qualidade de consumidor deve, em regra, ser feita 
mediante aplicação da teoria finalista, que, numa exegese restritiva 
do art. 2º do CDC, considera destinatário final tão somente o 
destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa 
física ou jurídica.2. Pela teoria finalista, fica excluído da proteção 
do CDC o consumo intermediário, assim entendido como aquele 
cujo produto retorna para as cadeias de produção e distribuição, 
compondo o custo (e, portanto, o preço final) de um novo bem ou 
serviço. Vale dizer, só pode ser considerado consumidor, para 
fins de tutela pela Lei nº 8.078/90, aquele que exaure a função 
econômica do bem ou serviço, excluindo-o de forma definitiva 
do mercado de consumo.3. A jurisprudência do STJ, tomando 
por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no 
art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da 
teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a 
doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente 
em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica 
adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à 
condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor 
alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política 
nacional das relações de consumo, premissa expressamente 
fixada no art. 4º, I, do CDC, que legitima toda a proteção conferida 
ao consumidor.4. A doutrina tradicionalmente aponta a existência 
de três modalidades de vulnerabilidade: técnica (ausência de 
conhecimento específico acerca do produto ou serviço objeto de 
consumo), jurídica (falta de conhecimento jurídico, contábil ou 
econômico e de seus reflexos na relação de consumo) e fática 
(situações em que a insuficiência econômica, física ou até mesmo 
psicológica do consumidor o coloca em pé de desigualdade frente 
ao fornecedor).Mais recentemente, tem se incluído também 
a vulnerabilidade informacional (dados insuficientes sobre o 
produto ou serviço capazes de influenciar no processo decisório 
de compra).5. A despeito da identificação in abstracto dessas 
espécies de vulnerabilidade, a casuística poderá apresentar novas 
formas de vulnerabilidade aptas a atrair a incidência do CDC à 
relação de consumo. Numa relação interempresarial, para além das 
hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela 
jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente 
à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade 
legitimadora da aplicação da Lei nº 8.078/90, mitigando os rigores 
da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica 
compradora à condição de consumidora.6. Hipótese em que 
revendedora de veículos reclama indenização por danos materiais 
derivados de defeito em suas linhas telefônicas, tornando inócuo 
o investimento em anúncios publicitários, dada a impossibilidade 
de atender ligações de potenciais clientes. A contratação do 
serviço de telefonia não caracteriza relação de consumo tutelável 
pelo CDC, pois o referido serviço compõe a cadeia produtiva da 
empresa, sendo essencial à consecução do seu negócio.Também 
não se verifica nenhuma vulnerabilidade apta a equipar a empresa 
à condição de consumidora frente à prestadora do serviço de 
telefonia. Ainda assim, mediante aplicação do direito à espécie, nos 
termos do art. 257 do RISTJ, fica mantida a condenação imposta 
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a título de danos materiais, à luz dos arts. 186 e 927 do CC/02 
e tendo em vista a conclusão das instâncias ordinárias quanto à 
existência de culpa da fornecedora pelo defeito apresentado nas 
linhas telefônicas e a relação direta deste defeito com os prejuízos 
suportados pela revendedora de veículos.7. Recurso especial a 
que se nega provimento.(REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra NANCY 
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 
21/11/2012) (grifo nosso)
Isto posto, por não verificar hipossuficiência da parte requerente, 
acolho a preliminar suscitada para afastar a incidência do Código 
de Defesa do Consumidor ao caso em análise.
No mais, não há nulidades, impugnações ou preliminares a serem 
analisadas. Dou, portanto, o feito por saneado.
Fixo como pontos controvertidos da demanda: 1) a existência de 
vício oculto/defeitos de fábrica no veículo; 2) a configuração de 
lucros cessantes, e em caso positivo seu quantum;
Defiro o pedido de prova pericial requerida pela parte demandada, 
consistente na verificação de existência de defeitos de fabricação 
no veículo da parte autora e para tanto, NOMEIO o perito JOSÉ 
FURTADO FILHO, telefone (69)999971260, E-mail: jfurtadofilho@
hotmail.com, já cadastrado perante este juízo.
As partes poderão indicar assistentes técnicos, bem como 
apresentarem quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias contados da 
intimação da presente decisão.
Intime-se o perito para apresentar proposta de honorários no prazo 
de 5 (cinco) dias.
Com a apresentação da proposta de honorários periciais intime-
se a parte requerida Saga Asia Comercio de Veículos, Peças e 
Serviços (considerando ter sido a parte que requereu a prova) para, 
no prazo de 5 (cinco) dias efetuar o pagamento dos honorários ou 
apresentar impugnação.
Desde já estabeleço os seguintes quesitos que deverão ser 
respondidos pelo expert: a) qual é a condição atual do veículo? b) 
quais são os defeitos constatados no veículo? c) existem defeitos 
decorrentes de problema de fabricação do veículo? d) os problemas 
constatados apontam indícios de mau uso? e) as ordens de 
serviço efetuados pela requerida possuem relação com os defeitos 
constatados? f) Os reparos efetuados por ela foram adequados? 
g) houve alguma falha na manutenção do mesmo? h) houve algum 
serviço/reparo desnecessário?
Com a informação relacionada a perícia (dia, hora e local), a qual 
deverá ser apresentada pelo perito com pelo menos 30 (trinta) dias 
de antecedência, para possibilitar a intimação das partes, intimem-
se os litigantes para comparecimento à perícia. 
Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação do laudo, 
contados da data da realização do exame. 
Sobrevindo a prova, intimem-se as partes para ciência, bem como 
para que apresentem suas manifestações sobre o laudo no prazo 
comum de 15 (quinze) dias.
Intimem-se.
sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
Gleucival Zeed Estevão 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 5ª Vara Cível Processo: 7028608-67.2018.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo 
Parte autora: AUTOR: GUILHERME MODESTO SIQUEIRA 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: TAYLOR 
BERNARDO HUTIM OAB nº RO9274 
Parte requerida: RÉU: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS 
S.A 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU: LUCIANA 
GOULART PENTEADO OAB nº SP167884 
Decisão 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GUILHERME 
MODESTO SIQUEIRA em face da sentença de id 29107660. 
Sustenta, em síntese, que a sentença é omissa e contraditória 
por não considerar os argumentos expostos pelo autor no que tange 
à extensão dos danos suportados e que, equivocadamente, este 
juízo condenou o requerente à restituição de valores despendidos 
a título de honorário periciais, quando, na verdade, não houve tal 
despesa. 
Intimada, a embargada não apresentou manifestação.
É o relatório.
DECIDO.
O incidente é tempestivo, razão pela qual dele conheço.
De acordo com o art. 1.022, incisos I a III, do CPC, só cabem 
embargos de declaração para: a) esclarecer obscuridade ou 
eliminar contradição; b) suprir omissão ou ponto sobre o qual devia 
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; c) corrigir erro 
material;
Os embargos opostos merecem parcial acolhida, consoante se 
exporá.
No que se refere à omissão acerca da extensão dos danos 
suportados, as alegações não merecem acolhida. 
Ao alegar que este juízo não considerou os danos suportados em 
razão de ato da requerida, a parte adentra em questões de mérito 
e demonstra a intenção de nova valoração dos fatos narrados, 
alterando a convicção deste juízo, o que não é possível em sede 
de embargos. Este juízo considerou as alegações feitas por ambas 
as partes, conforme fundamentado na sentença, razão pela qual 
não há que se falar em omissão ou contradição. 
Assim, nesse ponto suscitado, a análise dos embargos deixa 
claro que a intenção da embargante é a revisão da sentença. Se 
a pretensão da embargante é a reavaliação do mérito dela, deve 
valer-se do expediente adequado.
Já no que se refere à alegação de inexistência de valores a serem 
restituídos, assiste razão à embargante eis que, de fato, não foi 
realizada perícia nestes autos. Assim, procedo a correção da parte 
dispositiva da sentença, nos seguintes termos: 
Onde se lê:
“Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, 
restituição dos valores despendidos pela requerida em relação ao 
peritoe honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 
cento), o que faço com base no Artigo 85, do Código de Processo 
Civil.”
Leia-se:
“Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 
honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento), o 
que faço com base no Artigo 85, do Código de Processo Civil.”
Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração 
apenas para alterar a parte dispositiva da sentença, excluindo dela 
a condenação à restituição de valores dispendidos com perícia. 
Mantenho os demais termos da sentença inalterados. 
Reaberto o prazo recursal a contar da publicação desta decisão. 
Intimem-se.
sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
Gleucival Zeed Estevão 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

6ª VARA CÍVEL 

6ª Cartório Cível, Falência e Concordata
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito 
Sugestão ou reclamações, façam-nas pessoalmente ao Juiz ou 
contate-nos via internet através do e-mail: pvh6civel@tjro.jus.br 
Diretora de Cartório: Márcia Pires Saraiva
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Proc.: 0019008-88.2011.8.22.0001
Ação:Cumprimento de Sentença
Requerente:Joziel Guedes Macedo
Advogado:Carlos Alberto Troncoso Justo (OAB/RO 535-A), Maria 
Nazarete Pereira da Silva (OAB/RO 1073)
Requerido: B. V Financeira S/A Crédito Financiamento e 
Investimento
Advogado:Celso Marcon (OAB/ES 10990), Henrique José Parada 
Simão (OAB/SP 221386), Elisia Helena de Melo Martini (OAB/RN 
1853), 
Desarquivamento - Intimação:
Fica a parte Requerida, por via de seu Advogado, no prazo de 10 
(dez) dias, intimada a se manifestar sobre o desarquivamento dos 
autos, sob pena do processo retornar ao arquivo geral.
Se a parte vencedora pretender executar o julgado deverá fazê-
lo por meio do processo judicial eletrônico, eis que a Resolução 
n. 013/2014, do Tribunal de Justiça de Rondônia, no seu art. 16 
determina a migração do cumprimento de sentença para o sistema 
virtual.
- petição inicial;
- sentença/acórdão;
- certidão do trânsito em julgado;
- planilha de atualização do crédito;
- indicação dos bens à penhora ou pedido de consulta via Bacenjud, 
Renajud e Infojud;
- procurações e substabelecimentos de ambas as partes
Márcia Pires Saraiva
Diretora de Cartório

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO/RO
6ª VARA CÍVEL, FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par - Telefone: (69) 3217-
1326
PROCESSO Nº: 7039642-05.2019.8.22.0001
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: TECIANA MECHORA DOS SANTOS
ADVOGADO DO AUTOR: TECIANA MECHORA DOS SANTOS 
OAB nº RO5971
RÉU: Direcional Ambar Empreendimentos Imobiliários Ltda
ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO
Cuida-se de cumprimento de sentença.
Altere-se a classe processual.
Em análise aos autos, verifico que existem algumas irregularidades 
que precisam ser sanadas.
Por conseguinte, deve a parte autora analisar a relação abaixo e 
promover a juntada das cópias das peças processuais relevantes 
para o cumprimento de sentença, uma vez que indispensáveis para 
a fase processual, á saber:
a) da petição inicial da ação principal;
b) contestação da ação principal;
c) procurações dos advogados da parte requerida;
d) sentença de primeiro grau;
e) acórdão do E. TJ/RO (se houver); 
f) certidão de trânsito em julgado;
g) demonstrativo de cálculos do valor exequendo, nos termos do 
art. 524 do CPC;
Desta forma, determino a parte autora, que no prazo de 5 (cinco) 
dias, colacione as peças processuais relevantes, bem como para 
que apresente demonstrativo de cálculos, sob pena de extinção e 
arquivamento.
Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 
conclusos. 
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019.
Miria Nascimento De Souza
Juíz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO/RO
6ª VARA CÍVEL, FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
Telefone: (69) 3217-1326
PROCESSO Nº7012676-73.2017.8.22.0001 
CLASSE:Alienação Fiduciária 
REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE 
CONSORCIOS LTDA.
ADVOGADO(A) DO(A) AUTOR(A): PEDRO ROBERTO ROMAO 
OAB nº AM209551
REQUERIDO(A): AVELINO BERTOLO JUNIOR EIRELI 
ADVOGADO(A) DO REQUERIDO(A): 
DESPACHO
Atentando-se ao contexto dos autos, constata-se que não há 
qualquer motivo hábil a justificar a manutenção do sobrestamento, 
tendo em vista que a demanda está sobrestada há dois anos, 
tendo a parte Requerente apenas argumento a necessidade de 
providências administratativas; porém, sem qualquer concreta 
demonstração. 
Assim, fica INTIMADA a parte Requerente, por meio de seu(s) 
advogado(s), para dar andamento regular ao feito, requerendo o que 
de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento 
e/ou extinção do processo.
Em caso de inércia do causídico da parte autora, intime-
se, pessoalmente, BRADESCO ADMINISTRADORA DE 
CONSORCIOS LTDA. para, no mesmo prazo acima indicado, dar 
andamento ao feito, sob pena de arquivamento e/ou extinção do 
processo.
Expeça-se o necessário. 
Porto velho/RO, data da assinatura digital.
Miria Nascimento De Souza
Juíza de Direito
Fórum Cível da Comarca de Porto Velho
Av. Lauro Sodré, Nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803-
686, Porto Velho, RO 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO/RO
6ª VARA CÍVEL, FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par - Telefone: (69) 3217-
1326
PROCESSO Nº: 7023183-25.2019.8.22.0001
CLASSE: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
AUTOR: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 
INSVESTIMENTO S.A
ADVOGADO DO AUTOR: THATIANE TUPINAMBA DE CARVALHO 
OAB nº RR5086
RÉU: FRANCISCO ALEXANDRE PEREIRA DA CONCEICAO
ADVOGADO DO RÉU: 
SENTENÇA
Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por 
AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A 
em face de FRANCISCO ALEXANDRE PEREIRA DA CONCEICAO, 
ambos qualificados nos autos, alegando em síntese, que através 
do contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, 
o requerido obteve um financiamento do automóvel marca GM - 
CHEVROLET, Modelo CELTA SPIRIT, Cor BRANCA, Ano: 2013, 
Placa OHR 3708. Em garantia da operação restou alienado o 
veículo descrito na inicial.
Diante do descumprimento pela parte requerida da obrigação 
ajustada, encontrando-se em mora desde a parcela de nº 01, 
vencida em 07/03/2019, a parte autora pugna pela busca e 
apreensão, liminarmente, do bem acima mencionado, nos termos 
do art. 3.ª do Decreto-lei 911/69.
Instruiu o pedido inicial com documentos.
A liminar foi deferida (ID: 27792308- Pág. 1) e devidamente 
cumprida, sendo o bem depositado em mãos do Banco autor (ID: 
30755156- Pág. 1).

http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=00120110190903&strComarca=1&ckb_baixados=null
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Devidamente citada, a parte Requerida deixou transcorrer o prazo 
legal sem apresentar contestação.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Fundamento e DECIDO.
I. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE:
De início, cumpre anotar que o presente processo já comporta o 
julgamento antecipado da lide, conforme art. 355, inc. II, do Código 
de Processo Civil.
II – DO MÉRITO - OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO:
Consoante se depreende da análise dos autos, a parte Requerida 
efetivamente foi citada para apresentar contestação, entretanto, 
desdenhou do chamamento judicial e manteve-se inerte, razão 
pela qual decreto a sua revelia com fundamento no artigo 344 do 
Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 
presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 
autor.”
Ressalto, no entanto, que a jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça é remansosa no sentido de que, “na revelia, a presunção 
de veracidade é relativa, de forma que a sua ocorrência conduz à 
procedência do pedido se, com as provas dos autos, o magistrado 
se convencer da existência dos fatos alegados e não contestados” 
(AgRg no REsp 439.931/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 
26/11/2012).
No presente caso, após verificar os autos e analisar de forma 
acurada os documentos nele contido, percebo que o pedido da 
parte requerente merece o total amparo, pois o conjunto probatório 
comprova a tese esposada na inicial, sustentando a presunção que 
lhe favorece.
A ação de busca e apreensão, decorrente de contrato de outorga 
de crédito com garantia de alienação fiduciária, tem suas normas 
de processo estabelecidas no Decreto-Lei nº 911/69.
A previsão legal para o credor buscar o bem que serve de garantia 
do contrato e aliená-lo a terceiros, para aplicar o preço da venda 
no pagamento de seu crédito, está expresso nos arts. 2º e 3º, do 
Decreto-Lei nº 911/69, in verbis:
“Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações 
contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o 
proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, 
independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou 
qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição 
expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço 
da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes 
e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida 
prestação de contas”.
“Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que 
comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou 
o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 
apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 
liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
§ 1º - Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, 
consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do 
bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições 
competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 
registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 
indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.
§ 2º - No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a 
integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados 
pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será 
restituído livre do ônus.”
Assim, nos termos desses dispositivos e da jurisprudência pacífica 
do Superior Tribunal de Justiça, compete ao devedor, no prazo 
de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 
apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como 
os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, 
sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de 
alienação fiduciária.

Nesse sentido, é a tese emanada do julgamento do Recurso 
Repetitivo nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4):
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO 
CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 
911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. 
PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 
PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 
DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C 
do Código de Processo Civil: “Nos contratos firmados na vigência 
da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) 
dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, 
pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores 
apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 
consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 
fiduciária”. (Grifei).
Colaciono, também, julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado de Rondônia:
“Ação de busca e apreensão. Decreto-lei n. 911/1969. Alteração 
introduzida pela Lei n.10.931/2004. Purgação da mora. 
Impossibilidade. Necessidade de pagamento da integralidade da 
dívida no prazo de 5 dias após a execução da liminar. Nos contratos 
firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, 
no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 
de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, entendida 
como os valores apresentados e comprovados pelo credor na 
inicial, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel 
objeto de alienação fiduciária. (Apelação, Processo nº 0001200-
31.2015.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª 
Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de 
julgamento: 21/09/2017) (Grifei).
A mora do devedor, condição primeira da ação em exame, vem 
delineada no §2º do art. 2º do referido Decreto, esclarecendo que 
ela decorrerá do simples vencimento do prazo para o pagamento.
Ademais, constata-se que a constituição em mora atendeu a 
legislação vigente, pois foi comprovada por notificação.
Significa dizer que a existência do contrato entre as partes e a 
inadimplência para com a obrigação objeto do referido contrato 
restam incontroversas nos autos, por conta dos documentos que 
instruem a inicial.
Uma vez caracterizada a inadimplência, autorizada está a satisfação 
forçada do saldo devedor objeto do contrato entre as partes, para 
o que se impõe a resolução do contrato de garantia fiduciária com 
consequente consolidação da propriedade do bem em favor do 
credor.
III – DO DISPOSITIVO:
Diante do exposto, e com fundamento nos arts. 2º e 3º do Decreto 
Lei 911/69, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por 
AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A 
contra FRANCISCO ALEXANDRE PEREIRA DA CONCEICAO e, 
por conseguinte, CONFIRMO a liminar concedida, consolidando em 
favor do credor a propriedade plena e posse exclusiva do bem 
fiduciado.
Fica facultado à parte autora a venda do referido bem, na forma 
do Decreto-Lei n.º 911/69, devendo ser oficiado, se for o caso, ao 
DETRAN ou órgão similar, comunicando que o autor encontra-
se autorizado a proceder à transferência do bem a terceiros que 
indicar.
Por consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do 
Novo Código de Processo Civil.
Arcará a Sucumbente com o pagamento das custas, despesas 
processuais e honorários advocatícios da parte autora, estes fixados 
em R$ 800,00 (oitocentos reais), valor este razoável e proporcional 
para remunerar o serviço prestado, consoante se depreende dos 
termos do § 2º e § 8º, do artigo 85 do Novo Código de Processo 
Civil, considerados o grau de complexidade da causa, o tempo, 
exigido para o serviço do advogado, o grau de zelo profissional e o 
lugar da prestação do serviço.
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Fica intimada a parte Sucumbente para proceder com o pagamento 
das custas finais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto 
e inscrição em dívida ativa, cuja guia deverá ser gerada pelo seguinte 
endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/
guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=FjnOr--
DVcF7A4aZ_QirTUH7CAMBWGz7xeamKKnB.wildfly01:custas1.1
Interposto(s) recurso(s) de embargos de declaração, venham 
conclusos os autos para análise dos pressupostos recursais e 
eventual necessidade de garantir-se o contraditório.
Outrossim, em atenção ao disposto no §3º do art. 1.010 do 
CPC/2015, que retirou o juízo de admissibilidade deste 1º grau 
de jurisdição, caso interposto recurso de apelação, caberá à 
CPE, mediante ato ordinatório, abrir vista à parte contrária para 
contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 
1.010, §1º, do CPC/2015.
Idêntico procedimento deverá ser adotado nas hipóteses de recurso 
adesivo (art. 1.010, §2º, do CPC/2015) e impugnação de decisão 
interlocutória não agravável trazida nas contrarrazões da apelação 
(art. 1.009, § 2º, CPC).
Após, concluídas as intimações e decorridos os prazos, remetam-
se os autos ao E. Tribunal de Justiça.
Por fim, aclaro que nestes autos não restou realizada qualquer 
restrição RENAJUD por este juízo nestes autos.
Certificado o trânsito em julgado, o cumprimento da sentença só 
ocorrerá após prévio requerimento da autora, nos termos do art. 
523 do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias.
Registrando-se o pagamento espontâneo deverá ser intimada a 
parte vencedora ao respectivo recebimento, providenciando o que 
for necessário.
Não havendo o pagamento e nem requerimento do credor para 
a execução da sentença, proceda-se às baixas e comunicações 
pertinentes, ficando o credor isento do pagamento da taxa de 
desarquivamento, conforme se observa do artigo 31, parágrafo 
único, da Lei 3896, de 24 de agosto de 2016.
Pagas as custas ou inscritas em dívida ativa em caso não 
pagamento, o que deverá ser certificado, arquive-se.
Os autos do processo poderão ser acessados no site do Tribunal 
de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.
Desnecessária a intimação da parte requerida desta sentença, face 
ao comando do art. 346 do CPC.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho/RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019
Miria Nascimento De Souza
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 7005503-
32.2016.8.22.0001
Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ROCHILMER MELLO DA ROCHA 
FILHO OAB nº RO635, MARCIO MELO NOGUEIRA OAB nº 
RO2827
EXECUTADO: HILARIO PEREIRA PANTOJA
DECISÃO/OFÍCIO Nº 2018 - GAB
Defiro parcialmente o pleito de ID 31283004, vez que comprovado 
o pagamento de apenas 1 diligências.
Assim, determino a inclusão do nome do executado EXECUTADO: 
HILARIO PEREIRA PANTOJA CPF nº 054.681.752-15, 
perante a SERASA no tocante ao débito, que possui como 
credor EXEQUENTE: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A 
- CERON , no valor de R$ 145.774,61, atualizado em 30/09/2019, 
servindo esta decisão como ofício para seu cumprimento junto à 
SERASA, a ser remetido via sistema SerasaJud.

Caso a exequente insista na pesquisa via Bacenjud/Renajud 
deverá recolher as custas de cada uma das diligências, sob pena 
de indeferimento.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019.
Miria Nascimento De Souza
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO/RO
6ª VARA CÍVEL, FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
Telefone: (69) 3217-1326
PROCESSO Nº7009589-80.2015.8.22.0001 
CLASSE:Alienação Fiduciária 
REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
ADVOGADO(A) DO(A) AUTOR(A): ANTONIO BRAZ DA SILVA 
OAB nº AC6557
REQUERIDO(A): MEIRE ANDREA GOMES 
ADVOGADO(A) DO REQUERIDO(A): 
DESPACHO
Atentando-se ao contexto dos autos, nota-se que não há que se 
chamar o feito à ordem, tendo em vista que a decisão terminativa 
de id. n. 11945217 deve se manter hígida (i) frente a ausência 
de qualquer pedido de regular prosseguimento expropriatório; (ii) 
diante da ausência de pedido de cumprimento de sentença; (iii) 
em razão do trânsito em julgado e (iv) considerando a inexistência 
de prejuízo da parte peticionante; haja vista que a manutenção da 
sentença objurgada não afasta a consolidação da posse em favor 
do Banco Credor. 
Ademais, não houve qualquer ordem de restrição RENAJUD, 
por parte deste Juízo. Logo, não há que se falar em baixa do 
RENAJUD. 
Portanto, por estar o processo em ordem, arquive-se.
Porto velho/RO, data da assinatura digital.
Miria Nascimento De Souza
Juíza de Direito
Fórum Cível da Comarca de Porto Velho
Av. Lauro Sodré, Nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803-
686, Porto Velho, RO 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7012146-98.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: NEUZA HELENA BASTOS MARCOS
Advogado do(a) AUTOR: RENAN GOMES MALDONADO DE 
JESUS - RO5769
RÉU: W2M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS REPETIÇÃO DE ATO
Fica a parte AUTORA intimada para que, no prazo de 05 
(cinco) dias, proceda ao prévio recolhimento das custas da 
diligência, CÓDIGO 1008.1, conforme estabelecido no art. 19 da 
Lei 3.896/2016.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO/RO
6ª VARA CÍVEL, FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
Telefone: (69) 3217-1326
PROCESSO Nº0021128-02.2014.8.22.0001 
CLASSE:Alienação Fiduciária 
REQUERENTE: Banco Bradesco S/A
ADVOGADO(A) DO(A) AUTOR(A): ANNE BOTELHO CORDEIRO 
OAB nº RO4370, MAURO PAULO GALERA MARI OAB nº 
AC4937
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REQUERIDO(A): MONA LISA DE OLIVEIRA CANTANHEDE 
ADVOGADO(A) DO REQUERIDO(A): 
DESPACHO
Considerando a notícia de quitação da transação, ordeno o imediato 
arquivamento do feito.
Porto velho/RO, data da assinatura digital.
Miria Nascimento De Souza
Juíza de Direito
Fórum Cível da Comarca de Porto Velho
Av. Lauro Sodré, Nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803-
686, Porto Velho, RO 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7002336-02.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO TIRADENTES DOS POLICIAIS 
MILITARES E BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DE 
RONDONIA
Advogados do(a) EXEQUENTE: FREDSON AGUIAR RODRIGUES 
- RO7368, ALEX MOTA CORDEIRO - RO2258, JEFERSON DE 
SOUZA RODRIGUES - RO7544
EXECUTADO: RAFAEL MILHOME BAIMA
Advogado do(a) EXECUTADO: FLORISMUNDO ANDRADE DE 
OLIVEIRA SEGUNDO - RO9265
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual 
será realizada na sala de audiências da CEJUSC, conforme 
informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA CEJUSC - Data: 13/02/2020 Hora: 
16:00 
- Audiências até dez/2019: CEJUSC localizada na Rua Quintino 
Bocaiúva, nº 3061, esquina com a Av. Jorge Teixeira, Bairro 
Embratel, Nesta.
- Audiências a partir de jan/2020 (exceto Execução Fiscal): CEJUSC 
localizada na Av. Pinheiro Machado, 777, Olaria, Nesta.
Ficam as partes devidamente intimadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
ÓRGÃO EMITENTE: Porto Velho - 6ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO 
(Prazo: 20 dias)
- DO REQUERIDO: MARILUCIA ARRUDA UTSUMI, inscrita no 
CPF: 086.750.314-91, atualmente em lugar incerto e não sabido;
- DOS AUSENTES INCERTOS E DESCONHECIDOS;
FINALIDADE: Proceder a CITAÇÃO dos interessados, ausentes, 
incertos e desconhecidos para tomar conhecimento da Ação de 
Usucapião do(s) seguinte(s) imóvel(is):
- lotes rurais 29 e 30 (unificados) GLEBA GRAÇA PF ALTO 
MADEIRA, que possuem as seguinte características:
Matricula nº. 15.890, Título Definitivo nº. 232.2.01/0832, expedido 
em 21 de junho de 1982, Lote nº. 29 da Gleba 9/A da Gleba Garça 
do PF/ Alto Madeira, situado município de Porto Velho/RO, com uma 
área de 96.825ha (noventa e seis hectares, oitenta e dois ares e 
cinquenta e dois centiares), e os seguintes limites e confrontações: 
Norte, lote 28 Gleba 9/A separado pelo Rio das Garças, Leste, lote 
22 do Imóvel Gleba Garças, setor 2, separados pela linha G-37; 
Sul, lote 30 da Gleba 9/A; Oeste, lotes 10, 11 e 12 da Gleba 9/A, 
separados pela linha 63;

Matricula nº. 15.889, Título Definitivo nº. 232.2.01/0844, expedido 
em 21 de junho de 1982, Lote nº. 30 da Gleba 9/A da Gleba Garça 
do PF/ Alto Madeira, situado município de Porto Velho/RO, com 
uma área de 98.773ha (noventa e oito hectares, setenta e sete ares 
e três centiares), e os seguintes limites e confrontações: Norte, 
lote 29 Gleba 9/A separado pelo Rio das Garças, Leste, lote 22 do 
Imóvel Gleba Garças, setor 2, separados pela linha G-37; Sul, lote 
31 da Gleba 9/A; Oeste, lotes 15,16 e 13 da Gleba 9/A, separados 
pela linha 63.
ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 
aceitos como sendo verdadeiros os fatos articulados pela parte 
Autora.
OBSERVAÇÃO: Caso não tenha condições de constituir advogado 
particular, deverá procurar a Defensoria Pública. Em caso de 
revelia, será nomeado curador especial nos termos do art. 257, 
IV do CPC. A presente ação pode ser consultada pelo endereço 
eletrônico http://pjeconsulta.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.
seam (nos termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de 
dezembro de 2013 do Conselho Nacional de Justiça)
Processo:7025634-91.2017.8.22.0001
Classe:USUCAPIÃO 
Requerente:AGNALDO MUNIZ CPF: 316.870.592-68, CARMELITA 
SANTANA CPF: 152.039.642-20, ARLINDO VIEIRA DE ARAUJO 
FILHO CPF: 922.869.095-04, LUIZ ALBERTO CONTI FILHO CPF: 
054.216.159-10
Requerido : FERNANDO ATHAIDE NOBREGA CPF: 018.559.054-
34, MARILUCIA ARRUDA UTSUMI CPF: 086.750.314-91, JOAO 
AIRTON SANTANA CPF: 139.082.602-30, PLINIO BALLARDIN 
CPF: 099.050.148-53, LUIZ ALVES DE ALMEIDA PRADO CPF: 
857.004.018-00, LUIZ GONZAGA DA COSTA CPF: 130.626.384-
00, EMERSON LIMA SANTOS CPF: 203.195.412-15
DECISÃO ID 31120838: “ Atentando-se a todo o contexto dos autos, 
certo é que merece acolhimento o pedido de citação por edital, pois 
frustrada(s) a(s) tentativa(s) de localizar a parte requerida, Marilucia 
Arruda Utsumi, para fins de citação pessoal, restando evidenciado 
que no caso em comento a parte requerida está em local incerto 
e não sabido. Desta forma, DEFIRO a realização da citação 
por edital, nos termos do art. 256 e 257, inciso III, do CPC, no 
prazo de 20 (vinte) dias úteis. Providencie o CPE a expedição do 
necessário. Após, intime-se a parte autora para retirar o expediente 
via internet, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como comprovar o 
recolhimento das custas para a publicação DJE junto ao CPE, 
realizando a publicação do edital no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias, 01 (uma) vez no órgão oficial e pelo menos 02 (duas) vezes 
em jornal local, onde houver, haja vista que até o momento não 
fora implantada a plataforma de editais do Conselho Nacional de 
Justiça. Expeça-se o necessário.
Porto Velho, 14 de outubro de 2019.
Keli Cristina Dias Monteiro Flores
Gestora CPE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7033410-74.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ELIANE INACIO DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: THIAGO DE ASSIS DA SILVA - RO6878
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO 
DPVAT SA
Advogados do(a) RÉU: IRAN DA PAIXAO TAVARES JUNIOR - 
RO5087, PAULO BARROSO SERPA - RO4923, JOSE HENRIQUE 
BARROSO SERPA - RO9117
INTIMAÇÃO AUTOR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Fica a parte REQUERENTE intimada, no prazo de 05 dias, para 
manifestação quanto aos Embargos de Declaração apresentados.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7002336-02.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO TIRADENTES DOS POLICIAIS 
MILITARES E BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DE 
RONDONIA
Advogados do(a) EXEQUENTE: FREDSON AGUIAR RODRIGUES 
- RO7368, ALEX MOTA CORDEIRO - RO2258, JEFERSON DE 
SOUZA RODRIGUES - RO7544
EXECUTADO: RAFAEL MILHOME BAIMA
Advogado do(a) EXECUTADO: FLORISMUNDO ANDRADE DE 
OLIVEIRA SEGUNDO - RO9265
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual 
será realizada na sala de audiências da CEJUSC, conforme 
informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA CEJUSC - Data: 13/02/2020 Hora: 
16:00 
- Audiências até dez/2019: CEJUSC localizada na Rua Quintino 
Bocaiúva, nº 3061, esquina com a Av. Jorge Teixeira, Bairro 
Embratel, Nesta.
- Audiências a partir de jan/2020 (exceto Execução Fiscal): CEJUSC 
localizada na Av. Pinheiro Machado, 777, Olaria, Nesta.
Ficam as partes devidamente intimadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7036181-25.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Advogado do(a) AUTOR: SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA 
- RJ135753
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A 
ELETRONORTE
Advogado do(a) RÉU: MARCIO MELO NOGUEIRA - RO2827
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, 
por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7022955-50.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: C. S. COMERCIO DE COSMETICOS E PERFUMARIA 
LTDA
Advogado do(a) AUTOR: REYNALDO DINIZ PEREIRA NETO - 
RO4180
RÉU: ROZANGELA FIDELIS DO NASCIMENTO PERES
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/
se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e 
arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7001126-13.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: GILMAR ANTONIO CAMILLO
Advogados do(a) EXEQUENTE: LAERCIO JOSE TOMASI - 
RO4400, CLEBER DOS SANTOS - RO3210
EXECUTADO: DIOGENES SIMPLICIO RIBEIRO
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/
se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e 
arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7013372-41.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL 1 E 2 GRAUS 
TERRA NOVA LTDA - EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: MONA SETH ALEXANDRE 
CAVALCANTE CORDEIRO - RO5640
EXECUTADO: WORLD - COMERCIO, SERVICO, ASSESSORIA E 
CONSULTORIA LTDA - EPP
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/
se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e 
arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7027989-06.2019.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: UNIRON
Advogados do(a) AUTOR: ALESSANDRA SOARES DA COSTA 
MELO - DF29047, ALINE NOVAIS CONRADO DOS SANTOS - 
SP415428
RÉU: FRANCIELE PEREIRA DA SILVA
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/
se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e 
arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7049022-23.2017.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL 1 E 2 GRAUS 
TERRA NOVA LTDA - EPP
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Advogado do(a) EXEQUENTE: MONA SETH ALEXANDRE 
CAVALCANTE CORDEIRO - RO5640
EXECUTADO: ISRAEL JOSE FERREIRA DE ARAUJO
INTIMAÇÃO EXEQUENTE - ATUALIZAR O DÉBITO
Fica a parte EXEQUENTE, no prazo de 05 (cinco) dias, intimada a 
atualizar o débito e dar prosseguimento no feito atentando-se que o 
requerimento de consultas por meio de sistemas judiciais (BACEN, 
RENAJUD e outros) deverá ser acompanhado de custas CÓDIGO 
1007, para cada diligência requerida, nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO/RO
6ª VARA CÍVEL, FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par - Telefone: (69) 3217-
1326
PROCESSO Nº: 7052472-03.2019.8.22.0001
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: STEVANELLI IND. E COM. DE MADEIRAS IMPORTACAO 
E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADO DO AUTOR: MARCEL DOS REIS FERNANDES OAB 
nº RO4940
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON 
ADVOGADO DO RÉU: ENERGISA RONDÔNIA
DESPACHO
Trata-se de ação declaratório de inexistência de débito ajuizada 
por STEVANELLI IND. E COM. DE MADEIRAS IMPORTACAO 
E EXPORTACAO LTDA em face de CENTRAIS ELETRICAS DE 
RONDONIA S/A - CERON . 
No caso, atentando-se ao contexto dos autos, observa-se que a 
parte autora deixou de instruir a ação com os documentos 
essenciais a sua propositura.
Desta forma, DETERMINO à parte demandante que emende a inicial 
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, atentando-
se aos seguintes comandos:
a) proceda-se com o recolhimento das custas iniciais, tendo 
em vista não ter comprovado o cumprimento da respectiva 
providência. Ressalto que de acordo com a Lei Estadual 3896/16 
(Nova Lei de Custas), as custas inicias devem ser recolhidas no 
importe de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, sendo 
1% por ocasião do ajuizamento e mais 1% após a realização de 
audiência preliminar conciliatória. Decorrido in albis o prazo para 
recolhimento das custas, o que deverá ser devidamente certificado, 
volte-me os autos conclusos para sentença de extinção;
b) comprovação nos autos a qualidade de representante da parte 
autora, do subscritor do instrumento de procuração para outorga 
de poderes ad judicia, uma vez que trata-se de pessoa jurídica, 
sem a identificação do outorgante da procuração conforme dispõe 
o contrato social.
Vencido o prazo, com o sem manifestação, voltem-me os autos 
conclusos. 
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019.
Miria Nascimento De Souza
Juíz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7016480-78.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO 
MUTUO DOS SERVIDORES DO PO
Advogado do(a) EXEQUENTE: ROZINEI TEIXEIRA LOPES - 
RO5195

EXECUTADO: DEUSDETE PEREIRA CARDOSO 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada 
a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para 
a repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente 
deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 
1008.1, para cada carta-AR, em relação a cada executado/
requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, 
de 24/08/2016, artigos 2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 
24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO/RO
6ª VARA CÍVEL, FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par - Telefone: (69) 3217-
1326
PROCESSO Nº: 7031606-71.2019.8.22.0001
CLASSE: Monitória
AUTOR: POMMER & BARBOSA LTDA - EPP
ADVOGADO DO AUTOR: WELLINGTON CARLOS GOTTARDO 
OAB nº RO4093, SAMUEL DOS SANTOS JUNIOR OAB nº 
RO1238, JOICE FERNANDA OLIVEIRA LARA OAB nº RO8517
RÉU: CARLA SIMONE QUEIROZ DE MATOS
ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO
Cuida-se de cumprimento de sentença.
Altere-se a classe processual.
Intime-se a parte devedora, por carta, a fim de que, no prazo de 
15 (quinze) dias, satisfaça a obrigação, adimplindo o montante da 
condenação, corrigido e atualizado nos termos da sentença, sob 
pena de aplicação de honorários em execução e multa de 10% 
prevista no artigo 523, §1º, do CPC.
Advirta-se, desde já, a parte Executada de que eventuais 
impugnações, deverão ser opostos(as) nos próprios autos, no 
prazo de 15 (quinze) dias, bem ainda delimitar e demonstrar 
especificamente os valores impugnados, bem como ser instruídos 
com os documentos que se fizerem necessário à demonstração 
do alegado, sob pena de preclusão e de imediato julgamento da 
impugnação, nos termos do artigo 525, §1º, do CPC.
Havendo impugnação, fica INTIMADA a parte Exequente para 
manifestar-se sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, 
no prazo de 15 (quinze) dias.
Decorrido o prazo para impugnação sem manifestação, certifique-se 
nos autos, e não havendo a satisfação da obrigação, o que deverá 
ser certificado, fica INTIMADA a parte Exequente para, no prazo de 
05 (cinco) dias, atualizar o débito e para que dê prosseguimento 
normal ao feito, observando a ordem preferencial disposta no art. 
835 do CPC.
Havendo pagamento, expeça-se o competente alvará judicial em 
nome da parte e/ou advogado (se o instrumento de procuração 
autorizar) para levantamento dos valores com juros/correções/
rendimentos, sob pena de envio dos respectivos valores depositados 
na conta judicial para a conta centralizadora. (Obs. Aguarde-se, em 
cartório, o decurso do prazo de vencimento do alvará).
Posteriormente, por ato ordinatório, INTIME-SE a parte Exequente, 
por meio de seu(s) advogado(s), para informar a satisfação do 
crédito e/ou requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 
sob pena de aceitação dos valores depositados como sendo o 
pagamento integral da obrigação. 
Por fim, mantendo-se inerte a parte exequente, envie-me os autos 
conclusos para sentença de extinção.
SIRVA A PRESENTE COMO:
a) CARTA / MANDADO / DE INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) 
EXECUTADA(S), observando-se o(s) seguinte(s) endereço(s) para 
localização:
RÉU: CARLA SIMONE QUEIROZ DE MATOS CPF nº 317.062.232-
34, RUA PIO XII 1041, - DE 865 A 1061 - LADO ÍMPAR PEDRINHAS 
- 76801-483 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Expeça-se o necessário.
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Os autos do processo poderão ser acessados no site do Tribunal 
de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.
Porto Velho/RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019
Miria Nascimento De Souza
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 7059613-
78.2016.8.22.0001
Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: LAFITE MARIANO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: RODRIGO BORGES SOARES 
OAB nº RO4712, LANESSA BACK THOME OAB nº RO6360
EXECUTADO: GARGIULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
EIRELI
ADVOGADO DO EXECUTADO: MARCELO ESTEBANEZ 
MARTINS OAB nº RO3208, DANIELE MEIRA COUTO OAB nº 
RO2400
Decisão
Considerando que entre a data do pleito de ID 31433099, já 
decorreu mais de 30 dias, sem que a parte exequente comprovasse 
a distribuição de IDPJ, determino pela derradeira vez, que o 
exequente no prazo de 5 dias, promova o regular andamento do 
feito, sob pena de extinção por abandono.
Lado outro, defiro o pleito de ID 32686137, determinando a penhora 
de valores que o ora executado neste feito, venha a receber 
no processo 7043453-70.2019.8.22.0001, da 10ª Vara Cível, até 
o limite de R$ 2.502.728,42 (dois milhões quinhentos e dois mil 
setecentos e vinte e oito reais e quarenta e dois centavos) , nos 
termos do art. 860 do CPC, com as formalidades legais.
“É possível a penhora de créditos eventualmente existentes em 
outras ações, considerando que se cuida de direito futuro e eventual 
(penhora no rosto dos autos), que podem vir a ser reconhecidos 
em favor dos ora agravados – Art. 860, CPC/2015”–(TJSP; Agravo 
de Instrumento 2233503-38.2016.8.26.0000; Relator (a): Sérgio 
Shimura; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro 
Central Cível - 17ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/03/2017; 
Data de Registro: 09/03/2017)
Providencie-se o necessário.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019.
Miria Nascimento De Souza
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO/RO
6ª VARA CÍVEL, FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par - Telefone: (69) 3217-
1326
PROCESSO Nº: 7052500-68.2019.8.22.0001
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: ZULEIMA FERREIRA CARLOS DE LIMA
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA
RÉU: ENERGISA S/A
ADVOGADO DO RÉU: 
DECISÃO
ZULEIMA FERREIRA CARLOS DE LIMA ingressou com a 
presente AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de ENERGISA 
S/A contendo pedido de tutela de urgência para que a parte 
requerida se abstenha de suspender o serviço de fornecimento de 
energia elétrica na unidade consumidora nº 0686249-7 por suposto 
débito pretérito decorrente de recuperação de energia, referente a 
fatura com vencimento em 01/11/2019, no valor de R$ 1.012,64 (um 

mim, doze reais e sessenta e quatro centavos).
Juntou-se documentos.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
Passo a analisar o pedido de tutela de urgência.
Para fins de concessão da antecipação de tutela, é necessário que 
estejam presentes os pressupostos do art. 300 do CPC:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme 
o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os 
danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 
dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 
oferecê-la.
§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 
justificação prévia.
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 
quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”
Na hipótese em exame, vislumbro a probabilidade do direito e o 
pedido do dano alegado pela parte autora, tendo em vista que a 
falta da energia elétrica abala a dignidade da pessoa humana. 
Ademais, em se tratando de débito antigo, decorrente de 
recuperação de consumo, incabível a suspensão do fornecimento 
do serviço, de caráter essencial, o que não ocorre nos casos de 
inadimplência de faturas mensais, dentro do período de até 90 
dias. Da mesma forma, em não se tratando de débito relativo ao 
inadimplemento de conta regular de energia elétrica, mas de débito 
decorrente de suposta fraude no medidor de consumo de energia 
apurado unilateralmente pela concessionária, a inscrição do nome 
do consumidor nos cadastros de inadimplentes mostra-se ilegítima, 
pois caracterizaria forma de coerção, com vistas ao pagamento da 
dívida pelo consumidor, sem o devido processo legal.
Nesse sentido, colaciono arestos:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 
SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITO 
PRETÉRITO. PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É firme o 
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a 
suspensão do fornecimento de água potável é possível na hipótese 
de inadimplemento de fatura atual, relativa ao mês de consumo, 
sendo, entretanto, descabida tal medida quando se tratar de 
débito pretérito, especialmente por possuir a concessionária meios 
judiciais cabíveis para buscar o ressarcimento do valor que entende 
devido. 2. Incabível ao 
PODER JUDICIÁRIO compelir a concessionária a aceitar 
parcelamento da dívida nos termos propostos pela parte autora, 
por se tratar de questão de cunho eminentemente administrativo. 3. 
Ação julgada improcedente na origem. APELAÇÃO PROVIDA EM 
PARTE. (Apelação Cível Nº 70067494021, Quarta Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 
24/02/2016) (Grifei).
APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO 
SERVIÇO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE 
ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. DÉBITO PRETÉRITO. 
DANOS MORAIS. 1. Considerando que não se discute nos autos 
o débito de energia, mas apenas a suspensão no fornecimento, 
é parte legítima ativa quem for atingido pela suspensão. Os 
elementos presentes nos autos demonstram que a parte autora é a 
atual possuidora do bem e responsável pelo pagamento das faturas 
de energia, tendo sido atingida pela suspensão no fornecimento 
de energia elétrica. 2. É vedado o corte no fornecimento de 
energia elétrica em razão de débito pretérito. 3. Ausente violação 
a direitos de personalidade, não há como reconhecer a obrigação 
de indenizar. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação 
Cível Nº 70067439919, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 
do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em 16/12/2015) (grifei).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 
ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE 
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO PRETÉRITO. 



541DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

INSCRIÇÃO EM ÓRGAOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 
INDEVIDA. DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 
1. Evidenciado que o objeto de cobrança refere-se a período 
pretérito, o que conforme a jurisprudência deste Tribunal impede o 
próprio corte no abastecimento de energia elétrica, por configurar 
coação, também indevida é a inscrição do nome do autor dos 
cadastros de restrição ao crédito, na medida que também configura 
constrangimento do consumidor a pagar valores refaturados, 
mormente porque unilateralmente lançados e sub judice. 
Precedentes jurisprudenciais desta Câmara. 2. Reforma da decisão 
interlocutória. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo 
de Instrumento Nº 70071548549, Quarta Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado 
em 14/12/2016) (Grifei).
Portanto, enquanto o débito estiver pendente de discussão na 
presente ação, DETERMINO, por ora, que a parte requerida 
abstenha-se de inserir o nome da parte autora nos órgãos restritivos 
de crédito, bem como se abstenha de suspender o serviço de 
fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora nº 
0686249-7 por suposto débito pretérito decorrente de recuperação 
de energia, referente a fatura com vencimento em 01/11/2019, 
no valor de R$ 1.012,64 (um mim, doze reais e sessenta e 
quatro centavos), devendo-se aguardar a análise do mérito da 
questão.
Outrossim, não há que se falar em prejuízo e/ou perigo de 
irreversibilidade dos efeitos da presente decisão, pois a parte 
requerida poderá comprovar eventual exercício regular de seu 
direito e suspender o fornecimento de energia e ativar a negativação 
(se necessário).
Ante o exposto, CONCEDO a TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA 
e DETERMINO à parte requerida, ENERGISA S/A, abstenha-se de 
inserir o nome da parte autora nos órgãos restritivos de crédito, 
bem como se abstenha de suspender o serviço de fornecimento 
de energia elétrica na unidade consumidora nº 0686249-7 por 
suposto débito pretérito decorrente de recuperação de energia, 
referente a fatura com vencimento em 01/11/2019, no valor de R$ 
1.012,64 (um mim, doze reais e sessenta e quatro centavos), 
devendo-se aguardar a análise do mérito da questão, sob pena de 
multa diária correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), até o 
limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da apuração 
de eventual crime de desobediência, nos termos do art. 330, CP.
No mais, DEFIRO o pedido de consignação do valor da fatura sob 
discussão, no prazo de até 15 (quinze) dias, sob pena de revogação 
da medida liminar.
O cumprimento da obrigação (restabelecimento do serviço de 
fornecimento de energia elétrica) deverá ser comprovado nos 
autos, sob pena de se acolher como verídico eventual reclame 
ou argumento da requerente de descumprimento por parte da 
requerida.
À CPE: utilize-se do sistema SERAJUD para cumprimento da 
ordem, subsidiariamente, servirá a presente como MANDADO/
OFÍCIO.
Em continuidade e nos termos do art. 334, DETERMINO a 
designação de audiência de conciliação para data a ser indicada pelo 
CPE, cuja solenidade realizar-se-á no CEJUSC/Cìvel, localizado 
na BR 319 (Avenida Jorge Teixeira), esquina com Rua Quintino 
Bocaiuva, nº 3061, bairro Embratel, Porto Velho/RO, devendo as 
partes comparecerem acompanhadas por seus patronos (art. 334, 
§9º, CPC). 
À CPE: Agende-se data para audiência utilizando-se o sistema 
automático do PJE e, após, certifique-se nos autos. Posteriormente, 
intime-se a parte Autora, via Diário da Justiça Eletrônico, e cite-se e 
intime-se a parte Requerida, via correios e/ou oficial de justiça.
Cite-se com as advertências constantes nos artigos 344, 336 e 
319 do CPC, salientando que o prazo para contestar fluirá da data 
da realização da audiência supradesignada, ou, caso o Requerido 
manifeste o desinteresse na realização da mesma, da data da 
apresentação do pedido (art. 335, I e II). Tal pedido deverá ser 
apresentado com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data da 
audiência (art. 334, §5º, CPC).

Fica a parte autora intimada, por meio de seu patrono, a comparecer 
para a audiência designada (art. 334, §3º, CPC).
As partes ficam intimadas que o não comparecimento na 
audiência designada caracterizará ato atentatório à dignidade 
da justiça e incidirá multa de até 2% da vantagem econômica 
pretendida, revertida em favor do Estado (art. 334, § 8º, do CPC), 
independentemente de eventual concessão de gratuidade da 
justiça (art. 98, § 4º, do CPC).
Não havendo acordo na audiência de conciliação, deverá a parte 
Autora proceder, no prazo de 5 (cinco) dias, a complementação 
das custas iniciais, conforme estabelecido no artigo 12, inciso I, 
da Lei Estadual n. 3896/2016 (Lei de Custas), exceto em caso de 
gratuidade de justiça.
A solenidade somente não será realizada se também houver 
desinteresse expresso da parte Requerida nos autos (art. 334, § 
4º, I, do CPC).
Havendo pedido de dispensa pela(s) parte(s), desde já determino o 
cancelamento da audiência, sendo possível a liberação dos autos 
à parte demandada para oferecer contestação no prazo legal, a 
contar do protocolo do pedido expresso da parte Requerida de 
não realização de audiência conciliatória (art. 335, II, do CPC).
Não havendo conciliação, vindo ou não a contestação certifique-
se quanto à tempestividade.
Havendo contestação com assertivas preliminares e apresentação 
de documentos, abre-se vistas dos autos à parte Autora para 
réplica.
Consigno que ambas as partes ficam intimadas que tanto em 
contestação como em réplica deverão especificar as provas 
que pretendem produzir, inclusive arrolando testemunhas, se 
entenderem, postulando e indicando a necessidade de prova 
pericial, uma vez que após a réplica será saneado o feito e já 
apreciados os pedidos acerca das provas a serem produzidas, 
inclusive com a audiência de instrução e julgamento, se for o 
caso.
Defiro as benesses da justiça gratuita em favor da parte autora. 
Fica a parte autora, desde já, intimada do inteiro teor desta, por 
meio de seu patrono.
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO CARTA / OFÍCIO / MANDADO / 
CARTA PRECATÓRIA:
a) DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 248 do CPC, 
para a parte requerida, inclusive, quanto a audiência designada, 
observando o seguinte endereço para o seu cumprimento:
RÉU: ENERGISA S/A CNPJ nº 00.864.214/0001-06, AVENIDA 
IMIGRANTES 4137 INDUSTRIAL - 76900-000 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC, caso a 
citação proceda mediante os termos dos artigos 249 e 250 mesmo 
Códex, expedindo-se o necessário para tal desiderato.
Cumpridas as determinações acima, retorne-me os autos 
conclusos.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019.
Miria Nascimento De Souza
Juíz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São 
João Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 
3217-1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7021840-62.2017.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: PORTO VELHO SHOPPING S.A
Advogado do(a) EXEQUENTE: ROCHILMER MELLO DA ROCHA 
FILHO - RO635
EXECUTADO: BURNIER & ARRUDA COMERCIO DE COURO 
LTDA - ME e outros
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INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta 
aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o 
EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas 
CÓDIGO 1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, 
sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em 
relação a cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado 
o respectivo comprovante. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7031242-02.2019.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO 
DOS INTEGRANTES DAS CARREIRAS JURIDICAS E DOS 
SERVENTUARIOS DE ORGAOS DA JUSTICA E AFINS, 
RONDONIA - CREDJURD
Advogados do(a) AUTOR: MANUELA GSELLMANN DA COSTA - 
RO3511, ROBERTO JARBAS MOURA DE SOUZA - RO1246
RÉU: AMANDA PATRICIA REGO DOS SANTOS
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/
se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e 
arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO/RO
6ª VARA CÍVEL, FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par - Telefone: (69) 3217-
1326
PROCESSO Nº: 7033803-96.2019.8.22.0001
CLASSE: Monitória
AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A.
ADVOGADO DO AUTOR: SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB 
nº AC6673
RÉU: A P DA SILVA NETO - EPP
ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO
Atentando-se ao contido na petição de ID. 30995714 e aos termos 
do art. 139, inciso V, do Novo Código de Processo Civil, o qual deixa 
expresso que o juiz dirigirá o processo promovendo, a qualquer 
tempo, a autocomposição, bem como atenta, ainda, a implantação 
do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, de acordo 
com a Resolução n. 008/2013-PR, disponível no DJ de n. 098, de 
29/5/2013, procedo à remessa destes autos ao CEJUSC para 
realização de audiência de conciliação, que acontecerá em data e 
horário a serem agendados pela CPE (Central de Processamento 
Eletrônico), em uma das salas do CEJUSC/Cìvel, localizado na BR 
319 (Avenida Jorge Teixeira), esquina com Rua Quintino Bocaiuva, 
nº 3061, bairro Embratel, Porto Velho/RO, devendo as partes se 
fazerem acompanhadas por seus patronos (art. 334, §9º). 
Ficam as partes advertidas, desde já, que o não comparecimento 
na audiência será considerado ato atentatório à dignidade da 
justiça e será sancionado com multa de até 2% do valor da causa 
(art. 334, §8º).
REMEMORO às partes que:
I – deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos 
endereços, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta 
de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no 
endereço constante dos autos;
II – deverão comparecer na data, horário e endereço em que se 
realizará a audiência, e que procuradores e prepostos deverão 
comparecer munidos de poderes específicos para transacionar; 

III – deverão comparecer à audiência designada munidos de 
documentos de identificação válidos e cientes de seus dados 
bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e 
efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial;
IV – havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a 
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias 
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da 
respectiva Comarca. 
Ficam intimadas as partes, por meio de seus advogados, do inteiro 
teor desta decisão.
SIRVA A PRESENTE COMO:
a) CARTA / MANDADO / CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO E 
INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERIDA(S), observando-se 
o(s) seguinte(s) endereço(s) para localização ou quaisquer outros 
onde possa ser encontrada:
RÉU: A P DA SILVA NETO - EPP CNPJ nº 07.291.447/0001-06, 
RUA PADRE MORETTI 3287, - DE 3044/3045 AO FIM LIBERDADE 
- 76803-854 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
b) CARTA / MANDADO DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 
observando-se, para tanto, o seguinte endereço ou quaisquer 
outros onde possa ser encontrada:
AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A. CNPJ nº 00.000.000/0001-91, 
AC ALVORADA DO OESTE 5117, AVENIDA MARECHAL RONDON 
CENTRO - 76930-970 - ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA
Para tanto, autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do 
NCPC, se necessário a intimação por meio de oficial de justiça.
Aguarde-se a solenidade.
Os autos do processo poderão ser acessados no site do Tribunal 
de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.
Porto Velho/RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019
Miria Nascimento De Souza
Juíz(a) de Direito 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7052500-68.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ZULEIMA FERREIRA CARLOS DE LIMA
RÉU: ENERGISA S/A
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual 
será realizada na sala de audiências da CEJUSC, conforme 
informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA CEJUSC - Data: 13/02/2020 Hora: 
11:00 
- Audiências até dez/2019: CEJUSC localizada na Rua Quintino 
Bocaiúva, nº 3061, esquina com a Av. Jorge Teixeira, Bairro 
Embratel, Nesta.
- Audiências a partir de jan/2020 (exceto Execução Fiscal): CEJUSC 
localizada na Av. Pinheiro Machado, 777, Olaria, Nesta.
Ficam as partes devidamente intimadas.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO/RO
6ª VARA CÍVEL, FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par - Telefone: (69) 3217-
1326
PROCESSO Nº: 7021946-24.2017.8.22.0001
CLASSE: Monitória
AUTOR: EDILENE SOUZA DE HOLANDA OLIVEIRA
ADVOGADO DO AUTOR: LUIS SERGIO DE PAULA COSTA OAB 
nº RO4558
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RÉU: IRINEU CARLOS DE ALMEIDA
ADVOGADO DO RÉU: 
SENTENÇA
Trata-se de AÇÃO DE MONITÓRIA proposta por EDILENE 
SOUZA DE HOLANDA OLIVEIRA em face de IRINEU CARLOS 
DE ALMEIDA.
Compulsando os autos, verifica-se que antes da angularização 
processual, a parte autora pugnou pela desistência do feito (ID: 
32322692– Pág. 1). 
Diante do exposto, HOMOLOGO, por sentença, a desistência 
proposta pela parte autora, nos termos do art. 200, parágrafo 
único, do CPC e, em consequência, julgo EXTINTO O PRESENTE 
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 
artigo 485, inciso VIII, do CPC.
Em caso de reiteração de pedido, fica o presente juízo prevento, 
nos termos do artigo 286, inciso II, do CPC.
Sem Custas e honorários sucumbenciais.
Dê-se baixa e arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho/RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019
Miria Nascimento De Souza
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 
PROCESSO Nº 7052474-70.2019.8.22.0001 
CLASSE: Procedimento Comum Cível 
AUTOR(A): AUTOR: MARCOS ANTONIO DOS ANJOS RAMOS 
ADVOGADO DO AUTOR: SHEILA CRISTINA BARROS MOREIRA 
OAB nº RO4588 
REQUERIDO(A): RÉU: I. -. I. N. D. S. S. 
ADVOGADO DO RÉU: 
DECISÃO
1. Defiro a gratuidade da justiça.
2. Trata-se de pretensão no rito comum com pedido de 
tutela provisória de urgência, onde o requerente pugna pelo 
restabelecimento do auxílio-doença acidentário, e, ao final, 
a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária e 
sucessivamente auxílio-acidente.
A parte autora pede, em tutela antecipada, o restabelecimento 
do benefício auxílio-doença acidentário NB 6124859983 com 
retroatividade à data da suspensão, sob a alegação de que se 
encontra incapacitado para exercer atividade laboral, cujo pedido 
administrativo de prorrogação do benefício teria sido indeferido 
ao fundamento de que se encontra apto a regressar as atividades 
funcionais.
3. Para a concessão da tutela de urgência, necessário que fique 
demonstrando a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 
o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), desde que 
não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Estes 
pressupostos devem ser evidenciados conjuntamente, pelo que, 
em via oblíqua, tornar-se-á defesa a concessão da antecipação de 
tutela.
Em sede de cognição sumária, é possível visualizar o perigo de 
dano irreparável ou de difícil reparação, pois consta nos autos 
laudo médico, bem como exames, receitas, fotografias e outros 
que comprovam a incapacidade da parte autora.
Ao analisar previamente o caso vertido nos autos, este Juízo verifica 
que as alegações da parte autora, mais os elementos de prova 
anexados à inicial, revelam a evidência de um direito provável que 
mereça ser tutelado. E, uma vez presente, assegurá-lo à parte, de 
imediato, quando houver urgência, é medida de rigor.
Nesse sentido é a jurisprudência:
AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-
DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. 
PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela 

de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o 
postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano 
ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na 
presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial 
antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. 
Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício 
previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo 
provimento antecipatório. Caso em que evidenciados, ao menos 
em cognição sumária, a incapacidade laboral e o nexo causal 
acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO 
MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70070233028, 
Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge 
Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 13/07/2016).
Ademais, impõe-se ressaltar que o deferimento da medida de 
urgência sequer tem o condão de causar prejuízo considerável à 
parte requerida, de resto não se tratando de providência irreversível 
diante dos procedimentos adotados por este Juízo, no sentido de 
proceder com a perícia imediata na parte requerida, conforme 
detalhado adiante.
Isto posto, defiro a tutela provisória de urgência, determinando 
ao requerido que restabeleça o benefício auxílio-doença outrora 
concedido administrativamente ao autor, até 180 (cento e oitenta) 
dias após essa decisão em conforme com o disposto no laudo 
médico de ID 32806461 que já indica uma sequela definitiva.
4. Em relação ao pedido de tutela de urgência, ora deferido, intime-
se o INSS através do setor específico de cumprimento de ordens 
judiciais, qual seja, a APSADJ (Agência da Previdência Social de 
Atendimento às Demandas Judiciais).
Dados para implantação/restabelecimento do Benefício:
Segurado(a): AUTOR: MARCOS ANTONIO DOS ANJOS RAMOS
CPF: MARCOS ANTONIO DOS ANJOS RAMOS CPF nº 
764.858.972-91
NB: 6124859983
DIP: Data da presente decisão
DCB: 180 (cento e oitenta) dias após essa decisão
5. Em homenagem aos princípios da economia e celeridades 
processuais e efetividade, bem ainda considerando o teor do 
Ofício-Conjunto nº 01/2017-OAB-RO/PFRO/PGF/AGU, bem como 
das Recomendações Conjuntas n. 01, de 15.12.2015 e n. 04, de 
17.05.2012, ambas do CNJ e ante a realização da reunião entre a 
Corregedoria de Justiça do Eg. TJ/RO e o INSS, para padronizar 
fluxo de processos sobre o objeto desta ação, sendo aberto SEI 
sob o n. 0002680-60.2017.8.22.8800, o fluxo processual ocorrerá 
conforme alinhavado adiante.
6. Tão somente prova médico pericial poderá estabelecer as 
condições de saúde da parte autora e se eventualmente se encontra 
incapacitada para exercer sua atividade laboral, razão pela qual 
determino a realização de perícia médica, a ser implementada pelo 
médico do trabalho, Dr. Antônio Cipriano Gurgel do Amaral Júnior 
(CPF: 239.696.602-20) - CRM/RO nº 1154, e-mail: gurgeljr1@
gmail.com, para identificar o grau de incapacidade, classificada 
com o seu percentual, sua duração, e a sua relação com a atividade 
realizada pela parte autora, e eventualmente, para outras funções 
e sua vida cotidiana. Ressalto que na impossibilidade do perito, 
outro poderá substituí-lo na ocasião visando celeridade.
Data da Perícia: DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REALIZAÇÃO DA 
AUDIÊNCIA E PERÍCIA A SER AGENDADA PELA CPE, em razão 
da adequação da pauta de audiências em mutirão.
Nos termos do art. 2º, § 4º da Resolução n. 232/2016/CNJ, arbitro 
honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), considerando 
que os órgãos públicos a disposição do juízo não suportam o 
atendimento destas perícias, sem prejuízo de seu atendimento 
ordinário; diante da dificuldade nomear peritos nestas áreas, bem 
ainda, diante do fato de que o ônus decorrente do trabalho pericial 
será suportado pelo próprio perito nomeado.
Esse valor deverá ser depositado pela parte requerida após a perícia, 
no entanto, determino ao CPE que oficie-se à Procuradoria Federal 
indicando os processos em que serão realizadas as perícias, com o 
dia designado, números de processos, partes com CPF, e médico-
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perito, com indicação de CPF e CRM, a fim de viabilizar de maneira 
mais rápida a disponibilização das autorizações de pagamentos 
dos honorários periciais (Produza uma pauta de perícias com os 
dados acima descritos).
O laudo pericial deverá ser entregue no prazo máximo igual ao 
horário agendado para a audiência, ficando as partes (autor e 
requerido) intimadas de seu conteúdo.
Caso aceita a nomeação pelo perito, nos termos do artigo 465, § 
1º do CPC intimem-se ambas as partes, para em 15 (quinze) dias, 
contados da publicação desta decisão:
- arguir impedimento ou suspeição do perito, se for o caso:
- indicar assistentes técnicos;
- apresentar quesitos.
Ao juízo, o perito deverá esclarecer, nos termos da Recomendação 
Conjunta n. 01/CNJ, de 15/12/2015, os seguintes quesitos:
I - Exame clínico e considerações médico-periciais sobre a 
patologia
a) Queixa que o(a) periciado apresenta no ato da perícia?;
b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da 
perícia (com CID)?;
c) Causa provável da(s) doença/moléstia(a)/incapacidade?;
d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? 
Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador;
e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? 
Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como 
se reclamou assistência médica e/ou hospitalar;
f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) 
para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique 
a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a 
conclusão;
g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade 
do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? 
Parcial ou total?;
h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstia(s) que 
acomete(m) o(a) periciado(a)?;
i) Data provável de início da incapacidade identificada? Justifique 
a resposta;
j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) 
ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? 
Justifique a resposta;
k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do 
indeferimento ou da cessão do benefício administrativo e a data da 
realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os 
elementos para esta conclusão;
l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 
possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício 
de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual 
atividade?;
m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, 
o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra 
pessoa para as atividades diárias? A partir de quando?;
n) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos 
considerados para o presente ato médico pericial?;
o) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão 
de duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento 
cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS?;
p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento 
necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha 
condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 
(data de cessação da incapacidade)?;
q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem 
pertinentes para melhor elucidação da causa;
r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 
dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas 
em caso afirmativo;
II - Quesitos específicos: auxílio-acidente:
a) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional 
que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?;

b) Se houver lesão ou perturbação funcional, decorre de acidente 
de trabalho ou de qualquer natureza? Em caso positivo, indique 
o agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem 
como indique se o(a) periciado(a) reclamou assistência médica e/
ou hospitalar;
c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer 
natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da 
atividade habitual?;
d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades 
encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando 
suas funções habituais? Tais sequelas são permanentes, ou seja, 
não passíveis de cura?
e) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está 
mantida?
f) A mobilidade das articulações está preservada?
g) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma 
das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999?
7. No presente caso, designo audiência de conciliação para o mesmo 
dia da perícia (uma hora após a perícia), cujo DATA, HORÁRIO E 
LOCAL SERÁ POSTERIORMENTE AGENDADO PELA CPE, em 
razão da adequação da pauta de audiências em mutirão.
As partes (autor e requerido) ficam intimadas para comparecerem 
na solenidade e, na oportunidade tomarão ciência do laudo pericial 
produzido. 
8. Cite-se e intime-se a parte requerida para apresentar sua defesa, 
no prazo de 30 (trinta) dias (art. 535 c/c 335, inciso I, ambos do 
NCPC/15), cujo prazo se iniciará após ciência do resultado da 
perícia. No prazo de defesa o requerido deverá apresentar cópia do 
procedimento administrativo referente ao benefício previdenciário 
pleiteado pelo requerente.
Atente-se o CPE que a citação do Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) deverá ser acompanhada de laudo pericial judicial, 
possibilitando a apresentação de proposta de acordo ou resposta/
contestação pela Procuradoria-Geral Federal.
9. Com a entrega do laudo pelo perito, dê-se início à audiência 
de conciliação e vistas as partes (autor e INSS) presentes para 
manifestação oral e eventual proposta acordo.
10. Fica a parte autora, desde já, INTIMADA do inteiro teor desta, 
por meio de seu advogado. Sendo assistido pela DPE, promova os 
meios necessários a intimação da parte autora.
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO CARTA / OFÍCIO / MANDADO:
a) de CITAÇÃO para a parte requerida e INTIMAÇÃO do deferimento 
da tutela de urgência, observando o seguinte endereço para o seu 
cumprimento:
Nome: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 
PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
Endereço: Avenida Nações Unidas, 271, KM 1, Porto Velho/RO, 
CEP: 76804-110.
Expeça-se o necessário.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019.
Miria Nascimento De Souza
Juiz(a) de Direito
Fórum Cível da Comarca de Porto Velho
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7063015-70.2016.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: SARITA SANTOS DE SOUZA
Advogado do(a) EXEQUENTE: SHEILA BORGES RAMOS - 
RO3878
EXECUTADO: OI S.A
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Advogados do(a) EXECUTADO: DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS 
- RO2013, MARCELO LESSA PEREIRA - RO1501, ROCHILMER 
MELLO DA ROCHA FILHO - RO635
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta 
aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o 
EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas 
CÓDIGO 1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, 
sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em 
relação a cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado 
o respectivo comprovante. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7007261-41.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: GISELLE MARTINS GONCALVES
Advogado do(a) AUTOR: KEILA TOMASI DA SILVA - RO7445
RÉU: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS REPETIÇÃO DE ATO
Fica a parte AUTORA intimada para que, no prazo de 05 
(cinco) dias, proceda ao prévio recolhimento das custas da 
diligência, CÓDIGO 1008.1, conforme estabelecido no art. 19 da 
Lei 3.896/2016.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO/RO
6ª VARA CÍVEL, FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par - Telefone: (69) 3217-
1326
PROCESSO Nº: 7023305-38.2019.8.22.0001
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: C. S. COMERCIO DE COSMETICOS E PERFUMARIA 
LTDA
ADVOGADO DO AUTOR: REYNALDO DINIZ PEREIRA NETO 
OAB nº RO4180
RÉU: GERLANDIA LIMA PIMENTEL
ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO
Para fins de atendimento ao pleito da parte Autora, fica esta 
intimada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda ao prévio 
recolhimento das custas de cada diligência requerida, conforme 
estabelecido no art. 17 da Lei 3.896/2016.
Em caso de inércia, com fundamento no artigo 485, §1º, do CPC, 
intime-se, pessoalmente C. S. COMERCIO DE COSMETICOS E 
PERFUMARIA LTDA para, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o 
andamento do feito, sob pena de arquivamento e/ou extinção do 
processo.
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO:
a) CARTA / MANDADO / DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA/
EXEQUENTE, observando-se, para tanto, o seguinte endereço 
ou quaisquer outros em que a parte possa ser encontrada nesta 
jurisdição:
C. S. COMERCIO DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA 
CNPJ nº 15.540.157/0001-87, RUA SALGADO FILHO 2446, - DE 
2365/2366 A 2704/2705 SÃO CRISTÓVÃO - 76804-054 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019.
Miria Nascimento De Souza
Juíz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7043586-20.2016.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARCOS COSTA DE LIMA
Advogado do(a) AUTOR: MARIA CLARA DO CARMO GOES - 
RO198-B
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a indicar conta bancaria para a 
expedição de RPV. Prazo de 05 (cinco) dias.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 7025887-
11.2019.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: VB ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: RAFAEL PARMIGIANI OAB nº 
MT19762
EXECUTADO: GABRIEL E COSTA LTDA - ME
Decisão
Indefiro o pleito de ID 31002979, vez que os sócios não fazem parte 
do polo passivo da presente ação.
Lado outro, esclareça o exequente as diligência requeridas ao 
ID supra, vez que não houve a citação do executado, no prazo 
de 10 dias, bem como requeira o que de direito, sob pena de 
arquivamento.
Porto Velho, 22 de novembro de 2019.
Miria Nascimento De Souza
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO/RO
6ª VARA CÍVEL, FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par - Telefone: (69) 3217-
1326
PROCESSO Nº: 7016846-20.2019.8.22.0001
CLASSE: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
AUTOR: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 
INSVESTIMENTO S.A
ADVOGADO DO AUTOR: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA 
OAB nº AC115665
RÉU: DENILSON NOGUEIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO DO RÉU: 
SENTENÇA
Trata-se de busca e apreensão proposta por AYMORE CREDITO 
FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A em face de DENILSON 
NOGUEIRA DO NASCIMENTO.
Compulsando os autos, verifica-se que antes da angularização 
processual, a parte autora pugnou pela desistência do feito (ID: 
27464319– Pág. 1). 
Diante do exposto, HOMOLOGO, por sentença, a desistência 
proposta pela parte autora, nos termos do art. 200, parágrafo único, 
do N=CPC e, em consequência, julgo EXTINTO O PRESENTE 
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 
artigo 485, inciso VIII, do CPC.
Em caso de reiteração de pedido, fica o presente juízo prevento, 
nos termos do artigo 286, inciso II, do CPC.
Sem Custas e honorários sucumbenciais.
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Dê-se baixa e arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho/RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019
Miria Nascimento De Souza
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO/RO
6ª VARA CÍVEL, FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par - Telefone: (69) 3217-
1326
PROCESSO Nº: 7023368-63.2019.8.22.0001
CLASSE: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
AUTOR: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 
INSVESTIMENTO S.A
ADVOGADO DO AUTOR: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA 
OAB nº AC115665
RÉU: CARLOS FERREIRA LINS
ADVOGADO DO RÉU: 
SENTENÇA
Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por 
AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A em 
face de CARLOS FERREIRA LINS, ambos qualificados nos autos, 
alegando em síntese, que através do contrato de financiamento 
com garantia de alienação fiduciária, o requerido obteve um 
financiamento do automóvel marca VW - VOLKSWAGEM, Modelo 
GOL 1.6, Cor BRANCO, Ano: 2018/2019, Placa NBN -1011, Chassi 
nº 9BWAG45U5KT052590, a ser pago em 60 parcelas mensais, 
vencendo a primeira prestação em 22/11/2018 e a última em 
22/10/2023. Em garantia da operação restou alienado o veículo 
descrito na inicial.
Diante do descumprimento pela parte requerida da obrigação 
ajustada, encontrando-se em mora desde o vencimento de 
22/02/2019, razão pela qual parte autora pugna pela busca e 
apreensão, liminarmente, do bem acima mencionado, nos termos 
do art. 3.ª do Decreto-lei 911/69.
Instruiu o pedido inicial com documentos.
A liminar foi deferida (ID: 27822477- Pág. 1) e devidamente 
cumprida, sendo o bem depositado em mãos do Banco autor (ID: 
29280376- Pág. 1).
Citada, a parte Requerida deixou transcorrer o prazo legal sem 
apresentar contestação.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Fundamento e DECIDO.
I. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE:
De início, cumpre anotar que o presente processo já comporta o 
julgamento antecipado da lide, conforme art. 355, inc. II, do Código 
de Processo Civil.
II – DO MÉRITO - OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO:
Consoante se depreende da análise dos autos, a parte Requerida 
efetivamente foi citada para apresentar contestação, entretanto, 
desdenhou do chamamento judicial e manteve-se inerte, razão 
pela qual decreto a sua revelia com fundamento no artigo 344 do 
Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 
presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 
autor.”
Ressalto, no entanto, que a jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça é remansosa no sentido de que, “na revelia, a presunção 
de veracidade é relativa, de forma que a sua ocorrência conduz à 
procedência do pedido se, com as provas dos autos, o magistrado 
se convencer da existência dos fatos alegados e não contestados” 
(AgRg no REsp 439.931/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 
26/11/2012).

No presente caso, após verificar os autos e analisar de forma 
acurada os documentos nele contido, percebo que o pedido da 
parte requerente merece o total amparo, pois o conjunto probatório 
comprova a tese esposada na inicial, sustentando a presunção que 
lhe favorece.
A ação de busca e apreensão, decorrente de contrato de outorga 
de crédito com garantia de alienação fiduciária, tem suas normas 
de processo estabelecidas no Decreto-Lei nº 911/69.
A previsão legal para o credor buscar o bem que serve de garantia 
do contrato e aliená-lo a terceiros, para aplicar o preço da venda 
no pagamento de seu crédito, está expresso nos arts. 2º e 3º, do 
Decreto-Lei nº 911/69, in verbis:
“Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações 
contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o 
proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, 
independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou 
qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição 
expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço 
da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes 
e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida 
prestação de contas”.
“Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que 
comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou 
o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 
apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 
liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
§ 1º - Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, 
consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do 
bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições 
competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 
registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 
indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.
§ 2º - No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a 
integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados 
pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será 
restituído livre do ônus.”
Assim, nos termos desses dispositivos e da jurisprudência pacífica 
do Superior Tribunal de Justiça, compete ao devedor, no prazo 
de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 
apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como 
os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, 
sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de 
alienação fiduciária.
Nesse sentido, é a tese emanada do julgamento do Recurso 
Repetitivo nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4):
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO 
CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 
911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. 
PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 
PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 
DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C 
do Código de Processo Civil: “Nos contratos firmados na vigência 
da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) 
dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, 
pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores 
apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 
consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 
fiduciária”. (Grifei).
Colaciono, também, julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado de Rondônia:
“Ação de busca e apreensão. Decreto-lei n. 911/1969. Alteração 
introduzida pela Lei n.10.931/2004. Purgação da mora. 
Impossibilidade. Necessidade de pagamento da integralidade da 
dívida no prazo de 5 dias após a execução da liminar. Nos contratos 
firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, 
no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 
de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, entendida 
como os valores apresentados e comprovados pelo credor na 
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inicial, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel 
objeto de alienação fiduciária. (Apelação, Processo nº 0001200-
31.2015.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª 
Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de 
julgamento: 21/09/2017) (Grifei).
A mora do devedor, condição primeira da ação em exame, vem 
delineada no §2º do art. 2º do referido Decreto, esclarecendo que 
ela decorrerá do simples vencimento do prazo para o pagamento.
Ademais, constata-se que a constituição em mora atendeu a 
legislação vigente, pois foi comprovada por notificação.
Significa dizer que a existência do contrato entre as partes e a 
inadimplência para com a obrigação objeto do referido contrato 
restam incontroversas nos autos, por conta dos documentos que 
instruem a inicial.
Uma vez caracterizada a inadimplência, autorizada está a satisfação 
forçada do saldo devedor objeto do contrato entre as partes, para 
o que se impõe a resolução do contrato de garantia fiduciária com 
consequente consolidação da propriedade do bem em favor do 
credor.
III – DO DISPOSITIVO:
Diante do exposto, e com fundamento nos arts. 2º e 3º do Decreto 
Lei 911/69, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por 
AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A 
contra CARLOS FERREIRA LINS e, por conseguinte, CONFIRMO 
a liminar concedida, consolidando em favor do credor a propriedade 
plena e posse exclusiva do bem fiduciado.
Fica facultado à parte autora a venda do referido bem, na forma 
do Decreto-Lei n.º 911/69, devendo ser oficiado, se for o caso, ao 
DETRAN ou órgão similar, comunicando que o autor encontra-
se autorizado a proceder à transferência do bem a terceiros que 
indicar.
Por consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do 
Novo Código de Processo Civil.
Arcará a Sucumbente com o pagamento das custas, despesas 
processuais e honorários advocatícios da parte autora, estes fixados 
em R$ 800,00 (oitocentos reais), valor este razoável e proporcional 
para remunerar o serviço prestado, consoante se depreende dos 
termos do § 2º e § 8º, do artigo 85 do Novo Código de Processo 
Civil, considerados o grau de complexidade da causa, o tempo, 
exigido para o serviço do advogado, o grau de zelo profissional e o 
lugar da prestação do serviço.
Fica intimada a parte Sucumbente para proceder com o pagamento 
das custas finais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto 
e inscrição em dívida ativa, cuja guia deverá ser gerada pelo seguinte 
endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/
guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=FjnOr--
DVcF7A4aZ_QirTUH7CAMBWGz7xeamKKnB.wildfly01:custas1.1
Interposto(s) recurso(s) de embargos de declaração, venham 
conclusos os autos para análise dos pressupostos recursais e 
eventual necessidade de garantir-se o contraditório.
Outrossim, em atenção ao disposto no §3º do art. 1.010 do 
CPC/2015, que retirou o juízo de admissibilidade deste 1º grau 
de jurisdição, caso interposto recurso de apelação, caberá à 
CPE, mediante ato ordinatório, abrir vista à parte contrária para 
contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 
1.010, §1º, do CPC/2015.
Idêntico procedimento deverá ser adotado nas hipóteses de recurso 
adesivo (art. 1.010, §2º, do CPC/2015) e impugnação de decisão 
interlocutória não agravável trazida nas contrarrazões da apelação 
(art. 1.009, § 2º, CPC).
Após, concluídas as intimações e decorridos os prazos, remetam-
se os autos ao E. Tribunal de Justiça.
Certificado o trânsito em julgado, o cumprimento da sentença só 
ocorrerá após prévio requerimento da autora, nos termos do art. 
523 do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias.
Registrando-se o pagamento espontâneo deverá ser intimada a 
parte vencedora ao respectivo recebimento, providenciando o que 
for necessário.

Não havendo o pagamento e nem requerimento do credor para 
a execução da sentença, proceda-se às baixas e comunicações 
pertinentes, ficando o credor isento do pagamento da taxa de 
desarquivamento, conforme se observa do artigo 31, parágrafo 
único, da Lei 3896, de 24 de agosto de 2016.
Pagas as custas ou inscritas em dívida ativa em caso não 
pagamento, o que deverá ser certificado, arquive-se.
Os autos do processo poderão ser acessados no site do Tribunal 
de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.
Desnecessária a intimação da parte requerida desta sentença, face 
ao comando do art. 346 do CPC.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho/RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019
{{orgao_julgador.magistrado}}
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO/RO
6ª VARA CÍVEL, FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par - Telefone: (69) 3217-
1326
PROCESSO Nº: 7007039-15.2015.8.22.0001
CLASSE: Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: SANDRA CRISTINA SCHAFER BARRETO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ISABELLE MARQUES SCHITTINI 
OAB nº RO5179
EXECUTADO: ALPHAVILLE URBANISMO S/A
ADVOGADO DO EXECUTADO: LUIS CLAUDIO KAKAZU OAB 
nº SP181475, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB nº 
MT2723, FLAVIA VALE DE FARIA CARVALHO OAB nº MG133375, 
ROBERTO TRIGUEIRO FONTES OAB nº AC4258
SENTENÇA 
Trata-se de cumprimento de sentença movida por SANDRA 
CRISTINA SCHAFER BARRETO em face de ALPHAVILLE 
URBANISMO S/A , sendo certo que no ID 30623933 consta o 
levantamento do valor correspondente ao crédito perseguido nos 
autos, motivo pelo qual, o feito caminha rumo à extinção.
Nos termos do art. 924, inciso II, do CPC/15, extingue-se a 
execução, dentre outras causas, quando a obrigação for satisfeita.
É o caso dos autos.
Diante do exposto, considerando a satisfação da obrigação, JULGO 
EXTINTO por sentença o feito, nos termos do artigo 924, inciso II, 
do Novo Código de Processo Civil.
Fica intimada a parte Sucumbente/Executada para proceder com o 
pagamento das custas finais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 
protesto e inscrição em dívida ativa, cuja guia deverá ser gerada pelo 
seguinte endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/
guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=FjnOr--
DVcF7A4aZ_QirTUH7CAMBWGz7xeamKKnB.wildfly01:custas1.1
Nada mais pendente e procedido o pagamento das custas ou sua 
inscrição em dívida ativa, arquive-se os autos com as baixas e 
cautelas de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho/RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019
Miria Nascimento De Souza
Juíz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0011406-41.2014.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: LEONARDO BARBOSA SILVA
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Advogados do(a) AUTOR: WALTER AIRAM NAIMAIER DUARTE 
JUNIOR - RO1111, PAULO JOSE BORGES DA SILVA - AC3306
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a indicar conta bancaria para a 
expedição de RPV. Prazo de 05 (cinco) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0001664-55.2015.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
(81)
AUTOR: BANCO SAFRA S A
Advogado do(a) AUTOR: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 
VANDERLEI - PE21678
RÉU: NELSON GOMES DE ALMEIDA
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/
se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e 
arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7043977-38.2017.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO (181)
REQUERENTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 
SEGUROS
Advogado do(a) REQUERENTE: AMANDIO FERREIRA TERESO 
JUNIOR - SP107414-A
REQUERIDO: MICHELY ALVES DE SOUZA
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/
se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e 
arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7041399-05.2017.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALEXANDRE CAMARGO - 
RO704
EXECUTADO: LESSANDRA FRANCISCA DE ARRUDA VIEIRA e 
outros
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/
se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e 
arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO/RO
6ª VARA CÍVEL, FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par - Telefone: (69) 3217-
1326

PROCESSO Nº: 7019394-23.2016.8.22.0001
CLASSE: Execução de Título Extrajudicial
BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MICHEL FERNANDES BARROS 
OAB nº RO1790, ALINE FERNANDES BARROS OAB nº RO2708
EXECUTADOS: R S MARQUES - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 
- ME, ROBERTO SILVA MARQUES
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: GABRIEL BONGIOLO 
TERRA OAB nº RO6173
DECISÃO
Atentando-se a todo o contexto dos 
autos, fica intimada a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 
dias, colacionar nos autos a certidão de inteiro teor do imóvel que 
pretende a penhora atualizada. 
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019.
Miria Nascimento De Souza
Juíz(a) de Direito 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
ÓRGÃO EMITENTE: Porto Velho - 6ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO 
(Prazo: 20 dias)
CITAÇÃO DE: SIVALDO RODRIGUES GUERRA, inscrito no CPF: 
042.336.389-15, LENICE PEREIRA GUERRA, inscrita no CPF: 
162.165.392-72, S.L.CONSTRUTORA NORTE SUL COMERCIO 
E SERVIÇOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ: 04.118.411/0001-37, 
na pessoa de seu representante legal, todos atualmente em lugar 
incerto e não sabido.
FINALIDADE: CITAR e INTIMAR o(a) Executado(a) acima 
mencionado, para efetuar o pagamento do débito em 03 (três) 
dias úteis ou no prazo de 15 (quinze) dias úteis, opor Embargos à 
Execução, independentemente de penhora, depósito ou caução, 
observando-se o disposto no art. 827, § 1º § 2º do NCPC. Honorários 
fixados em 10% salvo embargos. Caso haja pagamento integral da 
dívida no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela 
metade (art. 827, § 1º do NCPC). Não efetuado o pagamento no 
prazo de 03 (três) dias úteis, proceder-se-á de imediato à penhora 
de bens e a sua avaliação. 
PRAZO: O prazo para opor embargos do Devedor será de 15 
(quinze) dias, a contar do término do prazo do edital.
OBSERVAÇÃO: Caso não tenha condições de constituir advogado 
particular, deverá procurar a Defensoria Pública. Em caso de 
revelia, será nomeado curador especial nos termos do art. 257, 
IV do CPC. A presente ação pode ser consultada pelo endereço 
eletrônico http://pjeconsulta.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.
seam (nos termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de 
dezembro de 2013 do Conselho Nacional de Justiça)
DÍVIDA CORRIGIDA: R$ 228.710,21 (duzentos e vinte e oito mil e 
setecentos e dez reais e vinte e um centavos).
Processo:7049046-51.2017.8.22.0001
Classe:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Exequente: BANCO DO BRASIL SA
Executado: SIVALDO RODRIGUES GUERRA CPF: 042.336.389-
15, LENICE PEREIRA GUERRA CPF: 162.165.392-
72 e S.L.CONSTRUTORA NORTE SUL COMERCIO E SERVICOS 
LTDA - EPP - CNPJ: 04.118.411/0001-37
Despacho ID 29011481: “Em atenção as tentativas frustradas de 
localizar as partes Executadas para fins de citação, DEFIRO o 
pleito de id. n. 26102043 e DETERMINO a citação editalícia com 
espeque no art. 256 e art. 257, III do CPC, no prazo de 20 (vinte) 
dias úteis...”
Porto Velho, 18 de novembro de 2019.
Kéli Cristina Dias Monteiro Flores



549DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

Gestora CPE
Cad. 204619-9
Caracteres
2272
Preço por caractere
0,02001
Total (R$)
45,46

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
ÓRGÃO EMITENTE: Porto Velho - 6ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO 
(Prazo: 20 dias)
CITAÇÃO DE: SIVALDO RODRIGUES GUERRA, inscrito no CPF: 
042.336.389-15, LENICE PEREIRA GUERRA, inscrita no CPF: 
162.165.392-72, S.L.CONSTRUTORA NORTE SUL COMERCIO 
E SERVIÇOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ: 04.118.411/0001-37, 
na pessoa de seu representante legal, todos atualmente em lugar 
incerto e não sabido.
FINALIDADE: CITAR e INTIMAR o(a) Executado(a) acima 
mencionado, para efetuar o pagamento do débito em 03 (três) 
dias úteis ou no prazo de 15 (quinze) dias úteis, opor Embargos à 
Execução, independentemente de penhora, depósito ou caução, 
observando-se o disposto no art. 827, § 1º § 2º do NCPC. Honorários 
fixados em 10% salvo embargos. Caso haja pagamento integral da 
dívida no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela 
metade (art. 827, § 1º do NCPC). Não efetuado o pagamento no 
prazo de 03 (três) dias úteis, proceder-se-á de imediato à penhora 
de bens e a sua avaliação. 
PRAZO: O prazo para opor embargos do Devedor será de 15 
(quinze) dias, a contar do término do prazo do edital.
OBSERVAÇÃO: Caso não tenha condições de constituir advogado 
particular, deverá procurar a Defensoria Pública. Em caso de 
revelia, será nomeado curador especial nos termos do art. 257, 
IV do CPC. A presente ação pode ser consultada pelo endereço 
eletrônico http://pjeconsulta.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.
seam (nos termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de 
dezembro de 2013 do Conselho Nacional de Justiça)
DÍVIDA CORRIGIDA: R$ 228.710,21 (duzentos e vinte e oito mil e 
setecentos e dez reais e vinte e um centavos).
Processo:7049046-51.2017.8.22.0001
Classe:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Exequente: BANCO DO BRASIL SA
Executado: SIVALDO RODRIGUES GUERRA CPF: 042.336.389-
15, LENICE PEREIRA GUERRA CPF: 162.165.392-
72 e S.L.CONSTRUTORA NORTE SUL COMERCIO E SERVICOS 
LTDA - EPP - CNPJ: 04.118.411/0001-37
Despacho ID 29011481: “Em atenção as tentativas frustradas de 
localizar as partes Executadas para fins de citação, DEFIRO o 
pleito de id. n. 26102043 e DETERMINO a citação editalícia com 
espeque no art. 256 e art. 257, III do CPC, no prazo de 20 (vinte) 
dias úteis...”
Porto Velho, 18 de novembro de 2019.
Kéli Cristina Dias Monteiro Flores
Gestora CPE
Cad. 204619-9
Caracteres
2272
Preço por caractere
0,02001
Total (R$)
45,46

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
ÓRGÃO EMITENTE: Porto Velho - 6ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO 
(Prazo: 20 dias)
CITAÇÃO DE: SIVALDO RODRIGUES GUERRA, inscrito no CPF: 
042.336.389-15, LENICE PEREIRA GUERRA, inscrita no CPF: 
162.165.392-72, S.L.CONSTRUTORA NORTE SUL COMERCIO 
E SERVIÇOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ: 04.118.411/0001-37, 
na pessoa de seu representante legal, todos atualmente em lugar 
incerto e não sabido.
FINALIDADE: CITAR e INTIMAR o(a) Executado(a) acima 
mencionado, para efetuar o pagamento do débito em 03 (três) 
dias úteis ou no prazo de 15 (quinze) dias úteis, opor Embargos à 
Execução, independentemente de penhora, depósito ou caução, 
observando-se o disposto no art. 827, § 1º § 2º do NCPC. Honorários 
fixados em 10% salvo embargos. Caso haja pagamento integral da 
dívida no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela 
metade (art. 827, § 1º do NCPC). Não efetuado o pagamento no 
prazo de 03 (três) dias úteis, proceder-se-á de imediato à penhora 
de bens e a sua avaliação. 
PRAZO: O prazo para opor embargos do Devedor será de 15 
(quinze) dias, a contar do término do prazo do edital.
OBSERVAÇÃO: Caso não tenha condições de constituir advogado 
particular, deverá procurar a Defensoria Pública. Em caso de 
revelia, será nomeado curador especial nos termos do art. 257, 
IV do CPC. A presente ação pode ser consultada pelo endereço 
eletrônico http://pjeconsulta.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.
seam (nos termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de 
dezembro de 2013 do Conselho Nacional de Justiça)
DÍVIDA CORRIGIDA: R$ 228.710,21 (duzentos e vinte e oito mil e 
setecentos e dez reais e vinte e um centavos).
Processo:7049046-51.2017.8.22.0001
Classe:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Exequente: BANCO DO BRASIL SA
Executado: SIVALDO RODRIGUES GUERRA CPF: 042.336.389-
15, LENICE PEREIRA GUERRA CPF: 162.165.392-
72 e S.L.CONSTRUTORA NORTE SUL COMERCIO E SERVICOS 
LTDA - EPP - CNPJ: 04.118.411/0001-37
Despacho ID 29011481: “Em atenção as tentativas frustradas de 
localizar as partes Executadas para fins de citação, DEFIRO o 
pleito de id. n. 26102043 e DETERMINO a citação editalícia com 
espeque no art. 256 e art. 257, III do CPC, no prazo de 20 (vinte) 
dias úteis...”
Porto Velho, 18 de novembro de 2019.
Kéli Cristina Dias Monteiro Flores
Gestora CPE
Cad. 204619-9
Caracteres
2272
Preço por caractere
0,02001
Total (R$)
45,46

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7033968-51.2016.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
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AUTOR: ALDETANIA DA SILVA COSTA - ME
Advogado do(a) AUTOR: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS - 
RO3208
RÉU: TEREZINHA SALES RODRIGUES
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta 
aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o 
EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas 
CÓDIGO 1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, 
sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em 
relação a cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado 
o respectivo comprovante. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7021249-37.2016.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO 
SERVICO PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogados do(a) EXEQUENTE: JULIANA SAVENHAGO PEREIRA 
- RO7681, MARCELO ESTEBANEZ MARTINS - RO3208
EXECUTADO: JOSE DE DEUS RODRIGUES DA CONCEICAO
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/
se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e 
arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7037017-03.2016.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO 
PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogado do(a) AUTOR: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS - 
RO3208
RÉU: FRANCISCO COSTA DE OLIVEIRA
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/
se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e 
arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7040504-78.2016.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JULIO CELSO LEMOS BRASIL e outros (8)
Advogado do(a) AUTOR: ERONIDES JOSE DE JESUS - RO5840
Advogado do(a) AUTOR: ERONIDES JOSE DE JESUS - RO5840
Advogado do(a) AUTOR: ERONIDES JOSE DE JESUS - RO5840
Advogado do(a) AUTOR: ERONIDES JOSE DE JESUS - RO5840
Advogado do(a) AUTOR: ERONIDES JOSE DE JESUS - RO5840
Advogado do(a) AUTOR: ERONIDES JOSE DE JESUS - RO5840
Advogado do(a) AUTOR: ERONIDES JOSE DE JESUS - RO5840
Advogado do(a) AUTOR: ERONIDES JOSE DE JESUS - RO5840

Advogado do(a) AUTOR: ERONIDES JOSE DE JESUS - RO5840
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER - RO3861
INTIMAÇÃO PARTES - LAUDO PERICIAL
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 15 
(quinze) dias, acerca do laudo pericial apresentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7008676-64.2016.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 
ADMISSAO DE ASSOCIADOS UNIRONDONIA LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: SARA COELHO DA SILVA - 
RO6157, VALERIANO LEAO DE CAMARGO - RO5414, DEBORA 
MENDES GOMES LAUERMANN - RO5618
EXECUTADO: A. P. DA COSTA COMERCIAL DE FRUTAS - EPP 
e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA
Considerando o MANDADO DE PENHORA, AVALIAÇÃO E 
INTIMAÇÃO (id 32685506), fica a parte AUTORA, na pessoa de 
seu(ua) advogado(a), intimada, para no prazo de 5 (cinco) dias, 
proceder o recolhimento de custas de acordo com a diligência 
requisitada conforme tabela abaixo. 
Fica a parte advertida que em se tratando de mandado de Execução 
ou Busca e Apreensão, que envolve mais de um ato processual, 
as custas da diligência serão conforme código 1008.3 (composta 
urbana) ou 1008.5 (composta rural).
O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.
jsf, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7024694-63.2016.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ELIESER RIBEIRO DE SOUZA e outros
Advogado do(a) EXEQUENTE: WELSER RONY ALENCAR 
ALMEIDA - RO1506
Advogado do(a) EXEQUENTE: WELSER RONY ALENCAR 
ALMEIDA - RO1506
EXECUTADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA VILA 
RESIDL DE PORTO VELHO
Advogados do(a) EXECUTADO: VEIMAR PEREIRA DE BRITO 
- RO8621, VICENTE ANISIO DE SOUSA MAIA GONCALVES - 
RO943
INTIMAÇÃO AUTOR - CONTRARRAZÕES
Fica a parte AUTORA intimada na pessoa do seu advogado, para no 
prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as Contrarrazões Recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
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e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
ÓRGÃO EMITENTE: Porto Velho - 6ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO 
(Prazo: 20 dias)
- DOS AUSENTES INCERTOS E DESCONHECIDOS;
FINALIDADE: CITAR os ausentes incertos e desconhecidos para 
tomar conhecimento da Ação de Usucapião de imóvel sobre os 
Lotes nº 109 e nº 117, medindo 16,06 m² de frente por 24,68 m² de 
fundo, totalizando uma área de 396,59m², sendo que está posse 
dos autores, registrado perante o 1º Serviço Registral da Comarca 
de Porto Velho/RO, sob o n. 5.642, conforme Certidão de Inteiro 
Teor. O prazo de DEFESA de 15 dias inicia-se a partir do término 
do prazo do edital.
ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 
aceitos como sendo verdadeiros os fatos articulados pela parte 
Autora.
OBSERVAÇÃO: Caso não tenha condições de constituir advogado 
particular, deverá procurar a Defensoria Pública. Em caso de 
revelia, será nomeado curador especial nos termos do art. 257, 
IV do CPC. A presente ação pode ser consultada pelo endereço 
eletrônico http://pjeconsulta.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.
seam (nos termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de 
dezembro de 2013 do Conselho Nacional de Justiça)
Processo:7030796-96.2019.8.22.0001
Classe:USUCAPIÃO (49)
Requerente: ANTONIO VALTER URIAS 
Requerido: ESPÓLIO DE JOÃO LEAL LOBO e ANGELITA HELENA 
VALENTE LOBO 
DESPACHO ID 31568637: “(Cite-se, pessoalmente, com o prazo 
de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335), a(s) parte(s) Requerida(s) 
e os confinantes, nos termos do artigo 246, § 3º, do CPC, e por 
edital os interessados ausentes incertos e desconhecidos (CPC, 
art. 259, inc. I). Cientifiquem-se para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias, manifestem eventual interesse na causa a União, o Estado e 
o Município, encaminhando-se a cada ente cópia da inicial e dos 
documentos que a instruíram. Após, vindo ou não manifestação, dê-
se vista ao Ministério Público. Concedo à parte Autora as benesses 
da justiça gratuita. Expeça-se o necessário.Porto velho/RO, data 
da assinatura digital.)
Porto Velho, 19 de novembro de 2019.
Kéli Cristina Dias Monteiro Flores
Gestora CPE
Cad. 204619-9
Caracteres
2040
Preço por caractere
0,02001
Total (R$)
40,82

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7030796-96.2019.8.22.0001
Classe : USUCAPIÃO (49)
AUTOR: ANTONIO VALTER URIAS
Advogado do(a) AUTOR: RAIMUNDO SOARES DE LIMA NETO 
- RO6232
RÉU: ESPÓLIO DE JOÃO LEAL LOBO e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS EDITAL Fica a parte AUTORA 
intimada a proceder o recolhimento de custas para publicação do 
Edital no DJ, no prazo de 05 (cinco) dias, sob o CÓDIGO 1027. 
O boleto deverá ser gerado no sistema de controle de custas 
processuais no seguinte link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/
pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 
PROCESSO Nº 7049052-87.2019.8.22.0001 
CLASSE: Procedimento Comum Cível 
AUTOR(A): AUTOR: ALANE ANDRADE BORGES 
ADVOGADO DO AUTOR: WANDERLUCE DA SILVA COSTA 
VEIGA OAB nº RO7105 
REQUERIDO(A): RÉU: I. -. I. N. D. S. S. 
ADVOGADO DO RÉU: 
DECISÃO
1. Defiro a gratuidade da justiça.
2. Trata-se de pretensão no rito comum onde o requerente 
pugna pelo restabelecimento do auxílio-doença acidentário, e, ao 
final, a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária e 
sucessivamente auxílio-acidente.
3. A parte autora pede o restabelecimento do benefício auxílio-
doença acidentário NB 618.470.742-0 com retroatividade à data da 
suspensão, sob a alegação de que se encontra incapacitado para 
exercer atividade laboral, cujo pedido administrativo de prorrogação 
do benefício teria sido indeferido ao fundamento de que se encontra 
apto a regressar as atividades funcionais.
4. (...).
5. Em homenagem aos princípios da economia e celeridades 
processuais e efetividade, bem ainda considerando o teor do 
Ofício-Conjunto nº 01/2017-OAB-RO/PFRO/PGF/AGU, bem como 
das Recomendações Conjuntas n. 01, de 15.12.2015 e n. 04, de 
17.05.2012, ambas do CNJ e ante a realização da reunião entre a 
Corregedoria de Justiça do Eg. TJ/RO e o INSS, para padronizar 
fluxo de processos sobre o objeto desta ação, sendo aberto SEI 
sob o n. 0002680-60.2017.8.22.8800, o fluxo processual ocorrerá 
conforme alinhavado adiante.
6. Tão somente prova médico pericial poderá estabelecer as 
condições de saúde da parte autora e se eventualmente se encontra 
incapacitada para exercer sua atividade laboral, razão pela qual 
determino a realização de perícia médica, a ser implementada pelo 
médico do trabalho, Dr. Antônio Cipriano Gurgel do Amaral Júnior 
(CPF: 239.696.602-20) - CRM/RO nº 1154, e-mail: gurgeljr1@
gmail.com, para identificar o grau de incapacidade, classificada 
com o seu percentual, sua duração, e a sua relação com a atividade 
realizada pela parte autora, e eventualmente, para outras funções 
e sua vida cotidiana. Ressalto que na impossibilidade do perito, 
outro poderá substituí-lo na ocasião visando celeridade.
Data da Perícia: À SER AGENDADA PELA CPE.
Nos termos do art. 2º, § 4º da Resolução n. 232/2016/CNJ, arbitro 
honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), considerando 
que os órgãos públicos a disposição do juízo não suportam o 
atendimento destas perícias, sem prejuízo de seu atendimento 
ordinário; diante da dificuldade nomear peritos nestas áreas, bem 
ainda, diante do fato de que o ônus decorrente do trabalho pericial 
será suportado pelo próprio perito nomeado.
Esse valor deverá ser depositado pela parte requerida após a perícia, 
no entanto, determino ao CPE que oficie-se à Procuradoria Federal 
indicando os processos em que serão realizadas as perícias, com o 
dia designado, números de processos, partes com CPF, e médico-
perito, com indicação de CPF e CRM, a fim de viabilizar de maneira 
mais rápida a disponibilização das autorizações de pagamentos 
dos honorários periciais (Produza uma pauta de perícias com os 
dados acima descritos).
O laudo pericial deverá ser entregue no prazo máximo igual ao 
horário agendado para a audiência, ficando as partes (autor e 
requerido) intimadas de seu conteúdo.
Caso aceita a nomeação pelo perito, nos termos do artigo 465, § 
1º do CPC intimem-se ambas as partes, para em 15 (quinze) dias, 
contados da publicação desta decisão:
- arguir impedimento ou suspeição do perito, se for o caso:
- indicar assistentes técnicos;
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- apresentar quesitos.
Ao juízo, o perito deverá esclarecer, nos termos da Recomendação 
Conjunta n. 01/CNJ, de 15/12/2015, os seguintes quesitos:
I - Exame clínico e considerações médico-periciais sobre a 
patologia
a) Queixa que o(a) periciado apresenta no ato da perícia?;
b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da 
perícia (com CID)?;
c) Causa provável da(s) doença/moléstia(a)/incapacidade?;
d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? 
Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador;
e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? 
Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como 
se reclamou assistência médica e/ou hospitalar;
f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) 
para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique 
a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a 
conclusão;
g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade 
do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? 
Parcial ou total?;
h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstia(s) que 
acomete(m) o(a) periciado(a)?;
i) Data provável de início da incapacidade identificada? Justifique 
a resposta;
j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) 
ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? 
Justifique a resposta;
k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do 
indeferimento ou da cessão do benefício administrativo e a data da 
realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os 
elementos para esta conclusão;
l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 
possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício 
de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual 
atividade?;
m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, 
o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra 
pessoa para as atividades diárias? A partir de quando?;
n) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos 
considerados para o presente ato médico pericial?;
o) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão 
de duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento 
cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS?;
p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento 
necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha 
condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 
(data de cessação da incapacidade)?;
q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem 
pertinentes para melhor elucidação da causa;
r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 
dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas 
em caso afirmativo;
II - Quesitos específicos: auxílio-acidente:
a) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional 
que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?;
b) Se houver lesão ou perturbação funcional, decorre de acidente 
de trabalho ou de qualquer natureza? Em caso positivo, indique 
o agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem 
como indique se o(a) periciado(a) reclamou assistência médica e/
ou hospitalar;
c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer 
natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da 
atividade habitual?;
d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades 
encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando 
suas funções habituais? Tais sequelas são permanentes, ou seja, 
não passíveis de cura?
e) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está 
mantida?

f) A mobilidade das articulações está preservada?
g) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma 
das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999?
7. No presente caso, designo audiência de conciliação para o 
mesmo dia da perícia (uma hora após a perícia), sendo que, a data 
e horário será agendada pela CPE em momento oportuno. 
As partes (autor e requerido) ficam intimadas para comparecerem 
na solenidade e, na oportunidade tomarão ciência do laudo pericial 
produzido. 
8. Cite-se e intime-se a parte requerida para apresentar sua defesa, 
no prazo de 30 (trinta) dias (art. 535 c/c 335, inciso I, ambos do 
CPC), cujo prazo se iniciará após ciência do resultado da perícia. 
No prazo de defesa o requerido deverá apresentar cópia do 
procedimento administrativo referente ao benefício previdenciário 
pleiteado pelo requerente.
Atente-se o CPE que a citação do Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) deverá ser acompanhada de laudo pericial judicial, 
possibilitando a apresentação de proposta de acordo ou resposta/
contestação pela Procuradoria-Geral Federal.
9. Com a entrega do laudo pelo perito, dê-se início à audiência 
de conciliação e vistas as partes (autor e INSS) presentes para 
manifestação oral e eventual proposta acordo.
10. Fica a parte autora, desde já, INTIMADA do inteiro teor desta, 
por meio de seu advogado. Sendo assistido pela DPE, promova os 
meios necessários a intimação da parte autora.
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO CARTA / OFÍCIO / MANDADO:
a) de CITAÇÃO para a parte requerida, observando o seguinte 
endereço para o seu cumprimento:
Nome: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 
PROCURADORA FEDERAL EM RONDÔNIA
Endereço: Avenida Nações Unidas, 271, KM 1, Porto Velho/RO, 
CEP: 76804-110.
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC.
Expeça-se o necessário.
Porto Velho/RO, 21 de novembro de 2019.
Miria Nascimento De Souza
Juiz(a) de Direito
Fórum Cível da Comarca de Porto Velho
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO/RO
6ª VARA CÍVEL, FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par - Telefone: (69) 3217-
1326
PROCESSO Nº: 7045965-60.2018.8.22.0001
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: ASSOCIACAO TIRADENTES DOS POLICIAIS MILITARES 
E BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADO DO AUTOR: JEFERSON DE SOUZA RODRIGUES 
OAB nº RO7544, ALEX MOTA CORDEIRO OAB nº RO2258, 
FREDSON AGUIAR RODRIGUES OAB nº RO7368
RÉU: EDUARDO AUGUSTO SILVEIRA DE LIMA
ADVOGADO DO RÉU: 
DECISÃO
Inicialmente, fica intimada a parte autora a recolher a 
complementação das custas iniciais adiadas (1%) sobre o valor da 
causa, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da 
inicial.
No mais, indefiro por ora o pedido de citação por edital, vez que não 
foi realizada nenhuma pesquisa via Bacenjud, Renajud ou Infojud 
nestes autos, de modo que não restaram esgotados os meios de 
localização de endereço do réu para citação.
Caso a parte autora pleiteie alguma dessas diligências, deverá 
recolher as custas para cada uma delas, nos termos do art. 17 do 
Regimento de Custas deste E. TJ/RO.
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Intime-se a parte autora para manifestação no prazo de 05 (cinco) 
dias, sob pena de extinção.
Expeça-se o necessário.
Porto Velho/RO, 21 de novembro de 2019.
Miria Nascimento De Souza
Juíz(a) de Direito 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO/RO
6ª VARA CÍVEL, FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par - Telefone: (69) 3217-
1326
PROCESSO Nº: 7018205-10.2016.8.22.0001
CLASSE: Ação Civil Pública Cível
AUTORES: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA, 
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE RONDÔNIA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DE RONDÔNIA
RÉU: MADECON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
ADVOGADO DO RÉU: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS OAB 
nº RO3208, RODRIGO TOSTA GIROLDO OAB nº RO4503
DESPACHO
Nos termos do art. 139, inciso V, do Novo Código de Processo Civil, 
o qual deixa expresso que o juiz dirigirá o processo promovendo, 
a qualquer tempo, a autocomposição, DESIGNO audiência de 
conciliação, instrução e julgamento para o dia 04/02/2020, às 
08h30min, cuja solenidade realizar-se-á na sala da audiência da 
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações, localizada na sede do 
Juízo: Av. Lauro Sodré nº 1728, Porto Velho-RO, CEP: 76.963-
860 – Fone: (69) 3651-1326, ressalvando, se houver, mudança de 
endereço do Fórum Cível para o Fórum Geral, devendo as partes 
comparecerem acompanhadas por seus patronos (art. 334, §9º, 
CPC).
Determino o comparecimento das partes para depoimento pessoal, 
acompanhadas de seus causídicos com poderes para transigir, 
ficando estes responsáveis pela intimação de seus clientes, 
conforme determinação do art. 334, §3º do Novo Código de 
Processo Civil.
Ficam intimadas as partes para apresentar seu rol de testemunhas, 
no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4º), respeitando-se 
o número máximo previsto (art. 357, §6º). 
Nos termos do artigo 455, caput e § 1º, do CPC, caberá ao advogado 
de cada parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 
dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 
intimação do juízo, sendo certo que a intimação deverá ser realizada 
por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 
juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias 
da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 
comprovante de recebimento.
Ficam as partes intimadas e advertidas, desde já, que o não 
comparecimento na audiência será considerado ato atentatório à 
dignidade da justiça e poderá ser sancionado com multa de até 2% 
do valor da causa (art. 334, §8º).
REMEMORO às partes que:
I – deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos 
endereços, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta 
de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no 
endereço constante dos autos;
II – deverão comparecer na data, horário e endereço em que se 
realizará a audiência, e que procuradores e prepostos deverão 
comparecer munidos de poderes específicos para transacionar; 
III – deverão comparecer à audiência designada munidos de 
documentos de identificação válidos e cientes de seus dados 
bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e 
efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial;
IV – havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a 
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias 
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da 
respectiva Comarca. 

Ficam intimadas as partes, por meio de seus advogados, do inteiro 
teor desta decisão.
Dê-se ciência ao Ministério Público.
Proceda-se com o necessário.
Porto Velho/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Miria Nascimento De Souza
Juíz(a) de Direito 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 7017646-
48.2019.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: EDIJANE CEOBANIUC DA 
SILVA OAB nº RO6897
EXECUTADO: EDILAURA PEREIRA DA SILVA
DECISÃO
Diante da inércia da parte executada em efetuar o pagamento 
espontâneo, foi determinada penhora on line de ativos financeiros 
eventualmente existentes em conta desta, com espeque no art. 
523 do CPC, junto ao BACENJUD, e nada foi encontrado.
Por esta razão e considerando os limites da atuação judicial, 
diga a exequente indicando bens livres e desembaraçados da 
parte devedora e requeira o que entender de direito no prazo de 
15 (quinze) dias.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019.
Miria Nascimento De Souza
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO/RO
6ª VARA CÍVEL, FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par - Telefone: 
(69) 3217-1326
PROCESSO Nº: 0017405-72.2014.8.22.0001
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: ANA CLAUDIA MATIAS DA ROCHA
ADVOGADO DO AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA 
SILVA OAB nº RO1073, CARLOS ALBERTO TRONCOSO 
JUSTO OAB nº AC535
RÉU: OI S.A
ADVOGADO DO RÉU: MARCELO FERREIRA CAMPOS OAB 
nº RO3250, ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO OAB nº 
RO635, ALESSANDRA MONDINI CARVALHO OAB nº RO4240
SENTENÇA
Trata-se de cumprimento de sentença promovida por ANA 
CLAUDIA MATIAS DA ROCHA em face de OI S.A.
Depreende-se dos autos a impossibilidade de se prosseguir com 
os atos executórios, razão pela qual a parte autora requereu 
a expedição de ofício ao Juízo da recuperação da empresa 
requerida, por entender se tratar de crédito extraconcursal.
Ainda não foi deferido o início da demanda executiva. O grupo 
OI, do qual faz parte a ré, ingressou com o requerimento de 
recuperação judicial, distribuído ao MM. Juízo da 7ª Vara 
Empresarial da Comarca da Capital – RJ (processo nº 
0203711-65.2016.8.19.0001). Ao deferir o processamento da 
recuperação judicial, o MM. Juízo determinou a suspensão 
de todas as execuções. Portanto, não há possibilidade de 
satisfação do crédito da parte exequente. É que o crédito 
da parte exequente foi constituído em 26/10/2015, data da 
sentença de conhecimento que veio a ser confirmada pelo E. TJ/
RO, conforme acórdão anexado no ID 29899033, cujo fatos que 
ensejaram a demanda ocorreram antes do pedido de recuperação 
judicial da parte requerida, ocorrido em 20/06/2016.
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Ocorre que com a realização da Assembleia Geral de Credores 
em 19/12/2017, os processos em que as empresas do Grupo 
OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a 
depender se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais 
(fato gerador constituído antes de 20/06/2016 e, por isso, sujeito à 
Recuperação Judicial) ou a créditos extraconcursais (fato gerador 
constituído após 20/06/2016 e, por isso, não sujeito à Recuperação 
Judicial).
Passando a análise da natureza do crédito, consigno ser este 
CONCURSAL, pois o crédito foi constituído após o pedido de 
recuperação judicial pela parte requerida, qual seja, 20/06/2016, 
data esta limite para atualização dos valores.
A doutrina processual tem entendido que a prestação jurisdicional 
deve ser concedida de acordo com a situação dos fatos no momento 
da sentença. O ius superveniens pode consistir no advento de fato 
ou de direito que possa influir no julgamento da lide, conforme regra 
disposta no art. 493 do CPC.
“Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, 
modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, 
caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento 
da parte, no momento de proferir a decisão.
Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as 
partes sobre ele antes de decidir.”
Nesse sentido, Moacyr Amaral Santos in Comentários ao Código 
de Processo Civil, vol. IV, 3ª. ed., pág. 416/417:
“(...) 1. Sem prejuízo das restrições estabelecidas noutras 
disposições legais, nomeadamente quanto às condições em que 
pode ser alterada a causa de pedir, deve a sentença tomar em 
consideração os fatos constitutivos, modificativos ou extintivos do 
direito que se produzam posteriormente à proposição da ação, de 
modo que a decisão corresponda à situação existente no momento 
do encerramento da discussão. 2. Só são, porém, atendíveis 
os fatos que, segundo o direito substantivo aplicável, tenham 
influência sobre a existência ou conteúdo da relação controvertida. 
3. A circunstância de o fato jurídico relevante ter nascido ou se 
haver extinguido no decurso do processo é levada em conta para o 
efeito da condenação em custas”.
A doutrina processual, ao interpretar a cláusula geral e aberta 
do devido processo legal, tem entendido que dela decorre um 
direito denominado de direito fundamental à tutela executiva, que 
justamente seria o direto dos litigantes a um processo útil e eficaz.
Atenta a essas regras subjetivistas, verifico que, no caso, a 
pretensão material buscada pela parte, por aspectos fáticos 
supervenientes, deixou de ser útil executivamente, tornando-se 
faticamente impossível.
O direito material buscado pela autora perdeu a probabilidade de 
ser obtido, ao menos, enquanto a recuperação judicial da requerida 
existir. 
Neste linhar, registra-se que pela dicção do artigo abaixo indicado, 
os créditos concursais se submetem a Recuperação Judicial, 
vejamos: 
“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos 
existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.
Logo, sendo o presente crédito concursal, tal como é, deve o credor 
requerer a habilitação retardatária de crédito perante o Juízo onde 
tramita a recuperação judicial, utilizando-se da sentença e acórdão 
constantes destes autos.
Destarte, por inexistir interesse processual superveniente da parte 
requerente para prosseguimento desta demanda, deve o feito ser 
extinto.
Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, na forma 
do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ante a falta 
superveniente de interesse processual.
Expeçam-se as certidões de dívida atualizada em favor do 
exequente, separando-se a certidão para o valor principal para a 
parte Autora com destaque dos honorários contratuais e a certidão 
de crédito em relação aos honorários conjuntos (contratuais e 
sucumbenciais) para o advogado (vide procuração outorgada, 
percentagem descrita no contrato de honorários, honorários de 
sucumbências arbitrados em sentença), na forma do artigo 517, 
§2º, do CPC, desde que estes (autor e advogado).

Em caso de reingresso de nova ação executiva e/ou cumprimento 
de sentença, fica o presente juízo prevento, nos termos do artigo 
286, inciso II, do CPC.
Custas nos termos da sentença.
Expeça-se o necessário.
Pagas as custas ou inscritas em dívida ativa, após as cautelas de 
praxa e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Porto Velho-RO, 21 de novembro de 2019.
Miria Nascimento De Souza
Juíz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO/RO
6ª VARA CÍVEL, FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par - Telefone: (69) 3217-
1326
PROCESSO Nº: 7020578-43.2018.8.22.0001
CLASSE: Monitória
AUTOR: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO DO AUTOR: SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB 
nº AC6673
RÉUS: TAISA FERNANDA DE ALMEIDA, DANIEL DE ALMEIDA 
OLIVEIRA, RONALTI GOVEIA MACHADO
ADVOGADOS DOS RÉUS: 
SENTENÇA
Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por BANCO DO BRASIL 
S/A em face de TAISA FERNANDA DE ALMEIDA, DANIEL DE 
ALMEIDA OLIVEIRA, RONALTI GOVEIA MACHADO, todos 
qualificados nos autos, alegando em síntese, que manteve com 
as partes requeridas contrato de crédito rural pignoratícia e que é 
credora delas no montante de R$ 171.342,97 (cento e setenta e um 
mil, trezentos e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos).
Instruiu o pedido inicial com documentos.
Citada por edital, a parte Requerida não apresentou defesa, sendo-
lhe nomeado curador especial que, oportunamente, apresentou 
embargos monitórios na forma de negativa geral.
Réplica aportada nos autos.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Fundamento e DECIDO.
I. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE:
De início, cumpre anotar que o presente processo já comporta o 
julgamento antecipado da lide, eis que os fatos dependem apenas 
da análise da prova documental já carreada aos autos, conforme 
art. 355, inc. I do Código de Processo Civil, dispensada inclusive 
prova pericial, diante da atual realidade do caderno processual 
favorável à plena cognição da matéria de mérito, e convencimento 
do juízo no particular.
Nesse sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal 
de Justiça, “presentes as condições que ensejam o julgamento 
antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim 
proceder.”. (STJ – 4ª Turma, Resp 2.832-RJ, Rel. Min. Sálvio 
de Figueiredo, julgado em 14.08.1990, e publicado no DJU em 
17.09.90, p. 9.513).
No mais, presentes os pressupostos processuais de constituição 
e de desenvolvimento válido do processo, além de reunidas às 
condições da ação, passa-se ao exame de mérito.
II – DO MÉRITO - OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO:
A pretensão autoral merece procedência, consoante se exporá nas 
linhas vindouras. 
Inicialmente, cabe referir que dispõe o art. 700 do CPC que a “ação 
monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em 
prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir 
do devedor capaz”. 
A ação monitória, assim, é um instrumento processual colocado 
à disposição do credor de quantia certa, de coisa fungível ou de 
coisa móvel determinada, com crédito comprovado por documento 
escrito sem eficácia de título executivo com o fim de formar título 
executivo judicial.
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A parte Autora, de posse da cédula de crédito pignoratícia de ID: 
18616993, sem eficácia de título executivo, requer seja reconhecido 
o débito e, consequentemente, reste formado o título executivo 
judicial.
Arestos do Egrégio Tribunal do Justiça do Estado de Rondônia 
ensinam que a ação monitória deve ser procedente se instruída 
por documento escrito sem força executiva e se não provada a 
irregularidade do débito, seu pagamento ou qualquer outro fato 
apto a desconstituir a cobrança. 
Vejamos:
“Citação editalícia. Requisitos. Presença. Nulidade. Ausência. 
Monitória. Documento escrito. Débito. Inadimplência. Pedido 
procedente. Sentença mantida. Preenchidos os requisitos legais, 
é válida a citação feita por edital. É procedente ação monitória 
quando instruída por documento escrito sem força executiva e se 
não provada a irregularidade do débito, seu pagamento ou qualquer 
outro fato apto a desconstituir a cobrança. (Apelação, Processo 
nº 0013423-32.2014.822.0007, Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Marcos 
Alaor Diniz Grangeia, Data de julgamento: 22/03/2018)” (Grifei).
“Ação monitória. Documento escrito. Pagamento. Ausência. Escusa 
válida. Não configuração. Procedência mantida. Recurso improvido.
Existente documento escrito sem força executiva e ausente causa 
justificante para a inadimplência do devedor, deve ser mantida a 
procedência da ação monitória. Apelação, Processo nº 0019824-
02.2013.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 
2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Marcos Alaor Diniz 
Grangeia, Data de julgamento: 21/09/2017) (Grifei).
In casu, pretende a parte Autora a constituição de título executivo 
judicial na quantia de R$ 171.342,97 (cento e setenta e um mil, 
trezentos e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos), 
valor este já acrescido de correção monetária e juros, em face de 
inadimplemento do documento acima indicados (ID: 18616993).
Da detida análise dos autos, não prospera a alegação de negativa 
geral, pois não há defeito e/ou nulidade aparente em nenhum 
documento juntado aos autos pela parte Requerente. Assim, a 
simples alegação da embargante na forma de negativa geral não se 
mostra suficiente a atender o disposto no artigo 373, II, do Código 
de Processo Civil. 
Ou seja, as Requeridas não lograram êxito em provar suas 
argumentações.
Nesse sentido é o aresto:
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 
AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. 
PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA DE 
CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL MANTIDA. Havendo 
juízo de verossimilhança nos documentos que embasam a ação 
monitória - notas promissórias prescritas regularmente preenchidas 
e assinadas -, competia ao devedor, nos termo do inciso II do artigo 
373 do Código de Processo Civil, a prova dos fatos impeditivos, 
modificativos e extintivos do direito do autor, ônus do qual não 
se desincumbiu no caso dos autos. APELO DESPROVIDO. 
UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 70072362965, Décima Sétima 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli 
Pires, Julgado em 30/03/2017) (Grifei).
Com isso, não tendo havido prova de mácula capaz de 
descaracterizar a dívida representada pelo relatório de inadimplentes 
e pelo contrato de cédula rural pignoratícia apresentada nos autos, 
os embargos à monitória falecem de consistência.
Portanto, não tendo os embargantes, por meio de seu curador 
especial, logrado demonstrar o pagamento do débito, tampouco 
trazido tese apta a afastar a sua responsabilidade pela dívida objeto 
do litígio, a procedência do pedido é medida impositiva.
III – DO DISPOSITIVO:
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado 
pela BANCO DO BRASIL S/A contra TAISA FERNANDA DE 
ALMEIDA, DANIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA, RONALTI GOVEIA 
MACHADO e, por conseguinte, e CONSTITUO, de pleno direito, 
o título executivo judicial no valor de R$ 171.342,97(cento e 

setenta e um mil, trezentos e quarenta e dois reais e noventa e 
sete centavos), o qual deverá ser corrigido monetariamente desde 
a data do ajuizamento da ação, e acrescido de juros de mora 1% 
ao mês, a contar da citação, convertendo-se o mandado inicial em 
mandado executivo.
Resta resolvida a fase de conhecimento, com julgamento de 
MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 
Processo Civil.
Arcarão os Sucumbentes com o pagamento das custas, despesas 
processuais e honorários advocatícios da parte vencedora, estes 
fixados em 10% sob o valor da condenação, valor este razoável 
e proporcional para remunerar o serviço prestado, consoante se 
depreende dos termos do § 2º e § 8º, do artigo 85 do Código de 
Processo Civil, considerados o grau de complexidade da causa, 
o tempo, exigido para o serviço do advogado, o grau de zelo 
profissional e o lugar da prestação do serviço.
Ficam intimadas as partes Sucumbentes para proceder com o 
pagamento das custas finais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 
protesto e inscrição em dívida ativa, cuja guia deverá ser gerada pelo 
seguinte endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/
guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=FjnOr--
DVcF7A4aZ_QirTUH7CAMBWGz7xeamKKnB.wildfly01:custas1.1
Tendo em vista que o §3º do artigo 1.010 do Código de Processo 
Civil retirou o juízo de admissibilidade deste 1º grau de jurisdição, 
uma vez interposto recurso de apelação, caberá à CPE abrir vista 
à parte contrária para contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, 
consoante artigo 1.010, §1º, do mencionado Diploma.
Idêntico procedimento deverá ser adotado na hipótese de recurso 
adesivo, conforme §2º do artigo supramencionado.
Após as formalidades, os autos deverão ser remetidos 
imediatamente ao Tribunal de Justiça.
Transcorrido o prazo recursal sem aproveitamento, certifique-se o 
trânsito em julgado e, nada sendo requerido, dê-se baixa e arquive-
se.
Certificado o trânsito em julgado, o cumprimento da sentença só 
ocorrerá após prévio requerimento da autora, nos termos do art. 
523 do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias.
Registrando-se o pagamento espontâneo deverá ser intimada a 
parte vencedora ao respectivo recebimento, providenciando o que 
for necessário.
Não havendo o pagamento e nem requerimento do credor para 
a execução da sentença, proceda-se às baixas e comunicações 
pertinentes, ficando o credor isento do pagamento da taxa de 
desarquivamento, conforme se observa do artigo 31, parágrafo 
único, da Lei 3896, de 24 de agosto de 2016.
Pagas as custas ou inscritas em dívida ativa em caso não 
pagamento, o que deverá ser certificado, arquive-se.
Cientifique-se a Defensoria Pública.
Os autos do processo poderão ser acessados no site do Tribunal 
de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Miria Nascimento De Souza
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 7015739-
72.2018.8.22.0001
Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: LIDIANE ALMEIDA DA SILVA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: FAUSTO SCHUMAHER ALE OAB 
nº RO273516
EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 



556DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

ADVOGADO DO EXECUTADO: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA 
OAB nº MG3434, ERICA CRISTINA CLAUDINO OAB nº RO6207, 
ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO OAB nº RO635, MARCIO 
MELO NOGUEIRA OAB nº RO2827
DECISÃO
Manifeste-se o exequente, no prazo de 10 dias, requerendo o que 
de direito, referente ao comprovante de depósito de ID 31583546, 
sob pena de presunção de aceitação e decretação de quitação.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019.
Miria Nascimento De Souza
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO/RO
6ª VARA CÍVEL, FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par - Telefone: (69) 3217-
1326
PROCESSO Nº: 7008532-56.2017.8.22.0001
CLASSE: Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: RAIMUNDO NONATO BRANDAO DA SILVA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MARIA NAZARETE PEREIRA DA 
SILVA OAB nº RO1073
EXECUTADO: OI MOVEL S.A.
ADVOGADO DO EXECUTADO: DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS 
OAB nº RO2013, MARCIO MELO NOGUEIRA OAB nº RO2827, 
ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO OAB nº RO635
SENTENÇA
Trata-se de Cumprimento de sentença promovido por RAIMUNDO 
NONATO BRANDAO DA SILVA em face de OI MOVEL S.A..
Depreende-se dos autos a impossibilidade de se prosseguir com 
os atos executórios, razão pela qual a parte requerida impugnou o 
pedido de cumprimento de sentença sob o argumento de excesso 
de execução, bem como pugnou pela extinção do processo em 
razão da novação.
A demanda executiva iniciou-se, no entanto, o grupo OI, do qual faz 
parte a ré, ingressou com o requerimento de recuperação judicial, 
distribuído ao MM. Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da 
Capital – RJ (processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001). Ao deferir 
o processamento da recuperação judicial, o MM. Juízo determinou 
a suspensão de todas as execuções. Portanto, não há possibilidade 
de satisfação do crédito da parte exequente. É que o crédito da 
parte exequente foi constituído em 15/04/2019, data do acordão 
que reformou a sentença de conhecimento (ID 29731817), cujo 
fatos que ensejaram a demanda ocorreram antes do pedido de 
recuperação judicial (20/06/2016), qual seja, 24/02/2014, data da 
inscrição do débito nos órgãos de proteção ao crédito.
Ocorre que com a realização da Assembleia Geral de Credores 
em 19/12/2017, os processos em que as empresas do Grupo 
OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a 
depender se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais 
(fato gerador constituído antes de 20/06/2016 e, por isso, sujeito à 
Recuperação Judicial) ou a créditos extraconcursais (fato gerador 
constituído após 20/06/2016 e, por isso, não sujeito à Recuperação 
Judicial).
Passando a análise da natureza do crédito, consigno ser este 
CONCURSAL, pois o crédito foi constituído após o pedido de 
recuperação judicial pela parte requerida, qual seja, 20/06/2016, 
data esta limite para atualização dos valores.
A doutrina processual tem entendido que a prestação jurisdicional 
deve ser concedida de acordo com a situação dos fatos no momento 
da sentença. O ius superveniens pode consistir no advento de fato 
ou de direito que possa influir no julgamento da lide, conforme regra 
disposta no art. 493 do CPC.
“Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, 
modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, 
caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento 
da parte, no momento de proferir a decisão.

Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as 
partes sobre ele antes de decidir.”
Nesse sentido, Moacyr Amaral Santos in Comentários ao Código 
de Processo Civil, vol. IV, 3ª. ed., pág. 416/417:
“(...) 1. Sem prejuízo das restrições estabelecidas noutras 
disposições legais, nomeadamente quanto às condições em que 
pode ser alterada a causa de pedir, deve a sentença tomar em 
consideração os fatos constitutivos, modificativos ou extintivos 
do direito que se produzam posteriormente à proposição da 
ação, de modo que a decisão corresponda à situação existente 
no momento do encerramento da discussão. 2. Só são, porém, 
atendíveis os fatos que, segundo o direito substantivo aplicável, 
tenham influência sobre a existência ou conteúdo da relação 
controvertida. 3. A circunstância de o fato jurídico relevante ter 
nascido ou se haver extinguido no decurso do processo é levada 
em conta para o efeito da condenação em custas”.
A doutrina processual, ao interpretar a cláusula geral e aberta 
do devido processo legal, tem entendido que dela decorre um 
direito denominado de direito fundamental à tutela executiva, 
que justamente seria o direto dos litigantes a um processo útil e 
eficaz.
Atenta a essas regras subjetivistas, verifico que, no caso, a 
pretensão material buscada pela parte, por aspectos fáticos 
supervenientes, deixou de ser útil executivamente, tornando-se 
faticamente impossível.
O direito material buscado pela autora perdeu a probabilidade 
de ser obtido, ao menos, enquanto a recuperação judicial da 
requerida existir. 
Neste linhar, registra-se que pela dicção do artigo abaixo indicado, 
os créditos concursais se submetem a Recuperação Judicial, 
vejamos: 
“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos 
existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.
Logo, sendo o presente crédito concursal, tal como é, deve o 
credor requerer a habilitação retardatária de crédito perante 
o Juízo onde tramita a recuperação judicial, utilizando-se da 
sentença e acórdão constantes destes autos.
Destarte, por inexistir interesse processual superveniente da 
parte requerente para prosseguimento desta demanda, deve o 
feito ser extinto.
Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, na forma 
do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ante a falta 
superveniente de interesse processual.
Em caso de reingresso de nova ação executiva e/ou cumprimento 
de sentença, fica o presente juízo prevento, nos termos do artigo 
286, inciso II, do CPC.
Custas nos termos da sentença.
Expeça-se o necessário.
Pagas as custas ou inscritas em dívida ativa, após as cautelas de 
praxa e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Porto Velho-RO, 21 de novembro de 2019.
Miria Nascimento De Souza
Juíz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 7015738-
53.2019.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: CONDOMINIO PORTAL DAS ARTES
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ROBERVAL DA SILVA PEREIRA 
OAB nº RO2677, CARLOS ALBERTO MARQUES DE ANDRADE 
JUNIOR OAB nº RO5803
EXECUTADO: TEFANIO RIOS MARQUES
DECISÃO
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Diante da inércia da parte executada em efetuar o pagamento 
espontâneo, foi determinada penhora on line de ativos financeiros 
eventualmente existentes em conta desta, com espeque no art. 523 
do CPC, junto ao BACENJUD, e nada foi encontrado.
Por esta razão e considerando os limites da atuação judicial, diga 
a exequente indicando bens livres e desembaraçados da parte 
devedora e requeira o que entender de direito no prazo de 15 
(quinze) dias.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019.
Miria Nascimento De Souza
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo: 7046370-
33.2017.8.22.0001
Classe: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CULTURA NA 
AMAZONIA MOACYR GRECHI - AASCAM
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PEDRO ABIB HECKTHEUER OAB 
nº RO6907, RAFAEL NEVES ALVES OAB nº RO9797
EXECUTADO: JOANIA DENNY DE FREITAS
DECISÃO
Analisando os pedidos de diligências de endereços nos registros 
das empresas de telefonia OI, VIVO, CLARO, TIM, verifico que 
cabe a parte tal ônus, razão pela qual determino que a requerente/
exequente providencie o requerimento de informações às empresas 
concessionárias de serviço público de telefonia fixa e móvel, 
água/esgoto e luz deste Estado, para atendimento às exigências 
do art. 256, §3º do CPC, fazendo constar que a resposta deverá 
ser encaminhada diretamente para a Central de Processamento 
Eletrônico - CPE, via e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br, ficando a seu 
cargo eventuais despesas cobradas pelo informante.
O ofício poderá ser instruído com cópia deste despacho, válido como 
autorização, comprovando-se nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, 
o atendimento aos termos deste despacho, sob pena de extinção.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019.
Miria Nascimento De Souza
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo: 0011793-
56.2014.8.22.0001
Classe: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: INSTITUTO JOAO NEORICO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ELIANE CARNEIRO DE 
ALCANTARA OAB nº RO4300, MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA 
CAHULLA OAB nº RO4117
EXECUTADO: PAULO RODRIGUES MOURA
DECISÃO
Analisando os pedidos de diligências de endereços nos registros das 
empresas de telefonia OI, VIVO, CLARO, TIM e outros, verifico que 
cabe a parte tal ônus, razão pela qual determino que a requerente/
exequente providencie o requerimento de informações às empresas 
concessionárias de serviço público de telefonia fixa e móvel, 
água/esgoto e luz deste Estado, para atendimento às exigências 
do art. 256, §3º do CPC, fazendo constar que a resposta deverá 
ser encaminhada diretamente para a Central de Processamento 
Eletrônico - CPE, via e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br, ficando a seu 
cargo eventuais despesas cobradas pelo informante.
O ofício poderá ser instruído com cópia deste despacho, válido como 
autorização, comprovando-se nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, 
o atendimento aos termos deste despacho, sob pena de extinção.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019.
Miria Nascimento De Souza
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO/RO
6ª VARA CÍVEL, FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par - Telefone: (69) 3217-
1326
PROCESSO Nº: 7052225-22.2019.8.22.0001
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTORES: DAIANE GOMES DE OLIVEIRA, CARLESSANDRE 
LISBOA TAVARES
ADVOGADOS DOS AUTORES: JOSE ADEMIR ALVES OAB nº 
RO618
RÉU: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO
A parte autora pretende o deferimento dos benefícios da gratuidade 
da justiça sob o argumento de não possuir condições financeiras 
para arcar com as custas processuais. 
Na inicial, a parte requerente não informa sua profissão, se 
limitando a informar como profissão “autônomo” e que em razão 
ao elevado valor da causa não poderia arcar com as custas sem 
o comprometimento do sustento familiar, contudo, não apresenta 
documentos que comprovem a hipossuficiência. A CTPS sem 
registro de emprego não se mostra suficiente para comprovar 
a hipossuficiência, uma vez que a própria parte declara ser 
autônomo. 
A simples afirmação da parte de que não possui condições de 
arcar com o pagamento das custas processuais não é suficiente 
para a concessão da assistência judiciária gratuita, existindo a 
necessidade da comprovação do estado de hipossuficiência para 
sua concessão, conforme previsão contida no art. 5º, inciso LXXIV, 
da Constituição Federal.
Ademais, o Código de Processo Civil em seu art. 99, § 2º, 
determina diz que não se convencendo o juiz de que a parte faz 
jus aos benefícios da gratuidade da justiça, deverá determinar que 
esta comprove o preenchimento dos referidos pressupostos antes 
de indeferir o pedido. Por certo que ao proceder com a aquisição 
do bem, na forma como declarada na inicial, tivera que comprovar 
rendimento à construtora/agente financeiro/FAR.
Diante do exposto, DETERMINO:
a) a emenda da inicial para que a parte autora demonstre a referida 
incapacidade financeira, mediante a apresentação de comprovantes 
de rendimentos (IRPF, extratos bancários dos autores), de gastos, 
bem como documentos que achar pertinentes que atestem suas 
alegações, no prazo de 15 (quinze)dias, sob pena de indeferimento 
do benefício;
b) no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, a comprovação do 
recolhimento das custas.
Proceda-se com o necessário.
Porto Velho/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Miria Nascimento De Souza
Juíz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO/RO
6ª VARA CÍVEL, FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par - Telefone: (69) 3217-
1326
PROCESSO Nº: 7017254-50.2015.8.22.0001
CLASSE: Procedimento Sumário
AUTOR: CLEBER TEIXEIRA
ADVOGADO DO AUTOR: RAFAEL FERREIRA BATISTA OAB nº 
RO4182
RÉU: OI S.A
ADVOGADO DO RÉU: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO 
OAB nº RO635, MARCIO MELO NOGUEIRA OAB nº RO2827
SENTENÇA
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Trata-se de cumprimento de sentença promovida por CLEBER 
TEIXEIRA em face de OI S.A.
A demanda executiva iniciou-se, no entanto, o grupo OI, do qual faz 
parte a ré, ingressou com o requerimento de recuperação judicial, 
distribuído ao MM. Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da 
Capital – RJ (processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001). Ao deferir 
o processamento da recuperação judicial, o MM. Juízo determinou 
a suspensão de todas as execuções. Portanto, não há possibilidade 
de satisfação do crédito da parte exequente. É que o crédito da 
parte exequente foi constituído em 26/06/2018, data do trânsito 
em julgado do acórdão (ID 19372870), cujo fatos que ensejaram 
a demanda ocorreram antes do pedido de recuperação judicial 
da parte requerida, ocorrido em 26/02/2014, data da inscrição do 
débito nos órgãos de proteção ao crédito.
Ocorre que com a realização da Assembleia Geral de Credores 
em 19/12/2017, os processos em que as empresas do Grupo 
OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a 
depender se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais 
(fato gerador constituído antes de 20/06/2016 e, por isso, sujeito à 
Recuperação Judicial) ou a créditos extraconcursais (fato gerador 
constituído após 20/06/2016 e, por isso, não sujeito à Recuperação 
Judicial).
Passando a análise da natureza do crédito, consigno ser este 
CONCURSAL, pois o crédito foi constituído após o pedido de 
recuperação judicial pela parte requerida, qual seja, 20/06/2016, 
data esta limite para atualização dos valores.
A doutrina processual tem entendido que a prestação jurisdicional 
deve ser concedida de acordo com a situação dos fatos no momento 
da sentença. O ius superveniens pode consistir no advento de fato 
ou de direito que possa influir no julgamento da lide, conforme regra 
disposta no art. 493 do CPC.
“Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, 
modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, 
caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento 
da parte, no momento de proferir a decisão.
Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as 
partes sobre ele antes de decidir.”
Nesse sentido, Moacyr Amaral Santos in Comentários ao Código 
de Processo Civil, vol. IV, 3ª. ed., pág. 416/417:
“(...) 1. Sem prejuízo das restrições estabelecidas noutras 
disposições legais, nomeadamente quanto às condições em que 
pode ser alterada a causa de pedir, deve a sentença tomar em 
consideração os fatos constitutivos, modificativos ou extintivos do 
direito que se produzam posteriormente à proposição da ação, de 
modo que a decisão corresponda à situação existente no momento 
do encerramento da discussão. 2. Só são, porém, atendíveis 
os fatos que, segundo o direito substantivo aplicável, tenham 
influência sobre a existência ou conteúdo da relação controvertida. 
3. A circunstância de o fato jurídico relevante ter nascido ou se 
haver extinguido no decurso do processo é levada em conta para o 
efeito da condenação em custas”.
A doutrina processual, ao interpretar a cláusula geral e aberta 
do devido processo legal, tem entendido que dela decorre um 
direito denominado de direito fundamental à tutela executiva, que 
justamente seria o direto dos litigantes a um processo útil e eficaz.
Atenta a essas regras subjetivistas, verifico que, no caso, a 
pretensão material buscada pela parte, por aspectos fáticos 
supervenientes, deixou de ser útil executivamente, tornando-se 
faticamente impossível.
O direito material buscado pela autora perdeu a probabilidade de 
ser obtido, ao menos, enquanto a recuperação judicial da requerida 
existir. 
Neste linhar, registra-se que pela dicção do artigo abaixo indicado, 
os créditos concursais se submetem a Recuperação Judicial, 
vejamos: 
“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos 
existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.
Logo, sendo o presente crédito concursal, tal como é, deve o credor 
requerer a habilitação retardatária de crédito perante o Juízo onde 
tramita a recuperação judicial, utilizando-se da sentença e acórdão 
constantes destes autos.

Destarte, por inexistir interesse processual superveniente da parte 
requerente para prosseguimento desta demanda, deve o feito ser 
extinto.
Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, na forma 
do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ante a 
falta superveniente de interesse processual.
Expeçam-se as certidões de dívida atualizada em favor do 
exequente, separando-se a certidão para o valor principal 
para a parte Autora com destaque dos honorários contratuais 
e a certidão de crédito em relação aos honorários conjuntos 
(contratuais e sucumbenciais) para o advogado (vide procuração 
outorgada, percentagem descrita no contrato de honorários, 
honorários de sucumbências arbitrados em sentença), na 
forma do artigo 517, §2º, do CPC, desde que estes (autor e 
advogado).
Em caso de reingresso de nova ação executiva e/ou 
cumprimento de sentença, fica o presente juízo prevento, nos 
termos do artigo 286, inciso II, do CPC.
Custas nos termos da sentença.
Expeça-se o necessário.
Pagas as custas ou inscritas em dívida ativa, após as cautelas 
de praxa e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Porto Velho-RO, 21 de novembro de 2019.
Miria Nascimento De Souza
Juíz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO/RO
6ª VARA CÍVEL, FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par - Telefone: 
(69) 3217-1326
PROCESSO Nº: 7052737-10.2016.8.22.0001
CLASSE: Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA 
OAB nº MG3434, DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS OAB 
nº RO2013, ALESSANDRA MONDINI CARVALHO OAB nº 
RO4240, ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO OAB nº 
RO635, MARCIO MELO NOGUEIRA OAB nº RO2827
EXECUTADO: HERMISSON DE OLIVEIRA LOPES
ADVOGADO DO EXECUTADO: JOSE GOMES BANDEIRA 
FILHO OAB nº RO816
SENTENÇA
Compulsando os autos, verifica-se na petição de ID 
31625052 que as partes anunciaram celebração de acordo.
Conforme preceitua o Código Civil, em seu artigo 840 e 
seguintes, uma das formas da extinção do litígio consiste na 
transação, entendida como estabelecimento de concessões 
mútuas com vistas à extinção do litígio.
Simultaneamente, prevê o Código de Processo Civil que a 
transação deve ser homologada, extinguindo-se o processo 
respectivo com resolução do mérito.
Ademais, o pedido de homologação judicial do acordo revela-
se numa demonstração inequívoca de que desejam fazer a 
autocomposição independentemente de interferência estatal.
Diante do exposto, por vislumbrar os pressupostos legais, 
HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado, a fim de 
que este produza seus efeitos jurídicos e legais. Sendo assim, 
JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na 
forma do artigo 487, III, “b”, do CPC.
Ante a preclusão lógica, a presente decisão transita em julgado 
nesta data.
Fica dispensada o pagamento das custas processuais 
remanescentes (se houver), conforme inteligência do artigo 90, 
§3º, do CPC.
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Não há necessidade de sobrestamento do feito, pois em caso 
de descumprimento do acordo entabulado, a parte interessada 
poderá, nos próprios autos, requerer a continuidade do feito 
quanto ao saldo remanescente do acordo homologado.
Lado outro, quanto ao pleito de baixa no protesto este deve ser 
realizado pelo exequente.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Miria Nascimento De Souza
Juíz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO/RO
6ª VARA CÍVEL, FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par - Telefone: 
(69) 3217-1326
PROCESSO Nº: 7045003-37.2018.8.22.0001
CLASSE: Recuperação Judicial
AUTORES: BJL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - 
EPP, B. J. PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, PILAR 
ENGENHARIA LTDA - ME
ADVOGADOS DOS AUTORES: FABRICIO CANDIDO GOMES 
DE SOUZA OAB nº GO22145, SABRINA PUGA OAB nº 
RO4879 
ADVOGADOS DOS : 
DECISÃO
Vistos. 
Cumpra-se integralmente a decisão de Id. 30313675, 
notadamente quanto ao Item IV, dando-se vista dos autos 
primeiramente à AJ, e posteriormente ao Ministério Público, para 
se manifestarem acerca da petição de Id. 26800467 (credor João 
Closs Júnior), no prazo sucessivo de 10 (dez) dias. A redução do 
prazo anteriormente concedido, justifica-se pela necessidade de 
conferir celeridade ao feito, considerando o decurso de quase 03 
(três) meses daquela decisão até a presente data. 
Com vistas a garantir o contraditório e a ampla defesa, Intime-
se a empresa recuperanda, bem como a AJ e o MP, para se 
manifestarem, também no prazo de 10 (dez) dias sobre a petição 
de Id. 30531008.
Com relação ao pedido de Id. 31292497, de prorrogação do “stay 
period”, postergo sua análise para o retorno das manifestações 
acima.
Relativamente aos novos pedidos de habilitação de crédito, 
valendo-me da fundamentação anteriormente exposta, reitero o 
contido no Item VII da decisão de Id. 30313675, fazendo constar, 
por necessário, a parte final do já decidido: “Desta forma, 
ressalto que devem os interessados pleiteantes diligenciarem os 
oportunos pedidos pelas vias adequadas, que certamente não é 
o bojo desta RJ. Logo: (i) havendo o valor do crédito em quantia 
equivocada ou não havendo a indicação da quantia, deverão 
os credores pedir as correções do Quadro Geral de Credores 
diretamente por meio da habilitação retardatária (art.10 da 
LFRJ); sob pena de reconhecimento de litigância de má-fé por 
estar deduzindo pretensão contra texto expresso de lei e/ou 
porque se opõe injustificadamente ao andamento do processo – 
criando tumulto processual; multa essa que fixo no valor de 5% 
do valor de cada crédito; e, no caso de reincidente 8%”.
Intimem-se os interessados pleiteantes.
Considerando o recolhimento das custas, publiquem-se os 
editais, em cumprimento ao determinado no item 7 da decisão 
inicial de Id. 25837749.
Intime-se à AJ com urgência.
Expeça-se o necessário.
Porto Velho/RO, segunda-feira, 18 de novembro de 2019
Miria Nascimento De Souza
Juíz(a) de Direito 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - 
CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307, e-mail: 6civelcpe@tjro.
jus.br
Processo nº: 7045003-37.2018.8.22.0001
RECUPERAÇÃO JUDICIAL (129)
AUTOR: PILAR ENGENHARIA LTDA - ME e outros (2) 
Advogado do(a) AUTOR: FABRICIO CANDIDO GOMES DE 
SOUZA - GO22145
Advogado do(a) AUTOR: FABRICIO CANDIDO GOMES DE 
SOUZA - GO22145
Advogado do(a) AUTOR: FABRICIO CANDIDO GOMES DE 
SOUZA - GO22145

EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO – 20 (vinte) dias
Finalidade: INTIMAR as Devedoras, Credores, Administrador 
Judicial e demais interessados que, ante o pedido das devedoras, 
petição ID nº nº 22763994 e com fulcro no art. 52, da Lei 11.101/2005 
(LRF), conforme Decisão de ID nº 25837749 de 28/03/2019, foi 
DEFERIDO O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
das sociedades empresariais abaixo descritas.
Intimar OS CREDORES NÃO INCLUÍDOS NO QUADRO DE 
CREDORES APRESENTADO PELAS DEVEDORAS que o prazo 
para habilitações de seus créditos é de 15 (quinze) dias, a contar 
da publicação deste edital, diretamente ao Administrador Judicial 
no escritório deste.
INTIMAR OS CREDORES INCLUÍDOS NO QUADRO DE 
CREDORES APRESENTADO PELAS DEVEDORAS que o prazo 
para apresentarem eventuais divergências aos créditos é de 15 
(quinze) dias, a contar da publicação deste edital, diretamente ao 
Administrador Judicial no escritório deste.
SEDE/FILIAL CNPJ
1. PILAR ENGENHARIA LTDA 05.930.813/0001-02
2. B.J. PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 09.324.370/0001-
59
3. B.J.L. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 21.213.697/0001-
59
AVISO - Art. 7º, § 1º da Lei 11.101/2005: Publicado o edital 
previsto no art. 52, § 1o, ou no parágrafo único do art. 99 desta 
Lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar 
ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências 
quanto aos créditos relacionados.
AVISO - Art. 55 da Lei 11.101/2005: Qualquer credor poderá 
manifestar ao juiz sua objeção ao plano de recuperação judicial 
no prazo de 30 (trinta) dias contado da publicação da relação de 
credores de que trata o § 2o do art. 7o desta Lei.
Parágrafo único. Caso, na data da publicação da relação de que 
trata o caput deste artigo, não tenha sido publicado o aviso previsto 
no art. 53, parágrafo único, desta Lei, contar-se-á da publicação 
deste o prazo para as objeções.
AVISO - Art. 53 § único da Lei 11.101/2005: O juiz ordenará 
a publicação de edital contendo aviso aos credores sobre o 
recebimento do plano de recuperação e fixando o prazo para a 
manifestação de eventuais objeções, observado o art. 55 desta 
Lei.
- Pedido Inicial (petição ID 22763991): Em face do exposto, com 
base, especialmente, nos artigos 47 e seguintes da Lei 11.101/05, 
requer a Vossa Excelência que: a) Defira os benefícios da 
Assistência Judiciária Gratuita, nos termos supra formulados, ou, 
alternativamente,que seja autorizado o recolhimento das custas 
ao final, nos termos do Regimento de Custas do TJRO; b) Defira 
o processamento desta Recuperação Judicial, nos termos do 
artigo 52 da Lei 11.101/05; c) Nomeie Administrador Judicial, em 
conformidade com o artigo 21 (profissional idôneo, preferencialmente 
advogado, economista, administrador de empresas ou contador, 
ou pessoa jurídica especializada), para cumprir os deveres 
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estabelecidos no artigo 22 e demais disposições da Lei 11.101/05; 
d) Determine a suspensão de todas as execuções pelo prazo de 
180 (cento e oitenta) dias, nos termos dos artigos6° e 52, III, da Lei 
11.101/05, inclusive as de natureza trabalhista, de forma a que os 
credores sujeitos a esta recuperação não possam ajuizar ações e 
execuções contra as Requerentes; e) Dispense as Requerentes 
da apresentação de certidões negativas para o exercício de suas 
atividades comerciais (inciso II, do artigo 52), inclusive parra fins de 
contratação junto ao Poder Público; f) Defira a tutela de urgência 
pleiteada no item VIIIsupra, determinando que sejam suspensos 
os efeitos dos protestos efetivados em nome das Requerentes, 
bem como excluídas/suspensas as inscrições dos seus nomes nos 
cadastros de proteção ao crédito (CADIN, SPC e SERASA), devendo 
os credores se absterem de realizar indicações futuras (apontes 
para protesto e negativações juntos aos órgãos de proteção ao 
crédito) por débitos contraídos até a data do pedido de recuperação 
judicial, com a consequente expedição dos respectivos ofícios; g) 
Sejam expedidos ofícios aos principais credores das Requerentes, 
constantes da relação anexa nos documentos 53 e 54, para que se 
abstenham de declarar ou considerar antecipadamente vencidas 
as dívidas das Requerentes, tampouco rescindam os contratos 
bilaterais de execução continuada ou trato sucessivo em razão do 
requerimento ou deferimento do processamento desta recuperação 
judicial; h) Expeça ofício ao BACEN para que este se abstenha 
de dar cumprimento a ordens de bloqueio ordenadas por juízos 
outros que não o da recuperação judicial; i) Determine a intimação 
do Representante do Ministério Público, para que fique ciente do 
presente procedimento, possibilitando a sua eventual intervenção 
no feito; j) Comunique por carta as Fazendas Publicas Federal, 
Fazenda do Estado de Rondônia e Fazenda Pública do Município 
de Porto Velho; k) Expeça o edital, para publicação no órgão oficial, 
nos termos do § 1° do artigo 52 da Lei de 11.101/05; l) Na hipótese de 
Vossa Excelência entender pela necessidade de juntada de algum 
documento complementar,conceda, desde logo, prazo de 20(vinte) 
dias para o cumprimento da diligência; m)Requer, finalmente, que 
todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome do 
advogado subscritor da presente, o Dr. Fabrício Cândido Gomes 
de Souza, OAB/RO 8.153sob pena de nulidade. Protesta ainda, 
pela produção de novas provas em direito admitidas, tais como, 
mas sem se limitar a, juntada de novos documentos, pericias e 
vistorias, exame de livros contábeis, expedição de ofícios e tudo 
quanto for necessário a cabal demonstração do ora alegado. Pede 
deferimento. Porto Velho, 30 de outubro de 2018. Fabrício Cândido 
Gomes de Souza, OAB/GO 22.145 - OAB/RO 8153 (assinado 
digitalmente). 
- Decisão (ID 25837749): Trata-se de pedido de recuperação judicial 
formulada em 08 de novembro de 2018 por PILAR ENGENHARIA 
LTDA (CNPJ N. 05.930.813/0001-02), B.J. PROJETOS E 
EMPREENDIMENTOS LTDA. (CNPJ N. 09.324.370/0001-59) 
e por B. J. L. COMÉCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. (CNPJ 
21.213.697/0001-59), articulando que as três empresas integram um 
grupo empresarial familiar, todas sediadas nesta comarca de Porto 
Velho, razão pela qual, pugnam pelo acolhimento do litisconsórcio 
ativo; pugnam pela gratuidade e pela tutela de urgência para a 
exclusão/suspensão da inscrição dos nomes das Requerentes dos 
órgãos de proteção ao crédito. Ao final requereu o recebimento das 
benesses da Recuperação Judicial. No id. 22949352 este Juízo 
oportunizou a emenda da exordial acerca de diversos elementos. 
As Requerentes aportaram manifestação cumprindo parcialmente 
as emendas (Id. 23188365). Posteriormente, sobreveio despacho 
oportunizando novamente o fiel cumprimento das emendas (id. 
23571407). Em nova manifestação as Requerentes colacionaram 
nova emenda (Id. n. 23624450). Em seguida, veio nova ordem 
de emenda, para melhor discriminar os bens declarados (Id. 
n. 23830802). As Requerentes apresenta as emendas (Id. n. 
23997627). No id. 24392653 as empresas Requerentes informa 
atoa de alienação forçada promovida em seu desfavor. Despacho 
determinando o exato cumprimento das ordens de emenda (Id. n. 
24423975). As Requerentes informam a interposição de agravo 

de instrumento e pugna pela reconsideração da decisão (Id. n. 
24740269). Despacho mantendo inalterado a decisão agravada 
(Id. n. 25159008). Ofício n. 668/2019 requerendo informações do 
Juízo (Id. n. 25343855). Vieram-me os autos conclusos. Pois bem. 
Depara-se o 
PODER JUDICIÁRIO com o pedido de recuperação judicial de um 
conglomerado empresarial socialmente importante da Comarca de 
Porto Velho, com magnitude de operações nas finanças públicas e 
com forte impacto social em todas as estruturas da sociedade. O 
denominado GRUPO PILAR tem receita operacional expressiva e 
desempenha serviço gerador de dezenas de empregos diretos e 
indiretos, bem como recolhe, ao Poder Público, milhões de reais 
a título de tributos. Destarte, as referidas peculiaridades revelam a 
necessidade de este Juízo exercer o seu mister constitucional de 
preservação da empresa, fonte de empregos e de riquezas para 
toda a sociedade. Afinal, ao se socorrerem do 
PODER JUDICIÁRIO, neste momento de crise global, as 
Requerentes pretendem superar as dificuldades, a fim de atingir os 
seus objetivos sociais. Nesta linha, para que uma recuperação seja 
viável, cabe ao Magistrado, além de observar o ordenamento 
jurídico, adotar todas as medidas necessárias ao cumprimento do 
dever legal de viabilizar a preservação da empresa, seja ela uma 
sociedade empresária de pequeno porte ou, como ocorre neste 
caso, um relevante grupo econômico, com ramificações familiares, 
que movimenta milhões de reais, anualmente. Feitas essas 
relevantes considerações, mas antes da análise dos requisitos 
objetivos para concessão do deferimento do pedido de 
processamento da recuperação judicial, necessário o enfrentamento 
de questão processual preliminar, que dizem respeito à 
possibilidade: a) Do Litisconsórcio Ativo. A) Do Litisconsórcio Ativo 
Ao contrário dos grupos societários de direito, cuja formação a lei 
impõe características próprias para constituição, dificuldade se 
encontra para identificação dos grupos societários de fato, haja 
vista a possibilidade de se materializarem por meio de diversas e 
intrincadas relações econômicas entre as entidades, apesar de 
continuarem dotadas de personalidade e patrimônio próprios, e 
aparentemente independentes. Sustentam alguns doutrinadores 
que nos grupos econômicos formais existe apenas uma empresa e 
várias pessoas jurídicas atuando como empresárias, formando 
uma espécie de “sociedade em comum” de pessoas jurídicas. Em 
contrapartida, os grupos econômicos de fato são formados por 
sociedades que mantêm, entre si, firmes e intrincados laços 
empresariais através de participações acionárias, diretorial ou 
familiar, sem necessidade de se organizarem juridicamente, 
mantendo-se isoladas e se relacionando sob a forma de coligadas, 
controladas e controladoras, sem necessidade de maior estrutura 
organizacional. Nesse aspecto, as sociedades empresárias que 
formam o polo ativo do pedido se enquadram dentro da descrição 
acima realizada, razão pela qual, DEFIRO a formação do 
litisconsórcio ativo postulado pelas Requerentes. Dos requisitos 
essenciais objetivos do pedido (art. 51 da LFRE) Certo é que as 
normas que regem o procedimento de Recuperação Judicial devem 
ser analisadas de forma sistemática, valendo-se sempre que 
possível o julgador de uma interpretação sociológica, para tentar 
alcançar aos fins sociais e as exigências do bem comum, que a 
nova lei quis introduzir. A LFR destacou, no seu art. 47, como 
princípios básicos, a preservação da empresa, sua função social e 
o estímulo à atividade econômica, conceitos que se fortalecem 
cada vez mais na jurisprudência do STJ e dos Tribunais do nosso 
país. Ademais, sem sombra de dúvidas, a Lei Recuperacional, foi 
criada com o fim precípuo de impulsionar a economia do país, e 
oportunizar aos empresários em dificuldades financeiras, não só a 
manutenção de sua unidade produtora, mas em especial, a 
continuidade da prestação dos serviços, a LRF inovou 
consideravelmente o conceito de empresa. Uma empresa, como 
unidade produtiva, tem sido considerada fonte de geração de 
riqueza e empregos, e a manutenção de suas atividades visa 
proteger relevante função social e estímulo à atividade econômica 
(art. 47 da LRF). Neste linhar, o legislador, ao promulgar a referida 



561DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

lei dispensando especial ênfase ao instituto da recuperação judicial, 
respondeu aos anseios das empresas que, em situação de 
justificada reestruturação de suas operações e dívidas, não tinham 
outra opção dentro do ordenamento jurídico nacional, a não ser a 
decretação de sua insolvência ou falência, o que não resultava 
benefícios, sejam para as próprias empresas, sejam para os seus 
credores e a sociedade em um todo. In causa, as requerentes 
apontam na petição inicial, de forma concisa e clara, as causas da 
crise econômico-financeira que se instalou sobre as empresas, 
expondo ainda a expectativa relativa de créditos a receber, 
instruindo a inicial de forma a atender os elementos objetivos 
exigidos na lei. A vasta documentação carreada em seu bojo 
desponta o parcial cumprimento dos critérios objetivos exigidos no 
art. 51 da Lei 11.101/2005, ressalvando apenas a apresentação os 
extratos e o comprovante de pagamento das custas iniciais 
complementares. Entretanto, entende este Juízo que certamente 
neste momento não se pode exigir forçadamente o cumprimento de 
alguns requisitos objetivos, visto que os mesmos podem não terem 
sido cumpridos em razão da fragilidade financeira das Requerentes. 
Porém, certo é que as Requerentes não ficarão desincumbidas de 
tais ônus, merecendo neste momento apenas receber a benesse 
de ser postergada a exigibilidade de tal cumprimento, para em 
prazo razoável após a blindagem do Stay Period. Por fim, as 
empresas requerentes atenderam também aos requisitos do artigo 
48 e seus incisos da Lei 11.101/05, ao comprovarem que estão em 
atividade há mais de 02 (dois) anos, não serem falidas ou terem 
obtido concessão de recuperação, inclusive com base em plano 
especial, nos últimos cinco anos, e não haver condenação criminal 
contra seus administradores, ou sócio controlador, por crimes 
previstos nesta lei. Assim, nos termos do art. 52 da Lei 11.101/2005, 
DEFIRO O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
das empresas PILAR ENGENHARIA LTDA (CNPJ N. 
05.930.813/0001-02), B.J. PROJETOS E EMPREENDIMENTOS 
LTDA. (CNPJ N. 09.324.370/0001-59) e B. J. L. COMÉCIO DE 
COMBUSTÍVEIS LTDA. (CNPJ 21.213.697/0001-59). E, por 
imperioso : 1) NOMEIO como administrador judicial (art. 52, I), o 
GRUPO PRESERVAR, representado pela profissional 
Administradora especialista em Gestão Financeira DANIELA LIMA 
DA CRUZ – CRA/RO 20-05787, para fins do art. 22, II, devendo ser 
intimado para que em 48 (quarenta e oito) horas, assine o termo de 
compromisso para fielmente desempenhar o cargo e assumir todas 
as responsabilidades a ele inerentes, sob pena de destituição (arts. 
33 e 34 da LRF), devendo a sua intimação ser procedida via telefone 
ou correio eletrônico; 1.1) Deverá o administrador judicial informar 
ao juízo a situação do grupo econômico, para fins do art. 22, II, “a” 
(primeira parte) e “c”, da Lei n. 11.101/05. 1.2) Caberá ao 
administrador judicial fiscalizar a regularidade do processo e o 
cumprimento dos prazos pela empresas Recuperandas, além de 
seu mister lançado no art. 22. 1.3) No mesmo prazo assinalado no 
item 1.1. deverá o administrador judicial apresentar o valor de seus 
honorários, para que as Recuperandas iniciem os pagamentos. 
1.4) Quanto aos relatórios mensais, que não se confundem com o 
relatório determinado no item 1.1, supra, deverá o administrador-
judicial protocolar o primeiro relatório como incidente à recuperação 
judicial, ao passo que não deverão ser juntados nos autos principais, 
sendo que os relatórios mensais subsequentes deverão ser, 
sempre, direcionados ao incidente já instaurado. 1.5) ADVIRTO as 
Recuperandas para se atentarem a respeito das prerrogativas do 
Administrador Judicial previstas no rol exemplificativo do art. 22 da 
Lei Recuperacional. 2) Nos termos do art. 52, II, da Lei 11.101/2005, 
determino a “dispensa da apresentação de certidões negativas 
para que o devedor exerça suas atividades, exceto para contratação 
com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou 
incentivos fiscais ou creditícios”, no caso, a devedora, observando-
se o art. 69 da LRF, ou seja, que o nome empresarial seja seguido 
da expressão “em Recuperação Judicial”, oficiando-se, inclusive, a 
Junta Comercial do Estado de Rondônia para as devidas anotações. 
3) Determino, nos termos do art. 52, III, da Lei 11.101/2005, pelo 
prazo de 180 dias, “a suspensão de todas as ações ou execuções 

contra o devedor”, inclusive aquelas dos credores particulares do 
sócio solidário, na forma do art. 6º da LRF, devendo permanecer 
“os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as 
ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 6º dessa Lei e as relativas 
a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 dessa 
mesma Lei”, providenciando a devedora as comunicações 
competentes (art. 52, § 3º). 3.1) Ficam suspensas todas as 
execuções, sejam elas extrajudiciais ou de cumprimento de 
sentença, provisórias ou definitivas, inclusive as execuções através 
das quais estejam sendo cobradas as multas e/ou sanções 
administrativas aplicadas contra as devedoras, excetuando- e as 
que tenham sido extintas por sentença terminativas, ou aquelas em 
que, efetivada a constrição judicial em espécie, tenham decorrido o 
prazo para impugnação pelo devedor, ou, ainda, a sentença 
proferida na impugnação, ou nos embargos, que tenha transitado 
em julgado. 3.2) A extinção da execução ou, a certificação do 
decurso do prazo para impugnação do débito pelo devedor, na 
forma acima preconizada, autoriza a expedição de alvará ou 
mandado de pagamento, se já houver valor depositado, antes da 
data do pedido de recuperação judicial. 3.3) As ações judicias em 
curso, sejam as requerentes autoras ou rés, e que demandem 
quantia ilíquida, na forma prevista no art.6º, § 1º da LRF, deverão 
prosseguir no juízo no qual estiverem se processando, até a 
execução. 3.4) Os provimentos jurisdicionais que traduzam 
constrição patrimonial ou que versem sobre o bloqueio ou penhora 
de quantia ilíquida ou não, que impliquem em qualquer tipo de 
perda patrimonial das requerentes, ou interfira na posse de bens 
afetos a sua atividade empresarial também deverão ser suspensos, 
na forma do que foi arrazoado acima, cabendo a este Juízo 
recuperacional a análise do caso concreto, devendo os efeitos 
dessa decisão retroceder até a data do pedido de recuperação 
judicial. 3.5) Determino que sejam suspensos os efeitos dos 
protestos efetivados em nome das Requerentes, e dos sócios, 
quando enquadrado como fiador ou avalista, bem como excluídas/
suspensas as inscrições dos seus nomes nos cadastros de proteção 
ao crédito (CADIN, SPC e SERASA), devendo os credores se 
absterem de realizar indicações futuras (apontes para protesto e 
negativações juntos aos órgãos de proteção ao crédito) por débitos 
contraídos até a data do pedido de recuperação judicial. 3.6) E 
indefiro o pleito do “item g”, em razão da ausência de elementos 
que tornem hígida a probabilidade do direito. 4) Determino, nos 
termos do art. 52, IV, da Lei 11.101/2005, que as devedoras 
procedam a “apresentação de contas demonstrativas mensais 
enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição 
de seus administradores”. 5) Expeça-se comunicação, por carta, às 
Fazendas Públicas Federal, Estadual e da Município, no prazo de 
10 dias. 6) O prazo para habilitações ou divergências aos créditos 
relacionados pela devedora é de 15 (quinze) dias, a contar da 
publicação do respectivo edital (LRF, art. 7º, § 1º), devendo, 
qualquer delas, serem autuadas em separado dos autos da 
recuperação; além de que, deveram os credores se atentarem que 
a atualização do crédito terá como termo final a data do pedido de 
recuperação judicial (LRF, art. 9º, inciso II). 7) Expeça-se o edital a 
que se refere o art. 52, § 1º, da LRF, onde, para conhecimento de 
todos os interessados, deverá constar, também, o passivo fiscal, 
com advertência dos prazos dos art. 7º, § 1º, e art. 55, da LRF, 
providenciando a devedora a sua publicação, no prazo de 10 dias, 
observando-se o art. 191 da LRP. Devendo as devedoras deverá 
providenciarem a publicação dos editais no Diário Oficial Eletrônico 
dos Tribunais de Justiça de Rondônia e em jornal de grande 
circulação no Estado, no prazo de 05 dias. 8) Após publicado o 
edital, eventuais habilitações ou divergências quanto aos créditos 
relacionados pela devedora nestes autos(art. 7º, § 1º), deverão ser 
apresentadas no prazo de 15 dias ao administrador judicial. E 
observo, neste tópico, em especial quanto aos créditos trabalhistas, 
que para eventual divergência ou habilitação é necessário que 
exista sentença trabalhista líquida e exigível (com trânsito em 
julgado), competindo ao MM.(a) Juiz(a) do Trabalho eventual 
fixação do valor a ser reservado. 9) Aclaro que as habilitações 
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retardatárias estão sujeitas ao pagamento das custas processuais. 
10) O plano de recuperação judicial deve ser apresentado no prazo 
de 60 dias, na forma do art. 53, sob pena de convolação da 
recuperação judicial em falência. Com a apresentação do plano, 
expeça-se o edital contendo o aviso do art. 53, parágrafo único, da 
Lei n. 11.101/05, com prazo de 30 dias para as objeções, 
independentemente da publicação do quadro de credores pelo 
administrador-judicial, devendo as Recuperandas providenciarem, 
no ato da apresentação do plano, a minuta do edital, inclusive em 
meio eletrônico, bem como o recolhimento das custas para 
publicação. Desse edital deverá constar o local em que a devedora 
viabilizará o acesso e cópias do plano de recuperação judicial (a 
própria empresa ou escritório de seus advogados). 11) Caso ainda 
não tenha sido publicada a lista de credores pelo administrador 
judicial, a legitimidade para apresentar tal objeção será daqueles 
que já constam do edital da devedora e que tenham postulado a 
habilitação de crédito. 12) Concedo o prazo de 60 dias para que as 
Recuperandas apresentem os documentos faltantes, do rol lançado 
no art. 51 do LRF. 13) Em razão da peculiaridade do caso, 
CONCEDO a carência de 60 dias para que as Recuperandas 
iniciem o pagamento parcelado das custas iniciais complementar 
de 1% em 30 parcelas mensais (tempo médio do processamento 
do presente processo), nos moldes do art. 98, §6º do CPC, visto 
que não podem as Recuperandas se beneficiarem da isenção 
completo do recolhimento, pois se encontram em Recuperação 
Judicial, situação que leva a deduzir a viabilidade de soerguimento 
da empresa, ou seja, poderio financeiro ampliado, seja pela 
blindagem, seja pelo PRJ, e não em vias de falência, que 
efetivamente levaria ao acolhimento da isenção completa das 
custas processuais, já que as Requerentes se encontrariam 
efetivamente sem recursos, dedução lógica do estado de 
insolvência. 14) ORDENO que o Cartório promova, 
independentemente de despacho, A EXCLUSÃO DO PROCESSO 
DE TODAS AS PETIÇÕES que sobrevenham com pedidos de 
divergências, habilitações e impugnações de crédito, ingressadas 
diretamente nos autos, haja vista que as manifestações dos 
credores são administrativos e devem ser encaminhados 
DIRETAMENTE AO ADMINISTRADOR JUDICIAL NOMEADO, ou 
judicialmente em autos apartados. 15) ORDENO que o Cartório 
promova a EXCLUSÃO DO PROCESSO DE TODAS AS PETIÇÕES, 
que sobrevenham como pedido a simples anotação da qualidade 
de CREDOR e de seu PATRONO diretamente nos autos, pois, em 
sua maioria, as decisões proferidas nos autos da Recuperação 
Judicial atingem a coletividade dos credores a ela sujeitos, e por tal 
razão diversos dos chamamentos judiciais são realizados por meio 
de Editais e Avisos publicados aleatoriamente a todos. 16) ORDENO 
a intimação do Ministério Público. 17) ORDENO o imediato 
encaminhamento da presente decisão ao Juízo da 3ª Vara do 
Trabalho de Porto Velho (Proc. 0001020-85.2012.5.14.0003). 18) 
REQUISITO/ORDENO que todos os valores bloqueados pelos 
Juízes trabalhistas, Cíveis e Federais sejam direcionados para 
conta judiciais vinculadas aos autos da Recuperação, no prazo de 
05 dias. Comunicando-se aos Juízos e para a competente 
Corregedoria do TRT/RO, TJRO e TRF/RO, para, auxiliando este 
Juízo Universal, informarem a todos os seus Juízos. 19) REQUISITO/
ORDENO o desbloqueio de qualquer tipo de entrave lançado em 
desfavor das contas das Recuperandas, podendo as Recuperandas 
se valerem da presente decisão perante os Juízos que fizeram tais 
travas). Cumpra-se. Expedindo o necessário. Porto velho/RO, 28 
de março de 2019. Gleucival Zeed Estevão, Juiz de Direito.
. 
LISTA DE CREDORES
CRÉDITOS TRABALHISTAS
CREDOR CPF/CNPJ TOTAL 
ARSENE DAMOCLES JEAN PIERRE 339.681.680-90 R$ 
1.624,74 
CARLOS EDUARDO DA SILVA ARAUJO 073.490.944-69 R$ 
14.221,77
CHARLES CEID 112.605.306-62 R$ 1.835,80

CLAUDIO MARTINS TELES 214.638.226-93 R$ 2.980,00
DARIANE CARNEIRO DO NASCIMENTO 061.638.226-96 R$ 
5.358,00
EDSON GLAUCIO ARAUJO 694.636.902-49 R$ 11.426,31
EDSON MARQUES DA SILVA FILHO 449.396.636-04 R$ 
198.000,00
EVELT DORCILUS 098.598.178-46 R$ 2.008,76
FABIANA PEREIRA TORRES 094.638.226-93 R$ 12.311,25
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA LOPES 009.448.922-05 R$ 
2.930,00
JACQUES SAUREL 321.638.226-94 R$ 13.130,00
JAILSON DE ARAUJO 022.033.521-40 R$ 3.968,96
JEANOT CEIDE 013.695.892-14 R$ 1.835,80
JEFERSON DIAS DE SOUZA 952.638.022-34 R$ 10.241,77
JOSE DIOGO DA SILVA NETO 001.890.262-60 R$ 30.432,00
JOSUE GALDINO DE ARAUJO 063.638.226-97 R$ 9.312,00
LICINIA DOS S. BARBOZA 419.223.433-20 R$ 15.305,17
LUCIANO CASTRO CONCEIÇÃO 098.638.226-95 R$ 5.600,00
MANOEL FELICIO DA SILVA 702.698.302-40 R$ 2.780,82
MICAEL DE PAULA COIMBRA 063.056.756-51 R$ 3.553,00
ODECY DE PAULA FERREIRA 498.055.412-15 R$ 9.003,61
ODEON SEIDE 350.223.882-01 R$ 1.835,80
PATRICIA FERREIRA GUIMARÃES 224.825.129.72 R$ 1.027,80
PAULO FERREIRA LOPES 025.912.202-55 R$ 3.737,89
PAULO JUNIOR AGUIAR MAIA 555.167.342-15 R$ 1.742,41
PAULO JUNIOR AGUIAR MAIA 010.638.226-99 R$ 4.214,00
RAYLSON PRESTES DOCE 020.104.172-32 R$ 3.304,00
RAYLSON PRESTES DOCE 814.638.226-98 R$ 2.134,00
RAYMOND CEIDE 164.251.381-48 R$ 3.277,36
ROBSON ALEFF DE SOUZA 013.056.756-51 R$ 9.131,41
SERGIO VILHENA DE MELO 061.704.982-34 R$ 64.800,00
TELMA B. SILVA 122.041.613-49 R$ 143.750,00
WERBITON FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA 899.976.462-15 
R$ 3.699,00
WERBITON FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA 913.638.226-10 
R$ 3.127,00
WISLET JOHN 285.883.552-71 R$ 2.572,48
WOLNEY FERREIRA BORGES 199.636.701-30 R$ 15.730,23
ALFREDO KLIPEL 431.817.922-91 R$ 27.300,00
BALTAZAR REIS DA SILVA 339.861.690-90 R$ 16.875,57
MICROEMPRESAS E EPP
CREDOR CPF/CNPJ TOTAL 
BRAZ & SILVA LTDA - ME 11.006.142/0001-82 R$ 7.360,00
CASA FACIL INDUSTRIA E COMERCIO DE BLOCOS DE 
CONCRETO LTDA-ME 09.231.910-0001-50 R$ 36.500,00
FERNANDES FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA-ME 
07.822.756/0001-65 R$ 12.000,00
GERBORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP 
05.914.700/0001-05 R$43.250,00
INFRAFORT TUBOS E CONEXOES DE PVC EIRELI - EPP 
03.701.238/0001-32 R$ 96.630,00
LOC-MAQ LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 
- EPP 01.905.016/0001-06 R$ 27.130,00
ORTEGA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS PARA 
CONSTRUCOES EIRELI - EPP 09.060.733/0001-96 R$ 31.560,27
P M DOS SANTOS EIRELI - ME 24.754.041/0001-31 
R$ 465.000,00
ROMAT COMERCIAL DE PRODUTOS QUIMICOS PARA 
CONSTRUCAO LTDA - ME 08.194.823/0001-47 R$ 16.058,89
SERVMAQ - ADEILSON ALVES DA SILVA - ME 00.652.585/0001-
24 R$ 8.500,00
XB DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 16.416.944/0002-65 
R$ 27.189,00
CONSTRULOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - 
ME 09.203.106/0001-67 R$ 7.146,76
GORGES E GORGES LTDA ME 37.461.753/0001-04 R$ 1.685,00
JL JACOBINA LIMA JACOBINA -ME 22.129.244/0001-01 
R$ 17.549,95
CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS
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CREDOR CPF/CNPJ TOTAL 
ABERLADO TOWNES DE CASTRO NETO 014.791.697-65 
R$ 360.000,00
ALCIRLEY QUEIROZ COSTA 098.598.178-46 R$ 67.230,00
ARGAFORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSA LTDA 
04.334.842/0001-30 R$9.630,00
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 R$ 76.000,00
BRAZILIAM MORTAGGES COMPNAHIA HIPOTECARIA 
62.337.267/0001-80 R$3.953.653,12
CARLOS ROBERTO MAIORQUIM 415.259.301-67 R$ 280.000,00
CAROLINA LEAL ADVOGADOS OAB: 2592/RO R$ 22.350,00
CELSO CECATO 224.825.129.72 R$ 285.250,00
CHAVES E SOLETTI ADVOGADOS 14.805.977/0001-90 
R$ 2.650,00
CONSTRULOC LOCAÇÃO DE MAQUINAS 09.203.106/0001-67 
R$ 7.146,76
DANIEL CHAVES LIMA 415.259.301-66 R$ 185.000,00
DPLAW PONTES PINTO E PIGNANELI SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS 15.202.498/0001-42 R$ 180.000,00
DPLAW PONTES PINTO E PIGNANELI SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS 15.202.498/0001-42 R$ 500,00
DPLAW PONTES PINTO E PIGNANELI SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS 15.202.498/0001-42 R$ 500,00
DPLAW PONTES PINTO E PIGNANELI SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS 15.202.498/0001-42 R$ 500,00
DPLAW PONTES PINTO E PIGNANELI SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS 15.202.498/0001-42 R$ 500,00
DPLAW PONTES PINTO E PIGNANELI SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS 15.202.498/0001-42 R$ 500,00
DPLAW PONTES PINTO E PIGNANELI SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS 15.202.498/0001-42 R$ 500,00
DPLAW PONTES PINTO E PIGNANELI SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS 15.202.498/0001-42 R$ 500,00
DPLAW PONTES PINTO E PIGNANELI SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS 15.202.498/0001-42 R$ 500,00
DPLAW PONTES PINTO E PIGNANELI SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS 15.202.498/0001-42 R$ 500,00
DPLAW PONTES PINTO E PIGNANELI SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS 15.202.498/0001-42 R$ 500,00
DPLAW PONTES PINTO E PIGNANELI SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS 15.202.498/0001-42 R$ 500,00
DPLAW PONTES PINTO E PIGNANELI SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS 15.202.498/0001-42 R$ 500,00
DPLAW PONTES PINTO E PIGNANELI SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS 15.202.498/0001-42 R$ 500,00
DPLAW PONTES PINTO E PIGNANELI SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS 15.202.498/0001-42 R$ 500,00
DPLAW PONTES PINTO E PIGNANELI SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS 15.202.498/0001-42 R$ 500,00
EDGARD MANOEL DE AZEVEDO 089.293.009-37 R$ 7.402,26
EDSON TSUTOMU KITAHARA 828.303.718-86 R$ 50.000,00
ERNESTINA FLORES DOS SANTOS 395.374.041-53 
R$ 13.600,00
FRANCISCO DE S. LUNGUINHO JÚNIOR 350.223.882-01 
R$ 83.350,00
FREITAS & CIA LTDA 02.179.328/0001-42 R$ 33.725,00
FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO EDIFICAÇÃO E 
APERFEÇOAMENTO DOS SERVIÇOS 10.466.386/0001-85 
R$ 53.141,93
GMIX CONCRETO LTDA 12.224.474/0001-04 R$ 76.000,00
GUILHERME ERSE MOREIRA MENDES 615.088.292-68 
R$ 600.000,00
HELENA MARIA BRONDANI 013.695.892-14 R$ 71.100,00
IBRATIN CENTRO OESTE LTDA 48.597.074/0001-83 
R$ 36.630,00
JACQUES DA SILVA ALBAGLI 696.938.625-19 R$ 67.350,00
JACY YOSIO KUSSABA 339.681.680-90 R$ 96.630,00
JAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 22.831.895/0001-49 
R$ 7.658,91

JUCELITO REDA 01.683.908/0001-00 R$ 156.000,00
LEO FACHIN 339.861.690-90 R$ 630.800,00
M. E. L. COMERCIO DE MADEIRAS SOLTOVSKI LTDA 
84.637.073/0001-89 R$ 43.150,00
MADEIREIRA IMIGRANTES LTDA 07.558.544/0001-12 
R$ 30.000,00
MARCELO LONGO DE OLIVEIRA 870.013.504-03 R$ 86.700,00
MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO SIMÕES 153.790.192-34 
R$ 50.000,00
MARINHO ADVOGADOS ASSSOCIADOS 17.989.218/0001-13 
R$ 325.000,00
NATASKA WANSSA 618.821.162-90 R$ 83.000,00
NEY DE FREITAS LEAL 067.895.950-15 R$ 91.630,00
PEDRO ALEXANDRE ASSIS MOREIRA 112.605.306-62 
R$ 140.000,00
PROJECTA VIDRAÇARIA E ALUMINIO ME 04.430.727/0001-60 
R$ 34.250,00
PROJECTO. PLA. E ASSE TÉCNICA LTDA 04.500.447/0001-79 
R$ 123.000,00
RAIMUNDO GONÇALVES DA SILVA 776.506.971-34 
R$ 186.630,00
ROLIM ADVOGADOS ASSOCIADOS 04.322.965/0001-51 
R$ 50.000,00
SILVIA REGINA FERNANDES DAS NEVES 913.269.660-67 
R$ 32.650,00
TANIA ARAUJO CHAVES 285.883.552-71 R$ 276.080,00
UROCENTRO CENTRO DE ESTUDOS DIAGNÓSTICO 
E TRATAMENTO EM UROLOGIA 01.595.633/0001-51 
R$ 97.380,65
VALDECIR DA SILVA MACIEL 164.251.381-48 R$ 71.890,00
VANILDO SANTOS OLIVEIRA 323.269.660-67 R$ 5.300,00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 34.274.233/0001-02 
R$ 400.000,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0001-91 R$ 4.625,00
BANCO RURAL S/A 33.124.959/0001-98 R$ 86.500,00
ELETROTEL ELETRICIDADE E TELECOMUNICAÇÕES LTDA 
22.826.671/0001-49 R$ 29.852,98
MARTIN PAULO DE OLIVERIA 415.259.301-65 R$ 65.000,00
NAFÉ DE JESUS D EOLIVEIRA 362.715.949-71 R$ 79.650,00
MICHIKO KURODA 060.782.222-86 R$ 75.600,00
MIZEL DE MELO PINTO 548.708.871-33 R$ 71.930,00
PAULO LAERTON VIDAL FERREIRA 705.269.660-67 
R$ 71.380,00
THAYSA ANDESSA BRANDÃO VILELA TEIXEIRA 673.485.302-
06 R$ 93.630,15
TOTAL GERAL: R$ 11.588.305,34
CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS
CREDOR CPF/CNPJ TOTAL 
ESTADO DE RONDONIA 00.394.585/0001-71 R$ 117,54
ESTADO DE RONDONIA 00.394.585/0001-71 R$ 31.980,49
FAZENDA NACIONAL- DIV ATIVA -IRPJ/CLT 00.394.460/0216-53 
R$ 108.698,04
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL 
00.394.460/0216-53 R$ 258.476,18
TOTAL GERAL: R$ 399.272,25
SEDE DO JUÍZO: Fórum Cível - Av. Lauro Sodré, nº 1728, São 
João Bosco, Porto Velho-RO.
Porto Velho, 15 de julho de 2019.
Gleucival Zeed Estevão 
Juiz de Direito
Caracteres: 46362
Preço por caractere: 0,01940
Total (R$): 899,42

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO/RO
6ª VARA CÍVEL, FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par - Telefone: (69) 3217-
1326



564DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

PROCESSO Nº: 7015429-66.2018.8.22.0001
CLASSE: Reintegração / Manutenção de Posse
REQUERENTE: RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO DO REQUERENTE: MARIA NAZARETE PEREIRA 
DA SILVA OAB nº RO1073
REQUERIDOS: ENI CANDIDO DUARTE, LAINE CANDIDO DOS 
REIS, PAULO CEZAR CANDIDO DOS REIS
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: JOSE RONALDO PALITOT 
OAB nº RO221
DESPACHO
Atentando-se ao contexto dos autos, verifico que o contrato de 
compra e venda do imóvel, objeto da ação, possui valor venal 
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de forma que este é o valor do 
proveito econômico que se busca neste processo, conforme 
preceitua o artigo 292, IV, do Código de Processo Civil. Desta 
forma, DETERMINO a CPE que promova a retificação do valor da 
causa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Atente-se a CPE quanto a determinação constante do despacho de 
ID 26583437, incluindo PAULO CEZAR CANDIDO DOS REIS no 
polo passivo da ação, observando os dados cadastrais constantes 
da petição de ID 26268332 (Pág. 2).
Por fim, superados os comandos cima, oportunizo a parte autora 
a manifestar-se acerca dos documentos por si juntados no ID 
23798136 até 23798218, uma vez que seu conteúdo é de matéria 
estranha a este processo. 
Após, volte-me os autos conclusos.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Porto Velho/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Miria Nascimento De Souza
Juíz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par - E-mail: 
pvh6civelgab@tjro.jus.brProcesso nº: 7030300-67.2019.8.22.0001 
Classe: Execução de Título Extrajudicial 
Assunto: Cédula de Crédito Bancário 
EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS 
OAB nº AC6673 
EXECUTADO: ALEXANDRE LUIS FERNANDES PENHA 
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Vistos,
Constata-se nos autos que, o exequente não supriu todas as 
possibilidade de proporcionar meios para a citação do executado.
Quanto ao pedido de arresto de bens, entendo ser o caso de 
indeferimento, uma vez que diferentemente do denominado arresto 
executivo (artigo 830 do atual Código de Processo Civil), o arresto 
cautelar de bens no processo executivo encontra seu fundamento 
de validade nos artigos 301 e 799, inciso VIII, ambos do atual 
Código de Processo Civil, e será deferido em favor do credor que 
demonstrar a probabilidade do direito invocado e risco de dano à 
satisfação da dívida executada.
No caso dos autos, a parte autora não apresentou nenhuma 
prova capaz de comprovar a insolvabilidade dos réus, ficando 
prejudicada a avaliação do risco ao resultado final da ação, tendo 
em vista que o contexto probatório apresentado não justifica a 
imediata decretação de arresto. 
Sobre o tema, eis recentíssima decisão jurisprudencial: 
AÇÃO MONITÓRIA. ARRESTO CAUTELAR DE BENS. 
INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RISCO AO 
RESULTADO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. As 
provas apresentadas não permitem a avaliação de risco de dano ao 
resultado final da ação executiva. Agravo não provido. (TJ-SP - AI: 
21834862720188260000 SP 2183486-27.2018.8.26.0000, Relator: 
Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 31/10/2018, 12ª 
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2018). 

Intime-se o exequente, para dizer o que pretende em termos de 
prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.
Se houver interesse em proceder pesquisas de endereço junto aos 
convênios à disposição do juízo, apresente a parte Exequente, no 
mesmo prazo, comprovante de pagamento das taxas referente a 
cada diligência judicial requerida, nos termos da Lei nº 3896, de 
24/08/2016, artigos 2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 
24/08/2016.
Porto Velho/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Miria Nascimento De Souza
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 7029400-
84.2019.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: IRANEY GUIMARAES MARTINS
ADVOGADO DO EXEQUENTE: IGOR JUSTINIANO SARCO OAB 
nº RO7957
EXECUTADOS: CLEUSA MARINHO PINHEIRO MIGUEL, C M P 
MIGUEL - ME
DECISÃO
Atenta ao contexto dos autos, verifico que a presente demanda 
possui 2 executados, tendo o exequente comprovado o pagamento 
de apenas 1 diligência.
Desta forma, concedo o prazo de 15 dias para comprovação do 
pagamentos das demais custas das diligências requeridas.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019.
Miria do Nascimento de Souza
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 7027098-
82.2019.8.22.0001
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: EDIJANE CEOBANIUC DA SILVA 
OAB nº RO6897
EXECUTADO: ROGERS ARAUJO LIMA
DECISÃO
Diante da inércia da parte executada em efetuar o pagamento 
espontâneo, foi determinada penhora on line de ativos financeiros 
eventualmente existentes em conta desta, com espeque no art. 
523 do CPC, junto ao BACENJUD, e nada foi encontrado.
Por esta razão e considerando os limites da atuação judicial, diga 
a exequente indicando bens livres e desembaraçados da parte 
devedora e requeira o que entender de direito no prazo de 15 
(quinze) dias.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019.
Miria Nascimento De Souza
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo: 7052377-
70.2019.8.22.0001
Classe: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: BRASIL DISTRIBUIDORA INDUSTRIA E 
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: BEATRIZ FERREIRA CAMPOS 
OAB nº RO7925
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EXECUTADO: DENISE DE CARVALHO COSTA DE JESUS
DESPACHO
Aguarde-se, pelo prazo de 15 dias, o recolhimento das custas 
iniciais pela parte autora, tendo em vista não ter comprovado o 
cumprimento da respectiva providência.
Ressalto que de acordo com a Lei Estadual 3896/16 (Nova Lei de 
Custas), as custas inicias devem ser recolhidas no importe de 2% 
sobre o valor da causa, uma vez que o presente feito não é caso de 
realização de audiência preliminar.
Decorrido in albis, o que deverá ser devidamente certificado, voltem 
os autos conclusos.
Comprovado o recolhimento, o cartório deverá cumprir os demais 
itens do presente despacho.
Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias (art. 829 
do NCPC), efetuar o pagamento da dívida, cujo valor atualizado 
alcança o montante de R$ 7.276,76 (reais) ou, querendo, oferecer 
embargos (sem efeito suspensivo), no prazo de 15 (quinze) dias, 
art. 915 do NCPC.
Acrescente-se ao mandado de citação penhora e avaliação a 
advertência de que, reconhecendo o crédito da parte exequente, 
poderá a parte executada, comprovando o depósito de pelo menos 
30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e 
honorários de advogado, apresentar proposta de pagamento do 
restante, por meio de advogado, em ate 6 (seis) parcelas mensais, 
acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao 
mês, nos termos do art. 916 do NCPC.
Fixo os honorários da execução em 10% (dez por cento) do valor do 
débito exequendo, nos termos do art. 827, caput, do NCPC, sendo 
que, em caso de integral pagamento no tríduo legal, a mencionada 
verba honorária será reduzida pela metade (NCPC, art. 827, § 1º).
Não efetuado o pagamento, deverá o Sr. oficial de justiça proceder 
de imediato a penhora de bens e a sua avaliação (NCPC, art. 829, 
§ 1º), atento à natureza dos bens disponíveis conforme ordem de 
prioridade legal, bem como a impenhorabilidade dos bens listados 
na lei federal n. 8009/90 - bem de família -, lavrando-se respectivo 
auto, e de tais atos intimar, na mesma oportunidade, o executado.
Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o cônjuge 
da parte executada ou, conforme o caso, o senhorio direto, o credor 
com garantia real ou com penhora anteriormente averbada.
Não encontrando bens, de ofício, fica INTIMADA a parte executada 
para indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir 
a prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de 
ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou 
embarace a realização da penhora, sob as penas da lei.
Caso a parte executada não seja localizada para intimação da 
penhora, certifique o Sr. oficial de justiça, detalhadamente, as 
diligências realizadas.
Não encontrando a parte devedora, proceda-se o arresto de tantos 
bens quantos bastem para garantir a execução, cumprindo as 
exigências do art. 830 e § 1º do NCPC.
Efetuado o arresto, fica INTIMADA a parte credora para, no prazo 
de 15 (quinze) dias, requerer a citação por edital da parte devedora, 
NCPC, art. 830 § 2º. Findo o prazo do edital, terá a parte devedora 
o prazo a que se refere o art. 829 do NCPC, convertendo-se o 
arresto em penhora em caso de não pagamento.
Após, requeira a parte exequente o que entender de direito, 
referente a eventual adjudicação, alienação por iniciativa particular 
ou em hasta pública, o usufruto de bem móvel ou imóvel, tudo nos 
termos do art. 825 do NCPC.
Os autos do processo poderão ser acessados no site do Tribunal 
de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO:
a) CARTA / MANDADO / CITAÇÃO / PENHORA / AVALIAÇÃO, 
observando-se o seguinte endereço ou em quaisquer outros dentro 
desta jurisdição:
EXECUTADA: DENISE DE CARVALHO COSTA DE JESUS pessoa 
física, devidamente inscrita no CPF sob o n.º 796.173.522-49, com 
sede na Rua Principal linha 45 Vila Samuel, n.º S/N , Bairro Centro, 

cidade e comarca de Porto Velho/RO, CEP 76.860-000, podendo 
ser encontrada também em seu local de trabalho no Posto de 
Saúde no Distrito de Candeias.
Se necessário, requisite-se força policial para o cumprimento da 
diligência.
Autorizo, ao oficial de justiça, os benefícios do artigo 212,§§ 1º e 
2º, do NCPC.
Porto Velho/RO, 21 de novembro de 2019.
Miria Nascimento De Souza
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo: 7052505-
90.2019.8.22.0001
Classe: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: RESIDENCIAL RIO VERDE
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DIOGO SILVA FERREIRA OAB 
nº RO9891
EXECUTADO: RODRIGO AGUIAR DOS REIS
DESPACHO
Aguarde-se, pelo prazo de 15 dias, a parte exequente vincular o 
boleto de ID 32827352, junto ao Cartório Distribuidor ao presente 
feito, vez que gerado de forma avulsa.
Comprovado a vinculação, o cartório deverá cumprir os demais 
itens do presente despacho.
Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias (art. 829 
do NCPC), efetuar o pagamento da dívida, cujo valor atualizado 
alcança o montante de R$ 2.721,75 (reais) ou, querendo, oferecer 
embargos (sem efeito suspensivo), no prazo de 15 (quinze) dias, 
art. 915 do NCPC.
Acrescente-se ao mandado de citação penhora e avaliação a 
advertência de que, reconhecendo o crédito da parte exequente, 
poderá a parte executada, comprovando o depósito de pelo menos 
30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e 
honorários de advogado, apresentar proposta de pagamento do 
restante, por meio de advogado, em ate 6 (seis) parcelas mensais, 
acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao 
mês, nos termos do art. 916 do NCPC.
Fixo os honorários da execução em 10% (dez por cento) do valor do 
débito exequendo, nos termos do art. 827, caput, do NCPC, sendo 
que, em caso de integral pagamento no tríduo legal, a mencionada 
verba honorária será reduzida pela metade (NCPC, art. 827, § 1º).
Não efetuado o pagamento, deverá o Sr. oficial de justiça proceder 
de imediato a penhora de bens e a sua avaliação (NCPC, art. 829, 
§ 1º), atento à natureza dos bens disponíveis conforme ordem de 
prioridade legal, bem como a impenhorabilidade dos bens listados 
na lei federal n. 8009/90 - bem de família -, lavrando-se respectivo 
auto, e de tais atos intimar, na mesma oportunidade, o executado.
Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o cônjuge 
da parte executada ou, conforme o caso, o senhorio direto, o credor 
com garantia real ou com penhora anteriormente averbada.
Não encontrando bens, de ofício, fica INTIMADA a parte executada 
para indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir 
a prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de 
ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou 
embarace a realização da penhora, sob as penas da lei.
Caso a parte executada não seja localizada para intimação da 
penhora, certifique o Sr. oficial de justiça, detalhadamente, as 
diligências realizadas.
Não encontrando a parte devedora, proceda-se o arresto de tantos 
bens quantos bastem para garantir a execução, cumprindo as 
exigências do art. 830 e § 1º do NCPC.
Efetuado o arresto, fica INTIMADA a parte credora para, no prazo 
de 15 (quinze) dias, requerer a citação por edital da parte devedora, 
NCPC, art. 830 § 2º. Findo o prazo do edital, terá a parte devedora 
o prazo a que se refere o art. 829 do NCPC, convertendo-se o 
arresto em penhora em caso de não pagamento.



566DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

Após, requeira a parte exequente o que entender de direito, 
referente a eventual adjudicação, alienação por iniciativa particular 
ou em hasta pública, o usufruto de bem móvel ou imóvel, tudo nos 
termos do art. 825 do NCPC.
Os autos do processo poderão ser acessados no site do Tribunal 
de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO:
a) CARTA / MANDADO / CITAÇÃO / PENHORA / AVALIAÇÃO, 
observando-se o seguinte endereço ou em quaisquer outros dentro 
desta jurisdição:
EXECUTADA: RODRIGO AGUIAR DOS REIS, brasileiro, inscrito 
no RG sob o nº. 798938 SSP/RO e CPF de nº.770.378.122-34 
residente e domiciliado Avenida Jatuarana, 5695, Bairro Floresta, 
Residencial Rio Verde, apto nº 401, Bloco 5B, Porto Velho-RO, 
CEP. 76806-001.
Se necessário, requisite-se força policial para o cumprimento da 
diligência.
Autorizo, ao oficial de justiça, os benefícios do artigo 212,§§ 1º e 
2º, do NCPC.
Porto Velho/RO, 21 de novembro de 2019.
Miria Nascimento De Souza
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 
PROCESSO Nº 7052265-04.2019.8.22.0001 
CLASSE: Procedimento Comum Cível 
AUTOR(A): AUTOR: VANESSA PONTES 
ADVOGADO DO AUTOR: FABIO MELO DO LAGO OAB nº 
RO5734 
REQUERIDO(A): RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 
SEGURO SOCIAL 
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA 
DECISÃO
1. Defiro a gratuidade da justiça.
2. Trata-se de pretensão no rito comum com pedido de 
tutela provisória de urgência, onde o requerente pugna pelo 
restabelecimento do auxílio-doença acidentário, e, ao final, 
a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária e 
sucessivamente auxílio-acidente.
A parte autora pede, em tutela antecipada, o restabelecimento 
do benefício auxílio-doença acidentário NB 625.674.343-5 com 
retroatividade à data da suspensão, sob a alegação de que se 
encontra incapacitado para exercer atividade laboral, cujo pedido 
administrativo de prorrogação do benefício teria sido indeferido 
ao fundamento de que se encontra apto a regressar as atividades 
funcionais.
3. Para a concessão da tutela de urgência, necessário que fique 
demonstrando a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 
o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), desde que 
não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Estes 
pressupostos devem ser evidenciados conjuntamente, pelo que, 
em via oblíqua, tornar-se-á defesa a concessão da antecipação de 
tutela.
Em sede de cognição sumária, é possível visualizar o perigo de 
dano irreparável ou de difícil reparação, pois consta nos autos 
laudo médico, bem como exames, receitas, fotografias e outros 
que comprovam a incapacidade da parte autora.
Ao analisar previamente o caso vertido nos autos, este Juízo verifica 
que as alegações da parte autora, mais os elementos de prova 
anexados à inicial, revelam a evidência de um direito provável que 
mereça ser tutelado. E, uma vez presente, assegurá-lo à parte, de 
imediato, quando houver urgência, é medida de rigor.
Nesse sentido é a jurisprudência:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-
DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. 
PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela 
de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o 
postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano 
ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na 
presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial 
antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. 
Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício 
previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo 
provimento antecipatório. Caso em que evidenciados, ao menos 
em cognição sumária, a incapacidade laboral e o nexo causal 
acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO 
MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70070233028, 
Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge 
Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 13/07/2016).
Ademais, impõe-se ressaltar que o deferimento da medida de 
urgência sequer tem o condão de causar prejuízo considerável à 
parte requerida, de resto não se tratando de providência irreversível 
diante dos procedimentos adotados por este Juízo, no sentido de 
proceder com a perícia imediata na parte requerida, conforme 
detalhado adiante.
Isto posto, defiro a tutela provisória de urgência, determinando 
ao requerido que restabeleça o benefício auxílio-doença outrora 
concedido administrativamente ao autor, até 180 (cento e oitenta) 
dias após essa decisão, tendo em vista o contido no laudo médico 
de ID 32781286.
4. Em relação ao pedido de tutela de urgência, ora deferido, intime-
se o INSS através do setor específico de cumprimento de ordens 
judiciais, qual seja, a APSADJ (Agência da Previdência Social de 
Atendimento às Demandas Judiciais).
Dados para implantação/restabelecimento do Benefício:
Segurado(a): AUTOR: VANESSA PONTES
CPF: VANESSA PONTES CPF nº 951.609.142-34
NB: 625.674.343-5
DIP: Data da presente decisão
DCB: 180 (cento e oitenta) dias após essa decisão
5. Em homenagem aos princípios da economia e celeridades 
processuais e efetividade, bem ainda considerando o teor do 
Ofício-Conjunto nº 01/2017-OAB-RO/PFRO/PGF/AGU, bem como 
das Recomendações Conjuntas n. 01, de 15.12.2015 e n. 04, de 
17.05.2012, ambas do CNJ e ante a realização da reunião entre a 
Corregedoria de Justiça do Eg. TJ/RO e o INSS, para padronizar 
fluxo de processos sobre o objeto desta ação, sendo aberto SEI 
sob o n. 0002680-60.2017.8.22.8800, o fluxo processual ocorrerá 
conforme alinhavado adiante.
6. Tão somente prova médico pericial poderá estabelecer as 
condições de saúde da parte autora e se eventualmente se encontra 
incapacitada para exercer sua atividade laboral, razão pela qual 
determino a realização de perícia médica, a ser implementada pelo 
médico do trabalho, Dr. Antônio Cipriano Gurgel do Amaral Júnior 
(CPF: 239.696.602-20) - CRM/RO nº 1154, e-mail: gurgeljr1@
gmail.com, para identificar o grau de incapacidade, classificada 
com o seu percentual, sua duração, e a sua relação com a atividade 
realizada pela parte autora, e eventualmente, para outras funções 
e sua vida cotidiana. Ressalto que na impossibilidade do perito, 
outro poderá substituí-lo na ocasião visando celeridade.
Data da Perícia: À SER AGENDADA PELA CPE.
Nos termos do art. 2º, § 4º da Resolução n. 232/2016/CNJ, arbitro 
honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), considerando 
que os órgãos públicos a disposição do juízo não suportam o 
atendimento destas perícias, sem prejuízo de seu atendimento 
ordinário; diante da dificuldade nomear peritos nestas áreas, bem 
ainda, diante do fato de que o ônus decorrente do trabalho pericial 
será suportado pelo próprio perito nomeado.
Esse valor deverá ser depositado pela parte requerida após a perícia, 
no entanto, determino ao CPE que oficie-se à Procuradoria Federal 
indicando os processos em que serão realizadas as perícias, com o 
dia designado, números de processos, partes com CPF, e médico-
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perito, com indicação de CPF e CRM, a fim de viabilizar de maneira 
mais rápida a disponibilização das autorizações de pagamentos 
dos honorários periciais (Produza uma pauta de perícias com os 
dados acima descritos).
O laudo pericial deverá ser entregue no prazo máximo igual ao 
horário agendado para a audiência, ficando as partes (autor e 
requerido) intimadas de seu conteúdo.
Caso aceita a nomeação pelo perito, nos termos do artigo 465, § 
1º do CPC intimem-se ambas as partes, para em 15 (quinze) dias, 
contados da publicação desta decisão:
- arguir impedimento ou suspeição do perito, se for o caso:
- indicar assistentes técnicos;
- apresentar quesitos.
Ao juízo, o perito deverá esclarecer, nos termos da Recomendação 
Conjunta n. 01/CNJ, de 15/12/2015, os seguintes quesitos:
I - Exame clínico e considerações médico-periciais sobre a 
patologia
a) Queixa que o(a) periciado apresenta no ato da perícia?;
b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da 
perícia (com CID)?;
c) Causa provável da(s) doença/moléstia(a)/incapacidade?;
d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? 
Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador;
e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? 
Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como 
se reclamou assistência médica e/ou hospitalar;
f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) 
para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique 
a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a 
conclusão;
g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade 
do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? 
Parcial ou total?;
h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstia(s) que 
acomete(m) o(a) periciado(a)?;
i) Data provável de início da incapacidade identificada? Justifique 
a resposta;
j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) 
ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? 
Justifique a resposta;
k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do 
indeferimento ou da cessão do benefício administrativo e a data da 
realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os 
elementos para esta conclusão;
l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 
possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício 
de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual 
atividade?;
m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, 
o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra 
pessoa para as atividades diárias? A partir de quando?;
n) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos 
considerados para o presente ato médico pericial?;
o) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão 
de duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento 
cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS?;
p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento 
necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha 
condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 
(data de cessação da incapacidade)?;
q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem 
pertinentes para melhor elucidação da causa;
r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 
dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas 
em caso afirmativo;
II - Quesitos específicos: auxílio-acidente:
a) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional 
que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?;

b) Se houver lesão ou perturbação funcional, decorre de acidente 
de trabalho ou de qualquer natureza? Em caso positivo, indique 
o agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem 
como indique se o(a) periciado(a) reclamou assistência médica e/
ou hospitalar;
c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer 
natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da 
atividade habitual?;
d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades 
encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando 
suas funções habituais? Tais sequelas são permanentes, ou seja, 
não passíveis de cura?
e) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está 
mantida?
f) A mobilidade das articulações está preservada?
g) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma 
das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999?
7. No presente caso, designo audiência de conciliação para o 
mesmo dia da perícia (uma hora após a perícia), sendo que a data 
e horário será agendada pela CPE.
As partes (autor e requerido) ficam intimadas para comparecerem 
na solenidade e, na oportunidade tomarão ciência do laudo pericial 
produzido. 
8. Cite-se e intime-se a parte requerida para apresentar sua 
defesa, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 535 c/c 335, inciso I, ambos 
do CPC/15), cujo prazo se iniciará após ciência do resultado da 
perícia. No prazo de defesa o requerido deverá apresentar cópia do 
procedimento administrativo referente ao benefício previdenciário 
pleiteado pelo requerente.
Atente-se o CPE que a citação do Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) deverá ser acompanhada de laudo pericial judicial, 
possibilitando a apresentação de proposta de acordo ou resposta/
contestação pela Procuradoria-Geral Federal.
9. Com a entrega do laudo pelo perito, dê-se início à audiência 
de conciliação e vistas as partes (autor e INSS) presentes para 
manifestação oral e eventual proposta acordo.
10. Fica a parte autora, desde já, INTIMADA do inteiro teor desta, 
por meio de seu advogado. Sendo assistido pela DPE, promova os 
meios necessários a intimação da parte autora.
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO CARTA / OFÍCIO / MANDADO:
a) de CITAÇÃO para a parte requerida, observando o seguinte 
endereço para o seu cumprimento:
Nome: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 
PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
Endereço: Avenida Nações Unidas, 271, KM 1, Porto Velho/RO, 
CEP: 76804-110.
b) de INTIMAÇÃO do deferimento da tutela de urgência, primeiro, por 
meio do endereço eletrônico abaixo indicado e, subsidiariamente, 
nos casos de reclamações da parte autora de não cumprimento 
da tutela deferida por parte do INSS, por meio oficial de justiça, 
observado o seguinte endereço para o seu cumprimento:
Nome: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 
PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
Endereço: Avenida Nações Unidas, 271, KM 1, Porto Velho/RO, 
CEP: 76804-110.
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC.
Expeça-se o necessário.
Porto Velho/RO, 21 de novembro de 2019.
Miria Nascimento De Souza
Juiz(a) de Direito
Fórum Cível da Comarca de Porto Velho
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
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e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7054791-46.2016.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE RONDONIA
Advogados do(a) AUTOR: LILIAN MARIANE LIRA - RO3579, 
DIOGENES NUNES DE ALMEIDA NETO - RO3831
RÉU: AMANDA MARIA BITENCOURT FERREIRA
INTIMAÇÃO Fica a parte autora para no prazo de 5 dias retirar 
a CERTIDÃO DE DÍVIDA JUDICIAL DECORRENTE DE SENTENÇA 
constante no id 32633247

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7021422-90.2018.8.22.0001
Classe : CAUTELAR INOMINADA (183)
REQUERENTE: ARTELESTE CONSTRUCOES LTDA
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO TOSTA GIROLDO - 
RO4503
REQUERIDO: AGHAPE RONDONIA SERVICOS E COMERCIO 
LTDA - EPP
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS EDITAL Fica a parte AUTORA 
intimada a proceder o recolhimento de custas para publicação do 
Edital no DJ, no prazo de 05 (cinco) dias, sob o CÓDIGO 1027. 
O boleto deverá ser gerado no sistema de controle de custas 
processuais no seguinte link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/
pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7060560-35.2016.8.22.0001
Classe : DEMARCAÇÃO / DIVISÃO (34)
AUTOR: PEDRO IVAN DUARTE
Advogado do(a) AUTOR: JOSE ANASTACIO SOBRINHO - 
RO872
RÉU: UYRANDE JOSE CASTRO, JUREMA PERONDI DA SILVA, 
HELENO SOUZA DA SILVA
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual 
será realizada na sala de audiências da CEJUSC, conforme 
informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA CEJUSC - Data: 13/02/2020 Hora: 
09:00 
- Audiências até dez/2019: CEJUSC localizada na Rua Quintino 
Bocaiúva, nº 3061, esquina com a Av. Jorge Teixeira, Bairro 
Embratel, Nesta.
- Audiências a partir de jan/2020 (exceto Execução Fiscal): CEJUSC 
localizada na Av. Pinheiro Machado, 777, Olaria, Nesta.
Ficam as partes devidamente intimadas.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO/RO
6ª VARA CÍVEL, FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par - Telefone: (69) 3217-
1326
PROCESSO Nº: 7054085-29.2017.8.22.0001
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTORES: CLAUDIO SARKIS, MARIA DANIELA NEVES 
SARKIS

ADVOGADOS DOS AUTORES: WALTER GASPAR RIBAS NETO 
OAB nº DF26172
RÉU: FERNANDO MOQUEDACE DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO DO RÉU: LEUDO RIBAMAR SOUZA SILVA OAB nº 
RO4485
SENTENÇA
Trata-se de AÇÃO REIVINDICATÓRIA proposta por CLAUDIO 
SARKIS, MARIA DANIELA NEVES SARKIS em face de FERNANDO 
MOQUEDACE DOS SANTOS JUNIOR, qualificados nos autos, 
alegando em síntese, que: 
“(...) O Autor adquiriu a propriedade de três imóveis localizados no 
Setor 5, do Bairro União, no Município de Candeias do Jamari – RO 
(Lotes nº 32, 216 e 224), sendo o Lote 32 adquirido em 28/10/2013 
(matrícula 48.724), o Lote 224 adquirido em 11/12/2013 (matrícula 
48.748), e o Lote 216 adquirido em 15/04/2014 (matrícula 48.747), 
em parcelamento urbano regular.
(...) Ocorre que, em 07/2017, o Autor teve a sua propriedade 
invadida pelo Réu, que iniciou a edificação de um muro de alvenaria, 
ocupando os lotes supra relacionados, conforme faz provar as fotos 
do local (anexo 6).
(...) Apesar do aviso e da diligência do Autor, suas ações restaram 
infrutíferas em face da vontade do Réu de praticar o ato ilícito contra 
a propriedade e o patrimônio dele. (...)” (SIC - Petição Inicial).
Instruiu o pedido inicial com documentos (ID 15351738 a 
18346244).
Audiência de justificação prévia com o deferimento da medida 
liminar de imissão na posse (ID 19690507). 
Citada (ID 21180730), a parte requerida contestou (ID 22330279) 
arguindo ser possuidor dos lotes antes da emissão dos registros 
perante o cartório de registro de imóveis, vejamos: 
“O Requerido é posseiro de 3 lotes localizados no setor 05, quadra 
08, lotes números 32 (rua Princesa Isabel), 216 e 224 (Rua Rui 
Barbosa), todos no bairro Palheiral.
Tais lotes foram recebidos em 20/11/2003, por meio de doação 
do senhor Francisco Borges Filho, sogro do Requerente, que os 
recebeu do prefeito Francisco (chico Pernambuco) em 06/06/1992 
que naquela ocasião era prefeito do município de Candeias do 
Jamari”. (SIC - contestação).
Instruiu o pedido inicial com documentos (ID 15351738 a 
18346244).
Audiência de justificação prévia com o deferimento da medida 
liminar de imissão na posse (ID 19690507).
Citada (ID 21180730), a parte requerida contestou (ID 22330279) 
arguindo ser possuidor dos lotes antes da emissão dos registros 
perante o cartório de registro de imóveis, vejamos: 
“O Requerido é posseiro de 3 lotes localizados no setor 05, quadra 
08, lotes números 32 (rua Princesa Isabel), 216 e 224 (Rua Rui 
Barbosa), todos no bairro Palheiral.
Tais lotes foram recebidos em 20/11/2003, por meio de doação 
do senhor Francisco Borges Filho, sogro do Requerente, que os 
recebeu do prefeito Francisco (chico Pernambuco) em 06/06/1992 
que naquela ocasião era prefeito do município de Candeias do 
Jamari”. (SIC – contestação).
Expedido, o mandado de imissão na posse fora devidamente 
cumprido, conforme se observa do auto de imissão na posse 
anexado no ID 21191152.
Aportou-se réplica a contestação refutando os argumentos da peça 
defensiva (ID 22830936).
Audiência de conciliação, instrução e julgamento realizada, porém 
infrutífera a tentativa de conciliação (ID 27857701). Foram ouvidas 
testemunhas e informantes, sendo que os depoimentos foram 
gravados no sistema DRS em áudio/vídeo.
Alegações finais, via memoriais, apresentados pela parte autora 
(ID 28800552).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. Fundamento e DECIDO.
I - DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
De início, cumpre anotar que o presente processo já comporta o 
julgamento antecipado da lide, conforme art. 355, I, do Código de 
Processo Civil.
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Assim, por verificar a presença dos pressupostos processuais de 
constituição e de desenvolvimento válido do processo, além de 
reunidas às condições da ação, passo ao exame de mérito.
II – DOS FUNDAMENTOS DO MÉRITO
Comprova a parte autora ser proprietária dos imóveis, matrículas e 
características que os individualizam, conforme descrito na inicial e 
abaixo transcritas, à saber: 
1) IMÓVEL: Lote de terras urbano nº 32, matrícula nº 48.724, 
situado na Quadra no 8, Setor no 5, Bairro União, Área: 441,7800m2 
(quatrocentos e quarenta e um metros quadrados e setenta e oito 
decímetros quadrados), limitando-se frente, com a Rua Princesa 
Isabel; fundos, com Lote 216; Lado direito, com Lote 40; Lado 
esquerdo, com Lote 24, medindo o Lote 15,33m de frente; 15,05m 
de fundos; 29,02m do lado esquerdo; e 29,17m do lado direito. 
Título: Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no Cartório do 
1º Oficio, na cidade de Candeias do Jamari/RO;
2) IMÓVEL: Lote de terras urbano nº 216, matrícula nº 48.747, 
situado na Quadra no 8, Setor no 5, Bairro União, Área: 442,9300m2 
(quatrocentos e quarenta e dois metros quadrados e noventa e três 
decímetros quadrados), Perímetro: 89,04m, situado na Cidade 
de Candeias do Jamari/RO, limitando-se: frente com a Rua Rui 
Barbosa; Fundos, com Lote 40; Lado direito, com Lote 224; Lado 
esquerdo, com Lote208, medindo o Lote 15,15m de frente; 15,1m 
de fundos; 29,54m do lado esquerdo; e 29,25m do lado direito. 
Título: Contrato Particular de Reconhecimento de Domínio com 
Transferência de Direito de Propriedade. Valor R$ 2.066,00 (dois 
mil e sessenta e seis reais);
3) IMÓVEL: Lote de terras urbano no 224, com matrícula no 48.748, 
situado na Quadra no 8, Setor no 5, Bairro União, Área 437,1300m2 
(quatrocentos e trinta e sete metros quadrados e treze decímetros 
quadrados), Perímetro: 88,37m, situado na cidade de Candeias do 
Jamari/RO, limitando-se: Frente, com a Rua Rui Barbosa; Fundos, 
com Lote 24; Lado direito, com Lote 232; Lado esquerdo, com 
Lote 216. Medindo o Lote 15,15m de frente; 15,01m de fundos; 
29,25m do lado esquerdo e 28,96m do lado direito. Título: Contrato 
Particular de Reconhecimento do Domínio com Transferência de 
Direito de propriedade, conforme Certidão de Inteiro Teor anexado 
aos autos.
A parte requerida afirma que adquiriu o imóvel por cessão de direitos 
possessórios contudo, os documentos que trouxe aos autos para 
comprovar suas assertivas, sequer foram registrados à época de 
que foram confeccionados, de forma que não comprovam terem 
sido assinados na data que deles constam.
A ação de reivindicação é meio processual que tem o proprietário 
para reaver a coisa de quem injustamente a possua.
É assente perante o Superior Tribunal de Justiça que: “A ação 
reivindicatória (art. 1228 do Código Civil), fundada no direito de 
sequela, outorga ao proprietário o direito de pleitear a retomada 
da coisa que se encontra indevidamente nas mãos de terceiro, 
tendo como requisitos específicos: (i) a prova do domínio da coisa 
reivindicada; (ii) a individualização do bem; e (iii) a comprovação 
da posse injusta” (REsp 1152148/SE, Rel. Ministro Luis Felipe 
Salomão).
Também o Código Civil, em seu art. 1.204 afirma que, “Art. 1.204. 
Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o 
exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à 
propriedade”. Em contrapartida, no juízo petitório, a proteção da 
posse decorre do direito de propriedade ou de outro direito dela 
derivado. Busca-se a posse com fundamento na titularidade formal. 
O titular pleiteia a posse por ter consigo as faculdades de uso e 
fruição da coisa, em razão de portar um direito obrigacional ou 
real.
No caso, dispõe o art. 1.228 do Código Civil que: “O proprietário 
tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de 
reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou 
detenha”.
Em harmonia a norma legal, a doutrina assim conceitua propriedade: 
“Pode-se conceituar a propriedade, chamada classicamente de 
domínio, como o direito que vincula um sujeito – proprietário – a toda 
a coletividade, com relação a um bem – por outro lado, atribuindo ao 

proprietário os poderes de usar, fruir, dispor e reivindicar, e o direito 
de possuir o bem, assim como o dever de, no exercício desses 
poderes e desse direito, atender à função social do bem, e, por 
outro, impondo à coletividade o dever de respeitar a propriedade 
alheia, concedendo-lhe, por meio do Estado que a representa, o 
direito de exigir que seja cumprida a função social.” (DONIZETTI, 
Elpídio; Felipe, QUINTELLA; Curso Didático de Direito Civil; 2ª Ed. 
São Paulo: Editora Atlas S.A; 2013; p. 730).
Assim, “o jus possesionis (possessório) tutela o direito de possuir 
pelo simples fato de uma posse preexistente hostilizada por 
uma ofensa concreta, sem qualquer discussão no tocante ao 
fenômeno jurídico da propriedade. Ao revés, no jus possidendi 
(petitório), pretende-se alcançar o direito à posse como um dos 
atributos consequentes a um direito de propriedade ou negócio 
jurídico transmissivo de direito real ou obrigacional. (v.g. promessa 
de compra e venda, comodato)” (FARIAS, Cristiano Chaves; 
ROSENVALD, Nelson; Direitos Reais; 6ºed; Rio de Janeiro: Lumen 
Juris; 2010; p. 115/116).
Cediço que os proprietários do bem são os constantes na matrícula 
do imóvel arquivada no Cartório de Registro Imobiliário local e, 
no presente caso, ausente qualquer registro de transferência de 
propriedade do imóvel à parte requerida (artigo 1.245, caput e § 
1º do Código Civil), hígido o pedido autoral de restituição da posse 
do imóvel. Não há nenhum elemento de convicção nos autos no 
sentido que diversa deva ser a solução.
Limita-se a parte requerida a afirmar que sua posse é justa, 
mas o conjunto probatório constante dos autos não permite esta 
conclusão. Em análise da matrícula do bem verifica-se que o imóvel 
sempre pertenceu a parte autora. Ainda, tampouco não há provas 
da sucessão dos possuidores citados pela parte requerida.
Antes da parte autora, há registro de propriedade do Município e 
de um terceiro que vendeu o bem imóvel para a parte autora. Não 
há posse direta pelo possuidor requerido. Pelo que desponta dos 
autos, que a parte requerida ocupou o imóvel em caráter clandestino 
sem o conhecimento dos proprietários. Como ato clandestino, 
exteriorizado o desejo de reaver o espaço, deve a parte requerida 
restitui-lo.
Nesse sentido, dispõe o art. 1.208 do Código Civil que: “Não induzem 
posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não 
autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão 
depois de cessar a violência ou a clandestinidade.”
Assim, preenchidos os requisitos, à medida que o autor demonstra 
que é legítimo proprietário de área individualiza, a qual a parte 
requerida deteve, a princípio, de maneira clandestina, caracteriza-
se a injustiça da posse necessária à procedência do pedido 
reivindicatório.
A parte autora demonstrou que é proprietário do imóvel. A posse da 
parte requerida não pode ser considerada justa, pois não adquiriu 
o imóvel daquele que figurava como proprietário do bem, qual seja, 
o Município.
III – DO DISPOSITIVO
Diante do exposto, JULGO 
PROCEDENTE os pedidos formulados por CLAUDIO SARKIS, 
MARIA DANIELA NEVES SARKIS contra FERNANDO 
MOQUEDACE DOS SANTOS JUNIOR para determinar a restituição 
ao autor imóveis descritos nas matrículas 48.724, 48.747 e 48.748, 
correspondentes aos lotes 32, 216 e 224, respectivamente, todos 
registrados em nome da parte autora, confirmando a liminar deferida 
na decisão de ID 19690507.
Deixo de determinar a desocupação do imóvel, tendo em 
vista esta ter sido procedida em sede de cumprimento de liminar. 
Por conseguinte, acaso haja nova ocupação dos imóveis pela 
parte requerida, mediante requerimento da parte autora, expeça-
se mandado de imissão de posse a favor da parte demandante, 
notificando-se a parte requerida para desocupar voluntariamente o 
imóvel, no prazo de 30 dias, sob pena de desocupação forçada.
Resta resolvida a fase de conhecimento, com julgamento de 
MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 
Processo Civil.
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Arcará a Sucumbente com o pagamento das custas, despesas 
processuais e honorários advocatícios da parte vencedora, 
estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, valor 
este razoável e proporcional para remunerar o serviço prestado, 
consoante se depreende dos termos do § 2º, do artigo 85 do Novo 
Código de Processo Civil.
Fica intimada a parte Sucumbente para proceder com o pagamento 
das custas finais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de protesto e 
inscrição em dívida ativa, cuja guia deverá ser gerada pelo seguinte 
endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/
guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=FjnOr--
DVcF7A4aZ_QirTUH7CAMBWGz7xeamKKnB.wildfly01:custas1.1
Tendo em vista que o §3º do artigo 1.010 do Código de Processo 
Civil retirou o juízo de admissibilidade deste 1º grau de jurisdição, 
uma vez interposto recurso de apelação, caberá à CPE abrir vista 
à parte contrária para contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, 
consoante artigo 1.010, §1º, do mencionado Diploma.
Idêntico procedimento deverá ser adotado na hipótese de recurso 
adesivo, conforme §2º do artigo supramencionado.
Após as formalidades, os autos deverão ser remetidos 
imediatamente ao Tribunal de Justiça.
Transcorrido o prazo recursal sem aproveitamento, certifique-se o 
trânsito em julgado e, nada sendo requerido, dê-se baixa e arquive-
se.
Certificado o trânsito em julgado, o cumprimento da sentença só 
ocorrerá após prévio requerimento da autora, nos termos do art. 
523 do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias.
Registrando-se o pagamento espontâneo deverá ser intimada a 
parte vencedora ao respectivo recebimento, providenciando o que 
for necessário.
Não havendo o pagamento e nem requerimento do credor para 
a execução da sentença, proceda-se às baixas e comunicações 
pertinentes, ficando o credor isento do pagamento da taxa de 
desarquivamento, conforme se observa do artigo 31, parágrafo 
único, da Lei 3896, de 24 de agosto de 2016.
Pagas as custas ou inscritas em dívida ativa em caso não 
pagamento, o que deverá ser certificado, arquive-se.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019.
Miria Nascimento De Souza
Juíz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7005373-37.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO CARGA 
PESADA LTDA - ME
Advogado do(a) AUTOR: ISRAEL AUGUSTO ALVES FREITAS DA 
CUNHA - RO2913
RÉU: ADEMIR VIEIRA GONCALVES
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS REPETIÇÃO DE ATO
Fica a parte AUTORA intimada para que, no prazo de 05 
(cinco) dias, proceda ao prévio recolhimento das custas da 
diligência, CÓDIGO 1008.1, conforme estabelecido no art. 19 da 
Lei 3.896/2016.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO/RO
6ª VARA CÍVEL, FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par - Telefone: (69) 3217-
1326
PROCESSO Nº: 7020885-60.2019.8.22.0001

CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: CARMELITA SANTANA
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, 
ANNA CARMEN DE SOUZA PITA OAB nº RO10374
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON 
ADVOGADO DO RÉU: MARCIO MELO NOGUEIRA OAB nº 
RO2827
DECISÃO
Após superada a fase inaugural do processamento da ação, com 
a apresentação de contestação e réplica, é questão impositiva que 
se profira o saneamento do feito apreciando eventuais nulidades 
ou irregularidades que prejudiquem a análise do mérito, conforme 
preconiza o artigo 331, § 2º do Código Processo Civil.
Dito isto e atentando-se a todo o contexto dos autos, certo é que as 
partes são legítimas e encontram-se devidamente representadas. 
Não há nulidades ou vícios a sanar, bem como não há questão 
processual pendente.
No mais, deixo de designar audiência de saneamento em 
cooperação com as partes, em razão da causa não apresentar 
grandiosa complexidade em matéria de fato e/ou de direito.
Logo, por não comportar o feito julgamento no estado em que se 
encontra, delimitando as questões de fato sobre as quais recairá a 
atividade probatória, fixo como pontos controvertidos:
1. A regularidade de medição de consumo na U.C. 0058372-3 medidor 
BFM12710453, nos períodos de 06/2018 a 11/2018; 
2. A licitude dos supostos débitos pretéritos decorrentes de 
recuperação de energia nos seguinte períodos: a) cobrança de 
06/2018 a 11/201806/2018 (06 meses) totalizando o valor de R$ 
2.533,71 (dois mil, quinhentos e trinta e três reais e setenta e um 
centavos);
3. A existência dos danos morais e sua extensão.
Digam as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, se pretendem 
produzir outras provas informando quanto a sua necessidade/
utilidade, sob pena de preclusão.
Friso que a demandas se submete às disposições do Código 
de Defesa do Consumidor, na medida em que tratam sobre 
relações de consumo, nos termos do artigo 3º, §2º, da legislação 
consumerista. Com isso, em atenção ao contido no art. 357, inciso 
III, do CPC, definindo a distribuição do ônus da prova, por estar 
a demanda sob o manto do arcabouço consumerista e ante a 
presença dos requisitos legais, DECRETO a inversão do ônus da 
prova.
Decorrido o prova com ou sem manifestação sobre a produção 
probatória, volte-me os autos conclusos.
Proceda-se com o necessário.
Cumpra-se.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019.
Miria Nascimento De Souza
Juíz(a) de Direito 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0000270-52.2011.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A
Advogados do(a) AUTOR: MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 
SP284261, DANIEL MENDONCA LEITE DE SOUZA - RO6115, 
ALECSANDRO RODRIGUES FUKUMURA - RO6575
RÉU: Valdir Diguin e outros
Advogado do(a) RÉU: JOSE CRISTIANO PINHEIRO - RO1529
Advogado do(a) RÉU: JOSE CRISTIANO PINHEIRO - RO1529
INTIMAÇÃO PARTES - LAUDO PERICIAL
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 15 
(quinze) dias, acerca do laudo pericial apresentado.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7045909-27.2018.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARIA TEREZINHA DO NASCIMENTO
Advogados do(a) AUTOR: SÉRGIO ARAÚJO PEREIRA - RO6539, 
ANA PAULA STEIN REBOUCAS - RO9651
RÉU: SABEMI SEGURADORA SA
Advogado do(a) RÉU: JULIANO MARTINS MANSUR - RJ113786
INTIMAÇÃO AUTOR/EXEQUENTE - DEPÓSITO JUDICIAL Fica a 
parte AUTORA intimada, por meio de seu patrono, a manifestar-
se no prazo de 05 dias sobre o Depósito Judicial comprovado 
nos autos. Em igual prazo deve informar a satisfação do crédito 
e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de presunção 
de aceitação tácita quanto aos valores depositados como sendo 
o pagamento integral da obrigação. Caso, opte por transferência 
bancária deverá informar os dados bancários, os quais devem 
estar de acordo com a procuração nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7016026-98.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: EDSON ASSIMIN DO VALE
Advogado do(a) EXEQUENTE: JANDIRA MACHADO - RO9697
EXECUTADO: HS LOZADA ENGENHARIA EIRELI e outros
INTIMAÇÃO EXEQUENTE - ATUALIZAR O DÉBITO
Fica a parte EXEQUENTE, no prazo de 05 (cinco) dias, intimada a 
atualizar o débito e dar prosseguimento no feito atentando-se que o 
requerimento de consultas por meio de sistemas judiciais (BACEN, 
RENAJUD e outros) deverá ser acompanhado de custas CÓDIGO 
1007, para cada diligência requerida, nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par - E-mail: 
pvh6civelgab@tjro.jus.brProcesso nº: 7030300-67.2019.8.22.0001 
Classe: Execução de Título Extrajudicial 
Assunto: Cédula de Crédito Bancário 
EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS 
OAB nº AC6673 
EXECUTADO: ALEXANDRE LUIS FERNANDES PENHA 
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Vistos,
Constata-se nos autos que, o exequente não supriu todas as 
possibilidade de proporcionar meios para a citação do executado.
Quanto ao pedido de arresto de bens, entendo ser o caso de 
indeferimento, uma vez que diferentemente do denominado arresto 
executivo (artigo 830 do atual Código de Processo Civil), o arresto 
cautelar de bens no processo executivo encontra seu fundamento 
de validade nos artigos 301 e 799, inciso VIII, ambos do atual 
Código de Processo Civil, e será deferido em favor do credor que 
demonstrar a probabilidade do direito invocado e risco de dano à 
satisfação da dívida executada.

No caso dos autos, a parte autora não apresentou nenhuma 
prova capaz de comprovar a insolvabilidade dos réus, ficando 
prejudicada a avaliação do risco ao resultado final da ação, tendo 
em vista que o contexto probatório apresentado não justifica a 
imediata decretação de arresto. 
Sobre o tema, eis recentíssima decisão jurisprudencial: 
AÇÃO MONITÓRIA. ARRESTO CAUTELAR DE BENS. 
INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RISCO AO 
RESULTADO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. As 
provas apresentadas não permitem a avaliação de risco de dano ao 
resultado final da ação executiva. Agravo não provido. (TJ-SP - AI: 
21834862720188260000 SP 2183486-27.2018.8.26.0000, Relator: 
Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 31/10/2018, 12ª 
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2018). 
Intime-se o exequente, para dizer o que pretende em termos de 
prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.
Se houver interesse em proceder pesquisas de endereço junto aos 
convênios à disposição do juízo, apresente a parte Exequente, no 
mesmo prazo, comprovante de pagamento das taxas referente a 
cada diligência judicial requerida, nos termos da Lei nº 3896, de 
24/08/2016, artigos 2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 
24/08/2016.
Porto Velho/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Miria Nascimento De Souza
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7045980-92.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ADRIANO SOARES DE MOURA
Advogado do(a) AUTOR: SUELY GARCIA DA SILVA - RO10017
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO 
DPVAT SA
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual 
será realizada na sala de audiências da CEJUSC, conforme 
informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA CEJUSC - Data: 06/12/2019 Hora: 
11:30 
- Audiências até dez/2019: CEJUSC localizada na Rua Quintino 
Bocaiúva, nº 3061, esquina com a Av. Jorge Teixeira, Bairro 
Embratel, Nesta.
- Audiências a partir de jan/2020 (exceto Execução Fiscal): CEJUSC 
localizada na Av. Pinheiro Machado, 777, Olaria, Nesta.
Ficam as partes devidamente intimadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7035070-40.2018.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: SUSANA ENES LEBRE DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO MANOEL ARAUJO DE SOUZA 
- RO1375
RÉU: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO 
BRASIL
Advogado do(a) RÉU: MIZZI GOMES GEDEON - MA14371
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
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Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo 
de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 
3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, 
desde que apresentado pedido descritivo, acompanhado de 
planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, 
visando a intimação da parte adversa ao início do cumprimento de 
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7035070-40.2018.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: SUSANA ENES LEBRE DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO MANOEL ARAUJO DE SOUZA 
- RO1375
RÉU: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO 
BRASIL
Advogado do(a) RÉU: MIZZI GOMES GEDEON - MA14371
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo 
de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 
3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, 
desde que apresentado pedido descritivo, acompanhado de 
planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, 
visando a intimação da parte adversa ao início do cumprimento de 
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0015401-67.2011.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ADRIANE JEOVANIA GOMES FALCAO
Advogado do(a) AUTOR: LEUDO RIBAMAR SOUZA SILVA - 
RO4485
RÉU: CLARO - AMERICEL S/A
Advogados do(a) RÉU: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 
RO6235-A, ISRAEL AUGUSTO ALVES FREITAS DA CUNHA - 
RO2913
INTIMAÇÃO AUTOR/EXEQUENTE - DEPÓSITO JUDICIAL Fica a 
parte AUTORA intimada, por meio de seu patrono, a manifestar-
se no prazo de 05 dias sobre o Depósito Judicial comprovado 
nos autos. Em igual prazo deve informar a satisfação do crédito 
e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de presunção 
de aceitação tácita quanto aos valores depositados como sendo 
o pagamento integral da obrigação. Caso, opte por transferência 
bancária deverá informar os dados bancários, os quais devem 
estar de acordo com a procuração nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br

Processo : 7029782-48.2017.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: WILSON BELCHIOR - RO6484-A
EXECUTADO: LINDERSON CARVALHO VALE
Advogado do(a) EXECUTADO: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 
- MT8843
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/
se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e 
arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7024513-57.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: CONSTRULOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS 
LTDA - EPP
Advogados do(a) AUTOR: ALINE SILVA DE SOUZA - RO6058, 
DAIANE GOMES BEZERRA - RO7918
RÉU: S. V. DOS SANTOS e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS REPETIÇÃO DE ATO
Fica a parte AUTORA intimada para que, no prazo de 05 
(cinco) dias, proceda ao prévio recolhimento das custas da 
diligência, CÓDIGO 1008.1, conforme estabelecido no art. 19 da 
Lei 3.896/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 6civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7007135-59.2017.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO
Advogados do(a) AUTOR: PAULO FERNANDO LERIAS - RO3747, 
PAULO ROBERTO DA SILVA MACIEL - RO4132, CYANIRA DE 
FATIMA SOUSA OLIVEIRA MACIEL - RO5449, CLAIR BORGES 
DOS SANTOS - RO7688
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER - RO3861
INTIMAÇÃO RÉU - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Fica a parte REQUERIDA intimada, no prazo de 15 dias, para 
manifestação quanto ao Laudo pericial apresentado.

7ª VARA CÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7039538-18.2016.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: FRANCISCA DA SILVA VIEIRA
Advogados do(a) AUTOR: MARIA HELOISA BISCA BERNARDI 
- RO5758, GUSTAVO BERNARDO HADAMES BERNARDI 
MONTEIRO - RO5275
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RÉU: COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DE RONDÔNIA - 
CAERD e outros
Advogado do(a) RÉU: ARMANDO NOGUEIRA LEITE - RO2579
Advogado do(a) RÉU: WILSON BELCHIOR - RO6484-A
Intimação AO AUTOR - MULTA
Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para 
no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da Multa fixada 
em 1% do valor da causa e que será revertida em favor do Estado, 
por ter praticado ato atentatório à dignidade da justiça, conforme 
SENTENÇA ID nº 9077517.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de 
débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na 
Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço
eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/
guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7014488-82.2019.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: JOSE RICARDINO BARBOSA
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARIA NAZARETE PEREIRA DA 
SILVA - RO1073
EXECUTADO: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
Intimação AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte AUTORA intimada acerca do ALVARÁ JUDICIAL 
expedido, devendo proceder a retirada do alvará expedido 
via internet, bem como efetuar seu levantamento no prazo de 
validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores 
serem transferidos para a Conta Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7047880-47.2018.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO (181)
REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado do(a) REQUERENTE: ROSANGELA DA ROSA 
CORREA - RS30820
REQUERIDO: VANDI FERREIRA DE OLIVEIRA
Intimação AUTOR - OFÍCIO
Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, no prazo 
de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do ofício juntado aos 
autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7012379-95.2019.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: JOSE D ASSUNCAO DOS SANTOS
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOSE D ASSUNCAO DOS 
SANTOS - RO1226
EXECUTADO: AUTOVEMA VEICULOS LTDA

Advogado do(a) EXECUTADO: MARIA INES SPULDARO - 
RO3306
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a informar eventual saldo 
remanescente, acompanhado de cálculos e requerendo o que 
entender de direito em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e 
arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São 
João Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 
3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7036489-61.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: CENTRAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 
e outros
Advogado do(a) AUTOR: JOSE CRISTIANO PINHEIRO - 
RO1529
RÉU: MARCELO ALVES CAVALCANTE e outros (3)
Advogados do(a) RÉU: ISABEL CARLA DE MELLO MOURA 
PIACENTINI - RO9636, EDISON FERNANDO PIACENTINI - 
RO978
Advogados do(a) RÉU: ISABEL CARLA DE MELLO MOURA 
PIACENTINI - RO9636, EDISON FERNANDO PIACENTINI - 
RO978
Advogado do(a) RÉU: ISABEL CARLA DE MELLO MOURA 
PIACENTINI - RO9636
Advogados do(a) RÉU: ISABEL CARLA DE MELLO MOURA 
PIACENTINI - RO9636, EDISON FERNANDO PIACENTINI - 
RO978
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, 
por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 
15 (quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São 
João Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 
3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7037674-08.2017.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: ALEXANDRE CAMARGO FILHO 
- RO9805, ALEXANDRE CAMARGO - RO704
EXECUTADO: MONICA TAINA DE MELO VITOR
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 
da Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://
webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf, exceto se beneficiado(s) pela 
concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7025480-44.2015.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: OLCENY SOARES DE BARROS
Advogado do(a) AUTOR: JOSE GOMES BANDEIRA FILHO - 
RO816
RÉU: AMBEV S.A.
Advogado do(a) RÉU: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES 
- RO4875
INTIMAÇÃO RÉU - CARTA DE ANUÊNCIA EMITIDA
Fica a parte REQUERIDA intimada da Carta de Anuência expedida, 
devendo proceder a retirada da carta via internet, bem como 
proceder seu protocolo junto ao Tabelionato de Protesto, ficando 
ao seu encargo o pagamento de eventuais emolumentos. Seguirão 
os autos ao arquivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7003640-70.2018.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: LOURDES FERREIRA DA SILVA AZZI
Advogados do(a) AUTOR: EVERTHON BARBOSA PADILHA DE 
MELO - RO3531, CARLA FRANCIELEN DA COSTA - RO7745
RÉU: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A
Advogado do(a) RÉU: ERICA CRISTINA CLAUDINO - RO6207
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo 
de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 
3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, 
desde que apresentado pedido descritivo, acompanhado de 
planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, 
visando a intimação da parte adversa ao início do cumprimento de 
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7018967-26.2016.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: DOMINGOS GONCALVES BARROS e outros
Advogado do(a) AUTOR: DENISE GONCALVES DA CRUZ 
ROCHA - RO1996
Advogado do(a) AUTOR: DENISE GONCALVES DA CRUZ 
ROCHA - RO1996
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A. 
Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER - RO3861
INTIMAÇÃO REQUERIDO - CONTRARRAZÕES
Fica a parte REQUERIDA intimada, na pessoa do seu advogado, 
para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as Contrarrazões 
Recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7002967-43.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: EULOGIO ALENCAR BARROSO
Advogado do(a) AUTOR: HUGO WATARU KIKUCHI YAMURA - 
RO3613
RÉU: TAM - LINHAS AÉREAS S/A
Advogado do(a) RÉU: FABIO RIVELLI - RO6640
INTIMAÇÃO AO RÉU - CUSTAS
Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, 
para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das 
custas judiciais. O não pagamento integral ensejará a expedição 
de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e 
inscrição na Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço 
eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/
guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Advertência: 
1) Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá 
também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em 
sua totalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7043432-31.2018.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CONDOMINIO UM - TOTAL VILLE PORTO 
VELHO
Advogados do(a) EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI 
RODRIGUES - RO4875, TIAGO BARBOSA DE ARAUJO - RO7693, 
TASSIA MARIA ARAUJO RODRIGUES - RO7821, NELSON 
SERGIO DA SILVA MACIEL JUNIOR - RO4763
EXECUTADO: FRANCISCO ATILA NERI SALES 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada 
a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para 
a repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente 
deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 
1008.1, para cada carta-AR, em relação a cada executado/
requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, 
de 24/08/2016, artigos 2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 
24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7026929-37.2015.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: CAMILA SILVA AIRES
Advogado do(a) AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA 
- RO1073
RÉU: ART E ARTES ESTUDIO FOTOGRAFICO LTDA - ME e 
outros
Advogado do(a) RÉU: MIRIAN ALVES VALLE - SP93280
Advogado do(a) RÉU: MIRIAN ALVES VALLE - SP93280
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INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo 
de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 
3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, 
desde que apresentado pedido descritivo, acompanhado de 
planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, 
visando a intimação da parte adversa ao início do cumprimento de 
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7021066-95.2018.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: IVONE WEIRICH
Advogado do(a) AUTOR: FAUSTO SCHUMAHER ALE - RO4165
RÉU: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A
Advogados do(a) RÉU: DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - 
RO2013, ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO635, 
DANIEL PENHA DE OLIVEIRA - RO3434, ERICA CRISTINA 
CLAUDINO - RO6207
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo 
de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 
3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, 
desde que apresentado pedido descritivo, acompanhado de 
planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, 
visando a intimação da parte adversa ao início do cumprimento de 
sentença.
Ainda, fica a parte Requerida, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 
notificado(a) para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento 
das custas judiciais. A guia para pagamento deverá ser gerada no 
endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7i-
nYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de 
débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição em 
Dívida Ativa Estadual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7040655-10.2017.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.
Advogados do(a) AUTOR: GUILBER DINIZ BARROS - RO3310, 
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
RÉU: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A
Advogados do(a) RÉU: ERICA CRISTINA CLAUDINO - RO6207, 
DANIEL PENHA DE OLIVEIRA - RO3434
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo 
de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.

Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 
3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, 
desde que apresentado pedido descritivo, acompanhado de 
planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, 
visando a intimação da parte adversa ao início do cumprimento de 
sentença.
Ainda, fica a parte Autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 
notificado(a) para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento 
das custas judiciais. A guia para pagamento deverá ser gerada no 
endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7i-
nYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de 
débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição em 
Dívida Ativa Estadual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7003640-70.2018.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: LOURDES FERREIRA DA SILVA AZZI
Advogados do(a) AUTOR: EVERTHON BARBOSA PADILHA DE 
MELO - RO3531, CARLA FRANCIELEN DA COSTA - RO7745
RÉU: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A
Advogado do(a) RÉU: ERICA CRISTINA CLAUDINO - RO6207
INTIMAÇÃO AO RÉU - CUSTAS
Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, 
para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das 
custas judiciais. O não pagamento integral ensejará a expedição 
de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e 
inscrição na Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço 
eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/
guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Advertência: 
1) Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá 
também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em 
sua totalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7040432-91.2016.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: PAULA DO CARMO CAVALCANTE DE BRITO
Advogado do(a) AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA 
- RO1073
RÉU: Telefonica Brasil S.A.
Advogado do(a) RÉU: EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ - 
RO4389
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo 
de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 
3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, 
desde que apresentado pedido descritivo, acompanhado de 
planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, 
visando a intimação da parte adversa ao início do cumprimento de 
sentença.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0018027-54.2014.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: LUANNA STEPHANIE TIOSSI
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCELO MALDONADO 
RODRIGUES - RO2080
EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA
Advogados do(a) EXECUTADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND 
- SP211648-A, NELSON SERGIO DA SILVA MACIEL JUNIOR - 
RO4763
INTIMAÇÃO
Fica a parte EXECUTADA intimada a indicar a conta corrente para 
transferência do valor remanescente, sob pena dos valores serem 
transferidos para a Conta Centralizadora. Prazo: 05 (cinco) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7007067-75.2018.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) AUTOR: ALEXANDRE CAMARGO - RO704
RÉU: JAILSON DOS SANTOS ROQUE 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada 
a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para 
a repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente 
deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 
1008.1, para cada carta-AR, em relação a cada executado/
requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, 
de 24/08/2016, artigos 2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 
24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7035812-31.2019.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: AGROMOTORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA
Advogado do(a) AUTOR: FRANCISCO RAMON PEREIRA 
BARROS - RO8173
RÉU: HS LOZADA ENGENHARIA EIRELI 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada 
a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para 
a repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente 
deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 
1008.1, para cada carta-AR, em relação a cada executado/
requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, 
de 24/08/2016, artigos 2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 
24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 

e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7020906-36.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E 
CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: CAMILA BEZERRA BATISTA 
- RO7212, IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO - 
RO796, SAMIR RASLAN CARAGEORGE - RO9301
EXECUTADO: MAUREANE PEREIRA ANDRADE e outros
Intimação AUTOR - MANDADO PARCIAL
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, dando regular 
prosseguimento na Execução.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7029395-62.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: IRANEY GUIMARAES MARTINS
Advogado do(a) EXEQUENTE: IGOR JUSTINIANO SARCO - 
RO7957
EXECUTADO: C M P MIGUEL - ME e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada da Certidão ID 32843516 para 
apresentar o necessário para o cumprimento da diligência no prazo 
de 05 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7035092-64.2019.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
(81)
AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado do(a) AUTOR: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 
RS30820
RÉU: DENIBERG ALVES FORTES
INTIMAÇÃO AUTOR - COMPLEMENTAR CUSTAS
Considerando que o endereço informado fica em Guajará Mirim/RO 
(ID 32184041) e que em razão disso as custas da diligência a ser 
realizada pelo Oficial de Justiça deve ser recolhida no valor da carta 
precatória (R$ 316,71), retifico a intimação de id 32265900 ficando 
a parte AUTORA intimada a complementar as custas recolhidas, 
cujo boleto encontra-se juntado no ID 32843919.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7019635-94.2016.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: MADEIRA FLEET LTDA - EPP
Advogado do(a) AUTOR: SHISLEY NILCE SOARES DA COSTA 
CAMARGO - RO1244
RÉU: JOSENIRA MARIA DOS SANTOS MARIANO
INTIMAÇÃO AUTOR - AR AUSENTE
Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 
dias, acerca do AR negativo devolvido com motivo “AUSENTE”.
Advertência:
1) Poderá a parte informar se tem interesse na repetição do AR 
(custas do art. 19 da Lei 3.896/2016) ou em remessa de Mandado 
(custas de Oficial). Sendo endereço do interior do Estado, poderá 
optar por Mandado com força de precatória (custas do art. 30 da 
Lei 3.896/2016).
2) Sendo endereço fora do Estado, deverá a parte informar se 
tem interesse na expedição de precatória. As custas deverão ser 
recolhidas na Comarca de distribuição da precatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7021985-50.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE 
RONDONIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES - 
RO4594
EXECUTADO: SERGIO GONCALVES DIAS e outros (3)
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0007719-90.2013.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: GMIX CONCRETO LTDA e outros

Advogados do(a) EXEQUENTE: GUILHERME DA COSTA 
FERREIRA PIGNANELI - RO5546, EDUARDO ABILIO KERBER 
DINIZ - RO4389, EDSON ANTONIO SOUSA PINTO - RO4643, 
JOSE VITOR COSTA JUNIOR - RO4575, ALLYANA BRUNA 
MATUDA CABRAL - RO6847
Advogados do(a) EXEQUENTE: THALES ROCHA BORDIGNON - 
AC2160, MARCELO FEITOSA ZAMORA - AC4711
EXECUTADO: LOBO & GONCALVES LTDA - ME
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0001299-98.2015.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: R. F. C. ARAUJO-COMERCIO SERVICOS E 
CONSTRUCOES - ME e outros
Advogado do(a) EXEQUENTE: RAIMUNDO GONCALVES DE 
ARAUJO - RO3300
Advogado do(a) EXEQUENTE: DANIELA BRUM DA SILVA - 
PR25561
EXECUTADO: EDVAN SOBRINHO DOS SANTOS
Advogado do(a) EXECUTADO: NEYDSON DOS SANTOS SILVA 
- RO1320
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
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e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7020843-11.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA BELLA
Advogado do(a) EXEQUENTE: JETER BARBOSA MAMANI - 
RO5793
EXECUTADO: ROSENILDO DA SILVA LOPES
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7040376-53.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CONDOMINIO DOIS TOTAL VILLE PORTO 
VELHO
Advogado do(a) EXEQUENTE: THAISE ROBERTA OLIVEIRA 
ALVAREZ - RO9365
EXECUTADO: ANDREANA HELENA TORRES FERREIRA
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0235249-27.2009.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS E 
PNEUS LTDA

Advogados do(a) EXEQUENTE: JANE SAMPAIO DE SOUZA - 
RO3892, KARINA ROCHA PRADO - RO1776
EXECUTADO: ANTONIO RUFINO DE MELLO
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7045676-93.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL MONTVILLE
Advogados do(a) EXEQUENTE: OCTAVIA JANE LEDO SILVA - 
RO1160, RAIMISSON MIRANDA DE SOUZA - RO5565
EXECUTADO: JANAINA PEREIRA DE SOUZA FLORENTINO
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

8ª VARA CÍVEL

8ª Vara Cível
SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES, FAÇAM-AS PESSOALMENTE 
À DIRETORA DO CARTÓRIO DESTA VARA E/OU MAGISTRADA 
COMO AINDA CONTATE-NOS VIA INTERNET ATRAVÉS DO 
E-MAIL: pvh8civel@tjro.jus.br e pvh8civelgab@tjro.jus.br
JUÍZA DE DIREITO TITULAR: ÚRSULA GONÇALVES THEODORO 
DE FARIA SOUZA.
DIRETORA DE CARTÓRIO: KELI CRISTINA DIAS MONTEIRO 
FLORES.
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Proc.: 0009089-07.2013.8.22.0001
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Francielde Mariano do Prado
Advogado:Carlos Alberto Troncoso Justo (OAB/RO 535-A), Maria 
Nazarete Pereira da Silva (OAB/RO 1073)
Requerido:Centrais Elétricas de Rondônia Sa
Advogado:José Roberto Wandembruck Filho (OAB/RO 5063)
Despacho:
Vistos.Intimem-se as partes para conhecimento quanto ao 
desarquivamento, e caso queira, o interessado deverá distribuir 
pedido de cumprimento via PJe.Permaneçam os autos na Central 
de Atendimento Cível - CAC, pelo prazo de 10 (dez) dias. Após 
arquive-se.Porto Velho-RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019.
Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria Souza Juíza de Direito
Keli Cristina Dias Monteiro Flores
Diretora de Cartório

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo nº: 7039111-
84.2017.8.22.0001 Classe: Execução de Título Extrajudicial 
Assunto: Contratos Bancários EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 
S.A. ADVOGADO DO EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI 
RODRIGUES OAB nº AC128341 EXECUTADOS: CONSTRUBEL 
CONSTRUCOES LTDA. - EPP, MANOEL DE JESUS NOGUEIRA 
SARMENTO, SELMA SUELY DE OLIVEIRA SARMENTO 
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: D E S P A C H O
Vistos.
Realizado o bloqueio on-line de valores por meio do sistema 
BACENJUD, a consulta atesta que restou infrutífera a tentativa.
Segue, em anexo, o detalhamento do Bacenjud. 
Determino que o exequente se manifeste pela efetividade da 
execução, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, para:
a) indicar bens passíveis de penhora;
b) apresentar cálculo atualizado da dívida.
Se houver interesse em proceder às pesquisas junto aos sistemas 
informatizados à disposição do juízo, apresente a parte exequente, 
no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de pagamento de taxa 
referente a cada diligência judicial requerida, nos termos da Lei nº 
3896, de 24/08/2016, artigos 2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 
158, de 24/08/2016, sob pena de extinção.
Intimem-se.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 .
Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria Souza 
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7044122-60.2018.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: INSTITUTO JOAO NEORICO
Advogados do(a) EXEQUENTE: TIAGO FAGUNDES BRITO - 
RO4239, MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA CAHULLA - RO4117
EXECUTADO: MICHELLE ALVES DE SOUSA
INTIMAÇÃO Fica a parte Exequente, por meio de seu advogado, 
no prazo de 5 dias, intimada para manifestar-se acerca da resposta 
do inss

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 

e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7019794-66.2018.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: JOSE ROBERTO BARROS ARAUJO
Advogado do(a) EXEQUENTE: GRACILIANO ORTEGA SANCHEZ 
- RO5194
EXECUTADO: DANIELE ONIS DE OLIVEIRA
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo nº: 
7008885-62.2018.8.22.0001 Classe: Cumprimento de sentença 
Assunto: Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 
Material EXEQUENTE: ALLIANZ SEGUROS S/A ADVOGADO DO 
EXEQUENTE: FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE 
OAB nº SP178171, DEBORA DOMESI SILVA LOPES OAB nº 
SP238994 EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA 
S/A - CERON ADVOGADO DO EXECUTADO: GABRIELA DE LIMA 
TORRES OAB nº RO5714, VANESSA BARROS SILVA PIMENTEL 
OAB nº RO8217, ERICA CRISTINA CLAUDINO OAB nº RO6207, 
ENERGISA RONDÔNIA D E S P A C H O
Vistos.
Realizado o bloqueio on-line de valores por meio do sistema 
BACENJUD, a consulta atesta que restou infrutífera a tentativa.
Segue, em anexo, o detalhamento do Bacenjud. 
Determino que o exequente se manifeste pela efetividade da 
execução, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, para:
a) indicar bens passíveis de penhora;
b) apresentar cálculo atualizado da dívida.
Se houver interesse em proceder às pesquisas junto aos sistemas 
informatizados à disposição do juízo, apresente a parte exequente, 
no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de pagamento de taxa 
referente a cada diligência judicial requerida, nos termos da Lei nº 
3896, de 24/08/2016, artigos 2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 
158, de 24/08/2016, sob pena de extinção.
Intimem-se.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 .
Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria Souza 
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7043003-64.2018.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)

http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=00120130091161&strComarca=1&ckb_baixados=null
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EXEQUENTE: MARCELO FERREIRA ALENCAR MOURAO
Advogado do(a) EXEQUENTE: THAISE ROBERTA OLIVEIRA 
ALVAREZ - RO9365
EXECUTADO: RAIMUNDA MARIA DO ROSARIO CAETANO
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS Fica a parte 
AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar 
manifestação acerca dos documentos juntados pela parte 
adversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7003722-09.2015.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: ANTONIO BRAZ DA SILVA - 
RO6557
EXECUTADO: ANNA LUCIA DE MELO SANTOS
INTIMAÇÃO EXEQUENTE - ATUALIZAR O DÉBITO
Tendo em vista o decurso de prazo para pagamento espontâneo, 
fica a parte EXEQUENTE, no prazo de 05 (cinco) dias, intimada a 
atualizar o débito e dar prosseguimento no feito atentando-se que o 
requerimento de consultas por meio de sistemas judiciais (BACEN, 
RENAJUD e outros) deverá ser acompanhado de custas CÓDIGO 
1007, para cada diligência requerida, nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7033814-28.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - 
DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDONIA
Advogados do(a) EXEQUENTE: MILEISI LUCI FERNANDES - 
RO3487, JAQUELINE FERNANDES SILVA - RO8128
EXECUTADO: FABIO MARINHO DA ROCHA
INTIMAÇÃO EXEQUENTE - ATUALIZAR O DÉBITO
Tendo em vista o decurso de prazo para pagamento espontâneo, 
fica a parte EXEQUENTE, no prazo de 05 (cinco) dias, intimada a 
atualizar o débito e dar prosseguimento no feito atentando-se que o 
requerimento de consultas por meio de sistemas judiciais (BACEN, 
RENAJUD e outros) deverá ser acompanhado de custas CÓDIGO 
1007, para cada diligência requerida, nos termos do art. 17 da Lei 
3.896/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7010866-63.2017.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: HUGO DELEON BARROS CASTRO
Advogado do(a) AUTOR: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES - 
MT8843
RÉU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Advogado do(a) RÉU: WILSON BELCHIOR - RO6484-A
INTIMAÇÃO PARTES - LAUDO PERICIAL
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 15 
(quinze) dias, acerca do laudo pericial apresentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7063017-40.2016.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA.
Advogados do(a) EXEQUENTE: MORGHANNA THALITA SANTOS 
AMARAL FERREIRA - RO6850, MARCOS DONIZETTI ZANI - 
RO613
EXECUTADO: AVELINO BERTOLO JUNIOR EIRELI e outros
Intimação AUTOR - MANDADO POSITIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 8ª Vara Cível Processo nº: 7054613-
97.2016.8.22.0001 
Classe: Cumprimento de sentença 
Assunto: Contratos Bancários 
EXEQUENTES: Banco Bradesco S/A, CARLOS CORREIA DA 
SILVA 
ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: NELSON WILIANS FRATONI 
RODRIGUES OAB nº SP128341 
EXECUTADOS: ARYLTON ROCHA GAMA, A ROCHA GAMA - 
ME, Banco Bradesco S/A 
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: CARLOS CORREIA DA SILVA 
OAB nº RO3792, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB 
nº SP128341 
S E N T E N Ç A
Vistos, etc.
Trata-se de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais 
do exequente Carlos Correia da Silva em face do Banco 
Bradesco.
O exequente concordou com o valor apresentado pelo requerido, 
no entanto, considerando o cálculo apresentado pela Contadoria, 
entendo este como correto.
Assim, ante a satisfação da obrigação informada nos autos, 
determina-se:
a) a extinção do feito, nos termos do art. 924, II, do CPC/2015;
b) que o executado proceda ao pagamento das custas finais, no 
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto e inscrição em 
dívida ativa, cuja guia deverá ser gerada pelo endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7i-
nYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1. 
c) apresente o Banco Bradesco, dados bancários para transferência 
do valor remanescente, no prazo de 05 dias.
P. R. I. e, após o trânsito em julgado, procedido ao pagamento das 
custas ou sua inscrição em dívida ativa, arquivem-se os autos, com 
as cautelas devidas.
Porto Velho/RO, 18 de novembro de 2019.
Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria Souza 
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7054613-97.2016.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CARLOS CORREIA DA SILVA e outros
Advogado do(a) EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI 
RODRIGUES - RO4875
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EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros (2) 
Advogado do(a) EXECUTADO: CARLOS CORREIA DA SILVA - 
RO3792
Advogado do(a) EXECUTADO: CARLOS CORREIA DA SILVA - 
RO3792
Advogado do(a) EXECUTADO: NELSON WILIANS FRATONI 
RODRIGUES - RO4875
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte AUTORA intimada acerca do ALVARÁ JUDICIAL 
ID 32672240 (SENTENÇA/ALVARÁ), devendo proceder a retirada 
via internet, bem como efetuar seu levantamento no prazo de 
validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores 
serem transferidos para a Conta Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7059777-43.2016.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E 
CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: IZABEL CELINA PESSOA 
BEZERRA CARDOSO - RO796, CAMILA BEZERRA BATISTA - 
RO7212, MARCOS RODRIGO BENTES BEZERRA - RO644
EXECUTADO: MAICON WILLIAN DE SOUZA
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/
se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e 
arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7050516-20.2017.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JHONE DIAS DE ANDRADE
Advogado do(a) AUTOR: VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES - 
RO6985
RÉU: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 
FINANCEIROS S.A.
Advogados do(a) RÉU: ALAN DE OLIVEIRA SILVA - SP208322, 
LUCIANO DA SILVA BURATTO - SP179235
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/
se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e 
arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7028665-51.2019.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: LELIA DE OLIVEIRA RIBEIRO GOMES NETA
Advogado do(a) EXEQUENTE: LELIA DE OLIVEIRA RIBEIRO 
GOMES NETA - RO4308
EXECUTADO: LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUICAO 
LIMITADA

Advogado do(a) EXECUTADO: ELLEN CRISTINA GONCALVES 
PIRES - RO8158
INTIMAÇÃO Fica a parte Executada , por meio de seu advogado, 
no prazo de 5 dias, intimada acerca da petição da exequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7013086-97.2018.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: CAROLINE CARRANZA 
FERNANDES - RO1915
EXECUTADO: P. M. DA SILVA JUNIOR - ME
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/
se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e 
arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7024512-72.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: PLANETA DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA
Advogado do(a) AUTOR: HENRIQUE COSTA MARQUES 
BARBOSA - RO9510
RÉU: VALDSON JUNIOR BRAGADO ALECRIM 
Intimação PARTES - PROVAS
Ficam AS PARTES intimadas para, no prazo de 05 (cinco) 
dias, manifestarem-se acerca de quais provas pretendem produzir, 
indicando os pontos controvertidos e justificando sua necessidade, 
sob pena de indeferimento e julgamento antecipado. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
ÓRGÃO EMITENTE: Porto Velho - 8ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO 
(Prazo: 20 dias)
- DO REQUERIDO: Livraria Escolar Limitada - ME,pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ: 05.882.337/0001-93, na 
pessoa de seu representante legal, atualmente em lugar incerto e 
não sabido;
- DOS AUSENTES INCERTOS E DESCONHECIDOS;
FINALIDADE: CITAR a parte requerida acima indicada e os ausentes 
incertos e desconhecidos para tomar conhecimento da Ação de 
Usucapião do imóvel o Lote de Terra Urbano nº 6272, quadra 23, 
localizado na Rua Transamazônica, nº 6272, Bairro Cuniã, no 
Município de Porto Velho/RO. Lote em litígio possui Área 600 m2 
(seiscentos metros quadrados ) que está registrado em nome do 
Requerido perante o 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca 
de Porto Velho, conforme Certidão de Inteiro Teor ID 31478046, 
sob a matrícula nº 23.230, com as seguintes confrontações: Frente, 
com Rua 06; Fundos, com o lote nº 02; Lado direito, com o lote nº 
11; Lado esquerdo, com o lote nº 13. Medindo o lote 15,00m de 
frente por 38,00m de fundo. O prazo de DEFESA de 15 dias inicia-
se a partir do término do prazo do edital.
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ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 
aceitos como sendo verdadeiros os fatos articulados pela parte 
Autora.
OBSERVAÇÃO: Caso não tenha condições de constituir advogado 
particular, deverá procurar a Defensoria Pública. Em caso de 
revelia, será nomeado curador especial nos termos do art. 257, 
IV do CPC. A presente ação pode ser consultada pelo endereço 
eletrônico http://pjeconsulta.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.
seam (nos termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de 
dezembro de 2013 do Conselho Nacional de Justiça)
Processo: 7039598-83.2019.8.22.0001
Classe: USUCAPIÃO (49)
Requerente: RAFAEL BALIEIRO SANTOS e outros
Requerido: LIVRARIA ESCOLAR LIMITADA - ME, CNPJ: 
05.882.337/0001-93 
DECISÃO ID 31493352: 1. Retifique-se o valor da causa para R$ 
18.016,73 (ID 31478043). 2. Defiro, por ora, a gratuidade processual 
à requerente. 2. Citem-se os requeridos, bem como os confinantes 
declinados na inicial, pessoalmente (artigo 246, § 3º, CPC), e, por 
edital com prazo de 20 (vinte) dias, dos réus em lugar incerto e 
dos eventuais interessados (artigo 259, inciso I, do CPC), para que 
respondam aos termos da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias. 
3. Aos citados por edital desde logo nomeio curador especial na 
pessoa do Defensor Público atuante nesta função. 4. Este despacho 
servirá como carta/mandado, assim, neste ato, vossa senhoria 
está sendo citada para apresentar sua defesa, no prazo de 15 
(quinze) dias. Adverte-se a parte requerida que, se não contestar 
a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as 
alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC/2015). A 
petição inicial poderá ser consultada pelo endereço eletrônico: 
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam usando o código: 19091015344480100000028890229 (nos 
termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de dezembro de 
2013 do Conselho Nacional de Justiça). Não tendo condições de 
constituir advogado a parte deverá procurar a Defensoria Pública, 
com endereço na Rua Padre Chiquinho, n. 913, Pedrinhas, nesta. 
5. Intimem-se, via sistema, os representantes da Fazenda Pública 
da União (Procuradoria Federal), do Estado e do Município, para 
manifestarem se possuem interesse na causa. 6. Intime-se o 
Ministério Público.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019.
Kéli Cristina Dias Monteiro Flores
Gestora CPE
Cad. 204619-9
Data e Hora
20/11/2019 08:34:34
Validade: 31/08/2019, conforme estabelece o Art. 22, inciso I, letra 
“a” e “b”, da Instrução Presidencial Nº 001/2012 – PR, publicada no 
DJE nº 031 de 15/02/2012.
a
4090
Caracteres
3610
Preço por caractere
0,01940
Total (R$)
70,03

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7039587-54.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: EUNICE DUARTE DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: BIANCA BART SOUZA - RO9715

RÉU: CATETO
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS EDITAL Fica a parte AUTORA 
intimada a proceder o recolhimento de custas para publicação do 
Edital no DJ, no prazo de 05 (cinco) dias, sob o CÓDIGO 1027. 
O boleto deverá ser gerado no sistema de controle de custas 
processuais no seguinte link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/
pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7050788-14.2017.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: AUTO POSTO IRMAOS BATISTA LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ANDRE RICARDO STRAPAZZON 
DETOFOL - RO4234
EXECUTADO: MURILO AMARIO BEZERRA
INTIMAÇÃO Fica a parte Autora, por meio de seu advogado, 
no prazo de 05 dias, intimada sobre a certidão de dívida judicial 
expedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7035769-31.2018.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARIA NAZARETE PEREIRA DA 
SILVA - RO1073
EXECUTADO: B B ELETRO LTDA - ME
Advogados do(a) EXECUTADO: SABRINA PUGA - RO4879, 
MANUELA GSELLMANN DA COSTA - RO3511, MEIRE ANDREA 
GOMES - RO1857
INTIMAÇÃO Fica a parte Autora, por meio de seu advogado, 
no prazo de 05 dias, intimada sobre a certidão de dívida judicial 
expedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7048928-41.2018.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: LILIAN LEITE VIEIRA
Advogado do(a) AUTOR: JOSE MARIA ALVES LEITE - RO7691
RÉU: EDUARDO LUIZ FARINA
Advogados do(a) RÉU: RAIMISSON MIRANDA DE SOUZA - 
RO5565, OCTAVIA JANE LEDO SILVA - RO1160
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual 
será realizada na sala de audiências da CEJUSC, conforme 
informações abaixo:
Tipo: Mediação Sala: SALA CEJUSC Data: 04/12/2019 Hora: 
16:00 
- Audiências até dez/2019: CEJUSC localizada na Rua Quintino 
Bocaiúva, nº 3061, esquina com a Av. Jorge Teixeira, Bairro 
Embratel, Nesta.
Ficam as partes devidamente intimadas.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7048928-41.2018.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: LILIAN LEITE VIEIRA
Advogado do(a) AUTOR: JOSE MARIA ALVES LEITE - RO7691
RÉU: EDUARDO LUIZ FARINA
Advogados do(a) RÉU: RAIMISSON MIRANDA DE SOUZA - 
RO5565, OCTAVIA JANE LEDO SILVA - RO1160
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual 
será realizada na sala de audiências da CEJUSC, conforme 
informações abaixo:
Tipo: Mediação Sala: SALA CEJUSC Data: 04/12/2019 Hora: 
16:00 
- Audiências até dez/2019: CEJUSC localizada na Rua Quintino 
Bocaiúva, nº 3061, esquina com a Av. Jorge Teixeira, Bairro 
Embratel, Nesta.
Ficam as partes devidamente intimadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7014267-02.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MAGNUN FRAZAO DA SILVA
RÉU: LAGOA AZUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
EIRELI, JULIANY PINHEIRO CAMARA DE MACEDO
Advogado do(a) RÉU: LESTER PONTES DE MENEZES JUNIOR 
- RO2657
Advogado do(a) RÉU: LESTER PONTES DE MENEZES JUNIOR 
- RO2657
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual 
será realizada na sala de audiências da CEJUSC, conforme 
informações abaixo:
Tipo: Mediação Sala: SALA CEJUSC Data: 05/12/2019 Hora: 
10:30 
- Audiências até dez/2019: CEJUSC localizada na Rua Quintino 
Bocaiúva, nº 3061, esquina com a Av. Jorge Teixeira, Bairro 
Embratel, Nesta.
Ficam as partes devidamente intimadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0015089-86.2014.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: DIOGO HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA
Advogados do(a) AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA 
- RO1073, CARLOS ALBERTO TRONCOSO JUSTO - RO535-A
RÉU: CLARO S.A.
Advogados do(a) RÉU: ISRAEL AUGUSTO ALVES FREITAS 
DA CUNHA - RO2913, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 
RO6235-A
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ

Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo 
de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 
3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, 
desde que apresentado pedido descritivo, acompanhado de 
planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, 
visando a intimação da parte adversa ao início do cumprimento de 
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7047708-71.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: KEFNE FERREIRA BARBOSA
Advogados do(a) AUTOR: MARIA JARINA DE SOUZA MANOEL - 
RO8045, KARINA ROCHA PRADO - RO1776
RÉU: BANCO ITAUCARD S.A.
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual 
será realizada na sala de audiências da CEJUSC, conforme 
informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA CEJUSC Data: 28/02/2020 Hora: 
16:30 
- Audiências até dez/2019: CEJUSC localizada na Rua Quintino 
Bocaiúva, nº 3061, esquina com a Av. Jorge Teixeira, Bairro 
Embratel, Nesta.
Ficam as partes devidamente intimadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7050489-66.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: A. L. F. M. e outros
Advogado do(a) AUTOR: FRANCINE DE FREITAS FERNANDE - 
RO9382
Advogado do(a) AUTOR: FRANCINE DE FREITAS FERNANDE - 
RO9382
RÉU: GOL LINHAS AEREAS S.A.
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual 
será realizada na sala de audiências da CEJUSC, conforme 
informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA CEJUSC Data: 28/02/2020 Hora: 
11:00 
- Audiências até dez/2019: CEJUSC localizada na Rua Quintino 
Bocaiúva, nº 3061, esquina com a Av. Jorge Teixeira, Bairro 
Embratel, Nesta.
Ficam as partes devidamente intimadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0009656-67.2015.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
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AUTOR: RENA ASSIS BRAZ
Advogado do(a) AUTOR: MARCIO ROBERTO DE SOUZA - 
RO4793
RÉU: Direcional Ambar Empreendimentos Imobiliários Ltda
Advogados do(a) RÉU: MANUELA GSELLMANN DA COSTA - 
RO3511, ROBERTO JARBAS MOURA DE SOUZA - RO1246
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo 
de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 
3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, 
desde que apresentado pedido descritivo, acompanhado de 
planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, 
visando a intimação da parte adversa ao início do cumprimento de 
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7025128-47.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: IVONEI LEITAO DE SOUZA
Advogados do(a) AUTOR: PRISCILA FRANCIELLEN FRANCO 
LOURENCO - RO8417, ALINE SILVA CORREA - RO4696
RÉU: LUCIENE FERREIRA CUELLAR
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual 
será realizada na sala de audiências da CEJUSC, conforme 
informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA CEJUSC Data: 02/03/2020 Hora: 
09:00 
- Audiências até dez/2019: CEJUSC localizada na Rua Quintino 
Bocaiúva, nº 3061, esquina com a Av. Jorge Teixeira, Bairro 
Embratel, Nesta.
- Audiências a partir de jan/2020 (exceto Execução Fiscal): CEJUSC 
localizada na Av. Pinheiro Machado, 777, Olaria, Nesta.
Ficam as partes devidamente intimadas.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo nº: 7034417-
04.2019.8.22.0001 Classe: Monitória Assunto: Correção Monetária 
AUTOR: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO 
PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER ADVOGADO 
DO AUTOR: ALEXANDRE PAIVA CALIL OAB nº RO2894 RÉU: 
ESTANLER FERREIRA DE SOUZA ADVOGADO DO RÉU: 
SENTENÇA
Vistos.
AUTOR: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO 
PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER propôs de Ação 
Monitória em face de RÉU: ESTANLER FERREIRA DE SOUZA, 
pretendendo o recebimento de valores expressos em documentos 
sem força executiva apresentados com a inicial, que importariam 
em R$ 882,37 .
O requerido, apesar de citado, deixou transcorrer in albis o prazo 
concedido para que efetuasse o pagamento dos valores ou 
opusesse embargos.
Como consequência, cabe o julgamento imediato do processo, na 
forma preestabelecida no art. 701, §2º do Código de Processo Civil 
de 2015. Dessa forma, constituo de pleno direito, por sentença, o 
título executivo judicial e converto o mandado inicial em mandado 
executivo, observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da 
parte especial do CPC/2015.

Julgo procedente o pedido nos termos do art. 487, I do CPC.
Honorários advocatícios de 10% nos termos do despacho inicial.
Condeno a parte requerida em custas processuais.
A parte autora, caso queira, deverá peticionar requerendo a 
execução do título executivo constituído nestes autos, apresentando 
planilha de cálculo atualizada, para dar início à fase de cumprimento 
de sentença.
Não havendo requerimento do credor para a execução da sentença, 
proceda-se às baixas e comunicações pertinentes.
Pagas as custas processuais ou inscritas em dívida ativa e protesto 
em caso de não pagamento.
P.R.I.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 .
Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria Souza 
Juiz (a) de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 8ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo nº: 
7050151-92.2019.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Desconsideração da Personalidade Jurídica
AUTOR: EDSON MAURO SANTO ARAUJO
ADVOGADO DO AUTOR: RENAN GOMES MALDONADO DE 
JESUS OAB nº RO5769
RÉU: JARDEL PRADO DE ARAUJO
ADVOGADO DO RÉU: 
D E S P A C H O
Vistos.
Cumpre salientar que não cabem embargos declaratórios, ou 
qualquer recurso, em face de despacho (art. 1.001, CPC) e que 
tratando-se de incidente de desconsideração da personalidade 
jurídica os sócios devem integrar o polo passivo desde o início 
da demanda, porquanto a pretensão do requerente é atingir o 
patrimônio desses com eventual provimento favorável, e, portanto, 
todos devem ser citados para exercício do contraditório.
O autor, deverá emendar a inicial para indicar as qualificações de 
ambos os sócios, para inclusão no polo passivo, e na justificada 
impossibilidade de não possuir acesso aos dados de qualificação e 
necessários à citação, deverá indicar as medidas pretendidas para 
obtenção dos dados.
Prazo de 15 (quinze) dias para regularização, sob pena de 
indeferimento da inicial.
Intime-se.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 .
Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria Souza 
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo nº: 7006378-
94.2019.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível 
Assunto: Seguro 
AUTOR: LUCAS GOMES DA SILVA 
ADVOGADO DO AUTOR: GENIVAL FERNANDES DE LIMA OAB 
nº RO2366 
RÉU: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. 
ADVOGADO DO RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES 
OAB nº RJ5369, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES OAB nº 
RJ5369 
SENTENÇA
Vistos, etc.
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I - Relatório
Lucas Gomes da Silva ajuizou cobrança de seguro DPVAT em face 
de RÉU: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 
ambos com qualificação nos autos, afirmando ter sido vítima de 
acidente de trânsito em 19/10/2018, o qual lhe ocasionou debilidade. 
Afirma que o pagamento administrativo de R$ 675,00 fora menor 
que o devido, que seria o valor de R$ 4.725,00. Postulou a 
condenação da requerida ao pagamento da complementação de 
R$ 4.050,00. Juntou procuração, ocorrência policial, documentos 
hospitalares etc. 
Despacho inicial com deferimento da gratuidade da justiça e 
encaminhamento da demanda à sistema de mutirão DPVAT com 
audiência de conciliação e perícia na mesma solenidade. 
A requerida apresentou contestação argumentando preliminar 
de ausência de comprovante de residência e ilegibilidade dos 
documentos essenciais. Defende que já houve pagamento 
administrativo, não havendo valor para ser complementado. Apontou 
a necessidade de perícia judicial, afirmando que os documentos e 
conclusões médicas extrajudiciais não são hábeis a fundamentar a 
decisão judicial de mérito. Teceu comentários sobre as gradações 
de indenizações de acordo com o grau de lesão sofrida. Juntou 
documentos. Requereu a improcedência da demanda.
Laudo pericial médico produzido no mutirão DPVAT constando 
debilidade definitiva, parcial no “pé esquerdo” em grau de 50%, e 
oportunizada manifestação na audiência de tentativa de conciliação 
na mesma data.
É o relatório, decido.
II – Fundamentação
Das preliminares
a) Da preliminar de ausência de comprovante de residência
Alega o requerido que o autor não teria juntado comprovante de 
residência, essencial para prosseguimento da ação.
Em análise aos autos, verifico que o endereço cadastrado pelo 
autor na peça inicial é o mesmo descrito na procuração outorgada 
ao patrono ID 24834516, bem como idêntico aquele constante do 
boletim de acidente de trânsito (ID 24834533, Pág.1) e do prontuário 
médico (ID 24835052,Pág.1).
Logo, o endereço do autor resta devidamente comprovado pelo 
conjunto dos documentos juntados aos autos, não havendo 
necessidade de extinção do feito por este motivo.
Assim, afasto a preliminar
b) Da ilegibilidade de documentos essenciais
O requerido suscita ainda a ilegibilidade dos documentos boletim 
de ocorrência e de primeiro atendimento médico, sob a justificativa 
que são essenciais para análise da veracidade das alegações.
Pois bem.
Compulsando o feito, observo que o boletim de acidente de trânsito 
(ID 24834533, Pág.1) encontra-se perfeitamente legível, contendo 
as informações necessárias para análise do mérito da demanda. 
Do mesmo modo, no prontuário de atendimento no pronto socorro 
do Hospital João Paulo II (ID 24835052,Pág.1) constam todos os 
dados principais para avaliação do juízo.
Assim, rejeito a preliminar apontada.
Do mérito
Versam os presentes sobre Ação de Cobrança de seguro DPVAT, 
em razão de invalidez permanente.
É incontroversa a ocorrência do acidente que acometera a parte 
autora. 
Consoante estabelece a Lei nº 6.194/74 (com atualizações das leis 
11.482/07 e 11.945/2009) é devido o pagamento de indenização 
à pessoa que, em decorrência de acidente envolvendo veículos 
automotores de via terrestre, se tornou permanentemente inválida. 
A invalidez permanente, portanto, pressupõe perda anatômica ou 
funcional de membros, sentidos ou funções do corpo humano, as 
quais estão enumeradas na tabela anexa à lei 6.194/74.
De acordo com a citada lei, o pagamento da indenização 
será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 
decorrente, independentemente da existência de culpa, e variará 
financeiramente de acordo com a intensidade da lesão sofrida, 
seguindo tabela de valores. Nesse ponto, o requerente trouxe aos 
autos a certidão de ocorrência policial, a qual evidencia que ele se 
envolveu em acidente de trânsito.

A perícia médica judicial apontou debilidade definitiva parcial no pé 
esquerdo em percentual de 50%.
Comprovada a debilidade e incontroverso o nexo de causalidade 
entre esta e o acidente de trânsito acima mencionado, resta 
reconhecido o dever da requerida em indenizar o requerente.
No tocante ao valor da indenização, estabelece o art. 3º, II da 
lei 6.194/74, que, nos casos de invalidez permanente, será de 
até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O parágrafo 1º 
do citado artigo, determina que sejam as lesões enquadradas na 
tabela anexa à respectiva lei, apurando-se o grau de invalidez e, 
consequentemente, o valor devido pelas seguradoras.
Considerando as peculiaridades da lesão, seu enquadramento 
inicial se daria no item “perda anatômica e/ou funcional completa 
de um dos pés” da tabela indenizatória, sendo que este representa 
50% do valor do teto de R$ 13.500,00, logo resultando num 
valor inicial de R$ 6.750,00.Todavia, o laudo aponto que o grau 
dessa lesão fora em 50%, assim aplicando-se esse percentual ao 
valor anterior têm-se como indenização devida o quantum de R$ 
3.375,00.
Assim, a indenização, portanto, totaliza R$ 2.700,00, já abatidos os 
R$ 675,00 pagos administrativamente.
Os juros devem incidir a partir da citação e a correção monetária a 
partir do evento danoso, conforme Enunciado de Súmula nº 580 do 
Superior Tribunal de Justiça. 
A correção monetária deve obedecer a tabela divulgada pelo 
Tribunal de Justiça de Rondônia, e os juros serão de 1% ao mês, 
conforme dispõe o art. 406 do novo Código Civil.
III - Dispositivo
Ante o Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do Código de 
Processo Civil, JULGO, por sentença com resolução de mérito, 
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e 
determino a condenação da requerida ao pagamento ao requerente 
do valor de R$ 2.700,00, com juros de 1% ao mês a partir da citação 
e correção monetária desde o evento danoso, segundo os índices 
divulgados pelo TJRO.
Considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes 
ao pagamento de metade custas. Condeno a parte requerida 
ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor da 
condenação e a parte autora ao pagamento de 10% do valor que 
sucumbiu, nos termos do art. 85, § 2º do Novo Código de Processo 
Civil.
As verbas acima restam suspensas em relação à parte autora em 
virtude da gratuidade da justiça que é detentora.
Pagas as custas, ou inscritas em dívida ativa em caso não 
pagamento, o que deverá ser certificado, arquivem-se.
Expeça-se alvará em favor da perita, observando os dados do 
depósito ID 30252287 (Pág.2).
P. R. I.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 .
Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria Souza 
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo nº: 7024901-
57.2019.8.22.0001 Classe: Monitória Assunto: Correção Monetária 
AUTOR: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO 
PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER ADVOGADO DO 
AUTOR: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS OAB nº RO3208 RÉU: 
LUIZ ANTONIO MOURAO DE MELO ADVOGADO DO RÉU: 
SENTENÇA
Vistos.
AUTOR: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO 
PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER propôs de Ação 
Monitória em face de RÉU: LUIZ ANTONIO MOURAO DE MELO, 
pretendendo o recebimento de valores expressos em documentos 
sem força executiva apresentados com a inicial, que importariam 
em R$ 2.691,45 .
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O requerido, apesar de citado, deixou transcorrer in albis o prazo 
concedido para que efetuasse o pagamento dos valores ou 
opusesse embargos.
Como consequência, cabe o julgamento imediato do processo, na 
forma preestabelecida no art. 701, §2º do Código de Processo Civil 
de 2015. Dessa forma, constituo de pleno direito, por sentença, o 
título executivo judicial e converto o mandado inicial em mandado 
executivo, observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da 
parte especial do CPC/2015.
Julgo procedente o pedido nos termos do art. 487, I do CPC.
Honorários advocatícios de 10% nos termos do despacho inicial.
Condeno a parte requerida em custas processuais.
A parte autora, caso queira, deverá peticionar requerendo a 
execução do título executivo constituído nestes autos, apresentando 
planilha de cálculo atualizada, para dar início à fase de cumprimento 
de sentença.
Não havendo requerimento do credor para a execução da sentença, 
proceda-se às baixas e comunicações pertinentes.
Pagas as custas processuais ou inscritas em dívida ativa e protesto 
em caso de não pagamento.
P.R.I.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 .
Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria Souza 
Juiz (a) de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 
- 
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 8ª Vara Cível Processo nº: 7049427-
59.2017.8.22.0001 
Classe: Cumprimento de sentença 
Assunto: Indenização por Dano Material 
EXEQUENTE: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 
ALMEIDA SANTOS OAB nº DF273843 
EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 
ADVOGADO DO EXECUTADO: ERICA CRISTINA CLAUDINO 
OAB nº RO6207, SABRINA CRISTINE DELGADO PEREIRA OAB 
nº RO8619, ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO OAB nº 
RO635, ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO OAB nº RO635 
S E N T E N Ç A
Vistos, etc.
Ante a satisfação da obrigação informada nos autos, determina-
se:
a) a expedição de alvará em favor do credor;
b) a extinção do feito, nos termos do art. 924, II, do CPC/2015;
c) que o executado proceda ao pagamento das custas finais, no 
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto e inscrição em 
dívida ativa, cuja guia deverá ser gerada pelo endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7i-
nYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1. 
P. R. I. e, após o trânsito em julgado, procedido ao pagamento das 
custas ou sua inscrição em dívida ativa, arquivem-se os autos, com 
as cautelas devidas.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 . 
Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria Souza 
Juiz (a) de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 8ª Vara Cível Processo nº: 7052495-
46.2019.8.22.0001 
Classe: Embargos à Execução 
Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 
EMBARGANTE: J. C. CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP 
ADVOGADO DO EMBARGANTE: RENNER PAULO CARVALHO 
OAB nº RO3740 

EMBARGADO: BUENO & CECHIM LTDA 
ADVOGADO DO EMBARGADO: 
SENTENÇA
Trata-se de embargos à execução que tramitam nos autos principais 
nº 7035495-33.2019.822.0001.
Compulsando aquele feito, verifico que o mandado de citação foi 
juntado aos autos em 29/10/2019, tendo o embargante tomado 
ciência naquele ato que o prazo para oferecimento de embargos 
seria de 15 dias úteis.
Assim, o prazo para oposição dos embargos findou em 
20/11/2019.
Neste caso, como o embargante ajuizou os embargos à execução 
em 21/11/2019, reconheço de ofício a intempestividade dos 
embargos.
Dessa forma, à luz do art. 918, I, do CPC, o juiz rejeitará liminarmente 
os embargos quando intempestivos.
Desta forma, com fulcro no artigo 485, inciso I c/c art. 918, I,, 
ambos do Código de Processo Civil/2015, rejeito liminarmente os 
embargos, indeferindo a petição inicial, e julgo extinto o feito, sem 
julgamento de mérito.
Sem custas finais e verba honorária.
Translade-se esta sentença para os autos principais da execução 
nº 7035495-33.2019.822.0001.
P. R. I. C.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 .
Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria Souza 
Juiz (a) de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7047662-82.2019.8.22.0001
Classe : DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO 
COM COBRANÇA (94)
AUTOR: FUMIKO OKABAYASHI
Advogados do(a) AUTOR: DANIEL GAGO DE SOUZA - RO4155, 
ERNANDE DA SILVA SEGISMUNDO - RO532, FABRICIO DOS 
SANTOS FERNANDES - RO1940
RÉU: UNIFATEC - UNIDADE DE SERVICO DE ENSINO SUPERIOR 
EM CIENCIAS DA SAUDE ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA 
EIRELI
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual 
será realizada na sala de audiências da CEJUSC, conforme 
informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA CEJUSC Data: 02/03/2020 Hora: 
11:00 
- Audiências até dez/2019: CEJUSC localizada na Rua Quintino 
Bocaiúva, nº 3061, esquina com a Av. Jorge Teixeira, Bairro 
Embratel, Nesta.
- Audiências a partir de jan/2020 (exceto Execução Fiscal): CEJUSC 
localizada na Av. Pinheiro Machado, 777, Olaria, Nesta.
Ficam as partes devidamente intimadas.
Processo nº: 7005179-37.2019.8.22.0001 Classe: Monitória 
Assunto: Correção Monetária AUTOR: ASSOCIACAO DOS 
TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO NO ESTADO DE 
RONDONIA - ASPER ADVOGADO DO AUTOR: MARCELO 
ESTEBANEZ MARTINS OAB nº RO3208 RÉU: CLEOMILSON 
LIMA DE ALMEIDA ADVOGADO DO RÉU: D E S P A C H O
Vistos.
Realizada a consulta do endereço do requerido por meio 
do sistema informatizado BACENJUD, esta restou frutífera.
Intime-se o autor a se manifestar acerca dos documentos solicitados, 
no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.
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Segue, em anexo, o detalhamento da consulta.
Intimem-se.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 .
Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria Souza 
Juiz (a) de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 8ª Vara Cível Processo nº: 7014295-
67.2019.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível 
Assunto: Inadimplemento 
AUTOR: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO 
DOS SERVIDORES DO PO 
ADVOGADO DO AUTOR: ROZINEI TEIXEIRA LOPES OAB nº 
RO5195 
RÉU: G. S. DOS ANJOS - ME 
ADVOGADO DO RÉU: 
SENTENÇA
Vistos, etc.
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 
SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL DO ESTADO 
DE RONDÔNIA - CREDIFORTE ajuizou Ação de Cobrança 
em desfavor de G. S. DOS ANJOS – ME, ambas as partes com 
qualificação nos autos, informando ser credora da requerida, em 
razão da utilização do limite de cartão de crédito, limite de cheque 
especial e adiantamento a depositante, e restado inadimplente. 
Ainda afirmou que apesar de ter tentado a composição amigável, 
não houve o adimplemento. Postulou a condenação da requerida 
ao pagamento de R$ 21.760,76 atualizado até 11/04/2018. Juntou 
documentos.
Despacho inicial (ID. 26305437).
Citada (ID. 31535592), a requerida permaneceu inerte, não 
apresentando defesa nos autos.
É o relatório. Decido.
Primacialmente, cumpre registrar que não tendo a requerida 
apresentado antítese à ação, restou caracterizada a revelia que, 
além de autorizar o julgamento antecipado da lide, nos moldes 
do art. 355, I, do Estatuto Processual Civil Pátrio, importa em ficta 
confessio dos fatos articulados na inicial, a teor do preceito inserto 
no art. 344 do códex.
Versam os presentes sobre ação de cognição de natureza 
condenatória, em que a requerente pretende receber os numerários 
que diz ter direito em razão de sua condição de credora perante a 
requerida.
A parte autora anexou nestes autos, documentos que atestam seu 
direito e interesses, ao demonstrar que de fato é credora do valor 
pleiteado.
Por outro lado, não há qualquer instrumento que ateste ter sido 
efetuado o pagamento devido. 
Decorre não somente pelo alegado e provado pelo autor, mas 
da falta de instrumento hábil pela parte ré, para demonstrar sua 
isenção, ou impor fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 
direito vindicado.
Em verdade, o que se tem nos autos é a inadimplência atestada 
pelos documentos. 
A ausência de contestação torna este fato incontroverso, razão 
pela qual reconheço o direito da autora e o dever de pagar do 
requerido. 
Por isso e por tudo o mais que consta dos autos, tenho por 
verdadeiros os fatos suscitados pela parte autora.
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, 
JULGO PROCEDENTE, por sentença com resolução de mérito, o 
pedido formulado na inicial, e condeno o requerido ao pagamento 
de R$ 21.760,76, que deverá ser corrigido monetariamente a partir 
de 12/04/2018 e sobre o qual deverá incidir juros moratórios desde 
a citação.

Sucumbente, condeno o requerido ao pagamento das custas 
processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor 
da condenação, nos termos do art. 85, § 2, do Código de Processo 
Civil.
Pagas as custas, ou inscritas em dívida ativa em caso não 
pagamento, o que deverá ser certificado, arquivem-se.
P.R.I.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 .
Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria Souza 
Juiz (a) de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 8ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo nº: 
7031129-53.2016.8.22.0001
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Despejo por Denúncia Vazia
EXEQUENTE: ENI ALVES ROCHA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MARIA DA CONCEICAO AGUIAR 
LEITE DE LIMA OAB nº RO5932, ANDREA AGUIAR DE LIMA OAB 
nº RO7098
EXECUTADO: LUIZ PAULO BARROS CAMARGO
ADVOGADO DO EXECUTADO: JOHNI SILVA RIBEIRO OAB nº 
RO7452 
D E S P A C H O
Vistos.
Houve erro material no trecho da decisão retro, onde consta: 
“Expeça-se alvará em favor da executada no valor de R$ 301,55.”
Razão pela qual retifico a decisão para constar: “Expeça-se alvará 
em favor da parte exequente no valor de R$ 301,55.”
Permanecem inalterados os demais termos da decisão.
Prossiga-se no cumprimento das determinações.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 .
Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria Souza 
Juiz (a) de Direito
Processo nº: 7050525-45.2018.8.22.0001 Classe: Usucapião 
Assunto: Usucapião Extraordinária, Usucapião da L 6.969/1981 
AUTOR: FRANCISCO ROGERIO CAMPOS ADVOGADO DO 
AUTOR: PEDRO PAULO BARBOSA OAB nº RO6833 RÉUS: 
MARIA ELISANGELA MERENCO DO NASCIMENTO, ADAILTON 
GOMES DO NASCIMENTO ADVOGADOS DOS RÉUS: D E S P 
A C H O
Vistos.
Realizada a consulta do endereço do requerido Adailton Gomes do 
Nascimento por meio do sistema informatizado BACENJUD, esta 
restou frutífera.
Intime-se o autor a se manifestar acerca dos documentos solicitados, 
no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.
Segue, em anexo, o detalhamento da consulta.
Intimem-se.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 .
Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria Souza 
Juiz (a) de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7008205-48.2016.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
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EXEQUENTE: JOMARILDA BARBOSA LACERDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: FAUSTO SCHUMAHER ALE - 
RO4165
EXECUTADO: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A
Advogados do(a) EXECUTADO: DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS 
- RO2013, ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO635, 
MARCIO MELO NOGUEIRA - RO2827, BRUNA TATIANE DOS 
SANTOS PINHEIRO SARMENTO - RO5462
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL 
expedido, devendo proceder a retirada do alvará expedido 
via internet, bem como efetuar seu levantamento no prazo de 
validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores 
serem transferidos para a Conta Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7017902-93.2016.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MANOEL VERISSIMO FERREIRA NETO e outros
Advogados do(a) EXEQUENTE: REYNALDO DINIZ PEREIRA 
NETO - RO4180, MANOEL VERISSIMO FERREIRA NETO - 
RO3766
EXECUTADO: DAYAN CAVALCANTE SALDANHA
Advogados do(a) EXECUTADO: JANUS PANTOJA OLIVEIRA DE 
AZEVEDO - RO1339, JOSE TEIXEIRA VILELA NETO - RO4990, 
PRISCILA RAIANA GOMES DE FREITAS - RO8352
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL 
expedido, devendo proceder a retirada do alvará expedido 
via internet, bem como efetuar seu levantamento no prazo de 
validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores 
serem transferidos para a Conta Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo 
nº: 0016859-56.2010.8.22.0001 Classe: Execução de Título 
Extrajudicial Assunto: Cédula de Crédito Bancário EXEQUENTE: 
BANCO DA AMAZONIA SA ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
MICHEL FERNANDES BARROS OAB nº RO1790 EXECUTADOS: 
COMPANY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, 
ELIANE REGINA RODRIGUES DA SILVA, ANTONIO CARLOS 
ORTEGA DE OLIVEIRA ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: 
EDIVO COSTA ROCHA OAB nº RO2861 D E S P A C H O
Vistos.
Realizado o bloqueio on-line de valores por meio do sistema 
BACENJUD, a consulta atesta que restou infrutífera a tentativa.
Segue, em anexo, o detalhamento do Bacenjud. 
Determino que o exequente se manifeste pela efetividade da 
execução, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, para:
a) indicar bens passíveis de penhora;
b) apresentar cálculo atualizado da dívida.
Se houver interesse em proceder às pesquisas junto aos sistemas 
informatizados à disposição do juízo, apresente a parte exequente, 
no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de pagamento de taxa 
referente a cada diligência judicial requerida, nos termos da Lei nº 
3896, de 24/08/2016, artigos 2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 
158, de 24/08/2016, sob pena de extinção.
Intimem-se.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 .
Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria Souza 
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo nº: 7023117-
45.2019.8.22.0001 Classe: Execução de Título Extrajudicial 
Assunto: Valor da Execução / Cálculo / Atualização EXEQUENTE: 
SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. 
APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA ADVOGADO DO 
EXEQUENTE: IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO 
OAB nº RO796, CAMILA GONCALVES MONTEIRO OAB nº 
RO8348, RENATA ZONATTO LOPES OAB nº PR7767, SAMIR 
RASLAN CARAGEORGE OAB nº RO9301, CAMILA BEZERRA 
BATISTA OAB nº RO7212 EXECUTADOS: CLAUDIO MARINHO 
DA SILVA, CINDY FERNANDA MARINHO MELO ADVOGADOS 
DOS EXECUTADOS: D E S P A C H O
Vistos.
Realizado o bloqueio on-line de valores por meio do BACENJUD, 
a consulta bloqueou parte dos valores devidos. Sendo assim, 
determinei sua transferência para conta judicial na Caixa Econômica 
Federal, agência 2848.
Intime-se a parte executada para se manifestar quanto à penhora, 
nos termos do artigo 854, § 3º do CPC/2015, no prazo de 5 (cinco) 
dias. Expeça-se carta de intimação caso não possua patrono 
constituído nos autos, do contrário, considerar-se-á intimada da 
publicação deste no Diário da Justiça ou será intimada pelo PJE.
Determino que o exequente se manifeste pela efetividade da 
execução, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, para:
a) indicar bens passíveis de penhora;
b) apresentar cálculo atualizado da dívida.
Se houver interesse em proceder às pesquisas junto aos sistemas 
informatizados à disposição do juízo, apresente a parte exequente, 
no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de pagamento de 
taxa referente a cada diligência judicial requerida por cada 
executado, nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 2º, 
VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de 
arquivamento.
Converto o bloqueio em penhora. Segue anexo o detalhamento do 
BACENJUD.
Decorrido o prazo sem manifestação quanto à penhora pela parte 
executada, expeça-se alvará para levantamento dos valores 
bloqueados.
VIAS DESTE DESPACHO SERVIRÃO COMO CARTA/
MANDADO
Intimem-se.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 .
Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria Souza 
Juiz (a) de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo 
nº: 7048239-31.2017.8.22.0001 Classe: Execução de Título 
Extrajudicial Assunto: Contratos Bancários EXEQUENTE: BANCO 
SANTANDER (BRASIL) S.A. ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
FLAVIO NEVES COSTA OAB nº DF28317 EXECUTADOS: IVAN 
DIAS DE BRITO, VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME 
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: D E S P A C H O
Vistos.
Realizado o bloqueio on-line de valores, por meio do BACENJUD, 
este restou infrutífero, por ser mínimo o valor, eis porque determino 
o seu desbloqueio.
Segue, em anexo, o detalhamento do Bacenjud. 
Determino que o exequente se manifeste pela efetividade da 
execução, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, para:
a) indicar bens passíveis de penhora;
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b) apresentar cálculo atualizado da dívida.
Se houver interesse em proceder às pesquisas junto aos sistemas 
informatizados à disposição do juízo, apresente a parte exequente, 
no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de pagamento de taxa 
referente a cada diligência judicial requerida por executado, nos 
termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 2º, VIII e 17, publicada 
no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de extinção.
Intimem-se.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 .
Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria Souza 
Juiz (a) de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7044097-81.2017.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARCOS DANIEL DE LIMA
Advogado do(a) AUTOR: VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES - 
RO6985
RÉU: TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES 
DE CREDITO LTDA
Advogados do(a) RÉU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA 
PIGNANELI - RO5546, EDSON ANTONIO SOUSA PINTO - 
RO4643
INTIMAÇÃO Ficam as partes intimadas acerca da petição 
ID32714408 do Perito, a qual informa agendamento para coleta de 
material gráfico.
“Local: Instituto de Criminalística “Dr. Gutemberg Mendonça 
Granja”
Rua Flores da Cunha nº 4370, B. Costa e Silva, Porto Velho/RO
Data: 18/12/2019
Hora: 09h30min”

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 8ª Vara Cível Processo nº: 7060093-
56.2016.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
AUTOR: ITAMAR DOS SANTOS FERREIRA 
ADVOGADO DO AUTOR: DOUGLAS CARVALHO DOS SANTOS 
OAB nº RO4069 
RÉU: JOAO RAMAO CHAVES ZARATE 
ADVOGADO DO RÉU: PEDRO ALEXANDRE ASSIS MOREIRA 
OAB nº RO3675 
SENTENÇA
Vistos, etc.
I - Relatório
Itamar dos Santos Ferreira ajuizou ação de indenização por danos 
morais em face de João Ramão Chaves Zarete alegando que, no 
dia 24 de junho de 2016, o requerido propôs a aprovação de uma 
moção de repúdio contra o autor, devido a uma suposta violência 
doméstica que teria praticado contra sua ex-mulher. Afirma que 
posteriormente surgiu um texto apócrifo na rede social Whatsapp, 
extremamente difundido, com a mesma calúnia da referida moção, 
principalmente entre os servidores da educação, segmento do qual 
faz parte o demandado. Afirma que a moção engendrada pelo 
requerido tomou enormes proporções, quando foi amplamente 
difundida na mídia estadual, seja por meio impresso ou eletrônico. 
Afirma que esta matéria caluniosa lhe provocou sérios prejuízos 
morais em seu ambiente de trabalho, causando o afastamento da 
presidência da instância estadual da CUT/RO. Diz ainda que a sua 
família foi exposta ao ridículo, tendo a intimidade lesada. Conclui 

que dívida a disputa da presidência da CUT/RO, o requerido, em 
comum acordo com outras pessoas, de forma livre e consciente 
se aproveitou dos acontecimentos envolvendo o autor e sua 
esposa e usou isso como tentativa de promover seu afastamento e 
retirada da entidade sindical. Afirma que juntou gravação de uma 
reunião com a Comissão da CUT Nacional, realizada na sede de 
do Sindicato dos Bancários de Porto Velho/RO, demonstrando 
a intenção do requerido em promover o afastamento do autor. 
Postulou os benefícios da justiça gratuita e danos morais no valor 
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Juntou documentos.
Despacho inicial deferiu os benefícios da justiça gratuita (ID 
7616251).
Regularmente citado, o requerido apresentou defesa. Afirma que 
a publicidade dada aos fatos foi realizada pelo próprio autor da 
demanda. Aduz que o autor enviou para os membros da Comissão 
que assinaram a moção de repúdio uma notificação extrajudicial 
ameaçando processá-las judicialmente. Alega que foi o próprio 
autor que pediu afastamento da presidência da CUT/RO e que seu 
o afastamento se deu por questões de falhas na gestão à frente 
da entidade. Ressaltou que não propôs a moção de repúdio e que 
apenas teria relatado os fatos que já eram conhecidos de todos na 
reunião. Afirma que a divulgação dos fatos é de responsabilidade 
do jornalista que veiculou a matéria. Menciona a ausência de 
apresentação da gravação que o autor relatou na petição inicial. 
Postulou a improcedência dos pedidos. Juntou documentos.
Réplica da parte autora apenas reafirmando os termos da petição 
inicial.
Proferida sentença de improcedência (ID. 12418815), o autor apelou 
sustentando cerceamento de defesa por não ter sido deferido seu 
pedido de produção de prova testemunhal.
O E. TJRO deu provimento ao recurso, anulando a sentença 
para retorno a este juízo com o fim de se realizar a instrução 
processual.
Instadas as partes a se manifestarem acerca das provas que 
pretendiam produzir, ambas as partes postularam pela produção 
de prova testemunhal.
Ata da audiência realizada, onde foram ouvidas duas testemunhas e 
dispensada a oitiva das demais pelas partes, sob o ID. 30471483.
Alegações finais do requerido.
É o relatório. Decido. 
II - Fundamentos
O Julgamento Conforme o Estado do Processo.
Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, 
presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da 
causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder (STJ 
- 4ª Turma, Resp 2.832-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, julgado 
em 14.08.1990, e publicado no DJU em 17.09.90, p. 9.513). O 
presente caso retrata questão que dispensa a produção de outras 
provas, razão pela qual passo, doravante, a conhecer diretamente 
do pedido, nos termos do art. 355, I do Código de Processo 
Civil/2015. 
Do Mérito
Trata-se de ação de reparação de danos, em que o autor postulou 
o pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de 
que o réu o calunia e difama perante a CUT/RO, além de propalar 
a notícia de acusação de agressão física a sua ex-mulher. Diz 
que diante da propagação das acusações experimentou dano 
extrapamonial. 
A divergência travada no feito diz respeito à configuração do dano 
moral em razão da promoção, pelo réu, de moção de repúdio ao 
autor, que teria supostamente agredido sua ex esposa. Ainda há 
a alegação de que o requerido estaria causando divulgação em 
redes sociais, além de jornal eletrônico.
A responsabilidade civil, in casu, é subjetiva devendo, pois, 
restarem comprovados o dano, a conduta culposa do réu e o nexo 
causal entre o resultado e o ato ilícito praticado.
O cerne da controvérsia enseja a análise de efetiva lesão ao direito 
à imagem e à honra do autor, que é protegido constitucionalmente 
(art.5º, inciso X, da Constituição Federal).
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De acordo com a jurisprudência majoritária e a melhor doutrina, a 
solução deve ser buscada em um juízo de ponderação fulcrado 
no princípio da proporcionalidade, a fim de verificar-se, no caso 
concreto, se efetivamente houve lesão à honra ou à imagem do 
autor. 
Vale lembrar que a responsabilidade de indenizar se perfaz 
mediante o preenchimento de certos requisitos, quais sejam, a 
prática de ato ilícito, a ocorrência de dano, e o nexo causal entre 
estes, podendo-se concluir que a inexistência, ou tão somente a 
não comprovação no processo judicial desses pressupostos, elide 
o dever de reparar o dano.
Extrai-se dos autos que a autor fazia parte da Presidência da 
CUT/RO e que após a notícia de que teria supostamente agredido 
sua ex-esposa, os integrantes do sindicato proferiram uma moção 
de repúdio. Posteriormente ainda surgiram textos em notícias em 
redes sociais e jornais eletrônicos de que o Presidente da CUT/
RO teria praticado violência doméstica e familiar contra sua ex-
mulher.
Analisando os fatos narrados, bem como as provas trazidas ao 
processo, não se pode concluir que o requerido deu causa aos 
transtornos pelos quais o autor passou.
Não se discute que as matérias veiculadas em rede sociais e 
jornais eletrônicos podem atingir de sobremaneira a imagem do 
autor, contudo, além de o autor não ter demonstrados os prejuízos 
sofridos, também não logrou êxito em comprovar que o autor deu 
causa a tais fatos.
Durante a oitiva da testemunha do autor, a Sra Elzilene, fora 
narrado que as informações acerca das agressões lhe teriam sido 
diretamente relatadas pelo próprio autor e pela ex-esposa deste, 
cada um contando sua versão, como de se esperar. E no âmbito 
institucional da CUT, em reunião oficial com todos os diretores 
reunidos, houve pauta de discussão quanto às notícias de 
agressões, e se posicionaram desfavoráveis à conduta, mas que 
aguardariam o deslinde do caso que já estava perante a justiça. 
Esta afirmou que um grupo de diretores decidiram protocolar um 
documento perante a CUT nacional, e que o requerido concordava 
com isso. Relatou pela CUT nacional foi sugerido o afastamento 
do autor até que se encerrasse o processo, e que a notícia das 
agressões teriam sido o cerne dessa recomendação.
A testemunha do requerente contou que este pediu uma licença, 
mas que este ato teria sido decorrente de um acordo para seu 
afastamento com previsão de que retornaria em outro cargo, e 
não seria voluntária, o que afirma ter de fato ocorrido.
Na oitiva da testemunha do requerido colheu-se a narrativa de 
que tomara conhecimento dos fatos imputados ao autor por 
intermédio da secretária de mulheres da CUT em reunião da 
diretoria executiva e que a repercussão da agressão não foi boa, 
e foi forte, dentro da CUT, por se tratar de um órgão de grande 
representatividade.
Ora, não há qualquer prova de que fora o requerido quem teria 
propalado as acusações de agressão, senão o fato notório e 
de conhecimento público, de que foram divulgadas matérias 
jornalísticas em diversos jornais locais. 
Ademais, o afastamento do autor fora decorrente de solicitação 
de gozo de licença realizado pelo ele próprio. E, embora haja 
relatos de que não fora esta voluntária, restou inconteste, que a 
orientação de afastamento sobreveio por recomendação da CUT 
nacional, e não por convenção local.
Tampouco há prova de que as agressões não ocorreram, vez 
que o autor e sua ex-esposa entraram em vias de fato, e não há 
negativa disso.
A Central Única dos Trabalhadores – CUT se apresenta 
como organização de representação sindical de massa, com 
representatividade notória perante a classe trabalhadora e 
estando o autor na condição de presidente desta, na época dos 
fatos, sua figura pessoal privada cede lugar à figura pública de 
grande visibilidade, porquanto passa a representar o cume dessa 
organização.

Tratando-se de pessoa pública com notoriedade de evidenciação e 
repercussão perante a mídia em qualquer ação ou matéria, entendo 
que a atuação dos diretores teve azo na busca pela preservação 
da imagem da organização, e no intento de não permitir haver o 
descrédito de suas diretorias, ante as notícias que eram veiculadas, 
servindo a moção de repúdio para expressar que os diretores não 
compactuavam com condutas tais como as veiculadas, e não como 
repulsa direta à pessoa do presidente da organização, ora autor.
O dano moral possui caráter compensatório, devendo ater-se à 
possibilidade de amenizar determinado sofrimento que o lesado 
possa ter sofrido, sofrimento este que a parte autora não alcançou 
comprovar, pelo que não restou demonstrado ter sofrido prejuízo, 
não podendo o magistrado deferir uma indenização nestes casos, o 
que seria consagrar judicialmente o enriquecimento ilícito da parte, 
situação com a qual nosso direito não se coaduna.
Assim, não há comprovação de que o réu agiu de forma ilícita, 
e não comprovada a existência do nexo de causalidade, evidente 
que não há uma relação de causa e efeito entre os mesmos, pelo 
que não se erige o dever de indenizar.
Em não havendo a configuração do dano moral, deve ser julgado 
improcedente o pedido formulado pelo autor. 
III - Dispositivo
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo 
Civil, JULGO IMPROCEDENTE, por sentença com resolução de 
mérito, o pedido formulado na inicial. 
Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento das custas 
processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do 
valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo 
Civil. 
Observe-se o benefício da justiça gratuita concedido.
Pagas as custas, ou inscritas em dívida ativa em caso não 
pagamento, o que deverá ser certificado, arquivem-se.
P.I.R.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 .
Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria Souza 
Juiz (a) de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 
Processo nº: 0026383-09.2012.8.22.0001 
Classe: Cumprimento de sentença 
Assunto: Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano 
Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer 
EXEQUENTE: Antonio Isse dos Santos Lopes 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DANIEL CAMILO ARARIPE OAB 
nº RO2806 
EXECUTADO: Direcional Ambar Empreendimentos Imobiliários 
Ltda 
ADVOGADO DO EXECUTADO: FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS 
OAB nº RO24681, MANUELA GSELLMANN DA COSTA OAB 
nº RO3511, ROBERTO JARBAS MOURA DE SOUZA OAB nº 
RO1246, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB nº 
AC128341, MIRELE REBOUCAS DE QUEIROZ JUCA OAB nº 
RO3193, THALES ROCHA BORDIGNON OAB nº AC2160, JOAO 
PAULO DA SILVA SANTOS OAB nº DF60471 
D E C I S Ã O
Vistos.
1) Chamo o feito à ordem para tornar sem efeito, em razão de seu 
erro material, o trecho da decisão anterior (ID. 32559873), onde 
se diz: “Expeça-se alvará para restituição do valor depositado à 
executada. Após, arquive-se”.
Os valores depositados são devidos à exequente. E considerando 
serem decorrentes de depósito parcial, já escoado o prazo para 
pagamento voluntário, e havendo pedido de penhora de numerários, 
defiro-a.
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2) Proceda-se com o necessário para o bloqueio e penhora do 
valor de R$ 41.835,98, referente ao remanescente de R$ 34.204,10 
acrescido de multa e honorários da fase de cumprimento, ambos 
em percentual de 10%.
3) Realizado o bloqueio on-line de valores por meio do sistema 
BACENJUD, a consulta atesta que restou infrutífera a tentativa.
Segue, em anexo, o detalhamento do Bacenjud. 
Determino que o exequente se manifeste pela efetividade da 
execução, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, para:
a) indicar bens passíveis de penhora;
b) apresentar cálculo atualizado da dívida.
Se houver interesse em proceder às pesquisas junto aos sistemas 
informatizados à disposição do juízo, apresente a parte exequente, 
no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de pagamento de taxa 
referente a cada diligência judicial requerida, nos termos da Lei nº 
3896, de 24/08/2016, artigos 2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 
158, de 24/08/2016, sob pena de extinção.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 .
Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria Souza 
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo 
nº: 0023639-07.2013.8.22.0001 Classe: Execução de Título 
Extrajudicial Assunto: Cédula de Crédito Bancário EXEQUENTE: 
BANCO DA AMAZONIA SA ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
ALINE FERNANDES BARROS OAB nº RO2708 EXECUTADOS: 
TELEMIDIA PUBLICIDADE EIRELI ME, VILCILENE GIL CAETANO 
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: D E S P A C H O
Vistos.
Realizado o bloqueio on-line de valores, por meio do BACENJUD, 
este restou infrutífero, por ser mínimo o valor, eis porque determino 
o seu desbloqueio.
Segue, em anexo, o detalhamento do Bacenjud. 
Determino que o exequente se manifeste pela efetividade da 
execução, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, para:
a) indicar bens passíveis de penhora;
b) apresentar cálculo atualizado da dívida.
Se houver interesse em proceder às pesquisas junto aos sistemas 
informatizados à disposição do juízo, apresente a parte exequente, 
no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de pagamento de taxa 
referente a cada diligência judicial requerida por executado, nos 
termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 2º, VIII e 17, publicada 
no DOE nº 158, de 24/08/2016, sob pena de extinção.
Intimem-se.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 .
Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria Souza 
Juiz (a) de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo nº: 7008873-
48.2018.8.22.0001 Classe: Cumprimento de sentença Assunto: 
Indenização por Dano Moral EXEQUENTE: DOMINGOS SAVIO 
GOMES DOS SANTOS ADVOGADO DO EXEQUENTE: MANOEL 
ONILDO ALVES PINHEIRO OAB nº RO852, JANDARA ALVES DOS 
SANTOS PINHEIRO OAB nº RO7272 EXECUTADOS: OCEANAIR 
LINHAS AEREAS S/A, IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S 
A ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: FABIO ALEXANDRE DE 
MEDEIROS TORRES OAB nº RJ91377, AMANDA CRISTINA 
DE OLIVEIRA OAB nº SP201658, ALESSANDRO FRANCISCO 
ADORNO OAB nº SP270163, MARCELA QUENTAL OAB nº 
SP105107, BETINA DE FREITAS PIO OAB nº SP346888 D E S 
P A C H O

Vistos.
Realizado o bloqueio on-line de valores por meio do sistema 
BACENJUD, a consulta atesta que restou infrutífera a tentativa.
Segue, em anexo, o detalhamento do Bacenjud. 
Determino que o exequente se manifeste pela efetividade da 
execução, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, para:
a) indicar bens passíveis de penhora;
b) apresentar cálculo atualizado da dívida.
Se houver interesse em proceder às pesquisas junto aos sistemas 
informatizados à disposição do juízo, apresente a parte exequente, 
no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de pagamento de taxa 
referente a cada diligência judicial requerida, nos termos da Lei nº 
3896, de 24/08/2016, artigos 2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 
158, de 24/08/2016, sob pena de extinção.
Intimem-se.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 .
Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria Souza 
Juiz (a) de Direito
Processo nº: 7009854-43.2019.8.22.0001 Classe: Busca e 
Apreensão Assunto: Alienação Fiduciária REQUERENTE: 
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 
LTDA ADVOGADO DO REQUERENTE: ROBERTA BEATRIZ 
DO NASCIMENTO OAB nº BA46617 REQUERIDO: OSIFRANCA 
CORREIA DA SILVA ADVOGADO DO REQUERIDO: D E S P A 
C H O
Vistos.
Realizada a consulta do endereço da requerida por meio dos 
sistemas informatizados BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, esta 
restou frutífera.
Intime-se o autor a se manifestar acerca dos documentos solicitados, 
no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.
Segue, em anexo, o detalhamento da consulta.
Intimem-se.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 .
Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria Souza 
Juiz (a) de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo nº: 
7001044-79.2019.8.22.0001 Classe: Cumprimento de sentença 
Assunto: Liminar , Obrigação de Entregar, Obrigação de Fazer 
/ Não Fazer EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL IPE 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: RAIMISSON MIRANDA DE 
SOUZA OAB nº RO5565 EXECUTADOS: STELIO GOMES DOS 
SANTOS, S. G. DOS SANTOS CONSULTORIA - ME ADVOGADOS 
DOS EXECUTADOS: FRANCISCO FERREIRA DA SILVA OAB nº 
RO4543 D E S P A C H O
Vistos.
Realizada penhora on-line de valores por meio do BACENJUD, 
esta restou frutífera. Em seguida, determinei a transferência do 
valor constrito para conta judicial a ser aberta na Caixa Econômica 
Federal, agência 2848. 
Converto o bloqueio em penhora. 
Segue, em anexo, o detalhamento do BACENJUD.
Intime-se a parte executada para se manifestar quanto à penhora, 
nos termos do artigo 854, § 3º do CPC/2015, no prazo de 5 (cinco) 
dias. Expeça-se carta de intimação caso a parte executada não 
possua patrono constituído nos autos, do contrário, considerar-se-á 
intimada da publicação deste no Diário da Justiça ou será intimada 
pelo PJE.
Decorrido o prazo sem impugnação ao cumprimento de sentença 
e à penhora, volvam os autos conclusos para arquivamento e 
determinação de levantamento do valor.
Determino o desbloqueio dos demais valores bloqueados.
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VIAS DESTE DESPACHO SERVIRÃO COMO CARTA/
MANDADO
Intimem-se.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 .
Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria Souza 
Juiz (a) de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo nº: 7042298-
32.2019.8.22.0001 
Classe: Monitória 
Assunto: Adimplemento e Extinção 
AUTOR: OCP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME 
ADVOGADO DO AUTOR: PAULO HENRIQUE ESTEVES PEREIRA 
OAB nº SP186682 
RÉU: L&V LEVATTI VEDANA ODONTOLOGIA LTDA - ME 
ADVOGADO DO RÉU: 
SENTENÇA
O feito tramitou regularmente até que as partes juntaram petição 
requerendo a homologação do acordo estipulado e devidamente 
assinado por ambas as partes. Posto isso, homologo por sentença 
o acordo estabelecido pelas partes, para que surta seus jurídicos e 
legais efeitos, conforme as cláusulas especificadas.
Julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 
“b” do CPC/2015.
Sem custas e sem honorários.
No sentido de que com a homologação do presente acordo forma-
se um título executivo judicial, que poderá ser executado nos termos 
do art. 523 do CPC/2015, em caso de descumprimento.
As partes renunciaram ao prazo recursal.
Oportunamente arquivem-se.
Registre-se. Intime-se.
Porto Velho/RO, 21 de novembro de 2019 .
Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria Souza 
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo nº: 
7052490-24.2019.8.22.0001
Classe: Monitória Assunto: Correção Monetária
AUTOR: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, 
DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA 
ADVOGADO DO AUTOR: JUCIMARA DE SOUZA CAMPOS OAB 
nº RO1064, CAMILA GONCALVES MONTEIRO OAB nº RO8348, 
CAMILA BEZERRA BATISTA OAB nº RO7212, IZABEL CELINA 
PESSOA BEZERRA CARDOSO OAB nº RO796, SAMIR RASLAN 
CARAGEORGE OAB nº RO9301
RÉU: LUANA DANTAS FERREIRA CPF nº 012.703.252-56, 
RUA PAU FERRO 1791, - DE 1551 AO FIM - LADO ÍMPAR 
CASTANHEIRA - 76811-483 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO
Vistos.
1. Emende o requerente a inicial para proceder ao recolhimento 
integral das custas iniciais, no importe de 2% sobre o valor da 
causa, ou no mínimo o valor de R$ 105,57, no prazo de 15 dias, 
sob pena de indeferimento da inicial.
Pagas as custas, cumpra-se o item 2.
2. Nos termos do art. 700 e 701 do Código de Processo Civil, cite-
se a parte requerida para pagar voluntariamente o débito e os 
honorários advocatícios no montante de cinco por cento do valor 
atribuído à causa, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, no valor de 
R$ 4.753,58

Este despacho servirá como carta/mandado, assim, neste ato, 
vossa senhoria está sendo citada para efetuar o pagamento 
ou apresentar embargos, no prazo de 15 dias, a contar data de 
juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou 
a intimação for pelo correio, ou da data de juntada aos autos do 
mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial 
de justiça.
Rejeitados os embargos ou caso não haja o cumprimento da 
obrigação, “constituir-se-á, de pleno direito, título executivo judicial” 
(CPC, art. 702, §8º).
3. Sendo apresentado embargos no prazo legal, intime-se a parte 
autora para impugnar em 15 (quinze) dias úteis, (art. 702 §5º do 
NCPC), sendo vedada reconvenção sucessiva, nos termos do §6º 
do mesmo artigo.
Após, caso haja defesa, autorizo que à CPE proceda a intimação 
de ambas as partes, no prazo de 05 dias, para que digam se 
pretendem produzir provas, indicando os pontos controvertidos 
e justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento e 
julgamento antecipado.
Depois, os autos virão conclusos para sentença, nos termos dos 
artigos 702, §8º e seguintes do NCPC, caso as partes não peçam 
produção de outras provas.
4. Caso o réu satisfaça a obrigação no prazo supracitado, ficará 
isento de custas, subsistindo, entretanto, dever de pagar 5% do 
valor da dívida à título de honorários advocatícios (art. 701, do 
NCPC).
5. Efetuado o depósito, intime-se a parte autora para manifestar-se 
quanto ao pagamento, no prazo de 05 dias, sob pena de presunção 
de concordância dos valores depositados como sendo o pagamento 
integral da obrigação.
6. Para o caso de não cumprimento, fixo honorários em 10% (dez 
por cento) do valor da dívida.
A petição inicial poderá ser consultada pelo endereço eletrônico: 
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam usando o código: 19112116070099000000030918663 (nos 
termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de dezembro de 
2013 do Conselho Nacional de Justiça). Não tendo condições de 
constituir advogado a parte deverá procurar a Defensoria Pública, 
com endereço na Rua Padre Chiquinho, n. 913, Pedrinhas, nesta.
Porto Velho/RO, 21 de novembro de 2019 .
Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria Souza 
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0011032-88.2015.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ANTONIO CARLOS RIBEIRO
Advogado do(a) EXEQUENTE: RAIMUNDO GONCALVES DE 
ARAUJO - RO3300
EXECUTADO: EDUARDO ALVES DE CARVALHO
INTIMAÇÃO PARTES - CÁLCULO CONTADOR
Ficam as PARTES intimadas para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
manifestarem-se acerca dos cálculos da contadoria judicial.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo nº: 7048438-
19.2018.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível 
Assunto: Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 
Moral, Indenização por Dano Material 
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AUTORES: PATRICIA CAVALCANTI ESTEVAO, FRANCISCA 
DAS CHAGAS CHAVES LOPES 
ADVOGADOS DOS AUTORES: DANIEL FAVERO OAB nº 
RO9650 
RÉU: INDUSTRIA DE REFRIGERACAO E METALURGICA LARA 
LTDA - ME 
ADVOGADO DO RÉU: MARIZETE ALBINO MARTA OAB nº 
RO8350 
DESPACHO
Oportunizo o prazo de 05 (cinco) dias para que as partes digam 
se pretendem produzir outras provas, indicando os pontos 
controvertidos e justificando sua necessidade, sob pena de 
indeferimento e julgamento antecipado.
Sem pedido de especificação de provas, volvam conclusos para 
julgamento.
Porto Velho/RO, 21 de novembro de 2019 .
Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria Souza 
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 8ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo nº: 
7041066-19.2018.8.22.0001
Classe: Usucapião
Assunto: Usucapião Extraordinária
AUTORES: BENEDITO MACHADO ARAGAO, RAIMUNDA 
MACHADO ARAGAO
ADVOGADOS DOS AUTORES: JAMYSON DE JESUS 
NASCIMENTO OAB nº RO1646, ROD DANIEL GOMES 
SUSSUARANA DO NASCIMENTO OAB nº RO8498
RÉU: Adailton Alves Aragão
ADVOGADO DO RÉU: ANTONIO MANOEL REBELLO DAS 
CHAGAS OAB nº RO1592 
D E S P A C H O
Vistos.
1) Cite-se a confinante do lado esquerdo, conforme qualificação 
apresentada no ID 29836952, no prazo de 15 dias, para tomar 
conhecimento da presente ação de usucapião.
2) Como os demais confinantes são desconhecidos, com endereço 
de localização incerto e não sabido, cite-se por edital com prazo 
de 20 (vinte) dias, nos moldes do artigo 259, inciso I, do NCPC, 
para que respondam aos termos da inicial, no prazo de 15 (quinze) 
dias.
3) Cumpridas as diligências aqui determinadas, e decorrido os 
prazos estabelecidos, volvam conclusos para saneador.
Intime-se.
Porto Velho/RO, 21 de novembro de 2019 .
Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria Souza 
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7046373-17.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: AGROPECUARIA PICA-PAU COMERCIO E 
REPRESENTACAO LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: CAREN RANILE MOURA DE 
SOUZA - RO7485, FRANK MENEZES DA SILVA - RO7240
EXECUTADO: EMERSON CRYSTIAN FERREIRA DE MATTOS
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 8ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo nº: 
7013459-31.2018.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Erro Médico, Direito de Imagem
AUTOR: M. P. L.
ADVOGADO DO AUTOR: CAROLINE DE OLIVEIRA MOURA OAB 
nº RO7967, JHONATAS EMMANUEL PINI OAB nº RO4265
RÉUS: U. D. R. -. C. D. T. M., R. A. D. S.
ADVOGADOS DOS RÉUS: RODRIGO OTAVIO VEIGA DE 
VARGAS OAB nº RO2829, ADEVALDO ANDRADE REIS OAB 
nº RO628, EDSON BERNARDO ANDRADE REIS NETO OAB 
nº RO1207, EURICO SOARES MONTENEGRO NETO OAB nº 
RO1742, LILIANE BUGE FERREIRA OAB nº RO9191 
D E S P A C H O
Vistos.
A fim de viabilizar a comunicação entre as partes quanto às 
peculiaridades que envolvem o processo designo audiência para 
MEDIAÇÃO, a qual será realizada dia 4 de dezembro de 2019, 
às 10h30min, nas dependência da CEJUSC, Central de Conciliação, 
sito Rua Quintino Bocaiúva, n. 3061, esquina com Avenida Jorge 
Teixeira, Bairro Embratel, em Porto Velho (RO).
Ambas partes ficam intimadas na pessoa de seus advogados, 
devendo comparecer sob pena de multa processual de 2% do valor 
da causa.
Intime-se.
Porto Velho/RO, 20 de novembro de 2019 .
Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria Souza 
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 8ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo nº: 
7007728-25.2016.8.22.0001
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Assunto: Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez 
Acidentária
EXEQUENTE: EUDES CESAR DE OLIVEIRA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JOSE ASSIS OAB nº RO2332, 
ELIZABETH FONSECA OAB nº RO4445
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA 
D E S P A C H O
Vistos.
1) O INSS apresentou os cálculos dos valores retroativos.
Instado a manifestar-se, o exequente quedou inerte.
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Assim, homologo os cálculos apresentados pela autarquia 
executada.
2) Em análise aos cálculos (ID 30874490), verifico que os valores 
apurados ultrapassam o teto de 60 salários mínimos para expedição 
de Requisição de Pequeno Valor (RPV) pela União.
Com isso, oportunizo ao exequente manifestar-se, quanto ao 
eventual interesse na dispensa dos valores excedentes aos 60 
(sessenta) salários mínimos, no prazo de 10 dias.
Se houver concordância, autorizo a expedição de RPV com prazo 
de 60 dias.
3) Findo o prazo sem manifestação, arquive-se o cumprimento de 
sentença.
Intime-se.
Porto Velho/RO, 21 de novembro de 2019 .
Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria Souza 
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Cumprimento de 
sentença
Transação
7016594-51.2018.8.22.0001
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ALEXANDRE CAMARGO OAB nº 
RO704
EXECUTADO: EDPO FELIPE JOSE CANDIDO TENORIO
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DECISÃO
Vistos,
1. Esgotadas as diligências junto aos sistemas informatizados à 
disposição do juízo, não foram encontrados bens para penhora, 
mesmo já tendo sido citado/intimado o executado.
Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, 
não há razão para a repetição das diligências já realizadas, que 
somente se justifica mediante: “motivação expressa da exequente, 
que não apenas o transcurso do tempo, sob pena de onerar o 
Juízo com providências que cabem ao autor da demanda” (STJ. 
AgRg no AREsp 366440 Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, J. 
25/03/2014).
Assim, não tendo a parte executada manifestado ou procurado, 
de alguma forma, quitar o respectivo débito, o exequente pede a 
suspensão da CNH do executado e do passaporte, como forma de 
coação para que proceda ao pagamento do débito.
O Código de Processo Civil/15 incumbiu ao juiz “determinar todas 
as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias 
necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, 
inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” 
(artigo 139, IV).
Assim, dentre os poderes-deveres do magistrado, disponibilizou 
ferramental para que fosse eficiente e eficaz a tutela jurisdicional 
no sentido de efetivamente o vencedor da demanda possa obter o 
numerário, bem ou direito por ele reclamado.
Como diversas diligências foram realizadas para localização de 
bens do executado, arrastando-se estes autos há longa data, sem 
a satisfação da obrigação, vislumbra-se que medidas mais efetivas 
e coercitivas são necessárias.
A tutela específica de suspensão da CNH do executado, pedido pelo 
exequente, é bem factível, uma vez que não veda a possibilidade 
do executado subsistir em outras funções ou serviços, mas evita 
que despenda valores em gastos que podem ser evitados, para 
possibilitar o pagamento das suas dívidas.
Assim, determino a suspensão da CNH do executado, oficiando-se 
à CIRETRAN.
2. Em relação ao pedido de suspensão do passaporte, indefiro 
de plano a medida pleiteada, pois em caso de deferimento, 
poderia restringir o direito fundamental de ir e vir de forma 

desproporcional e não razoável. Este entendimento, se coaduna 
com o recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça 
(RHC nº 97876 / SP 2018/0104023-6 Relator :Min. Luis Felipe 
Salomão - Quarta Turma).
Ademais, não vislumbro a suspensão do passaporte como medida 
útil a execução neste momento processual.
Assim, indefiro a suspensão do passaporte.
3. Suspendo o processo pelo prazo de 60 dias.
Expeça-se o necessário. Intime-se.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019.
Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria Souza

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7025501-49.2017.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: B. P. HANEMANN - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: DEBORAH INGRID MATOSO 
RIBAS NONATO - RO5458
EXECUTADO: CARINE DA SILVA VALLE ROCHA
INTIMAÇÃO AUTOR - OFÍCIO SEMAD
Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, no prazo 
de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da resposta de ofício da 
SEMAD.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo nº: 7049735-
61.2018.8.22.0001 Classe: Execução de Título Extrajudicial 
Assunto: Despesas Condominiais EXEQUENTE: ASSOCIACAO 
RESIDENCIAL BOSQUES DO MADEIRA ADVOGADO DO 
EXEQUENTE: GEISEBEL ERECILDA MARCOLAN OAB nº 
RS3956 EXECUTADO: TIAGO ALVES DA SILVA ADVOGADO DO 
EXECUTADO: SENTENÇA
Trata-se de execução em que as partes juntaram petição requerendo 
a homologação do acordo estipulado e devidamente assinado. 
Posto isso, homologo por sentença o acordo estabelecido pelas 
partes, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, conforme as 
cláusulas especificadas.
Note-se que a dívida originária fora extinta por força da novação 
via acordo.
Assim, julgo extinto o processo, nos termos do artigo 924, inciso III, do 
CPC/2015.
No sentido de que com a homologação do presente acordo forma-
se um título executivo judicial, que poderá ser executado nos termos 
do art. 523 do CPC/2015, em caso de descumprimento.
Sem custas finais e honorários nos termos do acordo.
Arquivem-se de imediato os autos. Eventual desarquivamento pode 
ser feito mediante simples petição sem custas.
Registre-se. Intime-se.
Porto Velho/RO, 21 de novembro de 2019 .
Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria Souza 
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 8ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo nº: 
7029674-48.2019.8.22.0001
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
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EXEQUENTE: TEREZINHA PANIZ LEAL
ADVOGADO DO EXEQUENTE: SANDRA MARIA FELICIANO DA 
SILVA OAB nº RO597
EXECUTADOS: MARIA DO PERPETUO SOCORRO 
MAGALHAES, JOSE ANTONIO DA COSTA
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: 
D E S P A C H O
Vistos.
1) Indefiro o pedido de designação de audiência de conciliação, 
pois em ações executivas as solenidades de conciliação tem se 
mostrado em grande maioria infrutíferas.
Ademais, as audiências de conciliação na CEJUSC-CÍVEL estão 
sendo agendadas com período superior há 03 meses, inviabilizando 
a política de conciliação e efetividade da execução.
2) Compulsando o feito, verifico que o executado José Antônio da 
Costa ainda não foi citado.
Impulsione a exequente o feito, promovendo a citação do 
respectivo executado, indicando endereço hábil à prática do ato 
ou providência, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por 
falta de pressuposto processual, vale dizer, citação válida.
Intime-se.
Porto Velho/RO, 21 de novembro de 2019 .
Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria Souza 
Juiz (a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São 
João Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone:(69) 
32171346
Processo nº 0024687-98.2013.8.22.0001
Polo Ativo: TELMA MARIA CASTRO PEREIRA e outros
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA - 
RO3471
Polo Passivo: BANCO DO BRASIL S/A
Advogado do(a) EXECUTADO: LOUISE RAINER PEREIRA 
GIONEDIS - PR8123-A
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG. Certifico ainda que na data de hoje foi juntado 
o Acórdão/decisão do Recurso interposto neste autos.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB 
MESMA NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as 
petições pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São 
João Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone:(69) 
32171346
Processo nº 0015089-86.2014.8.22.0001
Polo Ativo: DIOGO HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA
Advogados do(a) AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA 
SILVA - RO1073, CARLOS ALBERTO TRONCOSO JUSTO - 
RO535-A
Polo Passivo: CLARO S.A.
Advogados do(a) RÉU: ISRAEL AUGUSTO ALVES FREITAS 
DA CUNHA - RO2913, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 
RO6235-A
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.

Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7012585-12.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: PABLO HENRIQUE NUNES AMARAL
Advogados do(a) AUTOR: ERNANDE DA SILVA SEGISMUNDO 
- RO532, DANIEL GAGO DE SOUZA - RO4155, FABRICIO DOS 
SANTOS FERNANDES - RO1940
RÉU: AMERON ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 
RONDONIA S/A
Advogado do(a) RÉU: MARCIO MELO NOGUEIRA - RO2827
INTIMAÇÃO AUTOR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Fica a parte REQUERENTE intimada, no prazo de 05 dias, para 
manifestação quanto aos Embargos de Declaração apresentados.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7024326-49.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) AUTOR: EDIJANE CEOBANIUC DA SILVA - 
RO6897
RÉU: ANA PAULA DA CUNHA DAMASCENO
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS REPETIÇÃO DE ATO
Fica a parte AUTORA intimada para que, no prazo de 05 
(cinco) dias, proceda ao prévio recolhimento das custas da 
diligência, CÓDIGO 1008.1, conforme estabelecido no art. 19 da 
Lei 3.896/2016.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 8ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo nº: 
7052478-10.2019.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer
AUTOR: STEVANELLI IND. E COM. DE MADEIRAS IMPORTACAO 
E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADO DO AUTOR: MARCEL DOS REIS FERNANDES OAB 
nº RO4940
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON 
ADVOGADO DO RÉU: ENERGISA RONDÔNIA 
D E S P A C H O
Vistos.
Emende o requerente a inicial para apresentar o relatório de débito 
dos últimos 5 anos, bem como apresentar a comprovação do 
pagamento das faturas de consumo de energia elétrica dos últimos 
3 meses.
Indique o valor da causa e proceda ao pagamento das custas 
iniciais no importe de 2% sobre o valor da causa.



596DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Intime-se.
Porto Velho/RO, 21 de novembro de 2019 .
Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria Souza 
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 8ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo nº: 
7056232-62.2016.8.22.0001
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, 
Indenização por Dano Material
EXEQUENTE: DOURADO ENGENHARIA EIRELI - EPP
ADVOGADO DO EXEQUENTE: EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ 
OAB nº RO4389, IGOR JUSTINIANO SARCO OAB nº RO7957
EXECUTADO: SOLETROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADO DO EXECUTADO: EZIO ANTONIO WINCKLER 
FILHO OAB nº SP154938, FABIO LUIZ ANGELLA OAB nº 
SP286131 
D E S P A C H O
Vistos.
Defiro a dilação do prazo por 10 dias, para o exequente comprovar 
a distribuição e o andamento da Carta Precatória. 
Se permanecer inerte, intime-se pessoalmente para impulso da 
execução, no prazo de 05 dias.
Findo o prazo sem manifestação, volvam conclusos para extinção.
Intime-se.
Porto Velho/RO, 21 de novembro de 2019 .
Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria Souza 
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 8ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo nº: 
7034444-84.2019.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral
AUTOR: ROZELIR COSTA CARVALHO
ADVOGADO DO AUTOR: THIAGO FERNANDES BECKER OAB 
nº RO6839
RÉU: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO DO RÉU: 
D E S P A C H O
Vistos. 
Em análise aos autos, verifico que na sentença de extinção (ID 
31057094), a requerente foi condenada ao pagamento das custas 
iniciais.
A ressalva quanto pagamento das custas iniciais e o preparo de 
recurso era apenas para eventual interposição de recurso ao 
Egrégio Tribunal de Justiça, no intuito de evitar que o recurso fosse 
considerado deserto, não anulando a obrigação de pagamento das 
custas iniciais, em razão da ausência de emenda a inicial.
Como não houve pagamento das custas inicias, inscreva-se em 
dívida ativa e protesto.
Após, arquive-se. 
Intime-se.
Porto Velho/RO, 21 de novembro de 2019 .
Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria Souza 
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 

e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7030668-13.2018.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO 
MUTUO DOS INTEGRANTES DAS CARREIRAS JURIDICAS E 
DOS SERVENTUARIOS DE ORGAOS DA JUSTICA E AFINS, 
RONDONIA - CREDJURD
Advogado do(a) EXEQUENTE: ROBERTO JARBAS MOURA DE 
SOUZA - RO1246
EXECUTADO: WANDA NAZARE ALENCAR BARBOSA
INTIMAÇÃO 
Fica a parte autora INTIMADA, por meio de seu advogado, da 
solicitação da penhora do imóvel informado junto ao SISTEMA 
ARISP, conforme certidão ID 32828071, informo que deverá efetuar 
o pagamento da taxa, que será enviada para o e-mail: jarbas@
jarbassouza.adv.br, para que a averbação da penhora seja 
efetivada.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 8ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo nº: 
7026762-83.2016.8.22.0001
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Prestação de Serviços
EXEQUENTE: Einstein Instituição de ensino Ltda. EPP
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ANTONIO RICARDO CARNEIRO 
ANDRADE OAB nº RO6347, IGOR JUSTINIANO SARCO OAB nº 
RO7957
EXECUTADO: FRANCISCO TARCISIO EVANGELISTA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
D E S P A C H O
Vistos.
Suspendo o feito por 30 dias, aguardando a resposta dos ofícios 
encaminhados.
Intime-se.
Porto Velho/RO, 21 de novembro de 2019 .
Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria Souza 
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 8ª Vara Cível Processo nº: 7028544-
57.2018.8.22.0001 
Classe: Execução de Título Extrajudicial 
Assunto: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 
EXEQUENTE: MARIA HELENA NINA DE OLIVEIRA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JUCYMAR GOMES CARDOSO 
OAB nº RO3295, DIOMAR APARECIDA DA SILVA GODINHO OAB 
nº RO1962, ADRIANA DESMARET SPINET OAB nº RO4293 
EXECUTADOS: ALBERTO VITAL MEANOVICH JUNIOR, 
CLAUDIVANIA DE JESUS SILVA, ROBERTA QUELE GUIMARAES 
MEANOVICH, TAIRONE GUIMARAES MEANOVICH, ADOLFO 
LORRAN DE JESUS MEANOVICH, ARTHUR APOLO DE JESUS 
MEANOVICH 
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: ANDERSON FELIPE 
REUSING BAUER OAB nº RO5530, ALDENIZIO CUSTODIO 
FERREIRA OAB nº RO1546 
S E N T E N Ç A
Vistos, etc.
Compulsando, verifico que a exequente habilitou o crédito exequendo 
nos autos de inventário nº 7040752-39.2019.822.00001 em 
trâmite na 1ª Vara de Família desta Capital, conforme ofício nº 
JH206/2019CPE juntado no ID 31989310 (Pág.2),
Nessa hipótese, a habilitação do crédito acarreta a perda 
superveniente do interesse processual neste feito executivo, com 
consequente extinção sem resolução de mérito. 
Ante o exposto, determina-se a extinção do feito, nos termos do art. 
924, III, do CPC/2015.
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Sem custas finais e honorários.
Porto Velho/RO, 21 de novembro de 2019.
Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria Souza 
Juiz (a) de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 8ª Vara Cível Processo nº: 7050812-
08.2018.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível 
Assunto: Acessão, Abatimento proporcional do preço , Acidente 
Aéreo 
AUTOR: MARIA DO AMPARO LOPES BONFIM 
ADVOGADO DO AUTOR: JOSE JORGE DA SILVA OAB nº 
RO5839 
RÉU: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - 
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, AUTOLATINA 
BRASIL S.A. 291, AVENIDA DOUTOR LUÍS ROCHA MIRANDA 
341 JABAQUARA - 04344-900 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADO DO RÉU: CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO OAB 
nº AM1184, BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI OAB nº 
AL12066, CAMILA DE ANDRADE LIMA OAB nº BA1494 
DESPACHO
1. Evolua-se a classe deste processo para cumprimento de 
sentença.
2. Na forma do artigo 513 §2º, intime-se o executado para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 
discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se 
houver.
Intime-se observando-se o disposto no §2º do art. 513 do diploma 
processual.
Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 
previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, ini cia-se o prazo 
de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou 
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do 
CPC, o débito será acrescido de multa de 10% e, também, 10% de 
honorários de fase de cumprimento de sentença.
3. Havendo impugnação, fica INTIMADA a parte Exequente para 
manifestar-se sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, 
no prazo de 15 (quinze) dias.
4. Decorrido o prazo para impugnação sem manifestação, 
INTIME-SE a parte exequente em termos de prosseguimento do 
cumprimento de sentença, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 
de extinção. Se houver interesse em proceder às pesquisas junto 
aos sistemas informatizados à disposição do juízo, apresente a 
parte exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de 
pagamento de taxa referente a cada diligência judicial requerida, 
nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigos 2º, VIII e 17, 
publicada no DOE nº 158, de 24/08/2016.
5. Em caso de pagamento, INTIME-SE a parte Exequente, por meio 
de seu(s) advogado(s), para informar a satisfação do crédito e/ou 
requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 
de presunção de aceitação tácita quanto aos valores depositados 
como sendo o pagamento integral da obrigação.
Após, volvam conclusos para sentença de extinção. 
SERVE A PRESENTE COMO:
CARTA /MANDADO DE INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) 
EXECUTADA(S);
Ou EDITAL COM PRAZO DE 20 DIAS DE INTIMAÇÃO DA(S) 
PARTE(S) EXECUTADA(S) para efetuar o pagamento acima 
e impugnar; desde logo nomeio curador especial ao intimado 
por edital, na pessoa do defensor público que exerce tal função, 
intimando-se-o.
Expeça-se o necessário.
Porto Velho/RO, 21 de novembro de 2019 .
Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria Souza 
Juiz (a) de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7008688-78.2016.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA 
NETO - RO3831
EXECUTADO: JESSICA LENE ALVES DE OLIVEIRA e outros
INTIMAÇÃO PARTES - CÁLCULO CONTADOR
Ficam as PARTES intimadas para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
manifestarem-se acerca dos cálculos da contadoria judicial.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7025947-18.2018.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALEXANDRE CAMARGO - 
RO704
EXECUTADO: RAIMUNDO ABREU MACHADO
INTIMAÇÃO AUTOR - OFÍCIO IPERON
Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, no prazo 
de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da resposta de ofício do 
IPERON.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7020048-39.2018.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A
Advogado do(a) EXEQUENTE: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA - 
RO3434
EXECUTADO: TRANSPORTE COLETIVO RIO MADEIRA LTDA e 
outros (2)
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/
se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e 
arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7044920-55.2017.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO 
PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogado do(a) AUTOR: ALEXANDRE PAIVA CALIL - RO2894
RÉU: ISMAEL SOARES DE ALMEIDA
Advogado do(a) RÉU: PAULO HIGO FERREIRA DE ALMEIDA - 
RO8106
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INTIMAÇÃO AUTOR - OFÍCIO SEGEP
Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, no prazo 
de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da resposta de ofício da 
SEGEP.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346
Processo nº 0009656-67.2015.8.22.0001
Polo Ativo: RENA ASSIS BRAZ
Advogado do(a) AUTOR: MARCIO ROBERTO DE SOUZA - 
RO4793
Polo Passivo: DIRECIONAL AMBAR EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA
Advogados do(a) RÉU: MANUELA GSELLMANN DA COSTA - 
RO3511, ROBERTO JARBAS MOURA DE SOUZA - RO1246
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG. Certifico ainda que na data de hoje, foi juntado o 
Acórdão/Decisão do Recurso interposto nestes autos.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7040817-05.2017.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: RUBENS PINHEIRO DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA 
- RO1073
RÉU: ROVER DISTRIBUIDORA - IMPORTACAO E EXPORTACAO 
LTDA
Advogados do(a) RÉU: JOSE ALEXANDRE CASAGRANDE - 
RO379-B, ALAN CARLOS ORDAKOVSKI - PR30250
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo 
de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 
3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, 
desde que apresentado pedido descritivo, acompanhado de 
planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, 
visando a intimação da parte adversa ao início do cumprimento de 
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7008515-88.2015.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: OLIVIO RAMOS MACHADO
Advogados do(a) AUTOR: IZAQUE LOPES DA SILVA - RO6735, 
EDER GATIS DE JESUS - RO6681

RÉU: DIOGENES ARTUSO e outros (2)
Advogado do(a) RÉU: EDILSON ALVES DE HUNGRIA JUNIOR - 
RO5002
Advogado do(a) RÉU: DENIS AUGUSTO MONTEIRO LOPES - 
RO2433
Advogado do(a) RÉU: DENIS AUGUSTO MONTEIRO LOPES - 
RO2433
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo 
de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 
3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, 
desde que apresentado pedido descritivo, acompanhado de 
planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, 
visando a intimação da parte adversa ao início do cumprimento de 
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7052416-67.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: UNIRON
Advogado do(a) AUTOR: ALINE NOVAIS CONRADO DOS 
SANTOS - SP415428
RÉU: AMANDA ARIAGILA CARVALHO DA SILVA
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual 
será realizada na sala de audiências da CEJUSC, conforme 
informações abaixo:
Tipo: Conciliação: SALA CEJUSC - Data: 06/02/2020 Hora: 09:30 
- Audiências a partir de jan/2020 (exceto Execução Fiscal): CEJUSC 
localizada na Av. Pinheiro Machado, 777, Olaria, Nesta.
Ficam as partes devidamente intimadas.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7052371-63.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: UNIRON
Advogado do(a) AUTOR: ALINE NOVAIS CONRADO DOS 
SANTOS - SP415428
RÉU: ANDREIA MORAES SILVA
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual 
será realizada na sala de audiências da CEJUSC, conforme 
informações abaixo:
Tipo: Conciliação: SALA CEJUSC - Data: 05/02/2020 Hora: 16:30 
- Audiências a partir de jan/2020 (exceto Execução Fiscal): CEJUSC 
localizada na Av. Pinheiro Machado, 777, Olaria, Nesta.
Ficam as partes devidamente intimadas.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br 
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Processo : 7051636-30.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ELIANE ALVES RIBEIRO
Advogado do(a) AUTOR: GENIVAL FERNANDES DE LIMA - 
RO2366
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO 
DPVAT SA
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual 
será realizada na sala de audiências da CEJUSC, conforme 
informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA CEJUSC - Data: 03/12/2019 Hora: 
08:00 
- Audiências até dez/2019: CEJUSC localizada na Rua Quintino 
Bocaiúva, nº 3061, esquina com a Av. Jorge Teixeira, Bairro 
Embratel, Nesta.
Ficam as partes devidamente intimadas.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
ÓRGÃO EMITENTE: Porto Velho - 8ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO 
(Prazo: 20 dias)
DE: Evandro Cruz Macedo de Souza - ME, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ: 14.604.269/0001-91, na pessoa de seu 
representante legal, atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: CITAR o(a) Requerido(a) acima qualificado(a) nos 
termos dos artigos 335 e 344 do CPC, cientificada(s) que terá(ão) o 
prazo de 15 (quinze) dias para apresentar contestação. O prazo de 
defesa inicia-se a partir do término do prazo do edital.
ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 
aceitos como sendo verdadeiros os fatos articulados pela parte 
Autora. 
OBSERVAÇÃO: Caso não tenha condições de constituir advogado 
particular, deverá procurar a Defensoria Pública. Em caso de 
revelia, será nomeado curador especial nos termos do art. 257, 
IV do CPC. A presente ação pode ser consultada pelo endereço 
eletrônico http://pjeconsulta.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.
seam (nos termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de 
dezembro de 2013 do Conselho Nacional de Justiça)
Processo: 7024778-59.2019.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Requerente: AUTO POSTO CARGA PESADA LTDA - ME 
Requerido: EVANDRO CRUZ MACEDO DE SOUZA - ME, CNPJ: 
14.604.269/0001-91 
DECISÃO ID 32543004: “Vistos. 1. Como o requerido se encontra 
em lugar incerto e não sabido, ante as diversas diligências 
realizadas para sua localização, de forma infrutífera, defiro a citação 
por edital. Expeça-se o edital. O prazo de contestação inicia-se do 
término do prazo de dilação de 20 dias, estipulado nos termos do 
artigo 231, inciso IV, do CPC. Deverá ser dado cumprimento ao 
que dispõe o artigo 257, inciso II, do CPC, disponibilizando-se o 
edital de citação na plataforma de editais do Tribunal de Justiça 
de Rondônia, dispensando-se sua publicação no átrio do fórum. 
2. Decorrido o prazo da citação por edital, sem apresentação de 
defesa nos autos, nomeio curador especial na pessoa de Defensor 
Público para manifestar-se, conforme preceito contido no art. 72, II 
do CPC. Remetam-se os autos à Defensoria Pública.”
Porto Velho, 13 de novembro de 2019.
Kéli Cristina Dias Monteiro Flores
Gestora CPE
Cad. 204619-9
Data e Hora
13/11/2019 08:58:08

Validade: 31/08/2019, conforme estabelece o Art. 22, inciso I, letra 
“a” e “b”, da Instrução Presidencial Nº 001/2012 – PR, publicada no 
DJE nº 031 de 15/02/2012.
a
2771
Caracteres
2291
Preço por caractere
0,01940
Total (R$)
44,45

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7028767-73.2019.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: EDIMAQ EMPRESA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA 
DE MAQ LTDA
Advogado do(a) AUTOR: DANILO CARVALHO ALMEIDA - 
RO8451
RÉU: FRANCISCO SALES CAMILO DA SILVA
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/
se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e 
arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7050419-83.2018.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 
GAZIN LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: PEDRO ROBERTO ROMAO - 
SP209551
EXECUTADO: LENDEL VIANA ALMEIDA
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/
se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e 
arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7002096-18.2016.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA 
NETO - RO3831
EXECUTADO: LAIS FERNANDA FERREIRA RODRIGUES
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta 
aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o 
EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas 
CÓDIGO 1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, 
sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em 
relação a cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado 
o respectivo comprovante. Prazo 05 (cinco dias).
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7017967-20.2018.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: DANILO DA SILVA MENDONCA
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARIA NAZARETE PEREIRA DA 
SILVA - RO1073
EXECUTADO: OI S.A
Advogado do(a) EXECUTADO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA 
FILHO - RO635
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS Fica a parte 
AUTORA intimada, no prazo de 15 (quinze) dias, a apresentar 
manifestação acerca da (Impugnação ao Cumprimento de 
Sentença) juntados pela parte adversa.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7020069-78.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI 
RODRIGUES - RO4875
EXECUTADO: SOUZA AGENCIA & CONSTRUCOES EIRELI e 
outros
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do 
mandado, fica a parte AUTORA, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 
intimada, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento 
de custas de acordo com a diligência requisitada conforme tabela 
abaixo. 
Fica a parte advertida que em se tratando de mandado de Execução 
ou Busca e Apreensão, que envolve mais de um ato processual, 
as custas da diligência serão conforme código 1008.3 (composta 
urbana) ou 1008.5 (composta rural).
O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.
jsf, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7016652-20.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JEMIMIA VALERIA SANTOS BARBOSA
Advogado do(a) AUTOR: FABIANE MARTINI - RO3817
RÉU: Telefonica Brasil S.A. 
Advogado do(a) RÉU: WILKER BAUHER VIEIRA LOPES - 
GO29320

INTIMAÇÃO REQUERIDO - CONTRARRAZÕES
Fica a parte REQUERIDA intimada, na pessoa do seu advogado, 
para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as Contrarrazões 
Recursais.

9ª VARA CÍVEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0008558-81.2014.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: COPOBRAS S/A. INDUSTRIA E COMERCIO DE 
EMBALAGENS
Advogados do(a) EXEQUENTE: NAZARENO JULIO PEREIRA - 
SC28870, DEMIS WARMELING PACHECO - SC31795
EXECUTADO: ATHOS DISTRIBUIDORA COMERCIO E 
SERVICOS LTDA
Advogados do(a) EXECUTADO: ELY ROBERTO DE CASTRO - 
RO509, SÉRGIO ARAÚJO PEREIRA - RO6539
Intimação AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/
se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e 
arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7000045-63.2018.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: HERNANDES SILVA RIBEIRO
Advogado do(a) AUTOR: RAFAEL OLIVEIRA CLAROS - RO3672
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER - RO3861
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo 
de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 
3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, 
desde que apresentado pedido descritivo, acompanhado de 
planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, 
visando a intimação da parte adversa ao início do cumprimento de 
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0022043-51.2014.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: EUDA DE FREITAS ARAUJO
Advogado do(a) AUTOR: GECILENE ANTUNES FAUSTINO - 
RO2474
RÉU: Telemar S/a
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Advogado do(a) RÉU: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - 
RO635
INTIMAÇÃO EXEQUENTE - ATUALIZAR O DÉBITO
Tendo em vista o retorno dos autos, fica a parte EXEQUENTE, no 
prazo de 05 (cinco) dias, intimada a atualizar o débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7013780-71.2015.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A
Advogado do(a) EXEQUENTE: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA - 
RO3434
EXECUTADO: TAIOANA RAMOS MARTINS
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo 
de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 
3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, 
desde que apresentado pedido descritivo, acompanhado de 
planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, 
visando a intimação da parte adversa ao início do cumprimento de 
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7001590-08.2017.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: GEANDSON DOS SANTOS COSME
Advogado do(a) AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA 
- RO1073
RÉU: BANCO BRADESCARD S.A
Advogado do(a) RÉU: WILSON BELCHIOR - RO6484-A
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo 
de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 
3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, 
desde que apresentado pedido descritivo, acompanhado de 
planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, 
visando a intimação da parte adversa ao início do cumprimento de 
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0005678-82.2015.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: HILDA ALVES DE LIMA - ME
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARIA CLARA DO CARMO 
GOES - RO198-B, LIZIANE SILVA NOVAIS - RO7689, NAJILA 
PEREIRA DE ASSUNCAO - RO5787

EXECUTADO: BORGES & BATISTA LTDA - ME
Intimação AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS Fica a parte 
AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar 
manifestação acerca dos documentos juntados aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7027018-89.2017.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: FABILEUDES GOMES RIBEIRO
Advogados do(a) AUTOR: JACIMARA NASCIMENTO VON 
DOLLMGER - RO5107, ISABEL SILVA - RO3896
RÉU: ANDERSON SILVA DE SOUZA e outros
Intimação AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/
se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e 
arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7001086-31.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: C. S. COMERCIO DE COSMETICOS E PERFUMARIA 
LTDA
Advogado do(a) AUTOR: RODRIGO AFONSO RODRIGUES DE 
LIMA - RO10332
RÉU: LOANNA SOUZA CRUZ
INTIMAÇÃO AUTOR Fica a parte AUTORA intimada, no prazo de 
05 (cinco) dias, a apresentar manifestação acerca do despacho de 
ID 32786258. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7003508-13.2018.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JOAO APARECIDO DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: FLAVIO HENRIQUE TEIXEIRA 
ORLANDO - RO2003
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS Fica a parte 
AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar 
manifestação acerca dos documentos juntados pela parte 
adversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7004544-95.2015.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
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Advogados do(a) EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI 
RODRIGUES - RO4875, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 
SP211648-A
EXECUTADO: JOAO ADEMAR DOS REIS e outros (6) 
Advogados do(a) EXECUTADO: CARLOS HENRIQUE GAZZONI - 
RO6722, VIVIANE RODRIGUES OLIVEIRA - RO7901
Advogados do(a) EXECUTADO: CARLOS HENRIQUE GAZZONI - 
RO6722, VIVIANE RODRIGUES OLIVEIRA - RO7901
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada 
a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para 
a repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente 
deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 
1008.1, para cada carta-AR, em relação a cada executado/
requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, 
de 24/08/2016, artigos 2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 
24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0005184-57.2014.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: INSTITUTO JOAO NEORICO
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA 
CAHULLA - RO4117, TIAGO FAGUNDES BRITO - RO4239
EXECUTADO: WELLINGTON LINO FIUZA 
INTIMAÇÃO AUTOR - AR NEGATIVO Fica a parte AUTORA intimada 
a se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do AR negativo. Para 
a repetição da diligência (remessa de AR), o requerente/exequente 
deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa, código 
1008.1, para cada carta-AR, em relação a cada executado/
requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei nº 3896, 
de 24/08/2016, artigos 2º, VIII e 17, publicada no DOE nº 158, de 
24/08/2016, sob pena de não realização do ato. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7043904-66.2017.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: UNIRON
Advogados do(a) AUTOR: ALINE NOVAIS CONRADO DOS 
SANTOS - SP415428, BRUNA CADIJA VIANA RAYA - GO24256, 
ALESSANDRA SOARES DA COSTA MELO - DF29047
RÉU: ELIANE ALMEIDA ARAUJO LEITE
INTIMAÇÃO AUTOR - AR AUSENTE
Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 
dias, acerca do AR negativo devolvido com motivo “AUSENTE”.
Advertência:
1) Poderá a parte informar se tem interesse na repetição do AR 
(custas do art. 19 da Lei 3.896/2016) ou em remessa de Mandado 
(custas de Oficial). Sendo endereço do interior do Estado, poderá 
optar por Mandado com força de precatória (custas do art. 30 da 
Lei 3.896/2016).
2) Sendo endereço fora do Estado, deverá a parte informar se 
tem interesse na expedição de precatória. As custas deverão ser 
recolhidas na Comarca de distribuição da precatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 

e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7048294-11.2019.8.22.0001
Classe : DESPEJO (92)
AUTOR: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
Advogado do(a) AUTOR: CATARINA BEZERRA ALVES - 
PE29373
RÉU: SANT’ANA AUTO POSTO LTDA - EPP
INTIMAÇÃO AUTOR - PROPOSTA DE ACORDO Fica a parte 
AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar 
manifestação acerca da PETIÇÃO DE PROPOSTA DE ACORDO, 
ID 32769759, juntados pela parte adversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0009511-79.2013.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA SA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ARNALDO HENRIQUE ANDRADE 
DA SILVA - PA10176
EXECUTADO: GENILSON REPOLHO PAZ e outros (2)
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do 
mandado, fica a parte AUTORA, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 
intimada, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento 
de custas de acordo com a diligência requisitada conforme tabela 
abaixo. 
Fica a parte advertida que em se tratando de mandado de Execução 
ou Busca e Apreensão, que envolve mais de um ato processual, 
as custas da diligência serão conforme código 1008.3 (composta 
urbana) ou 1008.5 (composta rural).
O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.
jsf, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0023284-60.2014.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: SALETE DALAZEN
Advogado do(a) EXEQUENTE: DANIEL MENDONCA LEITE DE 
SOUZA - RO6115
EXECUTADO: G & H COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME e 
outros (2)
Advogado do(a) EXECUTADO: KRISTEN RORIZ DE CARVALHO 
- RO2422
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual 
será realizada na sala de audiências da CEJUSC, conforme 
informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA CEJUSC - Data: 07/02/2020 Hora: 
16:00
- Audiências a partir de jan/2020 (exceto Execução Fiscal): CEJUSC 
localizada na Av. Pinheiro Machado, 777, Olaria, Nesta.
Ficam as partes devidamente intimadas.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0015525-45.2014.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
Advogados do(a) EXEQUENTE: ROBERTA BEATRIZ DO 
NASCIMENTO - SP192649, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 
- SP156187
EXECUTADO: Marcos Greick Silva Rocha
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta 
aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o 
EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas 
CÓDIGO 1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, 
sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em 
relação a cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado 
o respectivo comprovante. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7011598-15.2015.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 
HONDA LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: AILTON ALVES FERNANDES - 
GO16854
EXECUTADO: ROCIVALDO SIMOES DA SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO: MARIA NAZARETE PEREIRA DA 
SILVA - RO1073
Despacho
1- Modifique a classe processual para Cumprimento de Sentença, 
bem como inverta-se os polos, devendo constar Administradora 
de Consórcio Nacional Honda Ltda. como exequente e Rocivaldo 
Simões da Silva como executado.
2- Fica intimada a parte executada, na forma do art. 513, § 2º do 
CPC, para que efetue o cumprimento da sentença no prazo de 15 
dias, nos termos do art. 523, sob pena de multa de 10% e honorários 
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do débito, sob pena de 
atos de expropriação (art. 523, § 3º do CPC).
Desde já, cientifico-a de que, com o transcurso do prazo 
para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC 
(independentemente de penhora ou nova intimação), terá início o 
prazo de 15 dias úteis para, querendo, apresentar impugnação ao 
cumprimento de sentença.
Caso a intimação se dê por carta AR ou mandado, inexistindo 
atualização do endereço da parte, a intimação realizada no endereço 
declinado nos autos e será considerada válida, nos termos do art. 
274, parágrafo único do CPC.
3- Não havendo pagamento ou impugnação, certifique e intime o 
credor, via advogado, para apresentar o cálculo atualizado do 
crédito e indicar bens à penhora. Caso queira, poderá requerer 
consulta de bens por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD 
e INFOJUD, nesta ordem, mediante o pagamento da taxa prevista 
no art. 17 da Lei de Custas n° 3.896/2016, salvo se beneficiário for 
da gratuidade processual. 
Caso haja o pagamento parcial do débito, o valor da multa e 
honorários fixados no item 2, incidirão apenas sobre o valor do 
crédito remanescente.
Prazo: 15 dias.

4- Efetuado o pagamento espontâneo da condenação, 
expeça alvará em favor do exequente e, após, intime-o para se 
manifestar sobre eventual saldo remanescente. Em caso de inércia, 
a quitação será presumida e o feito extinto (art. 526, §3º, CPC).
VIA DESTA SERVE DE CARTA/MANDADO
Endereço: RÉU: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 
HONDA LTDA, AVENIDA SENADOR ROBERTO SIMONSEN 304 
SANTO ANTÔNIO - 09530-401 - SÃO CAETANO DO SUL - SÃO 
PAULO 
Porto Velho-RO, 8 de julho de 2019.
Luciane Sanches
Juíza de Direito
Av. Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco , CEP 76.803-
686, Porto Velho, RO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7007095-09.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JOSE PROFIRO DAS VIRGENS
Advogado do(a) AUTOR: DIEGO DINIZ CENCI - RO7157
RÉU: CLAUDIO SOUZA NASCIMENTO
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7028475-93.2016.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE RONDONIA
Advogados do(a) EXEQUENTE: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA 
NETO - RO3831, LILIAN MARIANE LIRA - RO3579
EXECUTADO: ALLAN LUCAS VICENTE FIGUEIREDO DE 
ARAUJO
INTIMAÇÃO AUTOR - AR AUSENTE
Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 
dias, acerca do AR negativo devolvido com motivo “AUSENTE”.
Advertência:
1) Poderá a parte informar se tem interesse na repetição do AR 
(custas do art. 19 da Lei 3.896/2016) ou em remessa de Mandado 
(custas de Oficial). Sendo endereço do interior do Estado, poderá 
optar por Mandado com força de precatória (custas do art. 30 da 
Lei 3.896/2016).
2) Sendo endereço fora do Estado, deverá a parte informar se 
tem interesse na expedição de precatória. As custas deverão ser 
recolhidas na Comarca de distribuição da precatória.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7000256-36.2017.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: INSTITUTO JOAO NEORICO
Advogados do(a) EXEQUENTE: TIAGO FAGUNDES BRITO - 
RO4239, MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA CAHULLA - RO4117
EXECUTADO: DENISE PEREIRA RODRIGUES
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS EDITAL Fica a parte AUTORA 
intimada a proceder o recolhimento de custas para publicação do 
Edital no DJ, no prazo de 05 (cinco) dias, sob o CÓDIGO 1027. 
O boleto deverá ser gerado no sistema de controle de custas 
processuais no seguinte link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/
pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7036680-09.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: CONDOMINIO IRIS
Advogado do(a) AUTOR: ANA GABRIELA ROVER - RO5210
RÉU: COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DE RONDÔNIA - 
CAERD
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual 
será realizada na sala de audiências da CEJUSC, conforme 
informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA CEJUSC - Data: 07/02/2020 Hora: 
11:30 Tipo: Conciliação Sala: Sala B - 1º Juizado Especial Cível 
Data: 05/12/2019 Hora: 08:00 
- Audiências a partir de jan/2020 (exceto Execução Fiscal): CEJUSC 
localizada na Av. Pinheiro Machado, 777, Olaria, Nesta.
Ficam as partes devidamente intimadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7006902-93.2016.8.22.0002
Classe : BUSCA E APREENSÃO (181)
REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado do(a) REQUERENTE: ANTONIO BRAZ DA SILVA - 
RO6557
REQUERIDO: ELOIR ANDRADE E SILVA
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 

CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7029383-48.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E 
CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: SAMIR RASLAN CARAGEORGE - 
RO9301, CAMILA BEZERRA BATISTA - RO7212, IZABEL CELINA 
PESSOA BEZERRA CARDOSO - RO796, CAMILA GONCALVES 
MONTEIRO - RO8348
EXECUTADO: RODRIGO GONCALVES DA SILVA, FRANCISCA 
GORETE CASSIMIRO GONCALVES
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual 
será realizada na sala de audiências da CEJUSC, conforme 
informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA CEJUSC - Data: 07/02/2020 Hora: 
09:30 
- Audiências a partir de jan/2020 (exceto Execução Fiscal): CEJUSC 
localizada na Av. Pinheiro Machado, 777, Olaria, Nesta.
Ficam as partes devidamente intimadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0012037-19.2013.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: UNIRON
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALESSANDRA SOARES DA 
COSTA MELO - DF29047
EXECUTADO: Ademir Alves de Assis e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - AR AUSENTE
Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 
dias, acerca do AR negativo devolvido com motivo “AUSENTE”.
Advertência:
1) Poderá a parte informar se tem interesse na repetição do AR 
(custas do art. 19 da Lei 3.896/2016) ou em remessa de Mandado 
(custas de Oficial). Sendo endereço do interior do Estado, poderá 
optar por Mandado com força de precatória (custas do art. 30 da 
Lei 3.896/2016).
2) Sendo endereço fora do Estado, deverá a parte informar se 
tem interesse na expedição de precatória. As custas deverão ser 
recolhidas na Comarca de distribuição da precatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7004804-70.2018.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)



605DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

EXEQUENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 
LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDEMILSON KOJI MOTODA - 
SP231747
EXECUTADO: OSMILDO DANTAS DA CUNHA
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS EDITAL Fica a parte AUTORA 
intimada a proceder o recolhimento de custas para publicação do 
Edital no DJ, no prazo de 05 (cinco) dias, sob o CÓDIGO 1027. 
O boleto deverá ser gerado no sistema de controle de custas 
processuais no seguinte link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/
pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São 
João Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 
3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7001247-12.2017.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE 
CONSORCIOS LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: SALMA ELIAS EID SERIGATO 
- PR30998, DAVID CHRISTIANO TREVISAN SANZOVO - 
PR47051
EXECUTADO: SIGEFREDO DA SILVA LEANDRO
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 
da Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://
webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf, exceto se beneficiado(s) pela 
concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São 
João Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 
3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7034297-63.2016.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: JOSENILDE OLIVEIRA BRAGA
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARIA HELOISA BISCA 
BERNARDI - RO5758, GUSTAVO BERNARDO HADAMES 
BERNARDI MONTEIRO - RO5275
EXECUTADO: COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DE 
RONDÔNIA - CAERD e outros
Advogado do(a) EXECUTADO: THIAGO COSTA MIRANDA - 
RO3993
Advogado do(a) EXECUTADO: WILSON BELCHIOR - RO6484-A
INTIMAÇÃO RÉU - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ficam as REQUERIDAS intimadas, no prazo de 05 dias, para 
manifestação quanto aos Embargos de Declaração apresentados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7040817-34.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARIA DA CONCEICAO COUTINHO PORFIRIO
Advogado do(a) AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA 
- RO1073
RÉU: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 
LTDA
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual 
será realizada na sala de audiências da CEJUSC, conforme 
informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA CEJUSC - Data: 07/02/2020 Hora: 
17:00 
- Audiências a partir de jan/2020 (exceto Execução Fiscal): CEJUSC 
localizada na Av. Pinheiro Machado, 777, Olaria, Nesta.
Ficam as partes devidamente intimadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7009346-97.2019.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: G.N.B. INDUSTRIA DE BATERIAS LTDA
Advogado do(a) AUTOR: EDUARDO AUGUSTO FEITOSA 
CECCATTO - RO5100
RÉU: N G DOS SANTOS ROLAMENTOS E PECAS - ME
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS EDITAL Fica a parte AUTORA 
intimada a proceder o recolhimento de custas para publicação do 
Edital no DJ, no prazo de 05 (cinco) dias, sob o CÓDIGO 1027. 
O boleto deverá ser gerado no sistema de controle de custas 
processuais no seguinte link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/
pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
ÓRGÃO EMITENTE: Porto Velho - 9ª Vara Cível
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
(Prazo: 20 dias)
DE: GESLAINE NASCIMENTO DE OLIVEIRA CPF: 408.437.772-
49, ROVILSON DENNING NUNES CPF: 540.465.562-34, 
atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: INTIMAR o(a) Executado(a) acima qualificado 
quanto ao bloqueio/penhora on line realizada, conforme documento 
ID 31643696, para querendo impugnar nos termos do artigo 854, § 
3º do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias.
OBSERVAÇÃO: Caso não tenha condições de constituir advogado 
particular, deverá procurar a Defensoria Pública. A presente ação 
pode ser consultada pelo endereço eletrônico http://pjeconsulta.tjro.
jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam (nos termos do artigo 19 e 
20 da Resolução 185, de 18 de dezembro de 2013 do Conselho 
Nacional de Justiça)
Processo:7022957-25.2016.8.22.0001
Classe:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
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Exequente:KARINA DA SILVA SANDRES CPF: 420.473.902-49, 
ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE RONDONIA CPF: 
05.034.322/0001-75
Executado: GESLAINE NASCIMENTO DE OLIVEIRA CPF: 
408.437.772-49, ROVILSON DENNING NUNES CPF: 540.465.562-
34
DECISÃO ID 31643696: “Bacenjud positivo (valor parcial). Minuta a 
seguir. 1- Intime-se a parte executada, via advogado (ou por carta-
AR, caso não possua - art. 854, §2º do CPC), para que, querendo, 
apresente impugnação ao bloqueio no prazo de 05 dias úteis, 
limitando-se exclusivamente às matérias estabelecidas no art. 
854, §3 do mesmo código. Ainda, intimo a parte executada de que 
nas hipóteses de inércia ou rejeição da impugnação, o bloqueio 
será convertido em penhora e a quantia liberada em favor da 
parte exequente independentemente de termo ou nova intimação, 
conforme interpretação do art. 854, §5º do CPC. [...]”
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, São João 
Bosco, Porto Velho Fórum Cível RO, 76803-686 3217-1307 e-mail: 
9civelcpe@tjro.jus.br
Porto Velho, 30 de outubro de 2019
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)
Data e Hora
30/10/2019 17:19:42
Validade: 31/08/2020, conforme estabelece o Art. 22, inciso I, letra 
“a” e “b”, da Instrução Presidencial Nº 001/2012 – PR, publicada no 
DJE nº 031 de 15/02/2012.
a
2422
Caracteres
1942
Preço por caractere
0,02001
Total (R$)
38,86

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7060247-74.2016.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: VALDEMAR JOSE DOS SANTOS e outros (8)
Advogados do(a) AUTOR: ANDRESA BATISTA SANTOS - 
SP306579, GUSTAVO LAURO KORTE JUNIOR - SP14983
RÉU: ENERGIA SUSTENTÁVEL DO BRASIL S.A. - ESBR e outros 
(2)
Advogados do(a) RÉU: EDGARD HERMELINO LEITE JUNIOR - 
RO6090, GIUSEPPE GIAMUNDO NETO - RO6092
Advogados do(a) RÉU: ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE 
- SP155105, LIGIA FAVERO GOMES E SILVA - SP235033, 
CLAYTON CONRAT KUSSLER - RO3861
Advogado do(a) RÉU: RICARDO GONCALVES MOREIRA - 
SP215212
INTIMAÇÃO PARTES
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo de 5 
(cinco) dias, acerca da proposta de honorários.

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 9ª Vara Cível Processo: 7052444-35.2019.8.22.0001 
AUTOR: J. J. C. 
ADVOGADO DO AUTOR: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA BRUM OAB 
nº RO6927 
RÉ: V.A.B. 
ADVOGADO DA RÉ: 
DECISÃO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos 
morais, com pedido de tutela antecipada de urgência, movida por 
J. J. C. em face de V. A. B.
Narra a parte autora ter sido vítima de notícia desabonadora 
veiculada pela parte ré em seu blog pessoal e que fora reproduzida 
por diversos jornais e páginas em redes sociais. Segundo a parte 
autora, a parte ré lhe atribuiu prática criminosa que desabonam 
sua imagem e causam prejuízo de ordem moral aos membros de 
sua família e, sobretudo, seu filho que é menor de idade e está 
em idade escolar.
Afirma que a ré respondeu processo administrativo disciplinar 
que culminou em sua demissão de cargo que esta ocupava até 
então e que, não obstante o caráter institucional, isso gerou 
desentendimentos de ordem pessoal, culminando inclusive em 
ameaças e perseguições. Diz, ainda, que a ré utilizou-se de 
boletim de ocorrência, cuja declaração não foi objeto de ação 
penal. Argumenta, ainda, que tais alegações também eram 
inverídicas.
Defende a prática de ato ilícito por abuso do direito à liberdade de 
expressão, a configuração de dano moral por divulgação de notícia 
falsa e desabonadora e, ainda, o seu direito de desagrado.
Em sede de tutela antecipada, sustenta o preenchimento dos 
requisitos exigidos pela lei processual para sua concessão e 
pede que: a) seja determinada a remoção da notícia da página 
do facebook da ré, de outras redes sociais e dos veículos que a 
tenham reproduzido, sob pena de multa; b) que seja veiculada 
nota de desagravo, indicando texto e certidão de nada consta.
Ao final, pede que a ação seja julgada procedente, para tornar 
definitiva a ordem de remoção da notícia nas redes sociais e para 
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais e, 
ainda, ao ônus da sucumbência. 
É o relato do necessário. Decido.
I - Custas processuais 
Emende-se a inicial comprovando o recolhimento das custas, no 
prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. 
Havendo pedido de tutela de urgência, no entanto, passo a 
analisar o pleito.
II - Da tutela antecipada de urgência
Tratando-se de pedido de tutela provisória de urgência 
(antecipada), em juízo de probabilidade sumário, o magistrado 
deve constatar provada a probabilidade do direito do autor, o risco 
de dano, e a reversibilidade do provimento, nos termos do artigo 
300 caput e §3º do CPC.
O que foi narrado nos autos indica, a priori, um conflito entre 
direitos fundamentais. Isso porque, a mesma Carta que garante o 
direito à liberdade de manifestação, também resguarda os direitos 
individuais à imagem, à honra e à dignidade humana, colocando-
os no mesmo patamar. 
Sabemos que mesmo os direitos fundamentais não são absolutos, 
uma vez que limitados por outros da mesma natureza. Desse 
modo, a liberdade de manifestação da imprensa, não pode 
se sobrepor ao direito de imagem ou, ainda, à presunção de 
inocência, ao direito do contraditório e à dignidade da pessoa 
humana. É preciso haver um equilíbrio e, sobretudo, compromisso 
com o Estado Democrático de Direito. De modo que, em todas as 
relações jurídico-sociais os direitos fundamentais precisam estar 
em harmonia. 
As regras de convívio do mundo real também valem para o virtual, 
até porque as consequências do que ali se afirma tem repercussão 
bastante concreta na vida das pessoas, quer naturais ou jurídicas. 
Prova do afirmado se constata pelas centenas de comentários e 
reações que se seguiram à postagem da requerida. 
No mundo virtual, principalmente nas redes sociais, não é “terra de 
ninguém”, pelo contrário, a lei 12965/2014, que regula as relações 
na internet, estabelece em seus artigos 2º e 3º os princípios 
básicos para a disciplina do uso da internet, estabelece que a 
liberdade de expressão deve estar em harmonia com proteção da 
privacidade, bem como, a proteção de dados na rede.
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No caso em testilha, nota-se que a notícia veiculada excede os 
limites da liberdade de expressão e atinge direito fundamental do 
autor, não apenas à imagem e à moral, mas também à presunção 
de inocência, na medida em que lhe fora imputada prática criminosa 
sem que haja sequer ação penal, quiçá condenação criminal. Além 
disso, requerida utilizou-se de um documento (boletim de ocorrência) 
que está acobertado por sigilo (pois, nos crimes que envolvem 
a violência doméstica, a lei garante o sigilo para preservação da 
intimidade da mulher e da família) e que, portanto, foi violado, sem 
amparo legal.
Pela notícia veiculada, a ré excede os limites da informação, bem 
como, a princípio (fumus boni iuris) está com traços de fake news. 
Isso porque, a requerida afirma que o autor estaria respondendo 
um processo, o que não é verdadeiro, pois o boletim de ocorrência 
é apenas uma autodeclaração de um suposto fato criminoso que, 
no entanto, deverá ser apurado pela autoridade competente. 
Registre-se, ademais, que a requerida é conhecida como “digital 
influencer”, isto é, teria o papel de exercer uma influência na 
sociedade com as suas idéias e forma de agir, diferente do papel do 
jornalista, que tem o compromisso de informar. Ao contrário disso, 
a requerida faz um julgamento pessoal sobre o fato, condenando 
o autor e determinando sua pena “moral”, ao ponto de pedir ao 
Presidente da República a negativa de sua nomeação ao cargo de 
vice-reitor da UNIR.
O dever de informar foi violado e, diante do contexto probatório 
trazido pelo autor, a requerida poderia estar usando o fato como 
forma de vingança pessoal, conforme se extrai do documento de 
ID n. 32802552 (e-mail com o suposto aviso).
O próprio Presidente da República, passou por situação semelhante, 
conforme narrado pela imprensa, onde tiveram acesso ao um 
processo da Vara de Família, onde existia o sigilo, todavia, diante 
da informação obtida, teriam tentado provocar um dano a imagem 
do Presidente. 
O Supremo Tribunal Federal tem se posicionado de forma bem 
rígida sobre o acesso a informações sigilosas e, consequentemente, 
sobre o seu uso para provocar danos à imagem de outrem, 
estando, inclusive, em trâmite um inquérito para apuração das 
chamadas “fake news” contra o Supremo.
Importante salientar que não se trata de censura, mas de uma 
tutela para cessar os excessos causados pela a requerida. Nenhum 
direito é absoluto, todos devem estar em harmonia dentro de um 
quadro constitucional.
Tais considerações, somadas ao conjunto probatório contido 
nos autos, demonstram o fumus boni iuris e o periculum in mora 
a justificar a determinação de remoção da publicação nas redes 
sociais da autora e em outros veículos que esta tenha promovido 
a reprodução.
Por outro lado, não é possível conceder medida de caráter 
indeterminado, no sentido de impedir toda e qualquer veiculação 
em outros sites, primeiro porque não há nos autos indicação de 
outros sites que reproduziram a aludida publicação; segundo 
porque a imposição de uma determinação judicial depende da 
indicação do responsável pela prática do ato no polo passivo da 
ação. Considerando que a indicação é apenas da ré, os efeitos 
dessa determinação aplicam-se a esta e aos atos que lhe compete 
praticar.
No tocante ao pedido de que a ré veicule a resposta produzida 
pelo autor, entendo que, em juízo perfunctório, entendo que a 
princípio, após a oitiva da requerida, para decidir sobre o direito 
de resposta.
1- Diante disso, defiro parcialmente a tutela antecipada de urgência 
para determinar que a ré exclua de suas páginas nas redes sociais 
(página do facebook, instagram, blog pessoal e de colunas ou 
espaços que tenha utilizado para reproduzir a notícia) contadas da 
citação/intimação, toda e qualquer postagem que faça referência 
ao autor, mesmo que de forma indireta, sob pena de multa diária 
no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 
(dez mil reais), o que faço com lastro no art. 139, IV do CPC.

2 - Designo audiência de justificação, com fundamento no art. 300, 
§2º, do CPC, para o dia 02/12/2019, às 10 horas, na sede deste 
Juízo, para, ouvidas as partes, deliberar sobre o pedido de resposta/
desagravo. Na oportunidade, as partes devem comparecer e trazer 
suas testemunhas, independentemente de intimação.
III - Providências
1- Intime-se a parte autora para comprovar o pagamento das custas 
iniciais, sob pena de indeferimento da inicial e, por consequência, 
revogação da liminar. Prazo: 15 dias. 
2- Cite-se e intime-se a ré para que tome conhecimento desta 
ação e para que dê cumprimento à tutela provisória de urgência 
excluindo de suas páginas nas redes sociais (página do facebook, 
instagram, blog pessoal) e qualquer outra que tenha uma coluna ou 
espaço que tenha usado para reproduzir a notícia, em até 3 horas, 
contadas da citação/intimação, toda e qualquer postagem que faça 
referência ao autor, mesmo que de forma indireta, sob pena de 
multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de 
R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que faço com lastro no art. 139, IV 
do CPC;
3- Intimem-se as partes para comparecer à audiência de 
justificação, que ocorrerá no dia 02/12/2019, às 10 horas na sede 
deste Juízo (Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, 
CEP 76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par), para 
a qual deverão comparecer acompanhadas de seus advogados 
ou Defensor Público e testemunhas que entendam necessárias, 
independente de contestação.
Na oportunidade, será deliberada acerca da audiência prevista no 
art. 334 do CPC, do início do prazo para contestação e das demais 
providências iniciais de praxe.
VIA DESTE SERVE COMO MANDADO DE CITAÇÃO E 
INTIMAÇÃO. Cumpra-se pelo Oficial plantonista, que deverá 
certificar o horário da citação/intimação.
REQUERIDA: VICTORIA ANGELO BACON
RÉU: V. A. B. CPF nº 006.267.349-16, AVENIDA CAMPOS SALES 
80, - DE 790 A 1076 - LADO PAR AREAL - 76804-322 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
Endereço profissional: Secretaria de Estado da 
Agricultura- SEAGRI, situada no Palácio Rio Madeira: Av. Farquar, 
nº 2986, Pedrinhas - Ed. Rio Jamary. 
Porto Velho 22 de novembro de 2019 .
Pedro Sillas Carvalho 
Juiz Substituto
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 0024970-24.2013.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: JORGE LUIZ DA SILVA ALVES
Advogado do(a) EXEQUENTE: DANIEL CAMILO ARARIPE - 
RO2806
EXECUTADO: ERALDO BATISTA DOS SANTOS, FULANOS DE 
TAL
Advogado do(a) EXECUTADO: ELAINE DE SOUZA - RO4255
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual 
será realizada na sala de audiências da CEJUSC, conforme 
informações abaixo:
Tipo: Mediação Sala: SALA CEJUSC Data: 16/12/2019 Hora: 09:00 
Tipo: Conciliação Sala: SALA CEJUSC - Data: 16/12/2019 Hora: 
09:00 
- Rua Quintino Bocaiúva, nº 3061, esquina com a Av. Jorge Teixeira, 
Bairro Embratel, Nesta.
Ficam as partes devidamente intimadas.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7017147-64.2019.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
(81)
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) AUTOR: EDSON ROSAS JUNIOR - AM1910
RÉU: LACERDA ALIMENTOS LTDA - ME
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do 
mandado, fica a parte AUTORA, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 
intimada, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento 
de custas de acordo com a diligência requisitada conforme tabela 
abaixo. 
Fica a parte advertida que em se tratando de mandado de Execução 
ou Busca e Apreensão, que envolve mais de um ato processual, 
as custas da diligência serão conforme código 1008.3 (composta 
urbana) ou 1008.5 (composta rural).
O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.
jsf, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7016973-60.2016.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ALDEMIRA NONATA BEZERRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: FAUSTO SCHUMAHER ALE - 
RO4165
EXECUTADO: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A
Advogados do(a) EXECUTADO: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA - 
MG87318, ERICA CRISTINA CLAUDINO - RO6207, ROCHILMER 
MELLO DA ROCHA FILHO - RO635, MARCIO MELO NOGUEIRA 
RO2827
INTIMAÇÃO AO RÉU - CUSTAS
Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, 
para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das 
custas judiciais. O não pagamento integral ensejará a expedição 
de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e 
inscrição na Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço 
eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/
guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Advertência: 
1) Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá 
também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em 
sua totalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 

e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7000088-97.2018.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: GILMAR DIAS FERREIRA
Advogados do(a) AUTOR: PAULO ROBERTO DA SILVA MACIEL 
- RO4132, PAULO FERNANDO LERIAS - RO3747
RÉU: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A
Advogado do(a) RÉU: ERICA CRISTINA CLAUDINO - RO6207
Intimação AO RÉU - CUSTAS
Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, 
para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas 
judiciais.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de 
débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na 
Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço 
eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/
guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Advertência: 
1) Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá 
também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em 
sua totalidade.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 7025150-
42.2018.8.22.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA 
NETO OAB nº RO3831
EXECUTADOS: EDSON MARQUES MONTAGNOLI, CACILDA 
DOS SANTOS OLIVEIRA MONTAGNOLI
Despacho
Defiro. No sistema RENAJUD não existem veículos cadastrados 
em nome da parte executada e os veículos cadastrados em nome 
do executado já possuem outras restrições. Minuta em anexo.
1- Diante do exposto, fica a parte exequente intimada, via 
advogado, para apresentar o cálculo atualizado do crédito e 
indicar bens passíveis de penhora. Caso requeira pesquisa a 
sistema conveniado (Infojud), deverá comprovar o pagamento da 
taxa prevista no art. 17 da Lei de Custas do TJ/RO, caso não seja 
beneficiário da gratuidade judiciária. Prazo: 15 dias.
2- Havendo inércia, arquive-se, já que o feito está em fase de 
cumprimento de sentença e o desarquivamento para indicação de 
novos bens é sem ônus, no prazo de até 5 anos.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019 21 de novembro de 2019.
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 9ª Vara Cível 7010426-67.2017.8.22.0001 
EXEQUENTE: W2M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA ADVOGADO DO EXEQUENTE: FLAEZIO LIMA DE SOUZA 
OAB nº RO3636 
EXECUTADO: DEDILSON MOREIRA LUNA ADVOGADO DO 
EXECUTADO: 
Compra e Venda, Promessa de Compra e Venda 
Execução de Título Extrajudicial 
Sentença 
Versam os presentes sobre Execução de Título Extrajudicial ajuizada 
por EXEQUENTE: W2M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA em face de EXECUTADO: DEDILSON MOREIRA LUNA
O exequente peticionou nos autos informando a realização de 
acordo e querendo homologação, no entanto, o documento que 
juntou aos autos não cumpre os requisitos necessários para um 
acordo que, se homologado, transmuda-se em título executivo 
judicial. 
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Diante disso, recebo o pleito como desistência e HOMOLOGO-A, 
consequentemente, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução de 
mérito, com supedâneo no art. 485, VIII, do CPC.
Sem custas finais (art. 8º, III da lei 3.896/16). 
Como se trata de pedido de desistência verifico a ocorrência da 
preclusão lógica, razão pela qual antecipo o trânsito em julgado 
para esta data.
P.R.I.
Após, não havendo pendências, arquivem.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019 
Pedro Sillas Carvalho 
Juiz(a)
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 9ª Vara Cível Processo n. 0005621-
69.2012.8.22.0001 
EXEQUENTE: EDSON CARDOSO SOUZA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PAULO FRANCISCO DE MATOS 
OAB nº RO1688, DOUGLAS RICARDO ARANHA DA SILVA OAB 
nº RO1779 
EXECUTADO: BANCO SANTANDER 
ADVOGADO DO EXECUTADO: JOAO THOMAZ PRAZERES 
GONDIM OAB nº ES18694 
Valor da causa: R$ 1.000,00 
Despacho
O exequente apresentou Recurso de Apelação de decisão deste 
juízo, como não cabe admissibilidade por essa serventia, fica 
a parte requerida intimada para apresentar contrarrazões e, na 
sequência, remeta-se os autos ao E.TJ/RO.
Porto Velho - RO, 21 de novembro de 2019.
Pedro Sillas Carvalho 
Juiz(a)
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 7018519-
48.2019.8.22.0001
Inadimplemento
Procedimento Comum Cível
AUTOR: C. S. COMERCIO DE COSMETICOS E PERFUMARIA 
LTDAADVOGADO DO AUTOR: REYNALDO DINIZ PEREIRA 
NETO OAB nº RO4180
RÉU: CARMELITA GOMES FERREIRAADVOGADO DO RÉU: 
Despacho 
Realizei pesquisas nos sistemas conveniados ao TJRO em busca 
de novos endereços para a parte executada.
Bacenjud positivo. Minuta a seguir.
Assim, fica a parte exequente intimada, via advogado, para se 
manifestar acerca dos endereços encontrados e indicar em qual 
deseja que seja realizada a citação/intimação da parte executada.
Prazo: 15 dias.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 9ª Vara Cível Processo n. 7031651-
12.2018.8.22.0001 
AUTOR: AUDACY SILVA DE ALMEIDA 
ADVOGADO DO AUTOR: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 
OAB nº MT8843 
RÉU: OI MOVEL S.A. 
ADVOGADO DO RÉU: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO 
OAB nº RO635 

Valor da causa: R$ 10.521,25 
Despacho
As partes foram intimadas acerca do retorno dos autos do TJ/
RO, bem como para o pagamento das custas finais, somente a 
ré realizou o pagamento das custas e se manifestou nos autos, 
enquanto a autora quedou-se inerte, contudo, ressalto que a 
mesma é beneficiária da gratuidade da justiça, conforme decisão 
de ID 21233523, portanto, a cobrança das custas está sob efeito 
suspensivo.
Não há pedido para cumprimento de sentença, arquive-se.
Porto Velho - RO, 21 de novembro de 2019.
Pedro Sillas Carvalho 
Juiz(a)
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 7016344-
81.2019.8.22.0001
Transação
Monitória
AUTOR: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
ADVOGADO DO AUTOR: EDIJANE CEOBANIUC DA SILVA OAB 
nº RO6897
RÉU: ELISANGELA SILVA VALENTE
ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO
Renajud negativo (não há veículos cadastrados). Minuta em 
anexo.
Diante do exposto, fica a parte requerente intimada para apresentar 
endereço válido ou requerer pesquisa a sistema conveniado 
(Bacenjud / Siel), hipótese em que deverá comprovar o pagamento 
da taxa prevista no art. 17 da Lei de Custas do TJ/RO.
Prazo: 15 dias.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019 21 de novembro de 2019.
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 9ª Vara Cível Processo n. 0015796-
54.2014.8.22.0001 
AUTOR: PAULO CESAR PIRES ANDRADE 
ADVOGADO DO AUTOR: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS 
OAB nº RO3208 
RÉU: MSTOCK INFORMATICA EIRELI - ME 
ADVOGADO DO RÉU: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
Valor da causa: R$ 5.000,00 
Despacho
1- Altere-se a classe para cumprimento de sentença.
2 - Indefiro o pedido de penhora de ativos em nome do sócio. A 
empresa executada é EIRELI e, portanto, não se aplicam as 
mesmas regras de empresa individual de responsabilidade ilimitada. 
Se o exequente pretende a realização de atos de constrição em 
face do sócio deverá propor o incidente de desconsideração da 
personalidade jurídica. 
3 - Da análise dos autos, verifica-se que todas as tentativas de 
satisfação do crédito restaram infrutíferas, ainda que realizadas 
diligências em todos os sistemas conveniados ao TJRO, diante 
disso, pela derradeira vez, intime-se o exequente para indicar bens 
à penhora, sob pena de arquivamento.
Prazo: 15 dias.
Porto Velho - RO, 21 de novembro de 2019.
Pedro Sillas Carvalho 
Juiz(a)
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 7034793-
24.2018.8.22.0001
Adimplemento e Extinção
Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S/A
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ALEX FERRAZ ALVES OAB nº 
SP301507
EXECUTADOS: ALEX SOUZA SANTOS, JOANA PATRICIA 
SOARES PEREIRA SANTOS
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DECISÃO
Defiro as pesquisas nos sistemas Renajud e Infojud.
Renajud negativo. Minuta em anexo.
Infojud positivo. As informações fiscais foram anexadas ao processo 
de modo sigiloso, para manuseio exclusivo dos advogados das 
partes.
1 - Considerando o decurso do prazo para manifestação da 
parte executada, transferi o valor bloqueado para a conta judicial 
vinculada ao processo. Minuta em anexo.
Expeça-se alvará em favor do exequente.
2 - Habilitem os advogados das partes para acessar os documentos 
sigilosos (imposto de renda), via PJE.
3- Após, intime-se a parte exequente, via advogado, para se 
manifestar sobre o resultado do INFOJUD; atualizar o cálculo da 
dívida e indicar meios à satisfazê-la. 
Prazo: 15 dias.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019.
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 9ª Vara Cível Autos: 7046856-52.2016.8.22.0001 
Classe: Cumprimento de Sentença 
Exequente: EXEQUENTE: ROBERTO JUNIOR CARDOSO DO 
NASCIMENTO 
Advogado exequente: ADVOGADO DO EXEQUENTE: CAMILA 
VARELA GREGORIO OAB nº RO4133, VITOR MARTINS NOE 
OAB nº RO3035 
Executado: EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 
SEGURO SOCIAL 
Advogado Executado:ADVOGADO DO EXECUTADO: 
PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA 
Despacho
Conforme entendimento do STJ, o cumprimento de sentença não é 
automático, havendo necessidade de intimação da parte executada 
para cumprir a obrigação no prazo previsto na lei.
1) Altere-se a classe para cumprimento de sentença.
2) Após, intime-se o INSS, via sistema, para querendo apresentar 
impugnação a execução no prazo de 30 dias, nos termos do art. 
535, “caput” do CPC.
3) Apresentada impugnação, intime-se o exequente, via advogado, 
para que tome ciência e, caso queira, se manifeste.
4) Com a resposta à impugnação ou decorrido o prazo, conclusos 
para apreciação.
5) Não havendo interposição de impugnação, envie os autos à 
contadoria para atualização do crédito.
6) A seguir, expeça-se RPV nos termos do art. 535, §3º, II do CPC 
e Provimento 006/2006-CG (publicado no DJ nº 124, página 5 de 
06/07/2006). Caso o valor devido supere o valor da RPV, expeça-
se Precatório.
SERVE COMO CARTA/MANDADO.
Endereço: EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 
SEGURO SOCIAL, RUA JOSÉ DE ALENCAR CENTRO - 76801-
036 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 

Porto Velho - RO, 21 de novembro de 2019
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 9ª Vara Cível Processo n. 7019271-
20.2019.8.22.0001 
AUTOR: NELSON DUTRA SOBRINHO - ME 
ADVOGADO DO AUTOR: NILSON APARECIDO DE SOUZA 
OAB nº RO3883, ARLY DOS ANJOS SILVA OAB nº RO3616 
RÉUS: JOSE GONCALVES DA SILVA, GONCALVES INDUSTRIA 
E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 
ADVOGADOS DOS RÉUS: 
Valor da causa: R$ 2.630,21 
Despacho
Trata-se de ação de cobrança em desfavor de massa falida, 
pois bem, conforme item 3.3 da decisão de ID 30587515 pág. 
19, em consonância ao art. 6º, §1º da LRF, a presente deverá 
prosseguir o curso normal até liquidar o crédito, sendo assim, 
ante a inércia do autor quanto a intimação de ID 30364101, 
intime-se pessoalmente para impulsionar o feito, sob pena de 
indeferimento da inicial.
Porto Velho - RO, 21 de novembro de 2019.
Pedro Sillas Carvalho 
Juiz(a)
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 7040569-
39.2017.8.22.0001
Contratos Bancários
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: Banco Bradesco S/A
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI 
OAB nº AC4937
EXECUTADOS: L.B.NEVES , LAUZON BRAGA NEVES
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: 
DECISÃO
Versam os presentes sobre ação de execução de título 
extrajudicial ajuizada por EXEQUENTE: Banco Bradesco S/A em 
face deEXECUTADOS: L.B.NEVES , LAUZON BRAGA NEVES.
Os executados foram citados pessoalmente em 20/10/2017 
(ID n. 14017362), no entanto, não efetuaram o pagamento da 
dívida, nem opuseram embargos, razão por que iniciaram-se 
as tentativas de expropriação forçada de bens. No entanto, as 
pesquisas realizadas nos sistemas conveniados BACENJUD e 
RENAJUD restaram infrutíferas (ID n. 20433512, n. 24110860).
Diante disso, em sua última manifestação, a exequente requereu 
pesquisa o sistema Infojud.
Defiro a quebra do sigilo fiscal. As informações fiscais foram 
anexadas ao processo de modo sigiloso, para manuseio 
exclusivo dos advogados das partes.
1 - Habilitem os advogados das partes para acessar os 
documentos sigilosos (imposto de renda), via PJE.
2- Após, intime-se a parte exequente, via advogado, para se 
manifestar sobre o resultado do INFOJUD; atualizar o cálculo da 
dívida e indicar meios à satisfazê-la. 
Prazo: 15 dias.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019.
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 9ª Vara Cível Processo n. 0010224-
54.2013.8.22.0001 
EXEQUENTE: Banco Finasa S. A. 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI 
OAB nº AC4937, ANNE BOTELHO CORDEIRO OAB nº RO4370 
EXECUTADO: JOAO TELES DA SILVA 
ADVOGADO DO EXECUTADO: LENILCE SANTOS DA SILVA 
FRANZOLINI OAB nº RO3932 
DECISÃO
Diante da existência de saldo remanescente e do pagamento da taxa 
de diligência, defiro a pesquisa ao sistema Renajud, com a ressalva 
de que considerando o baixo valor do cumprimento de sentença e 
o princípio da menor onerosidade ao executado, eventual veículo 
encontrado somente sofrerá constrição se o valor for compatível 
com o valor da dívida ou como medida coercitiva, nos termos do 
art. 139, IV, do CPC.
Renajud negativo (veículo cadastrado/veículos encontrados já 
possui outras restrições). Minuta em anexo.
Considerando o que já foi afirmado em relação ao baixo valor da 
execução e o princípio da menor onerosidade, indefiro a quebra 
de sigilo fiscal, porque entendo tratar-se de medida extremamente 
desproporcional no caso dos autos, sobretudo porque não foram 
tentadas outras medidas mais compatíveis (ex. expedição de 
mandado para penhora de bens móveis, diversos daqueles 
elencados no art. 833, II, do CPC).
Diante do exposto, fica intimada a parte exequente, via advogado, 
para apresentar o cálculo atualizado do crédito e indicar bens à 
penhora ou requerer medida equivalente, sob pena de arquivamento, 
haja vista que o Juízo realizou todas as pesquisas junto aos 
sistemas conveniados e não obteve êxito. Prazo: 15 dias. 
Porto Velho - RO, 21 de novembro de 2019.
Pedro Sillas Carvalho 
Juiz(a)
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7018318-90.2018.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: AUTO POSTO CARGA PESADA LTDA - ME
Advogado do(a) AUTOR: ISRAEL AUGUSTO ALVES FREITAS DA 
CUNHA - RO2913
RÉU: ADILSON CHELONI TRINDADE
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS Fica a parte 
AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar 
manifestação acerca dos documentos juntados ao autos.

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 9ª Vara Cível 7046483-84.2017.8.22.0001 
Títulos de Crédito, Espécies de Títulos de Crédito, Duplicata 
Cumprimento de sentença 
EXEQUENTE: MERCANTIL NOVA ERA LTDA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: LUIS SERGIO DE PAULA COSTA 
OAB nº RO4558 
EXECUTADO: E A DA ROCHA - ME 
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DESPACHO
Com razão o exequente, em se tratando de empresa individual, os 
bens desta se confundem com o do empresário, sendo possível 
realizar atos de constrição em desfavor deste independentemente 
de desconsideração da personalidade jurídica.

Diante disso, defiro o pedido de bloqueio em ativos financeiros do 
empresário individual Edivan Azevedo da Rocha, CPF 613.335.222-
15.
Bacenjud negativo. Minuta em anexo.
Diante do insucesso, intime-se a parte exequente, via advogado, 
para apresentar o cálculo atualizado do crédito e indicar bens a 
penhora.
Caso requeira pesquisa a sistema conveniado, deverá comprovar o 
recolhimento da taxa prevista no art. 17 da Lei de Custas 3896/2016, 
para cada uma das pesquisas, salvo se for beneficiário da justiça 
gratuita.
Prazo: 15 dias.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019 
Pedro Sillas Carvalho 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 9ª Vara Cível Processo n. 7030230-
50.2019.8.22.0001 
AUTOR: JAMIELY BARBOZA TRINDADE 
ADVOGADO DO AUTOR: AYRTON BARBOSA DE CARVALHO 
OAB nº RO861, LUCAS GUSTAVO DA SILVA OAB nº RO5146 
RÉUS: JOAO VALENTIM DE OLIVEIRA, NORMA 
ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - ME 
ADVOGADOS DOS RÉUS: 
Valor da causa: R$ 10.000,00 
Despacho
Defiro o pedido para notificação da requerida Norma Administradora 
de Bens Ltda-Me em nome de sua sócia-administradora, com 
endereço na rua Secundária, 1540, Casa 19, Quadra C, Novo 
Horizonte, nesta Capital.
Realizei pesquisa perante o sistema conveniado Infojud e logrei 
êxito em localizar novo endereço para notificação do réu João 
Valentim (Minuta que segue - Rua Alvaro Maia, 2775, apto 03, 
Liberdade, Porto Velho, CEP: 76.803-892).
Assim sendo, expeça-se notifique-se os requeridos nos endereços 
declinados. 
Decorrido o prazo de 48 horas da notificação, certifique-se e 
arquive-se.
Custas da diligência do oficial de justiça pagas.
Porto Velho - RO, 21 de novembro de 2019.
Pedro Sillas Carvalho 
Juiz(a)
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 7012931-
60.2019.8.22.0001
Juros
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CULTURA 
NA AMAZONIA MOACYR GRECHI - AASCAM ADVOGADO DO 
EXEQUENTE: RAFAEL NEVES ALVES OAB nº RO9797
EXECUTADOS: MARIA SELY DO PRADO, ANTONIA THAYANE 
PRADO CUNHA ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: 
Despacho
A exequente requer pesquisa de endereço por meio do sistema 
BACENJUD. Defiro parcialmente, porque só houve o pagamento 
de uma taxa. 
Realizei pesquisa em busca de endereço da executada ANTONIA 
THAYANE PRADO CUNHA e localizei novos endereços. Minuta 
em anexo.
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1- Defiro a tentativa de citação da parte executada nos 
endereços onde ainda não houve tentativa, desde que a parte 
credora comprove o recolhimento da diligência negativa anterior, no 
caso de mandado (art. 93, CPC). Prazo: 10 dias.
2- Apresentado o comprovante, expeça-se mandado de citação/
penhora/avaliação/intimação.
3- Caso as diligências sejam negativas, intime-se a parte autora/
credora, via DJ, para indicar novo endereço ou requerer novas 
pesquisas aos sistemas conveniados, hipótese em que deverá 
proceder com o pagamento das respectivas taxas. Prazo: 15 dias.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019.
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 9ª Vara Cível Processo n. 7040887-
85.2018.8.22.0001 
EXEQUENTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - 
DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDONIA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ELIEZER BELCHIOR DANTAS 
OAB nº RO7644, MILEISI LUCI FERNANDES OAB nº RO3487, 
JAQUELINE FERNANDES SILVA OAB nº RO8128 
EXECUTADO: OLINDA CHAGAS DE SOUSA 
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Despacho
A parte autora manifestou interesse na composição.
1- Considerando que a lei prevê a constante busca pela solução 
conciliatória (art. 125, IV do CPC), designo audiência para tentativa 
de conciliação que acontecerá no CEJUSC, localizado à Av. 
Governador Jorge Teixeira esquina com a Rua Quintino Bocaiúva. 
Agende a audiência no PJE.
2- Após, intimem-se a parte autora, via sistema e a requerida por 
carta.
Porto Velho - RO, 21 de novembro de 2019.
Pedro Sillas Carvalho 
Juiz(a)
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 7033303-
30.2019.8.22.0001
Inadimplemento
Monitória
AUTOR: FOX PNEUS LTDA ADVOGADO DO AUTOR: HUGO 
ANDRE RIOS LACERDA OAB nº RO5717, HAROLDO LOPES 
LACERDA OAB nº RO962, JESSICA CAROLINE RIOS LACERDA 
OAB nº RO6853
RÉU: ELIZANDRO DOS SANTOS ADVOGADO DO RÉU: 
Despacho
O requerente requereu pesquisa aos sistemas conveniados, no 
entanto não indicou o sistema e pagou apenas uma taxa. 
Diante disso, realizei pesquisa no Infojud e localizei localizei 
novo endereço. Minuta em anexo.
1- Defiro a tentativa de citação da parte executada no endereço 
abaixo por carta AR MP, desde que a parte autora comprove, no 
prazo de 10 dias, o pagamento da respectiva taxa, nos termos do art. 
17 da Lei de Custas do TJ/RO. Prazo: 10 dias.
2- Apresentado o comprovante, expeça-se carta para citação.
3- Caso a diligência seja negativa, intime-se a parte autora, via DJ, 
para indicar novo endereço ou requerer nova pesquisa aos sistemas 
conveniados (bacenjud, renajud,siel), hipótese em que deverá 
comprovar o pagamento das respectivas taxas. Prazo: 15 dias.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019.
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
R JEQUETIBA Número: 1088 Complemento: CASA Bairro: ALTO 
RECREIO Município: QUEDAS DO IGUACU UF: PR CEP: 85460-
000 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 9ª Vara Cível Processo n. 0010484-
34.2013.8.22.0001 
EXEQUENTE: PORTAL DA AMAZONIA COMERCIO VAREJISTA 
DE MOVEIS LTDA - ME 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: EDUARDO AUGUSTO FEITOSA 
CECCATTO OAB nº RO5100 
EXECUTADOS: Cleonice da Cruz Paiva, MULTI SERVICE 
REPRESENTACAO LTDA - ME 
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: DEFENSORIA PÚBLICA 
DE RONDÔNIA 
Valor da causa: R$ 8.167,68 
DECISÃO
De início, registre-se que o incidente de desconsideração da 
personalidade jurídica foi indeferido, permanecendo no polo 
passivo apenas a empresa executada.
Na petição de ID n. 18307341 a exequente requer nova tentativa 
de bloqueio em ativos financeiros da parte executada ao 
argumento de que, desde a ultima pesquisa, decorreu período 
superior a quatro anos (ID n. 17522611).
Pela derradeira vez, defiro o pedido. 
Bacenjud negativo (valor ínfimo). Minuta em anexo.
Diante da negativa e tendo em vista que o cumprimento de 
sentença tramita desde 04/11/2013 (ID n. 17522611 - pág. 51) e 
que todas as tentativa de localização de bens por meio dos
 sistemas conveniados restaram infrutíferas 
(ID n. 17522611 - pág. 58/61), bem como 
que o pedido de desarquivamento não implica 
em pagamento de custas, arquivem os autos.
Porto Velho , 21 de novembro de 2019 .
Pedro Sillas Carvalho 
Juiz de Direito 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 9ª Vara Cível Processo n. 7052589-
96.2016.8.22.0001 
EXEQUENTE: PORTAL ADMINISTRADORA DE PLANO DE 
SAUDE LTDA. 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: LUIS TIAGO FERNANDES 
KLIEMANN OAB nº RO4698 
EXECUTADO: NORTE MIX MOVEIS IMPORTACAO E 
EXPORTACAO LTDA - ME 
ADVOGADO DO EXECUTADO: MIRELE REBOUCAS DE 
QUEIROZ JUCA OAB nº RO3193, LISE HELENE MACHADO 
OAB nº RO2101 
Valor da causa: R$ 12.000,00 
Despacho
1- Defiro. Expeça-de o mandado de penhora, avaliação e 
intimação para o endereço: Rua Paraguai, 4197, Bairro Embratel 
Rua Paraguai, 4197, Bairro Embratel, Porto Velho/RO.
2- Defiro as pesquisas quanto ao endereço que consta no registro 
dos veículos objeto da penhora. Minuta em anexo.
3- Defiro a pesquisa de endereço do representante da empresa, 
no entanto, o CPF que a parte exequente indicou é inválido e 
único sistema conveniado que permite pesquisa sem CPF é o 
SIEL. Realizei a pesquisa que, no entanto, restou infrutífera pela 
existência de homônimos. Minuta em anexo.
4 - Com o retorno do mandado, intime-se a parte exequente para 
manifestar o que entender de direito, no prazo de 15 dias e, 
após, tornem os autos à conclusão.
Intime-se.
Porto Velho - RO, 21 de novembro de 2019.
Pedro Sillas Carvalho 
Juiz(a)
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 
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PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 9ª Vara Cível Processo n. 7007379-
22.2016.8.22.0001 
EXEQUENTE: RONICIR MANFROI 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: WANUSA CAZELOTTO DIAS 
DOS SANTOS OAB nº RO4284 
EXECUTADOS: M ALVES DE MELLO - ME, MARILENA ALVES 
DE MELLO 
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: 
Valor da causa: R$ 65.654,72 
Despacho
O exequente não se desincumbiu de demostrar resistência 
injustificada da ré, sendo assim, mantenho o Indeferimento da 
suspensão da CNH. 
Sendo assim, fica intimada a parte autora para indicar bens 
passíveis de penhora, no prazo de 05 dias.
Em caso de inércia, intime-se a requerida para efetuar o 
pagamento das custas finais, sobre pena de protesto e inscrição 
em dívida ativa.
Na sequência, arquive-se os presentes, dado tratar-se de 
cumprimento de sentença e logo quando da localização de bem 
o autor poderá pleitear pelo desarquivamento dos autos sem 
custos.
Porto Velho - RO, 21 de novembro de 2019.
Pedro Sillas Carvalho 
Juiz(a)
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São 
João Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 
3217-1307 
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
ÓRGÃO EMITENTE: Porto Velho - 9ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO
(Prazo: 20 dias)
DE: HUGO CESAR DE BORBA DUARTE (CPF nº 447.106.742-
72) ELKEN JULIANA DE BORBA DUARTE (CPF nº 583.145.122-
49), atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: CITAR o(a) Requerido(a) acima qualificado(a) nos 
termos dos artigos 335 e 344 do CPC, cientificada(s) que terá(ão) 
o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar contestação. O prazo 
de defesa inicia-se a partir do término do prazo do edital.
ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 
aceitos como sendo verdadeiros os fatos articulados pela parte 
Autora. 
OBSERVAÇÃO: Caso não tenha condições de constituir advogado 
particular, deverá procurar a Defensoria Pública. Em caso de 
revelia, será nomeado curador especial nos termos do art. 257, 
IV do CPC. A presente ação pode ser consultada pelo endereço 
eletrônico http://pjeconsulta.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/
listView.seam (nos termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, 
de 18 de dezembro de 2013 do Conselho Nacional de Justiça)
Processo:7046738-42.2017.8.22.0001
Classe:PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Requerente: AGRO BOI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 
(CNPJ nº 04.119.970/0003-23), TUANY BERNARDES PEREIRA 
- OAB/RO7136 (CPF nº 952.640.192-15), GILLIARD NOBRE 
ROCHA- OAB/RO4864 (CPF nº 650.899.952-49), EMMILY 
TEIXEIRA DE ARAUJO- OAB/RO7376 (CPF nº 933.768.472-
15), FELIPPE FERREIRA NERY- OAB/AC3540 (CPF 
nº 894.143.812-87)
Requerido: HUGO CESAR DE BORBA DUARTE (CPF nº 
447.106.742-72) ELKEN JULIANA DE BORBA DUARTE 
(CPF nº 583.145.122-49), CENTRO NORTE ENGENHARIA E 
CONSTRUCOES LTDA (CNPJ nº 09.345.468/0001-92)

DECISÃO ID nº 31385554: “Cite-se por edital. Após as formalidades 
de praxe, não havendo resposta no prazo legal, encaminhe-se à 
Defensoria para atuação como curador de ausente. I. Porto Velho - 
RO, 3 de outubro de 2019. Rinaldo Forti Silva Juiz(a)”
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, São João 
Bosco, Porto Velho Fórum Cível RO, 76803-686 3217-1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Porto Velho, 1 de novembro de 2019.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)
Data e Hora
01/11/2019 18:42:45
Validade: 31/08/2019, conforme estabelece o Art. 22, inciso I, letra 
“a” e “b”, da Instrução Presidencial Nº 001/2012 – PR, publicada no 
DJE nº 031 de 15/02/2012.
a
2572
Caracteres
2092
Preço por caractere
0,01940
Total (R$)
40,58

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 9ª Vara Cível 7037916-64.2017.8.22.0001 
Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 
Cumprimento de sentença 
EXEQUENTE: MANOEL MESSIAS DE MESQUITA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MARIA NAZARETE PEREIRA DA 
SILVA OAB nº RO1073 
EXECUTADO: FERREIRA & MELO LTDA - ME 
ADVOGADO DO EXECUTADO: JESSICA PEIXOTO CANTANHEDE 
OAB nº RO2275 
DESPACHO
Bacenjud negativo. Segue minuta.
Contudo, diante do insucesso, intime-se a parte exequente, via 
advogado, para apresentar o cálculo atualizado do crédito e indicar 
bens a penhora.
Caso requeira pesquisa a sistema conveniado, deverá comprovar o 
recolhimento da taxa prevista no art. 17 da Lei de Custas 3896/2016, 
para cada uma das pesquisas, salvo se for beneficiário da justiça 
gratuita.
Prazo: 15 dias.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019 
Pedro Sillas Carvalho 
Juiz de Direito
BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao 
PODER JUDICIÁRIO EJUAK.RUILANA Sua sessão expira em: 
9min26s quinta-feira, 21/11/2019 Minutas | Ordens judiciais | Contatos 
de I. Financeira | Relatórios Gerenciais | Ajuda | SairDetalhamento 
de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores Clique aqui para 
obter ajuda na configuração da impressão, e clique aqui para 
imprimir. Dados do bloqueio Situação da Solicitação: Respostas 
recebidas, processadas e disponibilizadas para consulta
As respostas recebidas das Instituições Financeiras foram 
processadas e disponibilizadas para consulta. Número 
do Protocolo: 20190013388941 Número do Processo: 7037916-
64.2017.8.22.0001 Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 
DE RONDONIA Vara/Juízo: 28245 - 9ª Vara Cível de Porto Velho 
Juiz Solicitante do Bloqueio: Rinaldo Forti da Silva (Protocolizado 
por Ruilana Faria Queiroz) Tipo/Natureza da Ação: Ação Cível CPF/
CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação: Nome do Autor/Exeqüente da 
Ação: MANOEL MESSIAS DE MESQUITA Deseja bloquear conta-
salário? Não Relação de réus/executados • Para exibir os detalhes 
de todos os réus/executados clique aqui.
• Para ocultar os detalhes de todos os réus/executados clique aqui. 
16.738.776/0001-43 - HELCIO FLIORIZI DE MELO EIRELI
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[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 0,00] 
[Quantidade atual de não respostas: 0] Respostas BCO BRASIL/ 
Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de 
Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado 
Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 19/11/2019 09:36 
Bloq. Valor Rinaldo Forti da Silva 4.585,04 (02) Réu/executado 
sem saldo positivo. - 20/11/2019 18:57 Nenhuma ação disponível 
Não Respostas Não há não-resposta para este réu/executado 
Dados para depósito judicial em caso de transferência Instituição 
Financeira para Depósito Judicial Caso Transferência: - Banco 
de Brasília S.A Banco do Brasil S.A Banco do Estado do Espírito 
Santo S.A Banco do Estado do Pará S.A Banco do Estado do Rio 
Grande Sul S.A Banco do Estado do Sergipe S.A Caixa Econômica 
Federal Outro (informar 8 dígitos iniciais do CNPJ): Agência para 
Depósito Judicial Caso Transferência: Nome do Titular da Conta de 
Depósito Judicial: MANOEL MESSIAS DE MESQUITA CPF/CNPJ 
do Titular da Conta de Depósito Judicial: Tipo de Crédito Judicial: 
- Geral Previdenciário - Lei Federal 9.703/98, art. 2º Tributário/Não 
Tributário - Leis Federais 9.703/98 e 12.099/09 Código de Depósito 
Judicial: - Nome de usuário do juiz solicitante no sistema: EJUAK. 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 9ª Vara Cível Processo n. 7044123-
16.2016.8.22.0001 
EXEQUENTE: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES 
LTDA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PAULO ARTUR MOTTA DE 
MORAIS OAB nº RO5252, RICARDO ANDERLE OAB nº SC15055, 
MICHEL SCAFF JUNIOR OAB nº PR92845 
EXECUTADO: JULIO CESAR GONCALVES DE SOUZA 
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Valor da causa: R$ 10.123,36 
Despacho
Expeça-se certidão de crédito, conforme pleito de ID 30611050, após, 
nada requerido, intime-se o executado para efetuar o pagamento 
das custas finais, sob pena de protesto e inscrição em dívida 
ativa, na sequência, arquive-se, dado tratar-se de cumprimento de 
sentença e caso o exequente encontre bens passíveis de penhora 
poderá desarquivar o feito sem ônus.
Porto Velho - RO, 21 de novembro de 2019.
Pedro Sillas Carvalho 
Juiz(a)
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 7017531-
27.2019.8.22.0001
Inadimplemento, Correção Monetária
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: POMMER & BARBOSA LTDA - EPP
ADVOGADO DO EXEQUENTE: WELLINGTON CARLOS 
GOTTARDO OAB nº RO4093, SAMUEL DOS SANTOS JUNIOR 
OAB nº RO1238, JOICE FERNANDA OLIVEIRA LARA OAB nº 
RO8517
EXECUTADO: CRISTIANE NASCIMENTO MAGALHAES
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DESPACHO
Renajud negativo (não há veículos cadastrados). Minuta a seguir.
Diante do exposto, fica a parte exequente intimada, via advogado, 
para apresentar o cálculo atualizado do crédito e indicar bens 
passíveis de penhora. Caso requeira pesquisa a sistema conveniado 
(Infojud), deverá comprovar o pagamento da taxa prevista no art. 
17 da Lei de Custas do TJ/RO, salvo se beneficiário da Justiça 
Gratuita.

Prazo: 15 dias.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019 21 de novembro de 2019.
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7042448-81.2017.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL
Advogado do(a) AUTOR: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO 
- SP98628
RÉU: CECILIANO JOSE DE SOUZA
Intimação AUTOR - AR AUSENTE
Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 
dias, acerca do AR negativo devolvido com motivo “AUSENTE”.
Advertência:
1) Poderá a parte informar se tem interesse na repetição do AR 
(custas do art. 19 da Lei 3.896/2016) ou em remessa de Mandado 
(custas de Oficial). Sendo endereço do interior do Estado, poderá 
optar por Mandado com força de precatória (custas do art. 30 da 
Lei 3.896/2016).
2) Sendo endereço fora do Estado, deverá a parte informar se 
tem interesse na expedição de precatória. As custas deverão ser 
recolhidas na Comarca de distribuição da precatória.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 7020056-
21.2015.8.22.0001
Compromisso
Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: Einstein Instituição de ensino Ltda. EPP ADVOGADO 
DO EXEQUENTE: EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ OAB nº 
RO4389, IGOR JUSTINIANO SARCO OAB nº RO7957
EXECUTADO: JHONNY RICHARDSON FERREIRA DOS 
SANTOS ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Despacho
Chamo o feito a ordem. 
O presente caso é um cumprimento de sentença e não execução 
de título extrajudicial e, portanto, não há que se falar em citação, 
mas simples intimação.
Em regra, a intimação para o cumprimento de sentença é feita por 
meio do advogado constituído na fase de conhecimento ou, nos 
casos em que não houver, no endereço em que foi realizada a 
citação.
Ocorre que, no caso dos autos, não houve citação e, portanto, não 
é possível a aplicação do disposto no art. 274, parágrafo único, 
do CPC, razão por que torno sem efeito o despacho de ID n. 
21442191.
Por conseguinte, ainda que já tenha sido realizada (ID n. 22442947), 
defiro o pedido de pesquisa ao BACENJUD e em consulta localizei 
2 novos endereços: Av. Sete de Setembro, 5049, Ap 201, Bairro 
Agenor de Carvalho e Rodovia BR 364, 9280, Bairro Aeroclube, 
ambos em Porto Velho/RO. Minuta em anexo.
1- Defiro a tentativa de intimação da parte executada nos novos 
endereços encontrados, desde que a parte credora comprove o 
recolhimento da diligência negativa anterior, no caso de mandado 
(art. 93, CPC). Prazo: 10 dias.
2- Apresentado o comprovante, expeça-se mandado de citação/
penhora/avaliação/intimação.
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3- Caso as diligências sejam negativas, intime-se a parte exequente, 
via DJ, para indicar novo endereço ou requerer nova pesquisa (o 
único sistema não pesquisado nos autos foi o Renajud). Nesta 
hipótese, deverá comprovar o pagamento da taxa correspondente 
(art. 17 da Lei de Custas).
Porto Velho, 21 de novembro de 2019.
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 9ª Vara Cível Processo n. 0010045-
23.2013.8.22.0001 
EXEQUENTE: Banco Bradesco S/A 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI 
OAB nº AC4937, NARA LIMA CARVALHO OAB nº RO5416 
EXECUTADOS: GREICIANE MESQUITA DE OLIVEIRA - ME, 
GREICIANE MESQUITA DE OLIVEIRA 
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: 
Decisão
Defiro as pesquisas solicitadas.
RENAJUD negativo (sem veículos). Segue minuta.
Autorizo a quebra do sigilo fiscal por meio do sistema INFOJUD, 
contudo, não constam declarações nos exercícios pesquisados. 
Segue minuta.
Isso posto, fica a parte exequente intimada, via advogado, para 
apresentar o cálculo atualizado do crédito e indicar bens passíveis 
de penhora, no prazo de 15 dias, sob pena de expedição de certidão 
de crédito e arquivamento.
Porto Velho - RO, 21 de novembro de 2019.
Pedro Sillas Carvalho 
Juiz(a)
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 9ª Vara Cível 7041467-18.2018.8.22.0001 
AUTOR: BANCO ITAÚ ADVOGADO DO AUTOR: ROBERTA 
BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB nº BA46617, JOSE LIDIO 
ALVES DOS SANTOS OAB nº AC4846 
RÉU: IVAN PAULO RIBEIRO ROCHA ADVOGADO DO RÉU: 
Contratos Bancários 
Procedimento Comum Cível 
Sentença 
Versam os presentes sobre Ação de cobrança ajuizada por AUTOR: 
BANCO ITAÚ em face de RÉU: IVAN PAULO RIBEIRO ROCHA
O autor requereu a desistência da ação e a extinção do feito.
É o relatório.
Dispõe o artigo 200 do CPC: “Os atos das partes consistentes 
em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem 
imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos 
processuais.”
No entanto, o parágrafo único do mesmo artigo prevê que a 
desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 
judicial.
Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da pretensão para 
os fins do art. 200, parágrafo único do Código de Processo Civil e, 
consequentemente, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução de 
mérito, com supedâneo no art. 485, VIII, do mesmo diploma legal.
Sem custas finais (art. 8º, III da lei 3.896/16). 
Como se trata de pedido de desistência verifico a ocorrência da 
preclusão lógica, razão pela qual antecipo o trânsito em julgado 
para esta data.
P.R.I.
Após, não havendo pendências, arquivem.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019 
Pedro Sillas Carvalho 
Juiz(a)
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 9ª Vara Cível 7009322-11.2015.8.22.0001 
Petição Cível 
Anulação 
REQUERENTE: NARCISO DE MORAIS ADVOGADO DO 
REQUERENTE: WALTER GUSTAVO DA SILVA LEMOS OAB nº 
RO655 
REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A ADVOGADO DO 
REQUERIDO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB nº 
AL23255 
Sentença
I – Relatório
NARCISO DE MORAIS ajuizou ação de repetição de indébito 
revisional cumulada com indenização por danos materiais em 
desfavor do BANCO DAYCOVAL S/A, ambos qualificados nos 
autos.
Afirma ter celebrado com o requerido contrato de financiamento 
(Cédula de crédito bancário) no ano de 2014. Alega que da quantia 
cobrada constou cobranças de tarifa de serviços de terceiros e tarifa 
de outras despesas, como também registro de contrato, onerando 
o autor na quantia de R$ 3.144,14.
Pugna pela nulidade da cláusula abusiva, bem como a devolução 
de tais valores, atualizados.
Com a inicial apresentou documentos.
Foi determinada emenda para que o autor descrevesse a tarifa que 
tinha por abusiva, emendada à inicial, determinou-se a citação do 
réu para apresentação de contestação.
Citado, o requerido apresentou defesa (ID n. 3839759), alegando, 
em síntese, que embora as partes tenham firmado contrato 
inexiste cobrança de tarifa de serviços de terceiro, que após a 
formalização do instrumento contratual, passaram a ser cobradas 
parcelas lastreadas com taxa de juros e demais incidentes sobre a 
operação de crédito, sob o conhecimento do autor desde o ato da 
formalização do pactuado. 
Sustenta que pela leitura do contrato vê-se que não existe cobrança 
da taxa referida, pois, não existem no contrato, portanto, a mesma 
não foi cobrada do autor. Aduz que somente incidiu sobre o contrato 
aquela correspondente ao IOF, no valor de R$ 314,28, que resulta 
exatamente do crédito concedido ao autor.
Requer a improcedência da demanda, dado não haver abusividade 
ou valores a serem restituídos ao requerente, bem como a 
condenação do autor por litigância de má-fé.
Instruiu a defesa atos constitutivos e documentos de 
representação.
Réplica refutando os termos da defesa. Por fim, reitera os pedidos 
iniciais.
O feito foi suspenso em razão da afetação da matéria no REsp nº 
1.578.526 – SP, que foi julgado e transitou em julgado conforme 
certidão de ID n. 30320881.
É o relatório. Decido.
II – Fundamentação
II.1 – Do julgamento antecipado do mérito
A atual redação do artigo 355, inciso I do Código de Processo 
Civil arrazoa que o juiz poderá conhecer diretamente do pedido 
proferindo sentença quando não houver necessidade de produzir 
outras provas.
Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: 
“A finalidade da prova é o convencimento do juiz, sendo ele o seu 
direto e principal destinatário, de modo que a livre convicção do 
magistrado consubstancia a bússola norteadora da necessidade 
ou não de produção de quaisquer provas que entender pertinentes 
à solução da demanda (art. 330 do CPC); exsurgindo o julgamento 
antecipado da lide como mero consectário lógico da desnecessidade 
de maiores diligências.” (REsp 1338010/SP).
Diante disso, o feito comporta julgamento antecipado, pois a 
matéria fática veio comprovada por documentos, evidenciando-se 
despicienda a designação de audiência de instrução ou a produção 
de outras provas (CPC, art. 355, I).
II.2 – Da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
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Primeiramente, cumpre observar que a questão a ser debatida 
deverá ser analisada à luz do Código de Defesa do consumidor, 
sendo a requerente consumidora típica (Art. 2º. CDC) e a requerida 
fornecedora, nos termos do artigo 3º do CDC.
II.3 – Do mérito
Segundo estabelecido pelo art. 14 do CDC, a responsabilidade da 
empresa ré, pelo defeito na prestação do seu serviço é objetiva, 
ou seja, se assenta na equação binária cujos polos são o dano e a 
autoria do evento danoso.
Sem cogitar da imputabilidade ou investigar a antijuridicidade do 
fato danoso, o que importa para assegurar o ressarcimento é a 
verificação do evento e se dele emanou prejuízo. Em tal ocorrendo o 
autor do fato causador do dano é o responsável. Não há que se falar 
em culpa, tratando-se da aplicação da teoria da responsabilidade 
objetiva.
Para caracterizar a responsabilidade, uma vez adotada a doutrina 
da responsabilidade objetiva, basta comprovar o dano e a autoria. 
Nos termos do § 3º do art. 12 da Lei Consumerista, a pessoa jurídica 
somente se exime de sua responsabilidade se provar entre outras 
hipóteses, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
A existência da relação jurídica entre as partes é fato incontroverso 
(ID n. 1060014 – Cédula de Crédito Bancário), os termos do 
contrato, a incidência dos juros também são fatos incontroversos, 
entrementes, não vislumbro a cobrança de tarifa de serviços de 
terceiros, tarifa de outras despesas, ou de registro de contrato, em 
verdade, sequer tem descrito no contrato tarifa de outras despesas 
ou de registro do contrato, no item IV, c) faz menção a tarifa de 
cadastro, cujo valor encontra-se zerado R$ 0,00, enquanto no item 
d) da mesma cláusula, o valor com despesas com terceiros também 
está com valor de R$ 0,00, não encontrei em qualquer cláusula do 
contrato o valor mencionado na inicial R$ 3.144,14. 
A par do exposto, sem necessidade de mais elastérios, tenho que 
o autor não se desincumbiu de demonstrar fato constitutivo de 
seu direito (art. 373, I do CPC), razão pela qual os pedidos iniciais 
devem ser julgados improcedentes.
III.4 – Da Litigância de Má-fé 
Lamentavelmente o autor ajuizou demanda expondo os fatos que 
não condizem com a verdade, pois da simples análise do contrato, 
vê-se que não há qualquer cláusula que retrate os valores apontados 
pelo autor na inicial, usando o processo para obter vantagem ilegal, 
por tais razões, reputo o requerente litigante de má-fé, nos termos 
do art. 80, II e III do CPC: “Reputa-se litigante de má-fé aquele que: 
I - [...]; II – alterar a verdade dos fatos; III – usar do processo para 
conseguir objetivo ilegal; […]”.
Por restar evidenciada a má-fé, imponho ao requerente multa no 
correspondente a R$ 1.000,00, corrigido monetariamente, o que 
faço com lastro no art. 81, §2º do CPC.
III – Dispositivo
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos 
na inicial e condeno a parte autora ao pagamento das custas 
processuais, despesas do processo e honorários advocatícios, 
estes que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da 
causa (art. 85, §2º do CPC).
Considerando a hipótese de litigância de má-fé, artigo 80, inciso 
II e III do CPC, condeno o requerente ao pagamento de multa no 
correspondente a R$ 1.000,00, corrigido monetariamente, o que 
faço com lastro no art. 81, §2º do CPC.
Após o trânsito, intime-se a autora para o pagamento das custas 
processuais, sob pena de protesto e inscrição em dívida ativa, o 
que deverá ser feito independentemente de nova conclusão. 
Após o trânsito em julgado, intime-se o autor para pagamento das 
custas finais e, em caso de inércia, encaminhe-se para protesto e 
inscreva-se em dívida ativa. 
Não havendo outras providências, arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Porto Velho- RO, 21 de novembro de 2019 
Pedro Sillas Carvalho 
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 0008883-
56.2014.8.22.0001
Pagamento
Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: ASSOCIACAO TIRADENTES DOS POLICIAIS 
MILITARES E BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DE 
RONDONIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JEFERSON DE SOUZA 
RODRIGUES OAB nº RO7544, ALEX MOTA CORDEIRO OAB nº 
RO2258
EXECUTADO: MANUEL RUFINO DA SILVA ANUNCIACAO
ADVOGADO DO EXECUTADO: JOAO BOSCO MENDONCA DE 
QUEIROZ OAB nº RO1146
DECISÃO
Defiro a quebra do sigilo fiscal por meio do sistema INFOJUD. 
As informações fiscais foram anexadas ao processo de modo 
sigiloso, para manuseio exclusivo dos advogados das partes.
1 - Habilitem os advogados das partes para acessar os documentos 
sigilosos (imposto de renda), via PJE.
2- Após, intime-se a parte exequente, via advogado, para se 
manifestar sobre o resultado do INFOJUD; atualizar o cálculo da 
dívida e indicar meios à satisfazê-la. 
Prazo: 15 dias.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019.
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 9ª Vara Cível Processo n. 7026916-
96.2019.8.22.0001 
EXEQUENTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 
INVESTIMENTO 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: NEILDES ARAUJO AGUIAR DI 
GESU OAB nº MG162751 
EXECUTADO: NEUZA DIAS KLIPPEL 
ADVOGADO DO EXECUTADO: BRUNA DUARTE FEITOSA DOS 
SANTOS BARROS OAB nº RO6156, EZIO PIRES DOS SANTOS 
OAB nº RO5870 
Valor da causa: R$ 1.482,82 
SENTENÇA 
Trata-se de cumprimento de sentença movido por OMNI S/A 
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOem face 
de NEUZA DIAS KLIPPEL.
De início, registre-se que a intimação para o cumprimento de 
sentença é inválida porque feita por DJE sem indicação do 
advogado da parte executada, o que deixa claro que a executada 
não tem conhecimento de que o presente cumprimento de sentença 
foi iniciado.
No entanto, considerando o sincretismo processual, não vislumbro 
justificativa para a propositura do cumprimento de sentença em 
autos apartados, porque o cumprimento de sentença é mero 
desdobramento e deve ocorrer nos autos principais (7019949-
69.2018.8.22.0001).
Dito isto, a extinção deste feito é medida que se impõe face a 
ausência interesse processual (adequação), bem como, porque o 
cancelamento da distribuição de processos no PJE é, tecnicamente, 
impossível.
Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução de 
mérito, nos termos do art. 485, incisos VI, CPC.
Sem custas.
Publique-se. Registre-se.Intime-se.
Após o trânsito, arquive-se. 
Porto Velho - RO, 21 de novembro de 2019.
Pedro Sillas Carvalho 
Juiz de Direito 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 



617DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 9ª Vara Cível Processo n. 0006641-
27.2014.8.22.0001 
EXEQUENTE: LINEIA FERREIRA MACHADO 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ERICA DE NAZARE SOUSA 
COSTA SILVA OAB nº RO3858, JOSE COSTA DOS SANTOS 
OAB nº RO33698 
EXECUTADO: ADEMIR DIAS DOS SANTOS 
ADVOGADO DO EXECUTADO: ADEMIR DIAS DOS SANTOS 
OAB nº RO3774 
Valor da causa: R$ 9.680,19 
Despacho
Ante o pedido do requerido para designar audiência conciliatória, 
fica a parte autora intimada para informar se há interesse na 
designação de audiência de conciliação, no prazo de 05 dias, 
concordando na realização de audiência, desde já, e independente 
de conclusão, proceda a CPE com a designação de audiência a ser 
realizada pela CEJUSC.
Caso a autora não deseje audiência, oficie-se ao IDARON para 
informar se haviam bovinos em nome do executado e se houve 
transferência dos mesmos para Ademir Dias dos Santos Junior ou 
Lilian Kelly Sena dos Santos. 
Quanto ao pedido para verificar se há imóveis em nome do 
executado na cidade de Itapuã do Oeste, esclareço que a própria 
autora pode diligenciar perante os cartório de registro de imóveis, 
razão pela qual indefiro tal pedido. 
Porto Velho - RO, 21 de novembro de 2019.
Pedro Sillas Carvalho 
Juiz(a)
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7022758-95.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: DECIO LUIZ PERONDI
Advogado do(a) EXEQUENTE: FABIANE MARTINI - RO3817
EXECUTADO: VALDECIR KUNRATH DE MOURA
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 

e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7006184-02.2016.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: VALDINEI PEREIRA DE JESUS
Advogados do(a) AUTOR: GUSTAVO NOBRE DE AZEVEDO - 
RO5523, CASIMIRO ANCILON DE ALENCAR NETO - RO4569
RÉU: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A
Advogado do(a) RÉU: ERICA CRISTINA CLAUDINO - RO6207
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo 
de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 
3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, 
desde que apresentado pedido descritivo, acompanhado de 
planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, 
visando a intimação da parte adversa ao início do cumprimento de 
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7013695-80.2018.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ATHOS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS 
LTDA
Advogado do(a) AUTOR: SÉRGIO ARAÚJO PEREIRA - RO6539
RÉU: COPOBRAS S/A. INDUSTRIA E COMERCIO DE 
EMBALAGENS
Advogados do(a) RÉU: CRISTIANI WERNER BOEING EFFTING 
- SC19070, DEMIS WARMELING PACHECO - SC31795, 
KATHERINE KOCH - SC35771
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo 
de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 
3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, 
desde que apresentado pedido descritivo, acompanhado de 
planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, 
visando a intimação da parte adversa ao início do cumprimento de 
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7050458-46.2019.8.22.0001
Classe : REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707)
REQUERENTE: JOSE FLORENCIO DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: JUSCELIO ANGELO RUFFO - 
RO8133
REQUERIDO: Raimundo Ribeiro Filho (Apelido: “Goiano”)
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
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3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7011235-57.2017.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: DENIZE MENDONCA PEREIRA PAES BARRETO
Advogado do(a) AUTOR: TIAGO VICTOR NASCIMENTO DA 
SILVA - RO7914
RÉU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
Advogado do(a) RÉU: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - 
RJ62192
Advogado do(a) RÉU: ACACIO FERNANDES ROBOREDO - 
SP89774-A
INTIMAÇÃO AUTOR/EXEQUENTE - DEPÓSITO JUDICIAL Fica a 
parte AUTORA intimada, por meio de seu patrono, a manifestar-
se no prazo de 05 dias sobre o Depósito Judicial comprovado 
nos autos. Em igual prazo deve informar a satisfação do crédito 
e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de presunção 
de aceitação tácita quanto aos valores depositados como sendo 
o pagamento integral da obrigação. Caso, opte por transferência 
bancária deverá informar os dados bancários, os quais devem 
estar de acordo com a procuração nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7061829-12.2016.8.22.0001
Classe : EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)
EMBARGANTE: MARIA DULCENIRA CRUZ BENTES
Advogado do(a) EMBARGANTE: WASHINGTON FERREIRA 
MENDONCA - RO1946
EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado do(a) EMBARGADO: JOSE AUGUSTO DE REZENDE 
JUNIOR - SP131443
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo 
de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 
3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, 
desde que apresentado pedido descritivo, acompanhado de 
planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, 
visando a intimação da parte adversa ao início do cumprimento de 
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 

e-mail: 9civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0006329-85.2013.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JOSE JOVIAL PASCOAL DA SILVA
Advogados do(a) AUTOR: EDMAR DA SILVA SANTOS - RO1069, 
JOANNES PAULUS DE LIMA SANTOS - RO4244
RÉU: Mapfre Seguros Gerais S. A.
Advogado do(a) RÉU: JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO 
MARQUES - BA9446
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo 
de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 
3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, 
desde que apresentado pedido descritivo, acompanhado de 
planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, 
visando a intimação da parte adversa ao início do cumprimento de 
sentença.

10ª VARA CÍVEL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo: 7043760-
92.2017.8.22.0001 
Classe: Monitória 
Assunto: Contratos Bancários 
AUTOR: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL 
ADVOGADO DO AUTOR: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO 
OAB nº SP98628 
RÉU: MARIA CLEUZA FERREIRA 
ADVOGADO DO RÉU: 
Despacho
01. Defiro o pedido formulado pela parte autora quanto a localização 
de endereço da parte ré MARIA CLEUZA FERREIRA, CPF 
527.634.399-34 e como corolário, autorizo que a parte requerente/
exequente providencie a expedição de ofícios para as empresas 
de telefonia OI, CLARO, TIM, NEXTEL, quanto ao endereço da 
parte ré, fazendo constar que a resposta deverá ser encaminhada 
diretamente ao Cartório Distribuidor, localizada nas dependências 
do Fórum Cível, na Av. Lauro Sodré, n.º 1728, São João Bosco, 
CEP 76.803-686, terreo, ou através do e-mail: pvh10civelgab@tjro.
jus.br, no prazo de 15 dias, a partir da ciência do ofício, ficando a 
seu cargo eventuais despesas cobradas pelo informante. 
02. O ofício poderá ser instruído com cópia deste despacho, 
válido como autorização. A parte exequente deverá comprovar a 
expedição dos ofícios, no prazo de 15 dias e anexá-los aos autos.
03. Juntada a resposta aos autos sendo apresentados os mesmos 
endereços já localizados nestes autos, vista a parte autora para 
manifestação quanto a citação por edital, no prazo de 05(cinco) 
dias.
04. Após conclusos.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 .
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo: 7012937-
67.2019.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível 
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Assunto: Direito de Imagem, Fornecimento de Energia Elétrica 
AUTOR: EDNEIA SILVA DE ALMEIDA 
ADVOGADO DO AUTOR: FRANCISCO ALVES PINHEIRO FILHO 
OAB nº AM568 
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON 
ADVOGADO DO RÉU: MARCIO MELO NOGUEIRA OAB nº 
RO2827 
DESPACHO
Fica a parte requerida intimada para, no prazo de 05 dias, se 
manifestar acerca da petição e fotos de ID: 30128788 p. 1/ID: 
30128789 p. 3.
Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 .
Gleucival Zeed Estevão 
Juiz (a) de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 
7052501-53.2019.8.22.0001
Monitória
AUTOR: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, 
DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
ADVOGADO DO AUTOR: JUCIMARA DE SOUZA CAMPOS OAB 
nº RO1064, CAMILA GONCALVES MONTEIRO OAB nº RO8348, 
CAMILA BEZERRA BATISTA OAB nº RO7212, IZABEL CELINA 
PESSOA BEZERRA CARDOSO OAB nº RO796, SAMIR RASLAN 
CARAGEORGE OAB nº RO9301
RÉU: JULIO DOS SANTOS NETO
ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO
Aguarde-se por 15 (quinze) dias o recolhimento das custas judiciais 
(2%). Sendo recolhidas, o cartório deverá dar cumprimento aos 
demais itens do presente despacho. Em caso negativo, deverá 
certificar e os autos virem conclusos para sentença por inépcia, por 
falta de recolhimento das custas. 
1. Nos termos dos arts. 700 e 701 do Código de Processo Civil, 
cite-se a parte requerida para pagar voluntariamente o débito no 
valor de R$ 3.149,26 e os honorários advocatícios no montante 
de cinco por cento, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, no valor de 
mencionado na inicial.
2. Este despacho servirá como carta/mandado, assim, neste ato, 
vossa senhoria está sendo citada para efetuar o pagamento ou 
apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar data 
de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação 
ou a intimação for pelo correio, ou da data de juntada aos autos do 
mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial 
de justiça.
3. Rejeitados os embargos ou caso não haja o cumprimento da 
obrigação, “constituir-se-á, de pleno direito, título executivo judicial” 
(CPC, art. 702, §8º).
Sendo apresentado embargos no prazo legal, o cartório deverá 
providenciar a intimação da parte autora para responder em 15 
(quinze) dias úteis, (art. 702 §5º, CPC), sendo vedada reconvenção 
sucessiva, nos termos do § 6º do mesmo artigo. Após, os autos 
virão conclusos para sentença, nos termos dos arts. 702, §8º e 
seguintes do CPC.
4. Caso o réu satisfaça a obrigação no prazo supracitado, ficará 
isento de custas, subsistindo, entretanto, dever de pagar 5% do 
valor da dívida a título de honorários advocatícios (art. 701, CPC). 
Para o caso de não cumprimento, fixo honorários em 10% (dez por 
cento) do valor da dívida.
5. Não tendo condições de constituir advogado a parte deverá 
procurar a Defensoria Pública, com endereço na Rua Padre 
Chiquinho, n. 913, Pedrinhas, nesta Capital.

Porto Velho , 22 de novembro de 2019 .
Juiz de Direito
RÉU: JULIO DOS SANTOS NETO, BECO TUPI 7295 NACIONAL 
- 76801-806 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo: 7046755-
10.2019.8.22.0001 
Classe: Execução de Título Extrajudicial 
Assunto: Cédula de Crédito Bancário 
EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA SA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: FABRICIO DOS REIS BRANDAO 
OAB nº AP11471 
EXECUTADOS: OSVALDO BARROSO DO CARMO, MARIA 
APARECIDA DA SILVA, ADILTOM DA SILVA 
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: 
DESPACHO
Considerando a qualificação do polo passivo na inicial, bem como 
a petição de ID: 32523296 p. 1, defiro o pedido e determino que a 
CPE promova a alteração do polo passivo para excluir as partes 
cadastradas e fazer contar aquelas descritas na petição inicial e 
petição de ID: 32523296 p. 1.
Após, cumpra-se o despacho inicial de ID: 32164333 p. 1 de 2.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 .
Gleucival Zeed Estevão 
Juiz (a) de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 
7052537-95.2019.8.22.0001
Monitória
AUTOR: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, 
DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
ADVOGADO DO AUTOR: JUCIMARA DE SOUZA CAMPOS OAB 
nº RO1064, CAMILA GONCALVES MONTEIRO OAB nº RO8348, 
CAMILA BEZERRA BATISTA OAB nº RO7212, IZABEL CELINA 
PESSOA BEZERRA CARDOSO OAB nº RO796, SAMIR RASLAN 
CARAGEORGE OAB nº RO9301
RÉU: MAIARA VIEIRA ABREU
ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO
Aguarde-se por 15 (quinze) dias o recolhimento das custas judiciais 
(2%). Sendo recolhidas, o cartório deverá dar cumprimento aos 
demais itens do presente despacho. Em caso negativo, deverá 
certificar e os autos virem conclusos para sentença por inépcia, por 
falta de recolhimento das custas. 
1. Nos termos dos arts. 700 e 701 do Código de Processo Civil, 
cite-se a parte requerida para pagar voluntariamente o débito no 
valor de R$ 8.685,35 e os honorários advocatícios no montante 
de cinco por cento, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, no valor de 
mencionado na inicial.
2. Este despacho servirá como carta/mandado, assim, neste ato, 
vossa senhoria está sendo citada para efetuar o pagamento ou 
apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar data 
de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação 
ou a intimação for pelo correio, ou da data de juntada aos autos do 
mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial 
de justiça.



620DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

3. Rejeitados os embargos ou caso não haja o cumprimento da 
obrigação, “constituir-se-á, de pleno direito, título executivo judicial” 
(CPC, art. 702, §8º).
Sendo apresentado embargos no prazo legal, o cartório deverá 
providenciar a intimação da parte autora para responder em 15 
(quinze) dias úteis, (art. 702 §5º, CPC), sendo vedada reconvenção 
sucessiva, nos termos do § 6º do mesmo artigo. Após, os autos 
virão conclusos para sentença, nos termos dos arts. 702, §8º e 
seguintes do CPC.
4. Caso o réu satisfaça a obrigação no prazo supracitado, ficará 
isento de custas, subsistindo, entretanto, dever de pagar 5% do 
valor da dívida a título de honorários advocatícios (art. 701, CPC). 
Para o caso de não cumprimento, fixo honorários em 10% (dez por 
cento) do valor da dívida.
5. Não tendo condições de constituir advogado a parte deverá 
procurar a Defensoria Pública, com endereço na Rua Padre 
Chiquinho, n. 913, Pedrinhas, nesta Capital.
Porto Velho , 22 de novembro de 2019 .
Juiz de Direito
RÉU: MAIARA VIEIRA ABREU, RUA DAS FAVEIRAS 3252 
ELETRONORTE - 76808-638 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo: 7052355-
80.2017.8.22.0001 
Classe: Monitória 
Assunto: Inadimplemento 
AUTOR: C. E. D. R. D. R. S. 
ADVOGADO DO AUTOR: MARCIO MELO NOGUEIRA OAB nº 
RO2827, DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS OAB nº RO2013, 
ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO OAB nº RO635 
RÉU: RENAN DE OLIVEIRA LIMA 
ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO
Aguarde-se o retorno do AR/MP (id nº 323459460) em cartório.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 .
Gleucival Zeed Estevão 
Juiz (a) de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo: 7002815-
92.2019.8.22.0001 
Classe: Monitória 
Assunto: Inadimplemento, Correção Monetária 
AUTOR: POMMER & BARBOSA LTDA - EPP 
ADVOGADO DO AUTOR: WELLINGTON CARLOS GOTTARDO 
OAB nº RO4093, SAMUEL DOS SANTOS JUNIOR OAB nº 
RO1238, JOICE FERNANDA OLIVEIRA LARA OAB nº RO8517 
RÉU: ANTONIO ARISTIDE FERREIRA LIMA 
ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO
Indefiro a citação via edital, porquanto a parte exequente não 
esgotou todos os meios de citação da parte executada.
A nova sistemática adotada pelo Código de Processo Civil/2015, 
com base no princípio da cooperação judicial, bem como na 
eficácia, celeridade, solidez e segurança, evidencia a necessidade 
de se buscar a localização do requerido/executado nos sistemas 
informatizados, bem como nos cadastros públicos.

Assim, diante da diligência negativa (mandado/carta ARMP), 
determino:
a) a realização de consulta aos cadastros dos sistemas RENAJUD 
para verificação dos endereços do executado/réu, desde que 
recolhidas as devidas custas processuais, conforme artigo 17 da 
Lei n. 3896/2016, se não for beneficiária da gratuidade da justiça;
b) à autora/exequente apresentar certidão de breve relato da 
JUCER ou entidade assemelhada, caso o executado/réu se trate 
de pessoa jurídica.
c) à parte requerente/exequente providenciar a expedição de ofícios 
para empresas concessionárias de serviço público de telefonia fixa 
e móvel, água/esgoto e luz deste Estado, para atendimento às 
exigências do art. 256, §3º do CPC/2015, fazendo constar que a 
reposta deverá ser encaminhada diretamente à 10ª Vara Cível da 
Comarca de Porto Velho, localizada nas dependências do Fórum 
Cível, na Av. Lauro Sodré, n.º 1728, São João Bosco, CEP 76.803-
686, terreo, e-mail: pvh10civelgab@tjro.jus.br, preferencialmente 
via e-mail, ficando a seu cargo eventuais despesas cobradas pelo 
informante. O ofício poderá ser instruído com cópia deste despacho, 
válido como autorização. 
A parte deverá comprovar, em 05 (cinco) dias, o atendimento aos 
termos deste despacho, sob pena de extinção.
Consigno, desde já, que caso reste frutífera a diligência requerida 
pela autora, os endereços encontrados em razão das determinações 
supra, ainda não diligenciados, deverão o ser, sob pena de nulidade, 
devendo a autora providenciar o necessário.
Por fim, caso todas as diligências determinadas acima se mostrem 
infrutíferas, fica desde já deferida a citação por edital, devendo 
a autora providenciar o necessário. Nessa hipótese, dispenso a 
realização da audiência preliminar, tendo em vista a inocuidade de 
tal medida, diante da citação ficta, sendo que o prazo de contestação 
inicia-se do término do prazo de 20 dias, estipulado nos termos 
do art. 231, IV, do CPC. Tendo em vista que, pelo momento, não 
existem os sítios eletrônicos mencionados no art. 257, II, do CPC, 
autorizo a publicação do edital de citação em jornal local de ampla 
circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo 
legal.
Manifeste-se a autora, no prazo de 05 (cinco) dias, dizendo em 
termos de seguimento e providenciando o que for necessário, sob 
pena de extinção.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO/
PRECATÓRIA/OFÍCIO 
RÉU: ANTONIO ARISTIDE FERREIRA LIMA, JOSÉ PEREIRA 
420 NOVA JACI - 76840-000 - JACI PARANÁ (PORTO VELHO) 
- RONDÔNIA
AUTOR: POMMER & BARBOSA LTDA - EPP, AVENIDA CARLOS 
GOMES 1396, - DE 1259 A 1517 - LADO ÍMPAR CENTRO - 76801-
109 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 .
Gleucival Zeed Estevão 
Juiz (a) de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo: 7050123-
61.2018.8.22.0001 
Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária 
Assunto: Alienação Fiduciária 
AUTOR: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 
INSVESTIMENTO S.A 
ADVOGADO DO AUTOR: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA 
OAB nº AC115665 
RÉU: ELISANGELA ALMEIDA DA SILVA 
ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO
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Considerando que a parte autora recolheu custas de diligência, 
expeça-se novo mandado de Busca e Apreensão e citação da 
parte requerida no endereço localizado na R. São Paulo, 2230 - 
Areal Porto Velho - RO CEP: 76804-324 .
Expeça-se.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 .
Gleucival Zeed Estevão 
Juiz (a) de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7051460-51.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: M A ALPIRA DE ANDRADE
Advogados do(a) AUTOR: SANDRA CIZMOSKI RAMOS - RO8021, 
DANIELE RODRIGUES SCHWAMBACK - RO7473
RÉU: IMMA - INDUSTRIA METALURGICA E MECANICA DA 
AMAZONIA LTDA
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual 
será realizada na sala de audiências da CEJUSC, conforme 
informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA CEJUSC - Data: 21/02/2020 Hora: 
17:00 
- Audiências a partir de jan/2020 (exceto Execução Fiscal): CEJUSC 
localizada na Av. Pinheiro Machado, 777, Olaria, Nesta.
Ficam as partes devidamente intimadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7019809-98.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: AUTO POSTO CARGA PESADA LTDA - ME
Advogados do(a) AUTOR: ISRAEL AUGUSTO ALVES FREITAS 
DA CUNHA - RO2913, IGRAINE SILVA AZEVEDO MACHADO - 
RO9590
RÉU: JANIO APARECIDO FERNANDES MAGNANI
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual 
será realizada na sala de audiências da CEJUSC, conforme 
informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA CEJUSC - Data: 21/02/2020 Hora: 
11:30 
- Audiências a partir de jan/2020 (exceto Execução Fiscal): CEJUSC 
localizada na Av. Pinheiro Machado, 777, Olaria, Nesta.
Ficam as partes devidamente intimadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7030810-80.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA

Advogado do(a) EXEQUENTE: EDIJANE CEOBANIUC DA SILVA 
- RO6897
EXECUTADO: CELIANE DE JESUS ALVES PEREIRA
Intimação - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte EXEQUENTE intimada a manifestar-se acerca da 
certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 
da Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://
webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf, exceto se beneficiado(s) pela 
concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São 
João Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 
3217-1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7041989-11.2019.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL
Advogado do(a) AUTOR: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO 
- SP98628
RÉU: ANA LUCIA DERMANI DE AGUIAR
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/
se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 
e arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São 
João Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 
3217-1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7048205-56.2017.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: WELLINTON ROMARIO DA SILVA NUNES
Advogado do(a) AUTOR: DIEGO DINIZ CENCI - RO7157
RÉU: WEVERTON ENEIAS LUCENA DA SILVA
INTIMAÇÃO - APRESENTAR CÁLCULOS
Fica a parte AUTORA, intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, 
apresentar planilha do débito atualizada nos termos do Provimento 
0013/2014-CG, devendo constar as seguintes informações: 
“DATA DO TRÂNSITO: XX
DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA OU ACÓRDÃO: XX
DISCRIMINAÇÃO DE VALORES
Principal: R$ XXX;
Atualização monetária: R$ XXX;
Multa do art. 523, §1º:R$ XXXX;
Honorários sucumbenciais: R$ XXX
VALOR TOTAL DA DÍVIDA PARA EFEITOS DE PROTESTO
1) Com honorários sucumbenciais: R$ XXX
2) Sem honorários sucumbenciais: R$ XXX
Atualizado até: XX/XX/XXXX”
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
ÓRGÃO EMITENTE: Porto Velho - 10ª Vara Cível
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
(Prazo: 20 dias)
DE: ESPAÇO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ: 
04.925.269/0001-30, atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: NOTIFICAR a parte Requerida para pagar as custas 
finais do processo em epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias. O não 
pagamento integral ensejará a expedição de Certidão de Débito 
Judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida 
Ativa. O prazo inicia-se a partir do término do prazo do edital.
OBSERVAÇÃO: O boleto para pagamento pode ser emitido 
através do site www.tjro.jus.br acessando: Boleto bancário>Custas 
Judiciais>Emissão de Guia de Recolhimento vinculada ao 
processo ou pelo link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/
guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Processo:0016939-15.2013.8.22.0001
Classe:USUCAPIÃO (49)
Exequente: DEUSINA OLIVEIRA DA SILVA CPF: 422.742.061-04, 
PEDRO SOARES DA SILVA CPF: 079.891.482-34
Executado: ESPAÇO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 
CNPJ: 04.925.269/0001-30
SENTENÇA ID 30094575: “(...Condeno a parte requerida ESPAÇO 
COMERCIO LTDA ao pagamento das custas processuais...) “.
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, São João 
Bosco, Porto Velho Fórum Cível RO, 76803-686 3217-1307 e-mail: 
10civelcpe@tjro.jus.br
Porto Velho, 24 de outubro de 2019.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7021061-73.2018.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogados do(a) EXEQUENTE: ALESSANDRA KARINA 
CARVALHO GONGORA - RO8610, MAURO PAULO GALERA 
MARI - RO4937-S
EXECUTADO: LUCIANO LENZI BARLETTO
Advogado do(a) EXECUTADO: JULIO CLEY MONTEIRO 
RESENDE - RO1349
INTIMAÇÃO - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte exequente INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL 
expedido, devendo proceder a retirada do alvará expedido 
via internet, bem como efetuar seu levantamento no prazo de 
validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores 
serem transferidos para a Conta Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0017318-53.2013.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)

EXEQUENTE: MARIA ANTONIA PRIVADO e outros
EXECUTADO: BARROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO: IVANILDO PEREIRA DE LIMA - 
RO5204
INTIMAÇÃO AO RÉU - CUSTAS
Certifico que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.
Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, 
para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das 
custas judiciais (custas iniciais e finais). O não pagamento integral 
ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de 
protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço 
eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/
guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Advertência: 
1) Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá 
também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em 
sua totalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7007068-26.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BRASIL DISTRIBUIDORA INDUSTRIA E 
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: BEATRIZ FERREIRA CAMPOS - 
RO7925
EXECUTADO: HUMBERTO DE ANDRADE - ME
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL 
expedido, devendo proceder a retirada do alvará expedido 
via internet, bem como efetuar seu levantamento no prazo de 
validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores 
serem transferidos para a Conta Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7026443-18.2016.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARIA RAMOS BATISTA DAS NEVES e outros (2)
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A. 
CERTIDÃO
Certifico que os autos ficarão aguardando prazo conforme item: 
03
01- prazo da Decisão em aberto
02- prazo para entrega de laudo
03- prazo sucessivo para alegações finais
04- aguarda resposta de ofício
05- aguarda retorno de expediente
06- suspensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
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Processo : 7040191-15.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: S. K. D. L. S.
Advogados do(a) AUTOR: KEILA MARIA DA SILVA OLIVEIRA 
- RO2128, AIRISNETE FIGUEIREDO DE ARAUJO SILVA - 
RO3344
RÉU: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS REPETIÇÃO DE ATO
Fica a parte AUTORA intimada para que, no prazo de 05 
(cinco) dias, proceda ao prévio recolhimento das custas da 
diligência, CÓDIGO 1008.1, conforme estabelecido no art. 19 da 
Lei 3.896/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7018708-94.2017.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXECUTADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
Advogado do(a) EXECUTADO: GUILHERME DA COSTA 
FERREIRA PIGNANELI - RO5546
EXEQUENTE: CLEIBE NASCIMENTO CARDOSO
Advogado do(a) EXEQUENTE: VICTOR ALIPIO AZEVEDO 
BORGES - RO6985
INTIMAÇÃO AUTOR 
Fica a parte AUTORA intimada a requerer o que entender de direito 
no prazo de 05 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7000738-18.2016.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: FRANCISCO SILVA MEDEIROS
Advogado do(a) EXEQUENTE: FABIO HENRIQUE FURTADO 
COELHO DE OLIVEIRA - RO5105
EXECUTADO: LUIZ ADRIANO MURER
Advogado do(a) EXECUTADO: JEREMIAS DE SOUZA LEITE - 
RO5104
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL 
expedido, devendo proceder a retirada do alvará expedido 
via internet, bem como efetuar seu levantamento no prazo de 
validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores 
serem transferidos para a Conta Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7031869-06.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: RAIMUNDO ALVES SOARES
Advogados do(a) AUTOR: JOSE VALTER NUNES JUNIOR - 
RO5653, FABRICIO MATOS DA COSTA - RO3270
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO 
DPVAT SA
Advogado do(a) RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - 
RO5369

INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL 
expedido, devendo proceder a retirada do alvará expedido 
via internet, bem como efetuar seu levantamento no prazo 
de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos 
valores serem transferidos para a Conta Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São 
João Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 
3217-1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7011471-72.2018.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: GRACIETH PAES DE AZEVEDO
Advogado do(a) AUTOR: GABRIEL ELIAS BICHARA - 
RO6905
RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 
e outros (2) 
Advogado do(a) RÉU: MARCELO VAGNER PENA CARVALHO 
- RO1171
Advogado do(a) RÉU: FABIO IZIQUE CHEBABI - SP184668
Advogado do(a) RÉU: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 
VANDERLEI - PE21678
Intimação PARTES - ALEGAÇÕES FINAIS
Ficam AS PARTES intimadas para, no prazo de 15 (quinze) 
dias, apresentarem suas Alegações Finais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São 
João Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 
3217-1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7035108-18.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ELIANE RODRIGUES SANTOS EIRELI
Advogado do(a) AUTOR: LÚCIO AFONSO DA FONSESCA 
SALOMÃO - RO1063
RÉU: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A
Advogados do(a) RÉU: DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - 
RO2013, ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO635, 
MARCIO MELO NOGUEIRA - RO2827
INTIMAÇÃO Fica a parte AUTORA, por meio de seu advogado, 
no prazo de 05 (cinco) dias, intimada para apresentar 
Procuração, tendo em vista que a de ID 29931877 refere-se a 
outra pessoa jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São 
João Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 
3217-1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0024059-12.2013.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: FATIMA MARIA BORTOLINI
Advogado do(a) EXEQUENTE: HORTENCIA PAULA SEZARIO 
MONTEIRO - RO5713
EXECUTADO: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO - CÁLCULO CONTADOR
Fica a parte Autora intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
manifestar-se acerca dos cálculos da contadoria judicial.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7022269-92.2018.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
AUTOR: ALEX WANDERLEY DANTAS
Advogados do(a) AUTOR: CARLA SOARES CAMARGO - RO10044, 
ALINE DAROS FERREIRA - RO3353, ALOISIO SANTOS MUNIZ 
- RO8096
RÉU: J.Z. RABELO - ME
INTIMAÇÃO AUTOR - AR AUSENTE
Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 
dias, acerca do AR negativo devolvido com motivo “AUSENTE”.
Advertência:
1) Poderá a parte informar se tem interesse na repetição do AR 
(custas do art. 19 da Lei 3.896/2016) ou em remessa de Mandado 
(custas de Oficial). Sendo endereço do interior do Estado, poderá 
optar por Mandado com força de precatória (custas do art. 30 da 
Lei 3.896/2016).
2) Sendo endereço fora do Estado, deverá a parte informar se 
tem interesse na expedição de precatória. As custas deverão ser 
recolhidas na Comarca de distribuição da precatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7037068-14.2016.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO 
PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogado do(a) AUTOR: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS - 
RO3208
RÉU: SELMA SANTOS DOMINGUES
INTIMAÇÃO AUTOR - AR AUSENTE
Fica a parte AUTORA intimada a se manifestar, no prazo de 05 
dias, acerca do AR negativo devolvido com motivo “AUSENTE”.
Advertência:
1) Poderá a parte informar se tem interesse na repetição do AR 
(custas do art. 19 da Lei 3.896/2016) ou em remessa de Mandado 
(custas de Oficial). Sendo endereço do interior do Estado, poderá 
optar por Mandado com força de precatória (custas do art. 30 da 
Lei 3.896/2016).
2) Sendo endereço fora do Estado, deverá a parte informar se 
tem interesse na expedição de precatória. As custas deverão ser 
recolhidas na Comarca de distribuição da precatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7023932-13.2017.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALEXANDRE CAMARGO - 
RO704
EXECUTADO: ALCIONE MELO DA COSTA
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO

Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL 
expedido, devendo proceder a retirada do alvará expedido 
via internet, bem como efetuar seu levantamento no prazo de 
validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores 
serem transferidos para a Conta Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7025906-17.2019.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MAURICIO DOS SANTOS GARCEZ
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARCOS AURELIO DE MENEZES 
ALVES - RO5136, DANIELLE ROSAS GARCEZ BONIFÁCIO DE 
MELO DIAS - RO2353
EXECUTADO: DOCTOR & NURSE LTDA
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL 
expedido, devendo proceder a retirada do alvará expedido 
via internet, bem como efetuar seu levantamento no prazo de 
validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores 
serem transferidos para a Conta Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo: 7030120-
85.2018.8.22.0001 
Classe: Interdito Proibitório 
Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça 
REQUERENTE: JORGE BISPO DA SILVA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: FABIO MARQUES DE OLIVEIRA 
OAB nº RO9251 
REQUERIDO: FULANO DE TAL e OUTROS 
ADVOGADO DO REQUERIDO: MANOEL RIVALDO DE ARAUJO 
OAB nº RO315 
DESPACHO
Prestei informações ao relator do Conflito Agrário suscitado, autos 
n. 0005013-30.2019.8.22.0000.
Retornem os autos conclusos para análise da preliminar de conexão 
com os autos n. 7008603-87.2019.8.22.0001.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 .
Gleucival Zeed Estevão 
Juiz (a) de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo: 7008764-
68.2017.8.22.0001 
Classe: Cumprimento de sentença 
Assunto: Cheque 
EXEQUENTE: EDSON PEDREIRA DE QUEIROZ 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DANILO TORRES DE QUEIROZ 
OAB nº BA35872 
EXECUTADO: MJD CONSTRUCOES LTDA - EPP 
ADVOGADO DO EXECUTADO: PITAGORAS CUSTODIO 
MARINHO OAB nº RO4700 
Sentença
O feito tramitou regularmente até que as partes juntaram petição 
requerendo a homologação do acordo estipulado e devidamente 
assinado por ambas as partes.(id nº 32679031)
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Posto isso, homologo por sentença o acordo estabelecido pelas 
partes, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, conforme as 
cláusulas especificadas.
Julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 
“b” do CPC/2015.
Sem custas e sem honorários.
A homologação do presente acordo forma um título executivo 
judicial que poderá ser executado nos termos do art. 523 do 
CPC/2015 em caso de descumprimento.
Expeça-se ofício a Secretaria Executiva do Gabinete do Governador 
-PAC , para que seja retificado os termos do ofício anterior expedido 
de n.031/IA/2019/10ª VC e se proceda os descontos no contrato 127-
PGE-2013 E 061-2016-PGE, no percentual de 30%(trinta pro cento) 
os créditos, até o alcance do valor de R$ 585.000,00(quinhentos e 
oitenta e cinco mil reais).
Os valores descontados deverão ser depositados direitamente 
na conta bancária em nome do autor EDSON PEDREIRA DE 
QUEIROZ , CPF n. 123.435.875-15 , Corrente 21.633-x, agência 
0070-1, Banco do Brasil.
As partes renunciaram ao prazo recursal.
Oportunamente arquivem-se.
Registre-se. Intime-se.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 .
Gleucival Zeed Estevão 
Juiz (a) de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo: 7017231-
07.2015.8.22.0001 
Classe: Cumprimento de sentença 
Assunto: Imissão, Aquisição, Acessão, Imissão na Posse 
EXEQUENTE: LUZI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 
ME 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: FLAVIO CONESUQUE FILHO 
OAB nº RO1009 
EXECUTADOS: MARIA LINDALVA RODRIGUES BERNARDO, 
ZULEIDE BERNARDO, FRANCISCO JOSE BERNARDO 
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: DEFENSORIA PÚBLICA 
DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, 
DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
DECISÃO
Trata-se de cumprimento de sentença, face pedido de Imissão 
na posse proposta por Luzi Engenharia e Construções LTDA em 
face de Francisco José Bernardo e Zuleide Bernardo, referente ao 
imóvel usado como residência dos requeridos, com fundamento ter 
o requerente adquirido o bem em leilão público.
Foi deferida liminar de imissão na posse, conforme decisão de id 
nº 1401081.
Houve sentença de mérito que julgou procedente o pedido inicial, 
conforme id nº 1401081.
A parte requerida apelou da sentença e teve seu recurso não 
provido (id nº 30039759 )
Foi proferido decisão para determinar a imissão na posse da parte 
autora, face a confirmação da sentença de primeiro grau.(id nº 
30758519 )
A Defensoria Pública assistindo aos interesses dos requeridos, 
manifestou-se alegando nulidade processual por ausência de 
intervenção do Ministério Público e pedido subsidiário para que 
o Estado custeie os gastos com transporte dos requeridos(id nº 
32003044 )
Instado a se manifestar a parte autora reiterou os termos para 
desocupação do imóvel.(id nº 32102046 )e ainda informou que 
fornecerá todos os meios necessários para desocupação do bem.
(id nº 32438383 )

Cumprida decisão judicial via Oficial de Justiça, foi certificado que 
estes recusam-se a sair do imóvel, o qual solicitou reforço policial e 
autorização de arrombamento.
É relatório. Decido.
Em que pese os argumentos da parte requerida, quanto a nulidade 
processual face a ausência de manifestação do Ministério Público, 
esta alegação não deve prevalecer ,visto que embora alegue 
tratar de pessoas idosas e incapacitada, estas foram devidamente 
assistidas por advogados públicos, bem ainda, na fase de recurso, 
houve remessa dos autos ao Ministério Público Estadual que não 
apontou qualquer irregularidade processual, conforme parecer 
acostado ao id n.30039752 
Por essas razões não acolho alegação de nulidade processual 
suscitada pelos requeridos.
Em relação ao Estado custear o transporte e mudança dos 
requeridos, não há previsão legal para deferimento do pedido. Porém 
, considerando a informação de que os requeridos são idosos, não 
possuem, a princípio, outro lugar para ir e que o senhor Francisco 
José Bernardo encontra-se acometido pela doença de alzheimer, 
poderão os requeridos valer-se dos serviços de Assistência Social 
do Estado de Rondônia, caso assim o queiram.
Por todo exposto, determino expeça-se COM URGÊNCIA, mandado 
de imissão na posse, a fim de imitir-se o requerente na posse da 
área localizada na rua Amazonas, nº 2776, bairro Nova Porto Velho, 
em Porto Velho/RO, Registrada em nome do autor sob a Matrícula 
do Imóvel AV-11-12.426 no 1º Ofício Registral da Comarca de Porto 
Velho delimitada nos autos, devendo a desocupação ser imediata.
Autorizo reforço policial e arrombamento do imóvel, caso seja 
necessário, devendo a medida ser executada com todas as 
cautelas que o caso exige, observando-se as garantias legais e 
constitucionais cabíveis, bem como o resguardo da integridade 
física dos ocupantes do imóvel e a preservação dos bens. 
Considerando a idade avançada e a condição de saúde de dos 
requeridos, deverá ser intimado a Defensoria Pública para 
acompanhar o ato, bem ainda poderão os requeridos valer-se 
dos serviços de Assistência Social do Estado, que deverão ser 
acionados pelos seus Defensores.
Deverá o senhor Oficial Justiça responsável, designar com 
antecedência data e horário para o cumprimento do ato, devendo 
notificar os advogados e Defensores para comparecerem ao ato, a 
fim de evitar tumulto e resistência.
Ressalte-se ainda que deverá ser informado ao Defensor 
responsável pela defesa dos requeridos, que o autor fornecerá 
todos os meios necessários para desocupação do imóvel.(id nº 
32438383 )
Cumpra-se.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO/
PRECATÓRIO/OFÍCIO.
EXEQUENTE: LUZI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 
ME, RUA ATLANTA 2112, SALA 02 TRÊS MARIAS - 76812-650 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA 
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 .
Gleucival Zeed Estevão 
Juiz (a) de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo: 7020312-
90.2017.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível 
Assunto: Rescisão / Resolução 
AUTOR: ECOVILLE PORTO VELHO EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA 
ADVOGADO DO AUTOR: THALES ROCHA BORDIGNON OAB nº 
AC2160 
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RÉUS: MONICA MARIA CANIZARES, JOSE ANGELO DE ASSIS 
ADVOGADOS DOS RÉUS: SICILIA MARIA ANDRADE TANAKA 
OAB nº RO5940, LESTER PONTES DE MENEZES JUNIOR OAB 
nº RO2657, ALLAN PEREIRA GUIMARAES OAB nº RO1046, 
MAGUIS UMBERTO CORREIA OAB nº RO1214 
SENTENÇA
ECOVILLE PORTO VELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL propõe ação Declaratória 
de Rescisão Contratual em face de MÔNICA MARIA CANIZARES 
ASSIS e JOSÉ ANGELO DE ASSIS, objetivando a declaração 
de rescisão do contrato de compra e vendado imóvel nº 724, 
devolução dos valores pagos; declarar a responsabilidade dos 
requeridos em pagar taxas condominiais e demais despesas 
administrativas devidas à Associação, até a data da rescisão. A 
consignação da quantia de R$ 13.176,52 em doze parcelas pagas 
pelo requerente.
Juntou documento e procuração. (id nº 10289087 – fls; 12/56)
DESPACHO - Defere o pedido de benefício de gratuidade de 
justiça e determinou a citação da requerida (ID nº 10361795 ).
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. Tentativa de conciliação 
infrutífera (ID nº 19042718 – fls. 101).
CITAÇÃO/CONTESTAÇÃO – Citados via AR/MP (id nº 12521160 
– fls. 60 e id nº 19093402 – fls. 106)
CONTESTAÇÃO – Os requeridos apresentaram contestação, 
alegando concordância quanto a rescisão contratual e devolução 
dos valores nos moldes estabelecidos na clausulas contratuais. 
Entretanto, não anuem ser responsáveis pelas taxas condominiais 
e demais despesas, pois sequer receberam os imóveis.(id nº 
20155221 – fls. 113)
ACORDO PARCIAL – As partes pactuaram acordo apenas em 
relação a declaração de rescisão contratual do contrato de compra 
e venda, com a consequente devolução do bem ao autor. Porém 
pugnaram pelo prosseguimento do feito em relação ao pedido 
de declaração de responsabilidade dos requeridos referente ao 
pagamento de taxas condominiais e demais despesas, até a data 
da rescisão contratual. O termo de acordo foi acostado no id nº 
20670675 – fls. 123/127.
HOMOLOGAÇÃO – O acordo foi devidamente homologado, 
conforme sentença de id nº21735330 e dado prosseguimento do 
feito em relação somente o pedido descrito no item C2 da petição 
inicial.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A parte autora manifestou-
se em Embargos de Declaração , sendo este não acolhido , nos 
termos da decisão de id nº 23369026.
DECISÃO – Oportunizou que as partes produzissem provas em 
relação ao pedido de declaração de responsabilização de taxa 
condominiais e demais despesas. (id nº 28803703 )
REPLICA – a parte autora manifestou-se em Réplica e reiterou os 
termos da inicial (id nº 29409960 )
É o relatório. Decido. 
FUNDAMENTOS DO JULGADO
Julgamento antecipado do mérito 
O presente caso retrata questão que dispensa a produção de 
outras provas em audiência, razão pela qual passo a conhecer 
diretamente do pedido, nos termos do art. 330, I do Código de 
Processo Civil.
DA HOMOLOGAÇÃO
Considerando houve sentença de homologação de acordo em 
que transigiram as partes em relação a rescisão contratual e 
devolução de valores, a sentença de mérito apenas tratará do 
pedido de declaração da responsabilidade dos requeridos sobre 
taxas condo minais e demais despesas.
Mérito
Trata-se a controvérsia em saber se há responsabilidade dos 
requeridos em arcar com as despesas condominiais, taxas 
administrativas e outras despesas relacionadas ao Regimento 
Interno do condomínio.
Relação consumerista

O caso retrata situação típica de relação consumerista, estando 
delineada as figuras de consumidor (arts. 2º, 17 e 29, CDC) e do 
fornecedor do serviço (arts. 3º e 14, CDC), de forma que lhe é 
aplicável a teoria objetiva da responsabilidade civil quando devida 
indenização ao consumidor lesado desde que comprovado dano 
sofrido e o nexo causal entre este e a conduta do respectivo 
causador.
Necessário reconhecer, portanto, a cogente aplicação do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor.
A parte autora alega que de acordo com instrumento particular de 
compra e venda, na parte II, da cláusula décima: “as contribuições à 
ASSOCIAÇÃO ECOVILLE deverão ser pagas pelo COMPRADOR 
a partir da data de entrega do empreendimento (...)”
Cita ainda a cláusula Décima quarta, também deixa a responsabilidade 
do comprador , pelo IPTU relativo ao lote, bem como despesas e 
custos previsto no Regimento interno da Associação Ecoville, tais 
como taxa de manutenção e taxa de aprovação de projeto.
Assim requer a declaração de responsabilidade dos requeridos em 
arcar com as despesas acima descritas.
Em sede de contestação , os requeridos alegaram que não podem 
ser obrigados a efetuar o pagamento das parcelas referentes as 
taxas da Associação Ecoville, em razão do imóvel não ter sido 
entregue.
Sustentam que a jurisprudência majoritária tem decidido que a 
responsabilidade de taxas e demais despesas , somente ocorre 
com a efetiva posse do imóvel, isso se aplica também as taxas de 
IPTU.
Consta dos autos que as partes pactuaram contrato de compra e 
venda de imóvel (id nº 10289307 ), onde consta na cláusula décima 
a data da conclusão da obra e entrega do imóvel o último dia do 
mês de junho/2013.
Nesta cláusula ainda é fixado a responsabilidade do comprador 
pelas contribuições da Associação Ecoville, a partir da data entrega 
das chaves na data prevista acima. Cita a cláusula décima terceira, 
que a entrega das chaves será formalizado através de carta de 
notificação.
A cláusula décima quarta descreve quais são as responsabilidades 
do comprador: taxas, impostos, despesas e custos que incidirem 
sobre o lote e aquelas previstas no Regimento Interno, a saber, 
taxa de manutenção, taxa de aprovação de projeto, que passariam 
a incidir com a entrega da obra.
Sabe-se que as cotas condominiais refere-se a distribuição de 
despesas condominiais entre os condôminos, possui natureza 
jurídica de obrigação proptem rem, onde as prestações obrigacionais 
estão vinculados à titularidade de um direito real.
A jurisprudência no STJ , entretanto, balizaram que a cobrança de 
taxas de condomínios e demais despesas antes da entrega das 
chaves é ilegal e abusiva, visto que a obrigação é esta vinculada a 
possibilidade de usufruir dos benefícios.
Nesse sentido:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 
EM RECURSOESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE 
DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. 
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO 
DE PAGAMENTO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS. ENTREGA 
DAS CHAVES. INVALIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. 
ACÓRDÃO RECORRIDO FIRMADO NAS CIRCUNSTÂNCIAS 
FÁTICAS E NOS TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE 
AS PARTES. SÚMULAS Nºs 5 E 7 DO STJ. DISSENSO 
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DA 
MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO 
PROVIDO. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos 
no Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na 
sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no 
CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março 
de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal 
na forma do novo CPC. 2. O recorrente não realizou o necessário 
cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto, restringindo-
se à mera transcrição de ementas e passagens de julgados, sem 
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evidenciar a similitude entre o casos confrontados e a disparidade 
nas suas conclusões, como o exigem os arts. 541, caput, do CPC/73 
e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ.3. As convicções firmadas pelo acórdão 
estadual decorreram da análise do contexto fático delineado nos 
autos e dos termos da avença contratual firmada entre as partes e 
assim a sua revisão está obstada pelas Súmulas nºs 5 e 7 do STJ. 
4. Em razão da improcedência do presente recurso e da anterior 
advertência em relação à incidência do NCPC, aplica-se ao caso 
a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 
1% sobre o valor atualizado da causa, sem a majoraração dos 
honorários advocatícios porque eles atingiram o patamar máximo na 
fase de conhecimento (art. 85, § 11º, do NCPC). Fica a interposição 
de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva 
quantia, nos termos do § 5º do art. 1.021, do NCPC. 5. Agravo 
interno não provido, com imposição de multa.(AgInt no AREsp 
1005580 / SC AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL 2016/0281569-9 , Ministro MOURA RIBEIRO (1156), 
28/03/2017) Ainda que estas cobranças tenham sido previamente 
estabelecidas no contrato de promessa de compra e venda, devera 
ser considerada abusiva, mormente pelas normas de Defesa do 
Consumidor.
Em que pese os argumentos da parte autora, não existem nos autos 
provas de que houve a entrega das chaves aos requeridos, embora 
conste na cláusula contratual que esta se daria em junho/2013. 
Isso porque não raro, a construção de empreendimentos ligados a 
condomínios residenciais sofrem atrasos.
Por essas razões, julgo improcedente o pedido para declarar 
a responsabilidade dos requeridos em arcar com as despesas 
relacionados as cotas condominiais, taxa de manutenção, taxa de 
aprovação de projeto e demais despesas sobre o lote.
Com relação a responsabilidade dos requeridos em arcar com IPTU, 
o STJ tem decidido concordante as demais responsabilidades, ou 
seja, somente passar a ser obrigatório com a entrega das chaves, 
sob pena da cláusula contratual ser considerada abusiva.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL Nº 1.731.027 - SP (2018/0063885-6) 
RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE 
RECORRENTE : RIBEIRAO NITEROI EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS SPE LTDA ADVOGADOS : THIAGO ROBERTO 
COLETTO - SP279420 ANDRESSA FELIPPE FERREIRA 
COLETTO - SP245776 RECORRIDO : SILVANA LOPES DA 
SILVA ARAUJO ADVOGADO : ALLAN AGUILAR CORTEZ 
- SP216259 RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE 
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. 
COBRANÇA DE CONDOMÍNIO E IPTU. POSSIBILIDADE. 
COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. AUSÊNCIA 
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 
FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE 
FATOS E PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. RECURSO ESPECIAL 
IMPROVIDO. DECISÃO Cuida-se de recurso especial interposto 
por Ribeirão Niterói Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., 
fundamentado nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra 
acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 292): COMPROMISSO DE 
VENDA E COMPRA. Atraso na entrega de imóvel. Chaves entregues 
depois do decurso do prazo contratado, acrescido da cláusula de 
tolerância. Ausência de prova de mora simultânea da autora. Direito 
da autora à restituição dos valores cobrados pela construtora por 
IPTU e taxa de condomínio, no período de atraso na obra. Não se 
pode impor à autora despesas do imóvel relativas a período em que 
ainda não residia nele, por culpa exclusiva da ré. Direito da autora 
a lucros cessantes, estimados em 0,5% do valor do contrato por 
mês. Devolução da comissão de corretagem. Validade da cláusula 
contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação 
de pagar a comissão de corretagem desde que previamente 
informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com 
destaque para o valor da comissão. Recurso repetitivo tema n. 938, 
julgado pelo STJ. Requisitos não observados, no caso concreto. 
Sentença mantida. Recurso improvido. Nas razões do recurso 
especial, alega, a recorrente que o acórdão violou os arts. 186, 

421, 422, 876 e 927 do Código Civil e o art. 6º da Lei de Introdução 
às Normas do Direito Brasileiro, bem como divergiu de julgados de 
outros tribunais. Sustenta que o Tribunal de origem se equivocou 
quando manteve sentença que não reconheceu a prescrição das 
verbas de corretagem. Afirma, também, que a determinação de 
restituição de valores à recorrida relativos a serviços de corretagem 
importa na restituição de valores não recebidos pela recorrente, 
tendo em vista que houve prestação de serviços de corretagem 
pela imobiliária responsável pela intermediação, que recebeu os 
valores correspondentes. No que toca à devolução de valores 
referentes a parcelas de condomínio e IPTU e a determinação para 
que a recorrente indenize a recorrida por lucros cessantes, declina 
que tão somente cumpriu o contrato avençado, sendo indevida 
qualquer restituição de valores. Por fim, pugna pela validade da 
cláusula contratual de tolerância que, devidamente interpretada, 
afastaria a mora da recorrente. Brevemente relatado, decido. De 
início, verifico que os dispositivos de lei que embasam o recurso 
especial não foram objetos de exame pela instância ordinária, razão 
pela qual incide, na espécie, o óbice da Súmula 282/STF. Em outra 
vertente, o Tribunal de origem entendeu que a cláusula contratual 
que impingia ao mutuário as despesas condominiais e de IPTU, 
mesmo antes da entrega das chaves, era abusiva, infringindo o 
disposto no art. 51 do CDC. Esse fundamento do acórdão recorrido 
não foi especificamente impugnado pela recorrente, nas razões do 
recurso especial, ensejando a aplicação, por analogia, do óbice 
da Súmula 283/STF, segundo o qual “É inadmissível o recurso 
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um 
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Por 
fim, é de se esclarecer que o Tribunal de origem afirmou que houve 
mora da recorrente quanto aos prazos de entrega do imóvel e, 
ainda, que não há no contrato, de maneira expressa, a informação 
prévia ao consumidor do valor líquido da unidade e do valor da 
comissão de corretagem. Sob essa perspectiva, o pretendido 
debate trazido pela recorrente quanto à inexistência de mora ou 
em relação à validade da cobrança da comissão de corretagem 
importaria em análise do contrato entabulado entre as partes, o 
que é vedado pelos Enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Diante 
do exposto, nego provimento ao recurso especial. Nos termos 
do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os honorários em favor do 
advogado da parte recorrida para 20% (vinte por cento) sobre o 
valor da condenação. Publique-se. Brasília (DF), 20 de junho de 
2018. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator.(REsp 
1731027 ,Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE , data 29/06/2018 
) Por esses fundamentos, a cobrança de IPTU antes da entrega 
das chaves é abusiva, visto artigo 51 inciso IV do Código de Defesa 
do Consumidor. II - DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo, com fulcro 
no art. 487, I, do Código de Processo Civil, IMPROCEDENTES 
todos os pedidos formulados na inicial.
CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas 
processuais e honorários advocatícios da parte requerida, estes 
arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do 
art. 85 §2º do CPC.
Desde já informo que a fase de do cumprimento de sentença será 
em concordância com provimento da Resolução n. 13/2014-PR 
tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, todos os cumprimentos 
de sentença deverão ser iniciados já na forma digital.
Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, certifique-
se o trânsito em julgado.
Não havendo o pagamento nem requerimento do credor para a 
execução da sentença, proceda-se as baixas e comunicações 
pertinentes, ficando o credor isento do pagamento da taxa de 
desarquivamento, se requerida no prazo de 06 (seis) meses do 
trânsito em julgado.
Pagas as custas, ou inscritas em dívida ativa em caso não 
pagamento, o que deverá ser certificado, arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 .
Gleucival Zeed Estevão 
Juiz (a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo: 7035911-
98.2019.8.22.0001 
Classe: Cumprimento de sentença 
Assunto: Levantamento de Valor 
EXEQUENTE: NELSON DE JESUS 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ANDREA AGUIAR DE LIMA OAB 
nº RO7098 
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL 
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA 
DESPACHO
Intimem-se pessoalmente (via oficial de justiça) e com urgência o 
Gerente Executivo do INSS e o representante da Advocacia Geral 
da União para comprovar o cumprimento do acordo firmado e 
homologado nestes autos, no prazo de 05 (cinco) dias.
SERVE COMO CARTA/MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.
AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ATENDIMENTO ÀS 
DEMANDAS JUDICIAIS (APSADJ/INSS) - Rua Campos Sales, nº 
3132, bairro: Olaria, Porto Velho/RO, CEP: 76801-281, gerência 
executiva do INSS, 3º andar, sala 308.
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - Av. Nações Unidas - nº 271 - 
Bairro Nossa Senhora das Graças - Km 01 - Porto Velho - RO - 
Cep. 76804-099
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 .
Gleucival Zeed Estevão 
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo: 7025746-
89.2019.8.22.0001 
Classe: Embargos de Terceiro Cível 
Assunto: Bem de Família 
EMBARGANTES: ANEFLAVIA CARVALHO MENDONCA 
BRANDAO, ANDRETTI CARVALHO MENDONCA, MARIA 
ELISABETH DE CARVALHO DIAS 
ADVOGADOS DOS EMBARGANTES: ANTONIA MARIA DA 
CONCEICAO ALVES BIANCHI OAB nº RO8150, KATIA AGUIAR 
MOITA OAB nº RO6317 
EMBARGADO: JUVENIL JOSÉ CAETANO DA SILVA 
ADVOGADO DO EMBARGADO: LENINE APOLINARIO DE 
ALENCAR OAB nº RO2219, CLAUDIO FON ORESTES OAB nº 
RO6783 
Decisão
MARIA ELISABETH DE CARVALHO DIAS, ANDRETTI CARVALHO 
MENDONÇA e ANEFLÁVIA CARVALHO MENDONÇA BRANDÃO 
opôs Embargos à execução em face de JUVENIL JOSÉ CAETANO 
DA SILVA , objetivando a desconstituição da penhora referente ao 
imóvel localizado na Rua São Cristóvão, 4396, às quadras 200, lote 
0010 (com área de 236, 05 m²) e 0021 (com área de , 209,26 m²), 
matrículas 19.979 e 19.980, bairro Caladinho, Porto Velho – RO , 
por tratar-se de bem de família.
Aduzem os autores serem, respectivamente, esposa e filhos do 
senhor Antônio Mendonça Araújo, que é parte executada nos autos 
de nº 7031613-34.2017.8.22.0001 e que naqueles autos houve 
pedido de penhora sobre único bem usado como residência de sua 
família, razão pela qual requer a desconstituição da penhora.
Juntou procuração e documentos (id nº 28159354 – fls. 8/33).
DESPACHO INICIAL – Foi deferida a Justiça Gratuita, suspensão 
do feito e determinada citação da parte embargada (id nº 28195137 )

MANIFESTAÇÃO DO EMBARGADO – O embargado/exequente, 
manifestou-se em impugnação, alegando em preliminar litigância 
de má-fé, pela falsa declaração de hipossuficiência e ainda pelo 
fato ter havido declaração de não existência de outros bens 
em nomes dos embargantes. No mérito, a inexistência das 
características do bem família no imóvel em questão. Pugnou pela 
penhora de fração do imóvel , onde constam salas comerciais. 
Juntou documentos e procuração (id nº 28692288 – fls. 61/68)
É o relatório. 
II. FUNDAMENTOS DO JULGADO
Preliminares
Litigância de má-fé
O Embargado, ora exequente nos autos em apenso, aduz que 
as Embargantes Maria Elisabeth e Aneflávia, não expuseram 
os fatos conforme a verdade e omitiram fatos que interferem de 
sobremaneira na causa.
Pontuou as condutas, quanto a Embargante Maria Elisabeth, 
alegando que esta apresentou declaração de hipossuficiência, 
justificado ser pobre na acepção da lei, o que levou a ser deferido 
a Justiça Gratuita.
Sustenta que em diligência a JUCER, constatou-se que a 
Embargante é sócia-proprietária da empresa RODA BRASIL 
AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, tendo como capital 
social a quantia de R$ 100.000,00(cem mil reais) , que encontra-
se em atividade. Assim requer a condenação da parte embargante 
por litigância de má-fé e revogação do benefício concedida a 
embargante.
Em relação a embargante Aneflávia, narra que esta declarou não 
possuir outro imóvel, entretanto, esta na realidade não reside no 
imóvel cuja penhora foi determinada, pois em diligência descobriu-
se que esta reside Rua São Cristovão, nº 4396, 2º Andar, no 
Bairro Caladinho, nesta cidade de Porto Velho/RO. Assim, pugna 
pela condenação da embargante de litigância de má-fé.
Intimadas a manifestar-se em réplica, as embargantes restaram 
silente.
Pois bem.
O benefício da Justiça Gratuita foi concedido as Embargantes, 
conforme despacho inicial. Em verdade, tal benefício poderá ser 
concedido ou revogado a qualquer momento, bastando, para isso, 
evidência que ateste a condição do beneficiário.
A justiça gratuita foi concedida face a declaração de hipossuficiência 
da Embargante Maria Elisabeth, bem ainda pelo fato de ter 
declarado não possuir renda, com qualificação “do lar”.
Ocorre que não é uma simples declaração que torna o indivíduo 
hipossuficiente, e sim, todo o contexto fático, que demonstra ou 
não a necessidade de concessão do benefício.
Analisando o caso em tela, após a manifestação da parte 
embargada, vislumbro, com facilidade, a condição financeira da 
mesma, pois é sócia-proprietária de uma empresa, com capital de 
R$ 100.000,00, fato omitido em sua inicial.
É dever do Magistrado indeferir o pedido de assistência judiciária 
quando não estiverem cumpridos os requisitos legais, ou, quando 
o Juiz não se convencer da necessidade para concessão do 
benefício, haja vista que, consequentemente, àquelas partes que 
realmente se enquadram no perfil acabam sendo prejudicadas 
indiretamente. 
Dessa forma, acolho a preliminar de impugnação a Justiça 
Gratuita concedida a Maria Elisabeth e revogo a concessão da 
Justiça Gratuita concedida, com efeito ex tunc. 
Concedo prazo de 5(cinco) dias, para que a Embargante Elisabeth 
recolhas as custas iniciais, sob pena de extinção do feito.
No que diz respeito à preliminar de litigância de má-fé em relação 
a Embargante Aneflávia Carvalho, por não possuir apenas uma 
residência, esta deverá ser analisada com o mérito, visto que 
tratar-se de pressuposto para caracterizar imóvel em bem de 
família.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO/
PRECATÓRIO/OFÍCIO.
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EMBARGANTES: ANEFLAVIA CARVALHO MENDONCA 
BRANDAO, RUA SÃO CRISTÓVÃO, - ATÉ 4455/4456 
CALADINHO - 76808-216 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, 
ANDRETTI CARVALHO MENDONCA, RUA SÃO CRISTÓVÃO, 
- ATÉ 4455/4456 CALADINHO - 76808-216 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA, MARIA ELISABETH DE CARVALHO DIAS, RUA 
SÃO CRISTÓVÃO, - ATÉ 4455/4456 CALADINHO - 76808-216 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA 
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 .
Gleucival Zeed Estevão 
Juiz (a) de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo nº: 7024160-
17.2019.8.22.0001 
Classe: Execução de Título Extrajudicial 
Assunto: Correção Monetária, Arras ou Sinal, Cheque, Espécies de 
Contratos, Estabelecimentos de Ensino 
EXEQUENTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - 
DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDONIA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JOSE JANDUHY FREIRE LIMA 
JUNIOR OAB nº RO6202, MARCELO LESSA PEREIRA OAB 
nº RO1501, JAQUELINE FERNANDES SILVA OAB nº RO8128, 
MILEISI LUCI FERNANDES OAB nº RO3487 
EXECUTADO: CINTIA APORCINO COLARES 
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DESPACHO
Deferi e realizei diligência em sistema RENAJUD, contudo, a 
pesquisa restou infrutífera, conforme detalhamento anexo, pois 
não há registro em nome da executada.
Assim intimo o credor a impulsionar o feito em 05 (cinco) dias, 
devendo indicar bens passíveis de penhora ou promover o 
necessário para satisfação de seu crédito, podendo postular a 
realização das consultas pelos sistemas informatizados, caso não 
tenha se utilizados de todos os sistemas disponíveis, desde que 
recolhidas as devidas custas processuais, conforme art. 17 da Lei 
n. 3896/2016, se não for beneficiária da gratuidade da justiça, sob 
pena de arquivamento.
Se decorrer in albis o prazo, intime-se o autor pessoalmente a dar 
impulso ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, 
§1º do CPC.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO/
PRECATÓRIA/OFÍCIO.
EXEQUENTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - 
DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDONIA, RUA RUI 
BARBOSA 1112, - DE 1112/1113 A 1417/1418 ARIGOLÂNDIA - 
76801-186 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 .
Gleucival Zeed Estevão 
Juiz (a) de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 10ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo: 7017054-
04.2019.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível 
Assunto: Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, 
Empréstimo consignado 
AUTOR: JANDIRA SAMPAIO DA SILVA 
ADVOGADO DO AUTOR: FERNANDA SOARES SILVA OAB nº 
RO7077 

RÉUS: GMVB A R MORON APOIO EIRELI - ME, BANCO 
SANTANDER (BRASIL) S.A. 
ADVOGADOS DOS RÉUS: MARISTELA COSTA MENDES 
CAIRES SILVA OAB nº SP245335, ARMANDO MICELI FILHO 
OAB nº RJ48237 
DECISÃO
1. Defiro a realização de perícia grafotécnica solicitada pela 
requerida. Para tanto nomeio o perito grafotécnico Urbano de 
Paula, o qual poderá ser localizado na Rua Joaquim Nabuco, nº 
3200 - Sala 202, Bairro São Cristóvão, Porto Velho/RO, devendo 
o mesmo ser intimado a fim de informar se aceita o encargo de 
realizar a perícia.
Arbitro honorários periciais em R$ 1.000,00 (mil reais), o quais 
devem ser recolhidos pela parte requerida, considerando a 
impugnação à autenticidade de documentos, art. 429, II do CPC.
2. A requerida deverá, no prazo de 15 (quinze) dias, entregar 
vias originais dos documentos de contratação no cartório, a fim 
de facilitar os trabalhos periciais, sob pena de gerar presunção 
negativa em seu desfavor.
3. A requerida deverá, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 
comprovante de recolhimento dos honorários periciais, R$ 1.000,00, 
sob pena de sequestro.
4. O laudo deverá ser entregue no prazo máximo de 1 (um) mês, 
devendo informar ao Juízo a data de início dos trabalhos com 
antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a fim de viabilizar a 
intimação das partes.
5. As partes deverão arguir o impedimento ou suspeição do perito, 
indicar assistente técnico devidamente qualificado e habilitado, 
bem como apresentar quesitos no prazo de 15 dias contados da 
intimação desta decisão (artigo 465, § 1º, CPC/15).
6. Autorizo, desde logo, ao perito, o levantamento de 50% dos 
honorários, no início dos trabalhos (§ 4º, art. 465, CPC/2015), 
levantando o remanescente apenas ao final, depois de entregue 
o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários às 
partes.
7. As partes poderão apresentar quesitos suplementares durante 
a diligência, que poderão ser respondidos pelo perito previamente 
ou na audiência de instrução e julgamento (art. 469, CPC/2015). O 
perito deverá assegurar aos assistentes das partes o acesso e o 
acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com 
prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência 
mínima de 5 (cinco) dias (art. 466, § 2º).
8. Ao juízo, o perito deverá esclarecer, baseado nas regras 
técnicas:
a) se a requerente firmara o contrato de consumo apresentado.
b) qual o grau de aferição de autenticidade do documento trazido 
aos autos.
9. A parte autora deverá comparecer à perícia para coleta de suas 
assinaturas, quando designada data, portando seus documentos 
pessoais, sob pena de presunção negativa em seu desfavor.
10. Com a vinda do laudo pericial, intimem-se ambas partes a 
manifestarem-se a seu respeito, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 
477, §1º do CPC), na mesma oportunidade devendo apresentar 
suas alegações finais via memoriais.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 .
Gleucival Zeed Estevão 
Juiz (a) de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo: 7012956-
78.2016.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano 
Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano 
Material 
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AUTOR: ALEXANDRO SILVA DE SOUZA 
ADVOGADO DO AUTOR: JEANDERSON LUIZ VALERIO 
ALMEIDA OAB nº RO6863 
RÉU: SKY BRASIL SERVICOS LTDA 
ADVOGADO DO RÉU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 
BARBOSA OAB nº MS6835, RICHARD LEIGNEL CARNEIRO OAB 
nº RN9555 
SENTENÇA
O feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença. 
Compulsando os autos verifico que a parte executada promoveu o 
pagamento espontâneo do valor da condenação.
Intimada a se manifestar acerca do referido depósito, a parte 
exequente requereu a expedição de alvará e a extinção do feito 
ante o cumprimento integral da condenação.
Posto Isto, julgo extinto o feito com fundamento no artigo 924, II, do 
Código de Processo Civil.
Expeça-se alvará em favor da parte exequente para possibilitar o 
levantamento dos valores depositados e seus acréscimos legais.
Atente-se a escrivania quanto ao recolhimento das custas finais.
Tendo em vista ter ocorrido o pagamento do valor da condenação, 
em que a parte autora requereu a extinção do feito, verifica-se a 
ocorrência da preclusão lógica no que se refere ao prazo recursal, 
razão pela qual considero o trânsito em julgado nesta data. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se e arquive-se.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 .
Gleucival Zeed Estevão 
Juiz (a) de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo: 7003798-
91.2019.8.22.0001 
Classe: Monitória 
Assunto: Cheque 
AUTOR: ELIANDRO ROCHA DA SILVA 
ADVOGADO DO AUTOR: JOSE ROBERTO DA SILVA JUNIOR 
OAB nº RO5460 
RÉU: LIBERATO RIBEIRO DE ARAUJO FILHO 
ADVOGADO DO RÉU: HAILTON OTERO RIBEIRO DE ARAUJO 
OAB nº RO529 
DESPACHO
1. Considerando a manifestação do perito de ID: 32442829 p. 1 de 
2, defiro o pedido para majorar os honorários periciais para o valor 
de R$ 2.500,00.
2. Por fim, verifico que a parte requerida apresentou petição 
requerendo prazo suplementar para realizar o depósito dos 
honorários periciais, em face do pedido de majoração, tendo em 
vista que havia se organizado dentro de seu orçamento para efetuar 
o pagamento da quantia de R$ 1.000,00.
3. Defiro o pedido do requerido e concedo prazo de 30 dias a fim de 
que promova o depósito da quantia de R$ 2.500,00.
4. Com o depósito, intime-se o perito para designar data e horário 
para a realização da perícia, com antecedência mínima de 20 dias, 
a fim de possibilitar a intimação das partes via publicação no DJ.
5. Fica autorizada a expedição de alvará de 50% em favor do 
perito. 
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 .
Gleucival Zeed Estevão 
Juiz (a) de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo: 7026250-
95.2019.8.22.0001 

Classe: Procedimento Comum Cível 
Assunto: Seguro 
AUTOR: KLINGER MIRANDA RODRIGUES 
ADVOGADO DO AUTOR: LUAN ICAOM DE ALMEIDA AMARAL 
OAB nº RO7651 
RÉU: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. 
ADVOGADO DO RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES 
OAB nº RJ5369 
SENTENÇA
O feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença. 
Compulsando os autos verifico que a parte executada promoveu o 
pagamento espontâneo do valor da condenação.
Intimada a se manifestar acerca do referido depósito, a parte 
exequente requereu a expedição de alvará e a extinção do feito 
ante o cumprimento integral da condenação.
Posto Isto, julgo extinto o feito com fundamento no artigo 924, II, do 
Código de Processo Civil.
Expeça-se alvará em favor da parte exequente para possibilitar o 
levantamento dos valores depositados e seus acréscimos legais.
Atente-se a escrivania quanto ao recolhimento das custas finais.
Tendo em vista ter ocorrido o pagamento do valor da condenação, 
em que a parte autora requereu a extinção do feito, verifica-se a 
ocorrência da preclusão lógica no que se refere ao prazo recursal, 
razão pela qual considero o trânsito em julgado nesta data. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se e arquive-se.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 .
Gleucival Zeed Estevão 
Juiz (a) de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo: 0002239-
63.2015.8.22.0001 
Classe: Cumprimento de sentença 
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 
EXEQUENTE: JACKSON CHEDIAK 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JACKSON CHEDIAK OAB nº 
RO5000, LUCIO AFONSO DA FONSECA SALOMAO OAB nº 
RO1063 
EXECUTADO: MARMORARIA LIDER LTDA - ME 
ADVOGADO DO EXECUTADO: ALEX MOTA CORDEIRO OAB nº 
RO2258, JEFERSON DE SOUZA RODRIGUES OAB nº RO7544, 
FREDSON AGUIAR RODRIGUES OAB nº RO7368 
SENTENÇA
O feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença. 
Compulsando os autos verifico que a parte executada promoveu o 
pagamento espontâneo do valor da condenação.
Intimada a se manifestar acerca do referido depósito, a parte 
exequente requereu a expedição de alvará e a extinção do feito 
ante o cumprimento integral da condenação.
Posto Isto, julgo extinto o feito com fundamento no artigo 924, II, do 
Código de Processo Civil.
Expeça-se alvará em favor da parte exequente para possibilitar o 
levantamento dos valores depositados e seus acréscimos legais.
Atente-se a escrivania quanto ao recolhimento das custas finais.
Tendo em vista ter ocorrido o pagamento do valor da condenação, 
em que a parte autora requereu a extinção do feito, verifica-se a 
ocorrência da preclusão lógica no que se refere ao prazo recursal, 
razão pela qual considero o trânsito em julgado nesta data. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se e arquive-se.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 .
Gleucival Zeed Estevão 
Juiz (a) de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo: 7046476-
24.2019.8.22.0001 
Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária 
Assunto: Busca e Apreensão 
AUTOR: A. C. F. E. I. S. 
ADVOGADO DO AUTOR: NELSON WILIANS FRATONI 
RODRIGUES OAB nº AC128341 
RÉU: J. D. O. A. 
ADVOGADO DO RÉU: 
Decisão
Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar, 
formulado por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., 
com espeque em inadimplência de contrato de alienação fiduciária 
em garantia, proposta em face de Jeferson de Oliveira Araújo.
O requerente anexou o contrato de alienação fiduciária (ID: 
31832978 p. 1 de 3), demonstrou a mora do devedor, através da 
notificação extrajudicial (ID: 31832979 p. 1 de 3), e juntou tabela 
atualizada com os valores inadimplentes (ID: 31832980 p. 1 de 3).
Portanto, defiro liminarmente a busca e apreensão do veículo 
descrito na inicial (ID: 31832972 p. 3) e nos termos do artigo 3º, § 9º, 
acrescento que inseri a restrição, via RENAJUD, no banco de dados 
do RENAVAM – Registro Nacional de Veículos Automotores.
Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o 
bem, com o requerente, ou quem ele venha a indicar, mediante o 
compromisso.
Deverá constar no mandado, que 5 (cinco) dias após executada a 
liminar e intimado o réu, acaso não haja pagamento, consolidar-se-á 
a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio 
do credor fiduciário, ficando as às repartições competentes, 
autorizadas a expedir novo certificado de registro de propriedade 
em nome do credor, ou terceiro por ele indicado, livre de ônus da 
propriedade fiduciária (§ 1º, do art. 3º, Decreto-lei 911/69).
No mesmo prazo supra (5 dias), poderá o devedor fiduciante pagar 
a integralidade da dívida pendente, conforme valores apresentados 
pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será 
restituído livre do ônus.
01. Cite-se a devedora fiduciante que poderá apresentar resposta 
no prazo de 15 (quinze) dias.
02. Se houver a apreensão do bem, os autos deverão vir conclusos 
para a retirada da restrição, conforme o disposto no art. 3º, § 9º do 
Dec. Lei 911/69.
03. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não 
se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor, requerer, 
nestes autos, a conversão do pedido de busca e apreensão, em 
ação executiva(art. 4º, do Decreto-Lei n. 911/69).
Fica a parte autora advertida de que sendo julgada improcedente 
a presente ação, e tendo ocorrido alienação do bem descrito na 
inicial, o autor será condenado ao pagamento de multa, em favor 
do devedor fiduciante, equivalente a 50% do valor originalmente 
financiado, devidamente atualizado, conforme disposição do Art. 
3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911.
Cumpra-se.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO/
PRECATÓRIA/OFÍCIO.
RÉU: J. D. O. A., RUA CATARINA GOMES 3964 CIDADE NOVA - 
76810-612 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 .
Gleucival Zeed Estevão 
Juiz (a) de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo: 7051460-
51.2019.8.22.0001 

Classe: Procedimento Comum Cível 
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer 
AUTOR: M A ALPIRA DE ANDRADE 
ADVOGADO DO AUTOR: SANDRA CIZMOSKI RAMOS OAB 
nº RO8021, DANIELE RODRIGUES SCHWAMBACK OAB nº 
RO7473 
RÉU: IMMA - INDUSTRIA METALURGICA E MECANICA DA 
AMAZONIA LTDA 
ADVOGADO DO RÉU: 
DECISÃO
M. A. Alpira de Andrade – ME propôs Ação de Cobrança c/c Pedido 
de Tutela de Urgência Antecipada – Penhora em face de IMMA 
Indústria Metalúrgica e Mecânica, todos qualificados nos autos.
Narra a inicial, em síntese, que no final de agosto/início de setembro, 
a requerente prestou serviço à requerida que ensejou na emissão 
de 03 notas fiscais (10/A, 12/A e 13/A), que totalizam o valor de R$ 
10.475,00, contudo, a requerida não efetuou o pagamento na data 
acordada entre as partes.
Informa que entrou em contato com o responsável pela requerida, 
entretanto, ouviu do representante que o débito não seria pago 
devido a uma pendência de quase R$ 10.000,00 que a empresa 
em que o Sr. Marcos trabalhava, possuía junta à requerida.
Alega que, mesmo sem tem qualquer relação com a empresa em 
que trabalhava, ainda tentou resolver amigavelmente, no entanto, 
não obteve êxito.
Requer a concessão de tutela de urgência para determinar o 
bloqueio, via Bacenjud, do valor de R$ 10.731,07, e caso não 
seja encontrado valores suficientes, que seja determinada a 
inalienabilidade e intransferibilidade dos bens do requerido. No 
mérito, requer seja a presente ação julgada procedente para 
condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 10.731,07.
Juntou procuração e documentos (ID: 32633714 p. 1/ID: 32633726 
p. 1).
É o relatório. Decido.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 
evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco 
ao resultado útil do processo (art. 300, NCPC). 
Segundo as lições de Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito 
Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, 57. ed., 
Rio de Janeiro: Forense, 2016), existem basicamente dois requisitos 
para alcançar uma providência de urgência de natureza cautelar ou 
satisfativa. São eles: a) um dano potencial, que se configura no 
risco do processo não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, 
em razão do periculum in mora, e b) a probabilidade do direito 
substancial invocado, ou seja, o fumus boni iuris.
A tutela de urgência exige demonstração de probabilidade do direito 
e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Estes 
pressupostos, todavia, devem ser evidenciados conjuntamente, 
pelo que, em via oblíqua, tornar-se-á defesa a concessão da 
antecipação de tutela.
Ainda, deve-se considerar que a providência pretendida não 
se apresenta irreversível, de maneira que o pedido atende aos 
requisitos estabelecidos pela legislação processual (art. 300, §3º, 
CPC).
No caso dos autos, o pedido de tutela se confunde com o mérito 
da ação, e a concessão do pedido, nesta fase do processo, não se 
mostra prudente, uma vez que importa em satisfação da pretensão, 
o que é vedado nos termos do artigo acima mencionado.
Ademais, apesar dos documentos acostados na inicial, o presente 
feito trata-se de ação de conhecimento, e por isso mesmo, é mais 
acertado aguardar o prazo para apresentação de contestação a fim 
de analisar o direito alegado na inicial.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado 
pela parte autora.
1. Considerando o advento do novo Código de Processo Civil e a 
priorização do sistema pelas formas consensuais de solução dos 
conflitos, na forma do art. 334 do CPC, DESIGNO AUDIÊNCIA DE 
TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO, ficando a parte autora, por via de 
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seu advogado, devidamente intimada a comparecer à solenidade.
À CPE: Agende-se data para audiência utilizando-se o sistema 
automático do PJE. Após, certifique-se, intime-se a parte autora via 
publicação no DJ, e encaminhe como anexo à parte requerida.
2. O autor e o Réu deverão comparecer à audiência designada 
pessoalmente ou por representante, que não seus advogados, 
com poderes para transigir. No caso de não comparecimento 
injustificado, seja do autor ou do réu, à audiência de conciliação, as 
partes estarão sujeitas à multa prevista no art. 334, §8°, CPC.
3. Expeça-se carta de citação/intimação à parte requerida (art. 
250, CPC), que deverá comparecer acompanhada de advogado 
ou Defensor Público, fazendo-se constar as advertências dos arts. 
248 e 344, CPC.
4. O prazo para oferecimento de contestação é de 15 (quinze) dias, 
a iniciar-se da data da audiência de tentativa de conciliação caso 
frustrada, salvo hipóteses dos incisos II e III do art. 335, CPC.
5. No caso de desinteresse na realização de audiência de 
conciliação (art. 335, CPC), deverá o réu informar nos autos, por 
petição, expressamente, com antecedência mínima de 10 (dez) 
dias úteis de sua realização, ocasião em que o prazo para defesa 
se iniciará do protocolo da petição.
6. Findo o prazo para contestação, com sua apresentação, dê-se 
vista dos autos à parte autora para manifestação em 15 (quinze) 
dias, nos termos dos arts. 350 e 351, CPC.
7. Após, com ou sem impugnação do autor, o que deverá ser 
certificado, retornem-me os autos conclusos para providências 
preliminares e/ou saneamento do feito (art. 347, NCPC).
8. Intime-se.
9. Conste do AR ou mandado de citação que os autos do processo 
poderão ser acessados no site do Tribunal de Justiça de Rondônia, 
no seguinte endereço eletrônico: http://www.tjro.jus.br/inicio-pje.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 .
Gleucival Zeed Estevão 
Juiz (a) de Direito
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO/
PRECATÓRIO/OFÍCIO.
RÉU: IMMA - INDUSTRIA METALURGICA E MECANICA DA 
AMAZONIA LTDA, RUA ALTO MADEIRA SN, BR 364, KM 17, 
Q. 16 LOTE 1 INDUSTRIAL - 76821-078 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo: 7029968-
03.2019.8.22.0001 
Classe: Cumprimento de sentença 
Assunto: Honorários Advocatícios 
EXEQUENTE: RUCILENE ARAUJO BOTELHO CAMPOS 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: RUCILENE ARAUJO BOTELHO 
CAMPOS OAB nº RO5587 
EXECUTADO: FRANCISCA ALINE FREIRE SATURNO 
ADVOGADO DO EXECUTADO: MANOEL RIVALDO DE ARAUJO 
OAB nº RO315 
SENTENÇA
O feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença. 
Compulsando os autos verifico que a parte executada promoveu o 
pagamento espontâneo do valor da condenação.
Intimada a se manifestar acerca do referido depósito, a parte 
exequente requereu a expedição de alvará e a extinção do feito 
ante o cumprimento integral da condenação.
Posto Isto, julgo extinto o feito com fundamento no artigo 924, II, do 
Código de Processo Civil.
Expeça-se alvará em favor da parte exequente para possibilitar o 
levantamento dos valores depositados e seus acréscimos legais.
Atente-se a escrivania quanto ao recolhimento das custas finais.

Tendo em vista ter ocorrido o pagamento do valor da condenação, 
em que a parte autora requereu a extinção do feito, verifica-se a 
ocorrência da preclusão lógica no que se refere ao prazo recursal, 
razão pela qual considero o trânsito em julgado nesta data. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se e arquive-se.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 .
Gleucival Zeed Estevão 
Juiz (a) de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo: 7017358-
03.2019.8.22.0001 
Classe: Monitória 
Assunto: Juros de Mora - Legais / Contratuais 
AUTOR: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, 
DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA 
ADVOGADO DO AUTOR: IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA 
CARDOSO OAB nº RO796, CAMILA BEZERRA BATISTA OAB nº 
RO7212, RENATA ZONATTO LOPES OAB nº PR7767 
RÉUS: ROSILENE CASTRO BEZERRA, LAIS CHAVES DE 
SOUZA 
ADVOGADOS DOS RÉUS: 
DESPACHO
1. Deferi e realizei diligência no sistema RENAJUD para pesquisa 
de endereço - em nome da Senhora Rosilene Castro Bezerra, que 
restou frutífera, conforme detalhamento anexo. 
2. Determino a expedição do mandado de citação no seguinte 
endereço: 
Rua Banzo, nº 19, QD09 - CEP nº 76800-000, Porto-Velho.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 .
Gleucival Zeed Estevão 
Juiz (a) de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo: 7029626-
26.2018.8.22.0001 
Classe: Monitória 
Assunto: Transação 
AUTOR: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA 
ADVOGADO DO AUTOR: ALEXANDRE CAMARGO OAB nº 
RO704 
RÉU: JODYLENE COSTA ASSUNCAO 
ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO
Realizada a consulta no sistema SIEL, esta restou infrutífera, posto 
que o endereço encontrado já foi diligenciado, conforme certidão 
do oficial de justiça (ID nº 31306879).
Intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 5 (cinco) 
dias. 
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 .
Gleucival Zeed Estevão 
Juiz (a) de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo: 7047438-
47.2019.8.22.0001 
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Classe: Procedimento Comum Cível 
Busca e Apreensão 
AUTOR: JERRISON MENDES BARBOZA 
ADVOGADO DO AUTOR: DAGUIMAR LUSTOSA NOGUEIRA 
CAVALCANTE OAB nº RO4120 
RÉU: RAYNAN DE SOUZA ARAUJO MONTENEGRO 
ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO
1. Determino que a parte autora emende a petição inicial para juntar 
documentação necessária que demonstre a sua hipossuficiência 
financeira (rendimentos e despesas), incluindo última declaração 
de imposto de renda e CNIS, ou comprovar o recolhimento das 
custas processuais.
Saliento, que inclusive já há posicionamento adotado neste tribunal, 
e julgados semelhantes:
TJRO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 
JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO 
JURIS TANTUM. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. 
EXIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. A simples declaração de pobreza, 
conforme as circunstâncias dos autos, é o que basta para a 
concessão do benefício da justiça gratuita, porém, por não se tratar 
de direito absoluto, uma vez que a afirmação de hipossuficiência 
implica presunção juris tantum, pode o magistrado exigir prova 
da situação, mediante fundadas razões de que a parte não se 
encontra no estado de miserabilidade declarado. (Incidente de 
Uniformização de Jurisprudência n. 0011698-29.2014.8.22.0000, 
Rel. Des. Raduan Miguel Filho, Câmaras Cíveis Reunidas, J. 
05/12/2014).
STJ. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
GRATUITA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO, PARA POSTERIOR 
COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DA SITUAÇÃO 
ECONÔMICO-FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. 1. A declaração de 
pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, 
goza de presunção relativa de veracidade, admitindo-se prova 
em contrário. 2. Quando da análise do pedido da justiça gratuita, 
o magistrado poderá investigar sobre a real condição econômico 
financeira do requerente, solicitando que comprove nos autos que 
não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários 
de sucumbência. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no 
AREsp 329.910/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014).
2. Deverá, ainda, apresentar cópia integral do contrato de compra e 
venda celebrado entre as partes, ou esclarecer por qual motivo só 
dispõe da primeira folha do mesmo ( ID: 31980433 p. 1).
3. Por fim, caso o contrato firmado entre as partes não tenha 
previsão de cláusula de reserva de domínio, deverá adequar os 
pedidos da inicial e formular pedido de rescisão contratual.
4. Prazo de 15 (quinze) dias para regularização, nos termos do artigo 
321 do CPC, sob pena de indeferimento da inicial, extinção do feito 
sem resolução do mérito e condenação em custas processuais.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 .
Gleucival Zeed Estevão 
Juiz (a) de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo: 7031044-
67.2016.8.22.0001 
Classe: Procedimento Comum Cível 
Assunto: Aposentadoria por Invalidez, Indenização por Dano Moral, 
Assistência Judiciária Gratuita, Antecipação de Tutela / Tutela 
Específica 
AUTOR: MARIA GENOVEVA SERAFIM DE OLIVEIRA LIMA 

ADVOGADO DO AUTOR: CLARA REGINA DO CARMO GOES OAB 
nº RO653, FELIPE GOES GOMES DE AGUIAR OAB nº RO4494, 
TERESA CRISTINA ARANHA DE BRITO OAB nº RO5798 
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA 
SENTENÇA
O feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença. 
Compulsando os autos verifico que a parte executada promoveu o 
pagamento espontâneo do valor da condenação.
Intimada a se manifestar acerca do referido depósito, a parte 
exequente requereu a expedição de alvará e a extinção do feito 
ante o cumprimento integral da condenação.
Posto Isto, julgo extinto o feito com fundamento no artigo 924, II, do 
Código de Processo Civil.
Expeça-se alvará em favor da parte exequente para possibilitar o 
levantamento dos valores depositados e seus acréscimos legais.
Atente-se a escrivania quanto ao recolhimento das custas finais.
Tendo em vista ter ocorrido o pagamento do valor da condenação, 
em que a parte autora requereu a extinção do feito, verifica-se a 
ocorrência da preclusão lógica no que se refere ao prazo recursal, 
razão pela qual considero o trânsito em julgado nesta data. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se e arquive-se.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 .
Gleucival Zeed Estevão 
Juiz (a) de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo: 7052114-
38.2019.8.22.0001 
Classe: Execução de Título Extrajudicial 
Assunto: Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros 
EXEQUENTE: PIARARA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JOAO CARLOS VERIS OAB 
nº RO906, CHRISTIAN FERNANDES RABELO OAB nº RO333, 
LUANNA OLIVEIRA DE LIMA OAB nº RO9773 
EXECUTADOS: ANTONIA SOUSA RUFINO, A. S. RUFINO - ME 
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: 
DECISÃO
Trata-se de execução de título extrajudicial fundada em instrumento 
particular de confissão de dívida (art. 784, III, CPC) inadimplido 
pelas executadas. A exequente postula a concessão de tutela 
antecipada para autorizar o arresto de bens e valores dos devedores, 
pois os mesmos estão negativados por inúmeras dívidas.
É o relatório. Decido.
1. Para a concessão da tutela de urgência, é necessário que fique 
demonstrando a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 
risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), desde que não 
haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, sendo que 
os dois requisitos devem ser vislumbrados em conjunto.
A probabilidade do direito alegado pela autora estaria na 
demonstração de inadimplência da empresa executada, assim 
como o perigo de dano estaria no iminente fechamento do comércio 
requerido.
Contudo, não vislumbro suficiência tanto da probabilidade do direito 
quanto do perigo de dano, principalmente por causa do próprio rito 
especial da execução, de modo que INDEFIRO a tutela pleiteada 
por ausência de requisitos legais.
2. Cite-se em execução para que, no prazo de três dias, efetue o 
pagamento da dívida no valor R$ 3.522,19 acrescido de honorários 
abaixo fixados, contados a partir da citação (art. 829 e 231 §3º do 
CPC/2015), ou, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, opor embargos 
à execução, independentemente de penhora, depósito ou caução, 
observando-se o disposto no artigo 827, §1º §º2º do CPC.
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Ressalto que para cumprimento do mandado poderá o Oficial 
de Justiça, se necessário, solicitar apoio da força policial e 
arrombamento, que desde já fica requisitada, devendo a medida ser 
executada com todas as cautelas que o caso exige, observando-
se as garantias legais e constitucionais cabíveis, bem como o 
resguardo da integridade física dos ocupantes do imóvel e a 
preservação dos bens.
Fixo honorários em 10%, salvo embargos. Conste-se no mandado/
carta que, caso haja o pagamento integral da dívida, no prazo de 
três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 
1º do CPC). Caso a penhora recaia sobre bem imóvel, e, se casada 
a parte executada, intime-se o cônjuge. Se a parte executada 
estiver se ocultando, proceda-se à citação com hora certa (830, 
§1º, CPC).
3. Não efetuado o pagamento, no prazo de 3 (três) dias úteis, o 
Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens e a sua 
avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, 
na mesma oportunidade, o executado. Autorizo o Oficial de Justiça 
a utilizar-se das prerrogativas do art. 252 do CPC. Caso não seja 
encontrado o devedor, deverá o Oficial de Justiça, arrestar-lhe 
tantos bens quanto sejam necessários para garantir a execução, 
cumprindo o disposto no artigo 830, § 1º do CPC/2015, devendo 
ainda, informar as diligências realizadas.
4. O executado pode requerer a substituição da penhora no prazo 
de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato, desde que atendido os 
requisitos do art. 847 e seguintes do CPC/2015. Feito o pedido de 
substituição o exequente deverá ser intimado a se manifestar em 
5 (cinco) dias úteis. Caso aceita a substituição, inclusive pela não 
manifestação no prazo de 3 dias, tome-se ela por termo (art. 853 
e 849 do CPC).
5. No mesmo prazo dos embargos, a parte executada pode 
reconhecer o crédito do exequente, e requerer, desde que 
comprovado o depósito de 30% do valor da execução acrescidos 
de custas e honorários, o pagamento do restante em até 6 (seis) 
parcelas mensais, acrescidas as subsequentes de correção 
monetária e juros de 1% de ao mês (art. 916 CPC). Nesta hipótese, 
o credor deverá ser intimado para se manifestar quanto ao depósito 
e logo em seguida os autos virão conclusos para decisão.
6. Havendo a citação e não sendo localizados bens pelo oficial de 
justiça, a parte credora poderá requerer a pesquisa via sistemas 
BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, nesta ordem, no prazo de 
cinco dias, devendo efetuar o prévio recolhimento das custas, se 
não for beneficiária da gratuidade da justiça, conforme previsto no 
art. 17, da Lei n. 3.896/2016. Não sendo efetuado o pagamento das 
custas, o cartório deverá providenciar a intimação da parte para 
fazê-lo, no prazo de cinco dias.
7. Restando infrutífera a tentativa de citação ou penhora de bens, 
deverá a parte autora ser instada para se manifestar em termos de 
prosseguimento.
8. Silenciando-se quanto ao impulso do feito e indicação de bens 
passíveis a satisfação da obrigação, o feito será extinto, sem 
resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e §1º do CPC. 
Não promovendo a citação do requerido, o feito será extinto, sem 
resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do CPC.
9. Não tendo condições de constituir advogado a parte deverá 
procurar a Defensoria Pública, com endereço na Rua Padre 
Chiquinho, n. 913, Pedrinhas, Porto Velho/RO.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO/
PRECATÓRIA/OFÍCIO.
EXECUTADOS: ANTONIA SOUSA RUFINO, RUA ESTELA 898 
CUNIÃ - 76824-416 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, A. S. RUFINO 
- ME, RUA ESTELA 5898 CUNIÃ - 76824-416 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 .
Gleucival Zeed Estevão 
Juiz (a) de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Porto Velho - 10ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 7059773-
06.2016.8.22.0001 
Cheque 
AUTOR: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, 
DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA CNPJ nº 
01.129.686/0001-88, RUA DAS ARARAS 241 ELDORADO - 76811-
678 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: MARCOS RODRIGO BENTES 
BEZERRA OAB nº RO644, CAMILA BEZERRA BATISTA OAB nº 
RO7212, IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO OAB 
nº RO796 
RÉU: TEREZA GOMES PRISSINOTE COSTA CPF nº 770.437.312-
91, RUA SALGADO FILHO 926, - DE 560/561 A 1155/1156 MATO 
GROSSO - 76804-386 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO
01. Atenta a todo o contexto dos autos, merece acolhimento 
o pedido de citação por edital, pois frustrada(s) a(s) tentativa(s) 
de localizar a parte Requerida/Executada para fins de citação, 
restando evidenciado que no caso em comento a parte Requerida/
Executada está em local incerto e não sabido.
Desta forma, DEFIRO a realização da citação por edital, nos termos 
do art. 256 e 257, inciso III, do CPC, no prazo de 20 (vinte) dias 
úteis.
Providencie o CPE/Cartório a expedição do necessário.
O prazo de contestação inicia-se do término do prazo de dilação de 
20 dias, estipulado nos termos do artigo 231, inciso IV, do CPC.
Deverá ser dado cumprimento ao que dispõe o artigo 257, inciso 
II, do CPC, disponibilizando-se o edital de citação na plataforma de 
editais do Tribunal de Justiça de Rondônia, dispensando-se sua 
publicação no átrio do fórum.
03. Decorrido o prazo da citação por edital, sem apresentação de 
defesa nos autos, nomeio curador especial na pessoa de Defensor 
Público para manifestar-se, conforme preceito contido no art. 72, II 
do CPC. Remetam-se os autos à Defensoria Pública.
04. As partes ficam intimadas via publicação no DJ.
Porto-Velho, 22 de novembro de 2019. 
Gleucival Zeed Estevão 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7005569-07.2019.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO (181)REQUERENTE: BANCO 
HONDA S/A.
Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE ANDRES ACEVEDO 
IBANEZ - SP206339-A
REQUERIDO: JOSE MESSIAS DOS SANTOS
Intimação AUTOR - CUSTAS COMPLEMENTARES (OFICIAL DE 
JUSTIÇA)
Fica a parte AUTORA intimada para complementar o valor das 
custas, UTILIZANDO O CÓDIGO 1008.9. Prazo: 05 dias.
OBS: Tratando-se de mandado de Execução ou Busca e Apreensão, 
que envolve mais de um ato processual, as custas da renovação 
de diligência serão conforme código 1008.3 (composta urbana) ou 
1008.5 (composta rural), conforme Provimento nº 017/2009-CG/
TJRO.
Valor da Diligência requerida pela parte autora: 131,85
Valor da Diligência recolhida pela parte autora: 100,62
Assim, a parte deve recolher a diferença do valor a fim de atingir o 
valor integral da diligência requisitada. 
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O boleto para pagamento deve ser gerado no link:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf, exceto se beneficiado(s) pela 
concessão da justiça gratuita. 
CÓDIGO 1008.9: Complementação de Custas
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7039329-78.2018.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: AZEVEDO LTDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: DAISY CRISOSTIMO 
CAVALCANTE - RO4146
EXECUTADO: CASAALTA CONSTRUCOES LTDA
Advogado do(a) EXECUTADO: FLAVIANA LETICIA RAMOS 
MOREIRA - AC4688
INTIMAÇÃO AUTOR Fica a parte AUTORA intimada, por meio 
de seu advogado, acerca da impugnação ao cumprimento de 
sentença. Prazo de 15 (quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7016329-15.2019.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) AUTOR: EDIJANE CEOBANIUC DA SILVA - 
RO6897
RÉU: MARCIA SERRA BRAGA
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta 
aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o 
EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas 
CÓDIGO 1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, 
sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em 
relação a cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado 
o respectivo comprovante. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7026348-22.2015.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: SEMARIO JULIAO DE ARAUJO
Advogado do(a) AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA 
- RO1073
RÉU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Advogado do(a) RÉU: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 
PA20599-A
INTIMAÇÃO AO RÉU - CUSTAS
Considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, 
conforme Decisão ID 1859222, fica a parte REQUERIDA intimada, 
por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 
efetuar o pagamento das custas judiciais códigos 1001.1 e 1001.2 

(custas iniciais). O não pagamento integral ensejará a expedição 
de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e 
inscrição na Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço 
eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/
guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Advertência: 
1) Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá 
também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em 
sua totalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7029648-84.2018.8.22.0001
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) AUTOR: ALEXANDRE CAMARGO - RO704
RÉU: ELISANGELA LUCENA GARCIA
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual 
será realizada na sala de audiências da CEJUSC, conforme 
informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA CEJUSC - Data: 20/02/2020 Hora: 
17:00 
- Audiências a partir de jan/2020 (exceto Execução Fiscal): CEJUSC 
localizada na Av. Pinheiro Machado, 777, Olaria, Nesta.
Ficam as partes devidamente intimadas.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo: 7047056-
25.2017.8.22.0001 
Classe: Monitória 
Assunto: Correção Monetária 
AUTOR: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO 
PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER 
ADVOGADO DO AUTOR: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS 
OAB nº RO3208 
RÉU: TIAGO CRUZ BATISTA 
ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO
Indefiro citação por edital, visto que não foram esgotadas todas 
diligências para localização do endereço da parte requerida, isso 
porque foi realizado pesquisa de endereço via Bacenjud (id nº 
31977831) que sequer foram diligenciados.
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5(cinco) dias, devendo 
informar para qual endereço requer a expedição de AR ou 
mandado.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 .
Gleucival Zeed Estevão 
Juiz (a) de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo: 7052624-
51.2019.8.22.0001 
Classe: Execução de Título Extrajudicial 
Assunto: Transação 
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EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: EDIJANE CEOBANIUC DA SILVA 
OAB nº RO6897 
EXECUTADO: CLICIA MENONCIN PADILHA 
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DESPACHO
1. Aguarde-se por 15 (quinze) dias o recolhimento das custas 
judiciais (2%). Sendo recolhidas, o cartório deverá dar cumprimento 
aos demais itens do presente despacho. Em caso negativo, deverá 
certificar e os autos virem conclusos para sentença por inépcia, por 
falta de recolhimento das custas.
2. Cite-se em execução para que, no prazo de três dias, efetue o 
pagamento da dívida no valor R$ 5.212,44 acrescido de honorários 
abaixo fixados, contados a partir da citação (art. 829 e 231 §3º do 
CPC/2015), ou, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, opor embargos 
à execução, independentemente de penhora, depósito ou caução, 
observando-se o disposto no artigo 827, §1º §º2º do CPC.
Ressalto que para cumprimento do mandado poderá o Oficial 
de Justiça, se necessário, solicitar apoio da força policial e 
arrombamento, que desde já fica requisitada, devendo a medida ser 
executada com todas as cautelas que o caso exige, observando-
se as garantias legais e constitucionais cabíveis, bem como o 
resguardo da integridade física dos ocupantes do imóvel e a 
preservação dos bens.
Fixo honorários em 10%, salvo embargos. Conste-se no mandado/
carta que, caso haja o pagamento integral da dívida, no prazo de 
três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 
1º do CPC). Caso a penhora recaia sobre bem imóvel, e, se casada 
a parte executada, intime-se o cônjuge. Se a parte executada 
estiver se ocultando, proceda-se à citação com hora certa (830, 
§1º, CPC).
3. Não efetuado o pagamento, no prazo de 3 (três) dias úteis, o 
Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens e a sua 
avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, 
na mesma oportunidade, o executado. Autorizo o Oficial de Justiça 
a utilizar-se das prerrogativas do art. 252 do CPC. Caso não seja 
encontrado o devedor, deverá o Oficial de Justiça, arrestar-lhe 
tantos bens quanto sejam necessários para garantir a execução, 
cumprindo o disposto no artigo 830, § 1º do CPC/2015, devendo 
ainda, informar as diligências realizadas.
4. O executado pode requerer a substituição da penhora no prazo 
de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato, desde que atendido os 
requisitos do art. 847 e seguintes do CPC/2015. Feito o pedido de 
substituição o exequente deverá ser intimado a se manifestar em 
5 (cinco) dias úteis. Caso aceita a substituição, inclusive pela não 
manifestação no prazo de 3 dias, tome-se ela por termo (art. 853 
e 849 do CPC).
5. No mesmo prazo dos embargos, a parte executada pode 
reconhecer o crédito do exequente, e requerer, desde que 
comprovado o depósito de 30% do valor da execução acrescidos 
de custas e honorários, o pagamento do restante em até 6 (seis) 
parcelas mensais, acrescidas as subsequentes de correção 
monetária e juros de 1% de ao mês (art. 916 CPC). Nesta hipótese, 
o credor deverá ser intimado para se manifestar quanto ao depósito 
e logo em seguida os autos virão conclusos para decisão.
6. Havendo a citação e não sendo localizados bens pelo oficial de 
justiça, a parte credora poderá requerer a pesquisa via sistemas 
BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, nesta ordem, no prazo de 
cinco dias, devendo efetuar o prévio recolhimento das custas, se 
não for beneficiária da gratuidade da justiça, conforme previsto no 
art. 17, da Lei n. 3.896/2016. Não sendo efetuado o pagamento das 
custas, o cartório deverá providenciar a intimação da parte para 
fazê-lo, no prazo de cinco dias.
7. Restando infrutífera a tentativa de citação ou penhora de bens, 
deverá a parte autora ser instada para se manifestar em termos de 
prosseguimento.
8. Silenciando-se quanto ao impulso do feito e indicação de bens 
passíveis a satisfação da obrigação, o feito será extinto, sem 
resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e §1º do CPC. 

Não promovendo a citação do requerido, o feito será extinto, sem 
resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do CPC.
9. Não tendo condições de constituir advogado a parte deverá 
procurar a Defensoria Pública, com endereço na Rua Padre 
Chiquinho, n. 913, Pedrinhas, Porto Velho/RO.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO/
PRECATÓRIA/OFÍCIO.
EXECUTADO: CLICIA MENONCIN PADILHA, QUADRA PARQUE 
PIAUÍ 12, QUADRA 83 CASA 12 PARQUE PIAUÍ - 64025-300 - 
TERESINA - PIAUÍ
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 .
Gleucival Zeed Estevão 
Juiz (a) de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo: 7049878-
16.2019.8.22.0001 
Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária 
Assunto: Alienação Fiduciária 
AUTOR: B. F. S. 
ADVOGADO DO AUTOR: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO 
OAB nº BA46617 
RÉU: M. B. D. S. 
ADVOGADO DO RÉU: 
Decisão
Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar, 
formulado pelo BV Financeira S/A - Crédito Financiamento e 
Investimentos, com espeque em inadimplência de contrato de 
alienação fiduciária em garantia, proposta em face de Marcus 
Barros dos Santos.
O requerente anexou o contrato de alienação fiduciária (ID: 
32383055 p. 1 de 2), demonstrou a mora do devedor, através da 
notificação extrajudicial (ID: 32383061 p. 1 de 2), e juntou tabela 
atualizada com os valores inadimplentes (ID: 32383059 p. 1 de 2).
Portanto, defiro liminarmente a busca e apreensão do veículo 
descrito na inicial (ID: 32382583 p. 2) e nos termos do artigo 3º, § 9º, 
acrescento que inseri a restrição, via RENAJUD, no banco de dados 
do RENAVAM – Registro Nacional de Veículos Automotores.
Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o 
bem, com o requerente, ou quem ele venha a indicar, mediante o 
compromisso.
Deverá constar no mandado, que 5 (cinco) dias após executada a 
liminar e intimado o réu, acaso não haja pagamento, consolidar-se-á 
a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio 
do credor fiduciário, ficando as às repartições competentes, 
autorizadas a expedir novo certificado de registro de propriedade 
em nome do credor, ou terceiro por ele indicado, livre de ônus da 
propriedade fiduciária (§ 1º, do art. 3º, Decreto-lei 911/69).
No mesmo prazo supra (5 dias), poderá o devedor fiduciante pagar 
a integralidade da dívida pendente, conforme valores apresentados 
pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será 
restituído livre do ônus.
01. Cite-se a devedora fiduciante que poderá apresentar resposta 
no prazo de 15 (quinze) dias.
02. Se houver a apreensão do bem, os autos deverão vir conclusos 
para a retirada da restrição, conforme o disposto no art. 3º, § 9º do 
Dec. Lei 911/69.
03. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não 
se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor, requerer, 
nestes autos, a conversão do pedido de busca e apreensão, em 
ação executiva(art. 4º, do Decreto-Lei n. 911/69).
Fica a parte autora advertida de que sendo julgada improcedente 
a presente ação, e tendo ocorrido alienação do bem descrito na 
inicial, o autor será condenado ao pagamento de multa, em favor 
do devedor fiduciante, equivalente a 50% do valor originalmente 
financiado, devidamente atualizado, conforme disposição do Art. 
3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911.
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Cumpra-se.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO/
PRECATÓRIA/OFÍCIO.
RÉU: M. B. D. S., RUA JANAÍNA 7300, - DE 6331/6332 
A 6912/6913 IGARAPÉ - 76824-316 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 .
Gleucival Zeed Estevão 
Juiz (a) de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, 
CEP 76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado 
par Processo: 7047857-67.2019.8.22.0001 
Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária 
Assunto: Alienação Fiduciária 
AUTOR: B. A. D. C. L. 
ADVOGADO DO AUTOR: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 
OAB nº AC4846, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB 
nº BA46617 
RÉU: J. R. G. 
ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO
Fica intimada a parte autora a emendar a petição inicial, via sistema 
PJE, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 
da petição inicial e extinção do feito sem julgamento do mérito, 
devendo apresentar o contrato com cláusula de alienação 
fiduciária celebrado entre as partes, devidamente assinado.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham-me os 
autos conclusos na caixa despacho de emendas.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 .
Gleucival Zeed Estevão 
Juiz (a) de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, 
CEP 76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado 
par Processo: 7042861-26.2019.8.22.0001 
Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária 
Assunto: Busca e Apreensão 
AUTOR: A. C. F. E. I. S. 
ADVOGADO DO AUTOR: NELSON WILIANS FRATONI 
RODRIGUES OAB nº AC128341 
RÉU: G. S. D. N. 
ADVOGADO DO RÉU: 
DECISÃO
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 
S.A opõe Embargos de Declaração contra sentença proferida 
por este juízo alegando obscuridade, omissão , visto que não 
houve a citação antes da prolação da sentença que extinguiu a 
demanda por falta de recolhimento das custas iniciais.
É o relatório. Decido.
Prescreve a nova regra processual que cabem os embargos 
de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer 
obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou 
questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a 
requerimento, corrigir erro material (art. 1.022, CPC).
Assim, constitui pressuposto de admissibilidade dessa espécie de 
recurso há existência de obscuridade ou contradição na decisão, 
ou omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se.

Por conseguinte, a sua finalidade consiste em completar a 
decisão omissa ou ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades, 
contradições ou omissões. Portanto, os embargos de declaração 
têm caráter integrativo ou aclaratório da decisão embargada.
MARCATO ensina quanto à configuração destes vícios que:
Nesse passo, ocorre a obscuridade quando a redação do 
julgado não for clara, dificultando, pois a correta interpretação 
do pronunciamento judicial. Já a contradição existe em razão da 
incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições 
inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu 
cumprimento. Por fim, a omissão se dá quando o julgado não 
aprecia ponto ou questão que deveria ter sido dirimida. (Código de 
Processo Civil Interpretado, Atlas, 3ª ed., 2008, p. 1800)
Alega o embargante que houve a extinção do feito por falta 
de recolhimento das custas, porém antes dessa sentença não 
houve intimação da parte para o recolhimento das custas, o 
que impossibilitou o prosseguimento do feito e atendimento a 
determinação judicial.
Verifica-se, no caso concreto, ao contrário do alegado pelo 
embargante, a inexistência de qualquer obscuridade, omissão 
ou contradição na sentença combatida, sendo a mesma clara ao 
apontar os fundamentos de fato e de direito pelos, isso porque 
houve despacho de emenda para recolhimento das custas em id nº 
31197134 , sendo que restou silente.
Pelos argumentos expendidos, o embargante, na realidade, 
está inconformado com a sentença e pretende sua modificação. 
Contudo, conforme mencionado alhures, este recurso não é 
próprio para esse fim, devendo o embargante socorrer-se das vias 
adequadas para salvaguardar seus direitos.
Ante o Exposto, com fundamento no art. 1.022 do Código de 
Processo Civil, NÃO ACOLHO os embargos de declaração e 
mantenho a sentença inalterada.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 .
Gleucival Zeed Estevão 
Juiz (a) de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par
Número do processo: 7048205-56.2017.8.22.0001
AUTOR: WELLINTON ROMARIO DA SILVA NUNES CPF nº 
011.349.512-99, AV. OLAVO BILAC, Nº 33 33 CENTRO - 76846-000 
- VISTA ALEGRE DO ABUNÃ (PORTO VELHO) - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: DIEGO DINIZ CENCI OAB nº RO7157
RÉU: WEVERTON ENEIAS LUCENA DA SILVA CPF nº 
994.911.763-15, RUA DOUTOR JOSÉ GENUÍNO 27 CENTRO - 
58700-050 - PATOS - PARAÍBA
ADVOGADO DO RÉU: 
SERVE DE CARTA/MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO
DECISÃO
O exequente pugna pela suspensão da Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH), do executado.
Em consagração ao princípio da atipicidade das formas executivas, 
o art. 139, IV, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que ao juiz 
incumbe, na direção do processo, determinar as medidas indutivas, 
coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para 
assegurar o cumprimento de ordem judicial.
O dispositivo legal supra consubstancia-se em importante ferramenta 
de promoção da tutela jurisdicional efetiva e de satisfação do débito 
exequendo.
Conquanto haja o deferimento de tal ferramenta ao juiz, deve-se 
conjugá-la com os princípios que informam os meios executivos. 
Dentre eles, neste caso, toma maior vultosidade o princípio da 
utilidade que, em termos gerais, repele os meios executivos inúteis 
para fins de satisfação do direito.
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Apesar da ampliação das formas executivas promovida pelo aludido 
dispositivo legal, em que ao juiz é possibilitado determinar medidas 
não previstas em lei, antes de fazê-lo é imperioso observar o 
ordenamento jurídico como um todo, sobretudo para evitar medidas 
que violem direitos fundamentais ou mostrem-se desarrazoadas.
Desta forma, a tutela jurisdicional deve ser prestada de maneira a não 
colidir com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 
observando-se um equilíbrio entre a satisfação do direito do autor e 
os princípios que informam a execução, como o já citado princípio 
da utilidade e o da menor onerosidade. Objetiva-se, portanto, 
a uma conduta razoável que guarde coerência com os direitos 
fundamentais e com a tutela da dignidade humana.
A suspensão da CNH, é diligência que não guarda relação com o 
direito de crédito do autor, tampouco mostra-se hábil à satisfação 
do débito objeto da execução, à localização de bens do executado 
ou sequer a evitar a dilapidação patrimonial, caracterizando-se, em 
sentido contrário, medida desarrazoada, que ofende a pessoa do 
devedor, e não o seu patrimônio, além de, notadamente, ofender 
os direitos fundamentais esculpidos no art. 5º da Constituição 
Federal
Ressalta-se que de uma leitura atenta do julgamento do RHC nº 
97876/SP, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é possível 
inferir que não há entendimento favorável à suspensão da CNH, 
conforme trecho da ementa do julgamento a seguir transcrito: 
11. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a 
suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não configura 
ameaça ao direito de ir e vir do titular, sendo, assim, inadequada a 
utilização do habeas corpus, impedindo seu conhecimento. É fato que 
a retenção desse documento tem potencial para causar embaraços 
consideráveis a qualquer pessoa e, a alguns determinados grupos, 
ainda de forma mais drástica, caso de profissionais, que tem na 
condução de veículos, a fonte de sustento. É fato também que, se 
detectada esta condição particular, no entanto, a possibilidade de 
impugnação da decisão é certa, todavia por via diversa do habeas 
corpus, porque sua razão não será a coação ilegal ou arbitrária ao 
direito de locomoção, mas inadequação de outra natureza”. (STJ 
– RHC: 97876/SP 2018/0104023-6, Relator: Ministro Luis Felipe 
Salomão. Data de julgamento: 05/06/2018, T4 – Quarta Turma. 
Data de publicação: DJe 09/08/2018, grifo nosso). 
Bem ainda em recente decisão o TJRO:
Agravo de instrumento. Execução de título judicial. Suspensão 
da CNH. Medida executiva atípica. Art. 139, IV, do Código de 
Processo Civil. Proporcionalidade e efetividade da medida. Recurso 
desprovido.De fato, com o advento do novo Código de Processo 
Civil, os magistrados têm adotado medidas para compelir o devedor 
a pagar o débito, entretanto, pedidos como a suspensão do CPF, 
CNH ou até mesmo apreensão do passaporte não se mostram 
proporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa do 
devedor e não ao seu patrimônio.Tais medidas, não se relacionam 
com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representam 
uma medida punitiva que restringe vários direitos constitucionais, 
motivo porque não podem ser utilizadas no processo executivo.A 
determinação de suspensão da CNH do executado se opõe a 
um dos princípios do processo de execução, segundo o qual a 
execução é real, ou seja, respondem pelas dívidas do devedor seus 
bens, presentes e futuros e o art. 139, IV, do Código de Processo 
Civil, não tem o alcance pretendido pelo exequente.AGRAVO DE 
INSTRUMENTO, Processo nº 0800530-55.2018.822.0000, Tribunal 
de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do 
Acórdão: Des. Rowilson Teixeira, Data de julgamento: 03/10/2018
Agravo de Instrumento. Execução. Gradação legal da penhora. 
Suspensão de CNH. Bloqueio de cartão de crédito. Medida extrema. 
Inviabilidade.A gradação legal da penhora determina que esta se 
inicie pelos meios menos gravosos até que se chegue às medidas 
extremas, sendo estas medidas coercitivas para casos em que 
resta evidenciado que o devedor, mesmo com a dívida em aberto, 
leva uma vida de “ostentação e luxo”, situação não demonstrada 
no caso concreto. AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 
0803044-78.2018.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Raduan 
Miguel Filho, Data de julgamento: 19/02/2019.

Agravo de instrumento. Execução. Gradação legal da penhora. 
Suspensão de CNH. Medida extrema. Inviabilidade. A gradação 
legal da penhora determina que esta se inicie pelos meios 
menos gravosos até que se chegue às medidas extremas, sendo 
estas medidas coercitivas para casos extremos em que resulta 
evidenciado que o devedor, mesmo com a dívida em aberto, leva 
uma vida de “ostentação e luxo”.AGRAVO DE INSTRUMENTO, 
Processo nº 0802524-21.2018.822.0000, Tribunal de Justiça do 
Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. 
Raduan Miguel Filho, Data de julgamento: 23/01/2019 
Ante o exposto indefiro o pedido de suspensão da CNH da parte 
executada.
Expeça-se certidão de crédito em favor da parte exequente.
Prossiga o autor, no prazo de 5(cinco) dias, requerendo o que 
entender de direito.
Intime-se, via sistema eletrônico. 
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019.
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo: 7049146-
35.2019.8.22.0001 
Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária 
Assunto: Alienação Fiduciária 
AUTOR: B. F. S. 
ADVOGADO DO AUTOR: HUDSON JOSE RIBEIRO OAB nº 
SP150060 
RÉU: S. M. V. S. F. 
ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO
Com base no art. 10, do CPC, fica o banco autor intimado para, 
no prazo de 05 dias, se manifestar acerca do AR devolvido com 
a informação de falecimento da parte requerida (ID: 32264544 p. 
2) e sobre eventual ausência de pressupostos de constituição e 
desenvolvimento válido do processo e ilegitimidade passiva, nos 
termos do seguinte julgado:
“BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. 
AUSÊNCIA. FALECIMENTO DA DEVEDORA. NOTIFICAÇÃO 
POSTERIOR. IRREGULARIDADE. COMPARECIMENTO 
DOS HERDEIROS. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO. 
MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DE 
OFÍCIO. Comprovado que a notificação extrajudicial foi enviada 
após o falecimento da devedora fiduciária, a comunicação torna-se 
inválida, não tendo, assim, eficácia para constituir a devedora em 
mora, requisito indispensável para as ações de busca e apreensão. 
Constatado que a ação foi ajuizada contra pessoa falecida, inviável 
a continuidade da demanda contra seus herdeiros, porquanto não 
há como se aplicar ao caso o instituto da sucessão processual, 
sendo hipótese de ilegitimidade passiva. Aplica-se à sentença 
proferida após a entrada em vigor do novo CPC, a regra estampada 
no art. 85, §11, do CPC/2015 no que se refere à majoração dos 
honorários sucumbenciais em sede recursal.” (Apelação Cível n. 
7039565-30.2018, TJRO – 2ª Câmara Cível, Rel. Marcos Alaor 
Diniz Grangeia, j. em 28.08.2019)
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 
conclusos na caixa “Decisão – Urgente”.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 .
Gleucival Zeed Estevão 
Juiz (a) de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo: 7048133-
35.2018.8.22.0001 
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Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária 
Assunto: Alienação Fiduciária 
AUTOR: BANCO ITAUCARD S.A. 
ADVOGADO DO AUTOR: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES 
OAB nº AC4778 
RÉU: EDUARDO AUGUSTO DA SILVA DINIZ 
ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO
Concedo prazo de 5(cinco) dias para que a parte autora acoste aos 
autos planilha de debito atualizada.
Após retornem os autos conclusos para decisão.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 .
Gleucival Zeed Estevão 
Juiz (a) de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo: 7036286-
07.2016.8.22.0001 
Classe: Monitória 
Assunto: Prestação de Serviços 
AUTOR: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA 
ADVOGADO DO AUTOR: GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL 
ROCHA OAB nº MG86425 
RÉU: RECICLARON SERVICOS CONSTRUCOES E 
TRANSPORTES LTDA - ME 
ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO
Defiro a expedição de carta AR/MP para tentativa de citação 
da requerida RECICLARON SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E 
TRANSPORTTE LTDA, através de seu sócio CLAYTON BISPO 
ESCOBAR,na Rua Geraldo Siqueira, nº 635, Nova Floresta, Porto 
Velho/RO, CEP 78.913-230.
Caso a parte autora queira que seja expedido mandado, deverá 
recolher as custas de diligência do Oficial de Justiça , no prazo de 
5(cinco) dias. 
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 .
Gleucival Zeed Estevão 
Juiz (a) de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 7040126-
20.2019.8.22.0001
AUTOR: MARCOS VIDAL GUENZE
ADVOGADO DO AUTOR: BIANCA BART SOUZA OAB nº 
RO9715
RÉU: HUMBERTO VIEIRA DE CARVALHO
ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO:
01. Defiro a expedição de Carta Precatória para a Comarca de 
Jaguariuna/SP, para citação da parte ré, residente e domiciliada 
RUA ANTONIO OLIVEIRA MATIAS, Nº 180, BAIRRO JARDIM 
IMPERIAL, JAGUARIUNA-SP, CEP º 13820-000, preferencialmente 
por meio eletrônico (CPC, art. 263), desde que comprovado o 
recolhimento das despesas no juízo deprecado (CPC, art. 266). 
Observe-se os requisitos dos artigos 250 e 260 do CPC.
Prazo para cumprimento: 30 (trinta) dias.
02. Não sendo possível a expedição por meio eletrônico, o diretor de 
cartório deverá fazer contato com o cartório distribuidor da comarca 
deprecada para obter endereço eletrônico para transmissão 
da carta que, uma vez enviada, deverá ter seu recebimento 
confirmado, identificando-se o servidor que a tenha recebido e 
sendo a confirmação juntada nos autos.

03. Decorridos mais de 30 (trinta) dias sem qualquer providência, 
deverá a parte autora ser intimada pessoalmente para, querendo, 
impulsionar o feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção 
do processo, nos termos do artigo 485, §1º do CPC.
Porto Velho/RO, 18 de julho de 2019.

PODER JUDICIÁRIO 
Porto Velho - 10ª Vara Cível 7052527-51.2019.8.22.0001 
Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, 
Assistência Judiciária Gratuita, Custas 
Procedimento Comum Cível 
AUTOR: RENATO ARAUJO MACEDO CPF nº 422.098.892-00, BR 
364, VILA REI DO PEIXE s/n ZONA RURAL - 76861-000 - ITAPUÃ 
DO OESTE - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: FAUSTO SCHUMAHER ALE OAB nº 
RO273516 
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON , 
AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 - LADO 
ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO RÉU: ENERGISA RONDÔNIA 
DESPACHO
01. Defiro o pedido de justiça gratuita.
02. Nos termos do art. 334, DETERMINO a designação de audiência 
de conciliação para data a ser indicada pelo CPE, cuja solenidade 
realizar-se-á no CEJUSC/Cìvel, localizado na BR 319 (Avenida 
Jorge Teixeira), esquina com Rua Quintino Bocaiuva, nº 3061, 
Bairro Embratel, Porto Velho/RO, devendo as partes comparecerem 
acompanhadas por seus patronos (art. 334, § 9º, CPC).
À CPE: Agende-se data para audiência utilizando-se o sistema 
automático do PJE e, após, certifique-se nos autos. Posteriormente, 
intime-se a parte Autora, via Diário da Justiça Eletrônico, e cite-se e 
intime-se a parte Requerida, via correios ou oficial de justiça.
03. Cite-se com as advertências constantes nos artigos 344, 336 e 
319 do CPC, salientando que o prazo para contestar fluirá da data 
da realização da audiência supradesignada, ou, caso o Requerido 
manifeste o desinteresse na realização da mesma, da data da 
apresentação do pedido (art. 335, I e II). Tal pedido deverá ser 
apresentado com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data da 
audiência (art. 334, §5º, CPC)
Ficará a parte autora intimada, via DJE (por seu advogado) a 
comparecer na audiência designada (art. 334, §3º, CPC).
As partes ficam intimadas que o não comparecimento na 
audiência designada caracterizará ato atentatório à dignidade da 
justiça e poderá incidir multa de até 2% da vantagem econômica 
pretendida, revertida em favor do Estado (art. 334, § 8º, do CPC), 
independentemente de eventual concessão de gratuidade da 
justiça (art. 98, § 4º, do CPC).
Não havendo conciliação, vindo ou não a contestação certifique-se 
quanto à tempestividade.
A solenidade somente não será realizada se também houver 
desinteresse expresso da parte Requerida nos autos (art. 334, § 
4º, I, do CPC).
Havendo pedido de dispensa pela(s) parte(s), desde já determino o 
cancelamento da audiência, sendo possível a liberação dos autos 
à parte demandada para oferecer contestação no prazo legal, a 
contar do protocolo do pedido expresso da parte Requerida de não 
realização de audiência conciliatória (art. 335, II, do CPC).
04. Não sendo entabulado acordo, sendo apresentada RESPOSTA 
na qual sejam arguidas preliminares, abra-se vista a parte autora 
para oferecer RÉPLICA, no prazo de 15 dias.
05. Consigno que ambas as partes ficam intimadas que tanto 
em contestação como em réplica deverão especificar as provas 
que pretendem produzir, inclusive arrolando testemunhas, se 
entenderem, postulando e indicando a necessidade de prova pericial, 
uma vez que após a réplica será saneado o feito e já apreciados 
os pedidos acerca das provas a serem produzidas, inclusive com a 
audiência de instrução e julgamento, se for o caso.
06. Não havendo acordo na audiência de conciliação, deverá a parte 
Autora proceder, no prazo de 5 (cinco) dias, a complementação 
das custas iniciais, conforme estabelecido no artigo 12, inciso I, 
da Lei Estadual n. 3896/2016 (Lei de Custas), exceto em caso de 
gratuidade de justiça.
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Fica a parte autora, desde já, intimada do inteiro teor desta, por 
meio de seu advogado.
Cumpridas as determinações acima, retornem os autos conclusos 
na pasta de DECISÃO SANEADORA, se for formulado pedido de 
produção de prova oral/pericial ou pasta de JULGAMENTO.
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO MANDADO:
a) DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 248 do 
CPC, para a parte requerida, inclusive, quanto a audiência designada, 
observando o seguinte endereço para o seu cumprimento:
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON , 
AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 - LADO 
ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC, caso a 
citação proceda mediante os termos dos artigos 249 e 250 mesmo 
Códex, expedindo-se o necessário para tal desiderato.
Porto Velho , 22 de novembro de 2019 .
Juiz de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7002236-18.2017.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CENTRO EDUCACIONAL MODERNO LTDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: SAMIA GABRIELA NUNES ROCHA 
- RO7064
EXECUTADO: JEFERSON MARCAL MOTA
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual 
será realizada na sala de audiências da CEJUSC, conforme 
informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA CEJUSC - Data: 21/02/2020 Hora: 
09:30 
- Audiências a partir de jan/2020 (exceto Execução Fiscal): CEJUSC 
localizada na Av. Pinheiro Machado, 777, Olaria, Nesta.
Ficam as partes devidamente intimadas.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo: 7052372-
48.2019.8.22.0001 
Classe: Execução de Título Extrajudicial 
Assunto: Correção Monetária, Arras ou Sinal, Cheque, Espécies de 
Contratos, Estabelecimentos de Ensino 
EXEQUENTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - 
DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDONIA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MILEISI LUCI FERNANDES OAB 
nº RO3487, JAQUELINE FERNANDES SILVA OAB nº RO8128 
EXECUTADO: ROBERTA SALVAGNI DE QUEIROZ 
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DESPACHO
1. Aguarde-se por 15 (quinze) dias o recolhimento das custas 
judiciais (2%). Sendo recolhidas, o cartório deverá dar cumprimento 
aos demais itens do presente despacho. Em caso negativo, deverá 
certificar e os autos virem conclusos para sentença por inépcia, por 
falta de recolhimento das custas.
2. Cite-se em execução para que, no prazo de três dias, efetue o 
pagamento da dívida no valor R$ 8.160,02 acrescido de honorários 
abaixo fixados, contados a partir da citação (art. 829 e 231 §3º do 
CPC/2015), ou, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, opor embargos 
à execução, independentemente de penhora, depósito ou caução, 
observando-se o disposto no artigo 827, §1º §º2º do CPC.

Ressalto que para cumprimento do mandado poderá o Oficial 
de Justiça, se necessário, solicitar apoio da força policial e 
arrombamento, que desde já fica requisitada, devendo a 
medida ser executada com todas as cautelas que o caso exige, 
observando-se as garantias legais e constitucionais cabíveis, bem 
como o resguardo da integridade física dos ocupantes do imóvel e 
a preservação dos bens.
Fixo honorários em 10%, salvo embargos. Conste-se no mandado/
carta que, caso haja o pagamento integral da dívida, no prazo 
de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 
827, § 1º do CPC). Caso a penhora recaia sobre bem imóvel, 
e, se casada a parte executada, intime-se o cônjuge. Se a parte 
executada estiver se ocultando, proceda-se à citação com hora 
certa (830, §1º, CPC).
3. Não efetuado o pagamento, no prazo de 3 (três) dias úteis, 
o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens 
e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 
intimando, na mesma oportunidade, o executado. Autorizo o 
Oficial de Justiça a utilizar-se das prerrogativas do art. 252 do 
CPC. Caso não seja encontrado o devedor, deverá o Oficial de 
Justiça, arrestar-lhe tantos bens quanto sejam necessários para 
garantir a execução, cumprindo o disposto no artigo 830, § 1º do 
CPC/2015, devendo ainda, informar as diligências realizadas.
4. O executado pode requerer a substituição da penhora no prazo 
de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato, desde que atendido os 
requisitos do art. 847 e seguintes do CPC/2015. Feito o pedido de 
substituição o exequente deverá ser intimado a se manifestar em 
5 (cinco) dias úteis. Caso aceita a substituição, inclusive pela não 
manifestação no prazo de 3 dias, tome-se ela por termo (art. 853 
e 849 do CPC).
5. No mesmo prazo dos embargos, a parte executada pode 
reconhecer o crédito do exequente, e requerer, desde que 
comprovado o depósito de 30% do valor da execução acrescidos 
de custas e honorários, o pagamento do restante em até 6 (seis) 
parcelas mensais, acrescidas as subsequentes de correção 
monetária e juros de 1% de ao mês (art. 916 CPC). Nesta 
hipótese, o credor deverá ser intimado para se manifestar quanto 
ao depósito e logo em seguida os autos virão conclusos para 
decisão.
6. Havendo a citação e não sendo localizados bens pelo oficial de 
justiça, a parte credora poderá requerer a pesquisa via sistemas 
BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, nesta ordem, no prazo de 
cinco dias, devendo efetuar o prévio recolhimento das custas, se 
não for beneficiária da gratuidade da justiça, conforme previsto no 
art. 17, da Lei n. 3.896/2016. Não sendo efetuado o pagamento 
das custas, o cartório deverá providenciar a intimação da parte 
para fazê-lo, no prazo de cinco dias.
7. Restando infrutífera a tentativa de citação ou penhora de bens, 
deverá a parte autora ser instada para se manifestar em termos 
de prosseguimento.
8. Silenciando-se quanto ao impulso do feito e indicação de bens 
passíveis a satisfação da obrigação, o feito será extinto, sem 
resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e §1º do CPC. 
Não promovendo a citação do requerido, o feito será extinto, sem 
resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do CPC.
9. Não tendo condições de constituir advogado a parte deverá 
procurar a Defensoria Pública, com endereço na Rua Padre 
Chiquinho, n. 913, Pedrinhas, Porto Velho/RO.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO/
PRECATÓRIA/OFÍCIO.
EXECUTADO: ROBERTA SALVAGNI DE QUEIROZ, AVENIDA 
JATUARANA 4011, - DE 3815 A 4255 - LADO ÍMPAR NOVA 
FLORESTA - 76807-141 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 .
Gleucival Zeed Estevão 
Juiz (a) de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo: 7041345-
39.2017.8.22.0001 
Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária 
Assunto: Alienação Fiduciária 
AUTOR: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 
ADVOGADO DO AUTOR: EDEMILSON KOJI MOTODA OAB nº 
AC231747 
RÉU: VALDEIR COSTA DE SOUZA 
ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO
A restrição do veículo via Sistema Renajud já foi realizada, conforme 
ID: 13840099 p. 1.
Expeça-se novo mandado de busca, apreensão e citação a ser 
cumprido no endereço de ID: 28876953 p. 1.
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 .
Gleucival Zeed Estevão 
Juiz (a) de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7044311-04.2019.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ANDRELINA FERREIRA CLEMENTINO
EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S.A.
Advogado do(a) EXECUTADO: NELSON WILIANS FRATONI 
RODRIGUES - RO4875
INTIMAÇÃO AUTOR - ALVARÁ EXPEDIDO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do ALVARÁ JUDICIAL 
expedido, devendo proceder a retirada do alvará expedido 
via internet, bem como efetuar seu levantamento no prazo de 
validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena dos valores 
serem transferidos para a Conta Centralizadora.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0014841-91.2012.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MARIA DE FATIMA GOMES
EXECUTADO: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A
Advogados do(a) EXECUTADO: ANDREY CAVALCANTE DE 
CARVALHO - RO303-B, EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ 
- RO4389, EDSON ANTONIO SOUSA PINTO - RO4643, 
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546, 
AMANDA GESSICA DE ARAUJO FARIAS - RO5757
INTIMAÇÃO Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu 
advogado, para no prazo de 5 (cinco) dias, retirar o Mandado 
de Averbação expedido e providenciar o protocolo no respectivo 
Cartório Extrajudicial, bem como providenciar os documentos 
necessários informado no id 32439387.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 

e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7046903-21.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: AGNALDO ARAUJO NEPOMUCENO e outros
RÉU: MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA 
CERTIDÃO 
Certifico que em consulta ao módulo de custas processuais, constatei 
que a parte Exequente não comprovou/efetuou o pagamento das 
custas iniciais nos autos. Segue o print da tela.
Porto Velho, 21 de novembro de 2019.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7009962-14.2015.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: UNIRON
Advogados do(a) EXEQUENTE: ALESSANDRA SOARES DA 
COSTA MELO - DF29047, ALINE NOVAIS CONRADO DOS 
SANTOS - SP415428
EXECUTADO: JENIELSO SILVA SERRATH
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7014054-64.2017.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JOAO SALES FERREIRA
Advogados do(a) AUTOR: ELIANE MARA DE MIRANDA - RO7904, 
RENAN GOMES MALDONADO DE JESUS - RO5769
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER - RO3861
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo 
de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 
3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, 
desde que apresentado pedido descritivo, acompanhado de 
planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, 
visando a intimação da parte adversa ao início do cumprimento de 
sentença.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
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PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone:(69) 
Processo nº 0002367-20.2014.8.22.0001
Polo Ativo: ANA CAROLINA STRUTHOS DE LIMA
Advogados do(a) EMBARGANTE: ANA PAULA SILVEIRA 
BARBOSA - RO1588, SYLVAN BESSA DOS REIS - RO1300
Polo Passivo: BRAS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
Advogados do(a) EMBARGADO: ALINE SILVA CORREA - RO4696, 
GRAZIELA ZANELLA DE CORDUVA - RO4238
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG. Certifico que na data de hoje foi juntado o 
Acórdão/Decisão do recurso interposto nestes autos.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 20 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7026606-90.2019.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
(81)
AUTOR: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 
INSVESTIMENTO S.A
Advogado do(a) AUTOR: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA 
- SP115665
RÉU: GERSON BEZERRA DE SOUZA
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7037226-98.2018.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO (181)
REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 
HONDA LTDA

Advogados do(a) REQUERENTE: JOSE LIDIO ALVES DOS 
SANTOS - SP156187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 
SP192649
REQUERIDO: MICHELE LIMA SCOPEL
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7010296-09.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E 
CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: CAMILA BEZERRA BATISTA 
- RO7212, IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO - 
RO796
EXECUTADO: ANGELICA VICENTE DOS SANTOS MACHADO e 
outros
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7054674-55.2016.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
(81)
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AUTOR: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
Advogados do(a) AUTOR: AMANDIO FERREIRA TERESO 
JUNIOR - SP107414-A, MARIA LUCILIA GOMES - SP84206
RÉU: PORTO MADEIRA TURISMO LTDA - EPP
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7007628-65.2019.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
(81)
AUTOR: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 
INSVESTIMENTO S.A
Advogados do(a) AUTOR: JULIANA FALCI MENDES - SP223768, 
THATIANE TUPINAMBA DE CARVALHO - RO5086
RÉU: WANDERLEY TEIXEIRA NUNES
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7010871-22.2016.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: M. B. H. DE CASTRO EIRELI - ME e outros
Advogados do(a) AUTOR: UILIAN HONORATO TRESSMANN - 
RO6805, GILBER ROCHA MERCES - RO5797

Advogados do(a) AUTOR: GILBER ROCHA MERCES - RO5797, 
UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO6805
RÉU: RAFAEL FREITAS DE SIQUEIRA e outros (2)
Advogado do(a) RÉU: JACIMAR PEREIRA RIGOLON - RO1740
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/
se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e 
arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7026081-45.2018.8.22.0001
Classe : HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
(112)
REQUERENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO 
MUTUO DOS SERVIDORES DO PO
Advogado do(a) REQUERENTE: ROZINEI TEIXEIRA LOPES - 
RO5195
REQUERIDO: JORGINA MONTEIRO PINTO
INTIMAÇÃO AUTOR
Fica a parte AUTORA intimada a requerer o que entender de direito, 
no prazo de 05 dias.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7004743-15.2018.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE 
RONDONIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES - 
RO4594
EXECUTADO: ODAIZA MARTINS DA SILVA e outros (2)
INTIMAÇÃO Fica a parte exequente, por meio de seu advogado, 
no prazo de 05(cinco) dias, intimada para requerer o que entender 
de direito.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7056593-79.2016.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
(81)
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) AUTOR: NELSON WILIANS FRATONI 
RODRIGUES - RO4875
RÉU: ALCINEIDE RODRIGUES DE SOUZA - ME
INTIMAÇÃO AUTOR 
O Mandado de Citação foi devolvido negativo, conforme ID 
29496772, fica a parte AUTORA intimada a requerer o que 
entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/
arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 



644DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7007011-08.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: NATALICIA ARAUJO NUNES
Advogados do(a) AUTOR: VINICIUS JACOME DOS SANTOS 
JUNIOR - RO3099, CARLOS FREDERICO MEIRA BORRE - 
RO3010
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/
se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e 
arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7007638-17.2016.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: UNIRON
Advogados do(a) EXEQUENTE: ALINE NOVAIS CONRADO DOS 
SANTOS - SP415428, ALESSANDRA SOARES DA COSTA MELO 
- DF29047
EXECUTADO: VALERIA CRISTINA NOYA SOARES
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS REPETIÇÃO DE ATO
Fica a parte AUTORA intimada para que, no prazo de 05 
(cinco) dias, proceda ao prévio recolhimento das custas da 
diligência, CÓDIGO 1008.1, conforme estabelecido no art. 19 da 
Lei 3.896/2016.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7051323-74.2016.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A
Advogados do(a) EXEQUENTE: DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS 
- RO2013, ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO635, 
MARCIO MELO NOGUEIRA - RO2827, DANIEL PENHA DE 
OLIVEIRA - RO3434
EXECUTADO: AMANDA ARIAGILA CARVALHO DA SILVA
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS REPETIÇÃO DE ATO
Fica a parte AUTORA intimada para que, no prazo de 05 
(cinco) dias, proceda ao prévio recolhimento das custas da 
diligência, CÓDIGO 1008.1, conforme estabelecido no art. 19 da 
Lei 3.896/2016.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7037199-81.2019.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
(81)
AUTOR: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 
INVESTIMENTO
Advogado do(a) AUTOR: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA - 
SP150793

RÉU: HERMILSON ORIS ARAUJO
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do 
mandado, fica a parte AUTORA, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 
intimada, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento 
de custas de acordo com a diligência requisitada conforme tabela 
abaixo. 
Fica a parte advertida que em se tratando de mandado de Execução 
ou Busca e Apreensão, que envolve mais de um ato processual, 
as custas da diligência serão conforme código 1008.3 (composta 
urbana) ou 1008.5 (composta rural).
O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.
jsf, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7034812-93.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO RESIDENCIAL VERANA PORTO 
VELHO
Advogado do(a) EXEQUENTE: GEISEBEL ERECILDA MARCOLAN 
- RS70369
EXECUTADO: EIDER DE MEDEIROS BRASIL
Advogado do(a) EXECUTADO: ISRAEL AUGUSTO ALVES 
FREITAS DA CUNHA - RO2913
INTIMAÇÃO AUTOR 
Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para 
apresentar manifestação acerca da Impugnação à Execução, no 
prazo de 15 (quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7010174-35.2015.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA
Advogados do(a) AUTOR: JEANNE LEITE OLIVEIRA - RO1068, 
ANTONIO DE CASTRO ALVES JUNIOR - RO2811
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogados do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER - 
RO3861, LUCIANA SALES NASCIMENTO - RO5082, EVERSON 
APARECIDO BARBOSA - RO2803
INTIMAÇÃO AUTOR - CONTRARRAZÕES
Fica a parte AUTORA intimada na pessoa do seu advogado, para no 
prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as Contrarrazões Recursais.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
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Processo : 7050189-75.2017.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA 
NETO - RO3831
EXECUTADO: IVONEIDE SOUSA ARAUJO
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta 
aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o 
EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas 
CÓDIGO 1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 17, 
sob pena de não realização do ato. Para cada diligência virtual em 
relação a cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser apresentado 
o respectivo comprovante. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7025403-93.2019.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO (181)REQUERENTE: BANCO 
HONDA S/A.
Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE ANDRES ACEVEDO 
IBANEZ - SP206339-A
REQUERIDO: MARIA TEREZINHA DE BRITO
Intimação AUTOR - CUSTAS COMPLEMENTARES (OFICIAL DE 
JUSTIÇA)
Fica a parte AUTORA intimada para complementar o valor das 
custas, UTILIZANDO O CÓDIGO 1008.9. Prazo: 05 dias.
OBS: Tratando-se de mandado de Execução ou Busca e Apreensão, 
que envolve mais de um ato processual, as custas da renovação 
de diligência serão conforme código 1008.3 (composta urbana) ou 
1008.5 (composta rural), conforme Provimento nº 017/2009-CG/
TJRO.
Valor da Diligência requerida pela parte autora: 131,85
Valor da Diligência recolhida pela parte autora: 100,62
Assim, a parte deve recolher a diferença do valor a fim de atingir o 
valor integral da diligência requisitada. 
O boleto para pagamento deve ser gerado no link:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf, exceto se beneficiado(s) pela 
concessão da justiça gratuita. 
CÓDIGO 1008.9: Complementação de Custas
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7043654-33.2017.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE 
RONDONIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES - 
RO4594
EXECUTADO: CLAUDINEY DOS ANJOS FERREIRA e outros
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.

2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7025962-84.2018.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ELISANGELA NASSULHA BASILIO
Advogado do(a) AUTOR: THIAGO FERNANDES BECKER - 
RO6839
RÉU: CLARO S.A.
Advogado do(a) RÉU: RAFAEL GONCALVES ROCHA - 
PA16538-A
INTIMAÇÃO AO RÉU - CUSTAS
Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, 
para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das 
custas judiciais. O não pagamento integral ensejará a expedição 
de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e 
inscrição na Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço 
eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/
guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Advertência: 
1) Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá 
também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em 
sua totalidade.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br 
Processo : 7026813-89.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) AUTOR: EDIJANE CEOBANIUC DA SILVA - 
RO6897
RÉU: TEREZINHA DE PAIVA MARTINS SALINA
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual 
será realizada na sala de audiências da CEJUSC, conforme 
informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA CEJUSC - Data: 30/01/2020 Hora: 
09:30 
- Audiências a partir de jan/2020 (exceto Execução Fiscal): CEJUSC 
localizada na Av. Pinheiro Machado, 777, Olaria, Nesta.
Ficam as partes devidamente intimadas.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
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e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7005628-92.2019.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO (181)
REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE ANDRES ACEVEDO 
IBANEZ - SP206339-A
REQUERIDO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO DA CRUZ 
SOARES
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7017824-31.2018.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ANTONIO GAUDINO DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES - 
RO6985
RÉU: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) RÉU: WILSON BELCHIOR - RO6484-A
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo 
de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 
3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, 
desde que apresentado pedido descritivo, acompanhado de 
planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, 
visando a intimação da parte adversa ao início do cumprimento de 
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7045400-62.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDIJANE CEOBANIUC DA SILVA 
- RO6897
EXECUTADO: KELVIM KLAIM ALMEIDA CRISTOVAO
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7005628-34.2015.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO 
PUBLICO DE RO
Advogados do(a) AUTOR: CASSIO ESTEVES JAQUES VIDAL - 
RO5649, MARCIO MELO NOGUEIRA - RO2827, DIEGO DE PAIVA 
VASCONCELOS - RO2013, HEDSON MATSUSUKE TATIBANA 
JUNIOR - RO7388, CRISTINA GROTT - RO7113
RÉU: CLARO S.A.
Advogado do(a) RÉU: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 
RO6235-A
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo 
de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 
3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, 
desde que apresentado pedido descritivo, acompanhado de 
planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, 
visando a intimação da parte adversa ao início do cumprimento de 
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 0002367-20.2014.8.22.0001
Classe : EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)
EMBARGANTE: ANA CAROLINA STRUTHOS DE LIMA
Advogados do(a) EMBARGANTE: ANA PAULA SILVEIRA 
BARBOSA - RO1588, SYLVAN BESSA DOS REIS - RO1300
EMBARGADO: BRAS FACTORING FOMENTO MERCANTIL 
LTDA
Advogados do(a) EMBARGADO: ALINE SILVA CORREA - RO4696, 
GRAZIELA ZANELLA DE CORDUVA - RO4238
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo 
de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 
3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, 
desde que apresentado pedido descritivo, acompanhado de 
planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, 
visando a intimação da parte adversa ao início do cumprimento de 
sentença.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7005912-37.2018.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: Condominio Brisas do madeira
Advogado do(a) EXEQUENTE: DANIEL CAMILO ARARIPE - 
RO2806
EXECUTADO: ARILEIDE PEREIRA DO NASCIMENTO
Intimação AUTOR - MANDADO NEGATIVO
Fica a parte AUTORA intimada a manifestar-se acerca da certidão 
do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
1) Caso queira o desentranhamento do mandado ou apresente 
novo endereço, deverá a parte proceder o recolhimento de custas 
de acordo com a diligência requisitada, tabela abaixo.
2) Solicitações de buscas on line e assemelhados deverão vir 
acompanhadas de custas CÓDIGO 1007 nos termos do art. 17 da 
Lei 3.896/2016.
3) O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf, 
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7013656-88.2015.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ANDRIANA DE OLIVEIRA DE CASTRO
Advogado do(a) AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA 
- RO1073
RÉU: JALAPAO TECIDOS LTDA - EPP
Advogados do(a) RÉU: JUCYMAR GOMES CARDOSO - RO3295, 
DIOMAR APARECIDA DA SILVA GODINHO - RO1962, ADRIANA 
DESMARET SPINET - RO4293
INTIMAÇÃO PARTES - RETORNO DO TJ
Ficam AS PARTES intimadas a manifestarem-se, no prazo 
de 05 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos, sob pena de 
arquivamento.
Advertência: Conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 
3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, 
desde que apresentado pedido descritivo, acompanhado de 
planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, 
visando a intimação da parte adversa ao início do cumprimento de 
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7051365-55.2018.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARIA DAS DORES ALMEIDA DA SILVA e outros (3)

Advogado do(a) AUTOR: DENISE GONCALVES DA CRUZ 
ROCHA - RO1996
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER - RO3861
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Ficam as partes AUTORAS 
intimadas, por meio de seus advogado, para apresentarem 
réplica no prazo de 15 (quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7032266-65.2019.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: PATRICIA DO SOCORRO RAMOS
Advogado do(a) AUTOR: EDGAR FERREIRA DE SOUZA - 
MT17664
RÉU: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) RÉU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA 
PIGNANELI - RO5546
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, 
por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7052195-84.2019.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ALMEIDA & GADELHA ENGENHARIA E LOCACAO 
DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
Advogados do(a) EXEQUENTE: RENNAN ALBERTO VLAXIO DO 
COUTO - RO10143, GUILHERME MARCEL JAQUINI - RO4953
EXECUTADO: LIFE CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
INTIMAÇÃO AUTOR - DISTRIBUIR PRECATÓRIA
Fica a parte AUTORA intimada a retirar a Carta Precatória (ID 
32792357 - despacho serve como precatória) e comprovar a 
distribuição em 10 (dez) dias, ficando a seu encargo o recolhimento 
das custas perante o juízo deprecado, conforme a legislação do 
respectivo Tribunal, bem como o acompanhamento da diligência, 
devendo manter este Juízo informado quanto ao estágio/andamento 
da referida carta precatória. 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São João 
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-
1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7030590-87.2016.8.22.0001
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA 
NETO - RO3831
EXECUTADO: MAGNA DE SOUZA FARIAS FEIJO e outros (2)
Advogado do(a) EXECUTADO: HUGO HENRIQUE DA CUNHA - 
RO9730
INTIMAÇÃO - CUSTAS JUD’S Para a realização de consulta aos 
cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e 
assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), fica o 
EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de custas 
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CÓDIGO 1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, artigo 
17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência 
virtual em relação a cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser 
apresentado o respectivo comprovante. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, - de 1728 a 2014 - lado par, São 
João Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 
3217-1307 
e-mail: 10civelcpe@tjro.jus.br
Processo : 7023760-37.2018.8.22.0001
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
(81)
AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO BRAZ DA SILVA - RO6557
RÉU: LUIZ FERNANDO OLIVEIRA SILVA
INTIMAÇÃO - CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento 
do mandado, fica a parte AUTORA, na pessoa de seu(ua) 
advogado(a), intimada, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder 
o recolhimento de custas de acordo com a diligência requisitada 
conforme tabela abaixo. 
Fica a parte advertida que em se tratando de mandado 
de Execução ou Busca e Apreensão, que envolve mais de um 
ato processual, as custas da diligência serão conforme código 
1008.3 (composta urbana) ou 1008.5 (composta rural).
O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://
webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf, exceto se beneficiado(s) pela 
concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 
76803-686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo 
nº: 7007966-39.2019.8.22.0001 
Classe: Cumprimento de sentença 
Assunto: Transação 
EXEQUENTE: ROANA GRANGEIRO DE CARVALHO CABRAL 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: NEONILDE SANTOS DA 
ROCHA OAB nº RO3357, ANA SUZY GOMES CABRAL OAB 
nº RO9231 
EXECUTADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES 
FENIX R L M EIRELI - ME 
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DESPACHO
Deferi e realizei diligência em sistema RENAUD, a qual resultou 
na localização de vários veículos cadastrados em nome da 
executa, porém, todos possuem inúmeras restrições, não 
trazendo qualquer efetividade quanto ao recebimento do crédito 
pelo exequente, caso seja lançada nova restrição.
Assim, manifeste-se o exequente quanto ao resultado da pesquisa 
realizada, bem como para impulsionar o feito em 05 (cinco) dias, 
devendo indicar bens passíveis de penhora ou promover o 
necessário para satisfação de seu crédito, podendo postular a 
realização das consultas pelos sistemas informatizados, caso 
não tenha se utilizados de todos os sistemas disponíveis, desde 
que recolhidas as devidas custas processuais, conforme art. 17 
da Lei n. 3896/2016, se não for beneficiária da gratuidade da 
justiça, sob pena de arquivamento.

Se decorrer in albis o prazo, intime-se o autor pessoalmente a dar 
impulso ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, 
§1º do CPC.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO/
PRECATÓRIA/OFÍCIO.
EXEQUENTE: ROANA GRANGEIRO DE CARVALHO CABRAL, 
RUA RAIMUNDO GOMES DE OLIVEIRA 4181, (CJ SANTO 
ANTÔNIO) SÃO JOÃO BOSCO - 76803-804 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 .
Gleucival Zeed Estevão 
Juiz (a) de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível 
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par Processo nº: 7029965-
48.2019.8.22.0001 
Classe: Execução de Título Extrajudicial 
Assunto: Transação 
EXEQUENTE: CAMARGO & MAGALHAES SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ALEXANDRE CAMARGO OAB nº 
RO704 
EXECUTADO: NIVIA DOS SANTOS VIEIRA 
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DESPACHO
Deferi e realizei diligência em sistema RENAJUD, contudo, a 
pesquisa restou infrutífera, conforme detalhamento anexo, pois 
não foram encontrados veículos em nome da executada.
Assim intimo o credor a impulsionar o feito em 05 (cinco) dias, 
devendo indicar bens passíveis de penhora ou promover o 
necessário para satisfação de seu crédito, podendo postular a 
realização das consultas pelos sistemas informatizados, caso não 
tenha se utilizados de todos os sistemas disponíveis, desde que 
recolhidas as devidas custas processuais, conforme art. 17 da Lei 
n. 3896/2016, se não for beneficiária da gratuidade da justiça, sob 
pena de arquivamento.
Se decorrer in albis o prazo, intime-se o autor pessoalmente a dar 
impulso ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, 
§1º do CPC.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO/
PRECATÓRIA/OFÍCIO.
EXEQUENTE: CAMARGO & MAGALHAES SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS, RUA SENADOR ÁLVARO MAIA 1366, - DE 
1266/1267 A 1644/1645 OLARIA - 76801-270 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019 .
Gleucival Zeed Estevão 
Juiz (a) de Direito
Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76803-
686, Porto Velho, - de 1728 a 2014 - lado par 

COMARCA DE JI-PARANÁ

JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMNAL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7009611-
87.2019.8.22.0005 
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Assunto: Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 
Material 
Valor da ação: R$ 11.649,30
REQUERENTE: MANOEL DE SOUZA LIMA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: DAIANE GRACIELY SILVA 
COSTA OAB nº RO9471
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 
DESPACHO 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia – NUPEMEC/TJRO, por meio da coordenadora do setor, 
em comum acordo com a concessionária pública, ficou previamente 
acordado que será realizado mutirão para processos envolvendo 
o assunto tratado nestes autos (incorporação de rede de energia 
elétrica e indenização decorrente), com previsão para meados 
do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 18, 19 e 20), 
tendo em vista a proximidade do recesso forense e consequente 
suspensão de prazos processuais entre os dias 20 de dezembro e 
20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do esgotamento de pauta 
para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7009814-
49.2019.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Material 
Valor da ação: R$ 11.944,48
REQUERENTE: ROSELI PINTO NEVES DOS SANTOS 
ADVOGADO DO REQUERENTE: SAYMON DA SILVA 
RODRIGUES OAB nº RO7622
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 
DESPACHO 

Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia – NUPEMEC/TJRO, por meio da coordenadora do setor, 
em comum acordo com a concessionária pública, ficou previamente 
acordado que será realizado mutirão para processos envolvendo 
o assunto tratado nestes autos (incorporação de rede de energia 
elétrica e indenização decorrente), com previsão para meados 
do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 18, 19 e 20), 
tendo em vista a proximidade do recesso forense e consequente 
suspensão de prazos processuais entre os dias 20 de dezembro e 
20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do esgotamento de pauta 
para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio 
Bernardi, CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e 
BPM. Processo: 7007995-77.2019.8.22.0005 
Assunto:Competência dos Juizados Especiais 
Parte autora: AUTOR: EMERSON DE SOUZA AQUINO 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: DEOLAMARA 
LUCINDO BONFA OAB nº RO1561 
Parte requerida: RÉU: CLARO S.A. 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU: RAFAEL 
GONCALVES ROCHA - OAB PA16538-A 
SENTENÇA
O relatório é dispensado (art. 38 da Lei 9.099-95).
Cuida-se de ação de indenização por danos morais, fundada em 
contrato de telefonia, cuja linha foi temporariamente bloqueada por 
solicitação de portabilidade supostamente indevida.
O processo dispensa instrução e os documentos juntados são 
suficientes ao desate do litígio, razão pela qual passo ao seu 
julgamento.
Rejeito a preliminar arguida, pois a requerida integra a cadeia de 
fornecimento de produtos e serviços, logo, responde solidariamente 
por eventuais falhas na prestação do serviço, conforme artigo 14 e 
seguintes do CDC.
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Tratando-se de demanda de relação de consumo, verificada a 
hipossuficiência e vulnerabilidade da parte autora, como nestes 
autos, atrelada à verossimilhança das alegações da inicial, inverte-
se o ônus da prova em desfavor da parte requerida, conforme art. 
6º, VIII, do CDC.
O pedido merece procedência, pois: a) o autor alegou que não fez o 
pedido de portabilidade, tendo sido surpreendido com SMS de alerta 
nesse sentido, quando entrou em contato com a requerida para 
solucionar a questão; b) dessa forma, tendo o autor alegado fato 
negativo (não fez a solicitação), era ônus da requerida comprovar 
que o requerente teria feito o pedido administrativo de portabilidade; 
c) todavia, a requerida juntou meras telas sistêmicas, absolutamente 
desprovidas de robustez probatória, pois desacompanhadas de 
documentos assinados ou gravações de que realmente o autor 
teria solicitado a portabilidade. A requerida inclusive afirmou que 
“[...] é evidente que alguém, em seu nome, solicitou a portabilidade 
da linha diretamente a operadora SURF TELECOM, e a operadora 
pediu a migração da linha para a Claro.” (id. 31120008 p. 6 de 25), 
porém, não comprovou que esse terceiro tenha agido autorizado 
pelo requerente, tratando-se, portanto, de fraude; d) vale constar 
que mesmo na fraude por terceiro a responsabilidade cabe à 
empresa fornecedora quando não produz nenhuma prova de que 
tenha agido com a devida cautela para evitar a ocorrência do dano 
ao consumidor. Veja-se que neste caso a situação possui perfil de 
fraude, mas, mesmo assim, a requerida não agiu com a diligência 
esperada e a ela confiada pelo consumidor; e) diante desse quadro, 
merece acolhida a versão apresentada pelo autor/consumidor, no 
sentido de que nunca solicitou a referida portabilidade, inexistindo 
relação jurídica com a empresa “Surf Telecom”; f) nesse toar, pela 
falha no serviço (concretização de portabilidade não solicitada pela 
parte interessada) a requerida responde de forma objetiva, nos 
termos dos artigos 14 e 20 do CDC. Assim, reconheço a falha na 
prestação do serviço.
Em sequência, quanto ao dano moral: g) nota-se que o 
requerente, representante comercial, necessita da linha em 
pleno funcionamento. Outrossim, verifica-se que percorreu via 
crucis desnecessária para que seu problema fosse resolvido 
pela requerida (fez várias protocolos via call center, loja física e 
Procon e no consumidor.gov); h) tais circunstâncias frustraram 
sua expectativa enquanto consumidor, mormente porque o serviço 
de telefonia é essencial para o desenvolvimento de comunicação 
e, especialmente nesse caso, de seu trabalho, logo, a situação 
vivenciada ultrapassou o mero aborrecimento, causando afetação 
em seu estado de espírito, retirando-o de sua regular vivência e 
convivência, sendo justa, assim, a condenação da requerida ao 
pagamento de indenização por danos morais; i) quanto a fixação 
do quantum, levando em conta: 1) as circunstâncias concretas do 
caso, narrada alhures; 2) os princípios da proporcionalidade e da 
razoabilidade, os quais sinalizam que a indenização em dinheiro 
deve ter equivalência ao dano sofrido; 3) a capacidade financeira 
das partes; d) a necessidade de desestimular comportamentos 
análogos, arbitro a indenização em R$ 4.000,00. Por similitude de 
razão, cito jurisprudência de nossa Turma Recursal:
TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CORTE 
INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA E INTERNET. DANOS 
MORAIS CONFIGURADOS PELO DESRESPEITO AO DIREITO 
DA CONSUMIDORA. RECURSO IMPROVIDO. - Os danos morais 
se justificam pela suspensão ilegal dos serviços de telefonia e 
internet. - Nas necessidades da vida moderna o telefone é meio 
essencial para a comunicação das pessoas, a solicitação de 
serviços e o desenvolvimento de atividades profissionais, causando 
prejuízo seu cancelamento de forma indevida. - A indenização tem 
a finalidade de proporcionar à vítima satisfação na justa medida do 
abalo sofrido e servir como um desestímulo à repetição do ilícito. -O 
Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, estabelece a 
responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço pelos danos 
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação 
de serviços. RECURSO INOMINADO, Processo nº 7006518-
50.2014.822.0601, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 

Turma Recursal - Porto Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz Jorge 
Luiz dos S. Leal, Data de julgamento: 19/05/2017.
CONSUMIDOR. EMPRESA DE TELEFONIA. COBRANÇA 
INDEVIDA. IMPOSIÇÃO UNILATERAL DE PLANO. BLOQUEIO 
INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA. SUCESSÃO DE ERROS 
COMETIDOS PELA EMPRESA QUE CULMINARAM EM FALHA 
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. 
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Recurso Inominado, 
Processo nº 1005498-63.2013.822.0601, Tribunal de Justiça do 
Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator(a) do Acórdão: Juíza 
Euma Mendonça Tourinho, Data de julgamento: 04/03/2015.
Destarte, a procedência dos pedidos é medida que se impõe.
Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais e, via se 
consequência, condeno a requerida a pagar à parte autora, a título 
de danos morais, o importe de R$ 4.000,00, já atualizado, com 
juros (1%) correção contados desta sentença. 
Como corolário, resolvo o mérito e extingo o processo, com escopo 
no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Sem custas e honorários (artigo 55 da Lei 9.099/1995).
Seguindo o Enunciado 5º do 1º Fojur de Rondônia, transitada em 
julgado esta decisão (10 dias após ciência da decisão), ficará a 
parte demandada automaticamente intimada para pagamento 
integral do quantum determinado (valor da condenação acrescido 
dos consectários legais determinados), em 15 (quinze) dias, nos 
moldes do art. 523, §1º, do CPC/15, sob pena de acréscimo de 
10% (dez por cento) sobre o montante total líquido e certo, além de 
penhora de valores e bens.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Sentença registrada e publicada via PJE.
Ji-Paraná/, 7 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7011396-
84.2019.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Material 
Valor da ação: R$ 9.075,63
AUTOR: VANDERLEI OLIVEIRA VIANA 
ADVOGADO DO AUTOR: FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA 
FILHO OAB nº RO2935, PABLO HENRIQUE DE SOUZA MIRANDA 
OAB nº RO8565
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON 
DESPACHO 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia – NUPEMEC/TJRO, por meio da coordenadora do setor, 
em comum acordo com a concessionária pública, ficou previamente 
acordado que será realizado mutirão para processos envolvendo 
o assunto tratado nestes autos (incorporação de rede de energia 
elétrica e indenização decorrente), com previsão para meados 
do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 18, 19 e 20), 
tendo em vista a proximidade do recesso forense e consequente 
suspensão de prazos processuais entre os dias 20 de dezembro e 
20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do esgotamento de pauta 
para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
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mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7008263-
34.2019.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia 
Elétrica 
Valor da ação: R$ 9.277,18
REQUERENTE: LUCIANE OLIVEIRA GARCIA SOBREIRA DE 
OLIVEIRA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: OZIEL SOBREIRA LIMA OAB 
nº RO6053
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 
DESPACHO 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia – NUPEMEC/TJRO, por meio da coordenadora do setor, 
em comum acordo com a concessionária pública, ficou previamente 
acordado que será realizado mutirão para processos envolvendo 
o assunto tratado nestes autos (incorporação de rede de energia 
elétrica e indenização decorrente), com previsão para meados 
do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 18, 19 e 20), 
tendo em vista a proximidade do recesso forense e consequente 
suspensão de prazos processuais entre os dias 20 de dezembro e 
20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do esgotamento de pauta 
para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.

Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7011789-
09.2019.8.22.0005 
Assunto: Incorporação Imobiliária 
Valor da ação: R$ 14.336,07
REQUERENTE: JUVECI ARTUR DA SILVA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: VANESSA SALDANHA VIEIRA 
OAB nº RO3587
REQUERIDO: ENERGISA S/A 
DESPACHO 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia – NUPEMEC/TJRO, por meio da coordenadora do setor, 
em comum acordo com a concessionária pública, ficou previamente 
acordado que será realizado mutirão para processos envolvendo 
o assunto tratado nestes autos (incorporação de rede de energia 
elétrica e indenização decorrente), com previsão para meados 
do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 18, 19 e 20), 
tendo em vista a proximidade do recesso forense e consequente 
suspensão de prazos processuais entre os dias 20 de dezembro e 
20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do esgotamento de pauta 
para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
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Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7008218-
30.2019.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Material 
Valor da ação: R$ 23.173,32
REQUERENTE: GIRLENE PEREIRA DA SILVA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: SAYMON DA SILVA 
RODRIGUES OAB nº RO7622
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 
DESPACHO 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia – NUPEMEC/TJRO, por meio da coordenadora do setor, 
em comum acordo com a concessionária pública, ficou previamente 
acordado que será realizado mutirão para processos envolvendo 
o assunto tratado nestes autos (incorporação de rede de energia 
elétrica e indenização decorrente), com previsão para meados 
do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 18, 19 e 20), 
tendo em vista a proximidade do recesso forense e consequente 
suspensão de prazos processuais entre os dias 20 de dezembro e 
20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do esgotamento de pauta 
para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7009613-
57.2019.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 
Material 
Valor da ação: R$ 11.451,30
REQUERENTE: ADEMAR LOPES DE ALMEIDA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: DAIANE GRACIELY SILVA 
COSTA OAB nº RO9471
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 
DESPACHO 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia – NUPEMEC/TJRO, por meio da coordenadora do setor, 
em comum acordo com a concessionária pública, ficou previamente 
acordado que será realizado mutirão para processos envolvendo 
o assunto tratado nestes autos (incorporação de rede de energia 
elétrica e indenização decorrente), com previsão para meados 
do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 18, 19 e 20), 
tendo em vista a proximidade do recesso forense e consequente 
suspensão de prazos processuais entre os dias 20 de dezembro e 
20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do esgotamento de pauta 
para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio 
Bernardi, CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e 
BPM. - Processo: 7004935-33.2018.8.22.0005 
Assunto:Pagamento, Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes, Honorários Advocatícios, Citação, Antecipação de 
Tutela / Tutela Específica 
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Parte autora: EXEQUENTE: CALEBE LOPES RODRIGUES 
CPF nº 984.617.022-04, RUA PEDRO FERREIRA DE 
CASTRO 1802 COPAS VERDES - 76901-476 - JI-PARANÁ 
- RONDÔNIA 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
GILMARA DE ANDRADE ALVES OAB nº RO7503, ABEL 
NUNES TEIXEIRA OAB nº RO7230 
Parte requerida: EXECUTADO: COMPANHIA DE ÁGUAS 
E ESGOSTOS DE RONDÔNIA - CAERD CNPJ nº 
05.914.254/0001-39, AVENIDA PINHEIRO MACHADO 2112, 
CAERD SÃO CRISTÓVÃO - 76804-046 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO EXECUTADO: 
CLAYTON CONRAT KUSSLER OAB nº RO3861 
DECISÃO
1. Procedeu-se a penhora via sistema Bacenjud, já constando 
o valor da multa (art. 523, § 1º, do CPC), a qual restou 
positiva, consoante anexo.
2. Converto o bloqueio em penhora. 
3. Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar, 
no prazo de 15 dias. Transcorrido o prazo sem impugnação, 
expeça-se alvará judicial. 
4. Após, venham conclusos para julgamento e extinção do 
cumprimento da sentença. 
5. Havendo impugnação, intime-se o exequente para se 
manifestar, no prazo de 10 dias. Após, façam os autos 
conclusos para decisão.
Int.
Ji-Paraná, quinta-feira, 21 de novembro de 2019.
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio 
Bernardi, CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e 
BPM. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Próximo ao Detan e BPM., 
Jardim Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-400 
Processo nº 7012510-58.2019.8.22.0005
AUTOR: KAIRA VENTORIN FIGUEIRA
Advogados do(a) AUTOR: PAULO AFONSO FONSECA 
DA FONSECA JUNIOR - RO5477, DIEGO RODRIGO DE 
OLIVEIRA DOMINGUES - RO5963
RÉU: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 
- dia 08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, 
ficam as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) 
patrono(a), a comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo 
a ser realizada na sala de audiências da CEJUSC - Centro 
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, localizado 
à Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Próximo ao Detan e BPM., 
Jardim Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-400 , 
conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala 2 Data: 09/03/2020 Hora: 
09:20 
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive 
a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação 
(nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, 
deverão ser apresentadas ATÉ o ato da audiência de 
conciliação. Não havendo acordo, poderá ser designada uma 
data para a realização da audiência de instrução e julgamento; 
2) Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, 

a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 
(quinze) dias antes da audiência de conciliação, à sede da 
Defensoria Pública da respectiva Comarca; 3) Nas causas 
de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes 
deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 
4) Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente 
cientificada(s) de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, 
da referida lei, o seu não comparecimento a qualquer das 
audiências designadas, implicará na revelia, reputando-se 
verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria 
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo 
passivo da demanda deverá comparecer na audiência de 
conciliação, instrução e julgamento munida de carta de 
preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 
4º, e 20, da referida lei, sendo que os atos constitutivos, 
contratos sociais e demais documentos de comprovação de 
poderes servem para efetiva constatação da personalidade 
jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código 
Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de 
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, 
inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou 
ciência do ato respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes 
deverão comparecer às audiências designadas munidas dos 
números de suas respectivas contas bancárias para eventual 
formalização e efetivação do acordo, evitando-se o uso da 
conta judicial; 4) As partes deverão comunicar eventuais 
alterações dos respectivos endereços, sob pena de se 
considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada 
ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de 
pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente 
consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus 
da prova, (art. 6º, cdc). 6) As partes deverão comparecer 
às audiências designadas na data, horário e endereço em 
que ser realizará a audiência, e que procuradores e preposto 
deverão comparecer munidos de poderes específicos para 
transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE AUDIÊNCIA DE 
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão trazer 
para a audiência até três testemunhas – independentemente 
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias 
para instruir do feito.
Ji-Paraná, 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado 
Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim 
Aurélio Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7007926-45.2019.8.22.0005
AUTOR: ROSIANE PEREIRA DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: INGRID CARVALHO RODRIGUES 
- RO9511
RÉU: MUNICIPIO DE JI-PARANA
INTIMAÇÃO 
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 
do 1º Juizado Especial desta Comarca, fica a parte Autora 
intimada, através do seu respectivo Advogado, para, 
querendo, apresentar impugnação à contestação nos autos 
em referência, no prazo de quinze (15) dias.
Ji-Paraná-RO, 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Próximo ao Detan e BPM., 
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Jardim Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-400 
Processo nº 7007374-80.2019.8.22.0005
AUTOR: CAIO CESAR VILLELA DE SANCTIS
REQUERIDO: BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE 
RESERVA LTDA
Advogado do(a) REQUERIDO: RAMON HENRIQUE DA 
ROSA GIL - SP303249
Intimação DAS PARTES 
“SENTENÇA
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38 da Lei 
9.099/95).
Trata-se de ação indenizatória por danos morais decorrentes 
de overbooking em transporte aéreo.
Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois, tratando-
se vício de produto ou de serviço, oriundo de relação de 
consumo, a responsabilidade é de todo aquele que participa 
da cadeia de fornecimento do produto ou do serviço, sendo 
desses os ônus da atividade lucrativa, dada a teoria objetiva 
adotada pelo CDC, logo, se a requerida expõe produtos 
de terceiro à venda, a fim de obter lucro também para si, 
incide na responsabilidade solidária, independentemente da 
existência de culpa, à luz do CDC (art. 18).
Em análise aos autos, verifica-se que o autor fez reserva 
do hotel através do website da requerida com meses de 
antecipação. No mês de março, cerca de 3 meses antes da 
viagem, foi realizada a cobrança da diária do hotel no cartão 
de crédito do colega do autor, no mês seguinte o mesmo 
valor da diária foi novamente cobrado no mesmo cartão de 
forma indevida (os valores foram ressarcidos pelo autor para 
seu colega).
Ao chegar no hotel reservado, foi verificado uma confusão 
no saguão e o requerente foi informado que havia sido 
caracterizado overbooking, sendo a requerida a responsável 
por este. O autor, junto de seus colegas tentaram contato 
com a requerida para solucionar o problema, no entanto, 
não foi resolvido, mesmo depois de horas na tentativa. 
Não havendo alternativa, o autor se viu na necessidade de 
contratar serviços de acomodação em outro hotel na cidade, 
no entanto distante daquele contratado anteriormente.
Após chegar no outro hotel contratado, a requerida entrou 
em contato com o autor para tentar solucionar os problemas 
ocasionados pelo overbooking, mas não foi aplicada 
nenhuma medida com fim de solucioná-los. A requerida 
alega ter telefonado o autor diversas vezes sem obter êxito, 
no entanto não exclui sua responsabilidade, uma vez que a 
parte autora enviou diversos e-mails com o intuito de resolver 
a lide, como comprovado nos autos.
Como consequência, o autor perdeu aproximadamente um 
dia de viagem, o único que ficaria na cidade de Kaliningrad, 
na Rússia, ocasionando transtornos à programação da 
viagem estabelecida com anterioridade.
Quanto ao dano moral, diante disso, é seguro afirmar que, por 
conta de tal situação retratada na inicial, a qual se originou 
da falha da prestação dos serviços por parte da requerida, o 
requerente, de fato, sofreu transtornos que afetaram sua vida 
privada, retirando-o de sua regular vivência e convivência, 
afetando-lhe o estado de espírito, sendo, pois, aptos a 
ensejarem a condenação da requerida ao pagamento da 
indenização por danos morais. O requerente se programou, 
confiando no cronograma, rapidez e segurança prometidos 
e contratados com a empresa ré, mas acabou frustrado, 
sendo obrigado a procurar outra hospedagem, em razão de 
excesso de reservas vendidas, prática irregular conhecida 
como overbooking.
Quanto ao valor indenizatório, embora a lei não estabeleça 
os parâmetros para fixação dos danos morais, impõe-
se ao magistrado observar os critérios da razoabilidade e 
da proporcionalidade, de modo a arbitrar os danos morais 

de forma moderada, que não seja irrisório a ponto de não 
desestimular o ofensor, e que não seja excessivo a ponto de 
configurar instrumento de enriquecimento sem causa.
Dessa forma, levando-se em consideração as peculiaridades 
do caso concreto, atento ao grau de culpa do ofensor, à 
gravidade do dano, à capacidade econômica das partes e 
a reprovabilidade da conduta ilícita, considero o valor de 
R$ 5.000,00 suficiente para compensar o autor pelos danos 
morais e apto a desestimular novas condutas ilícitas dessa 
natureza por parte da requerida.
Quanto ao dano material, a responsabilidade surge 
indiscutível, sendo que a demandada conta com o risco 
operacional e administrativo, assumindo-o por completo, de 
modo que deve melhor se equipar e se preparar para receber 
e tutelar o consumidor, fornecendo informações precisas e 
corretas, prestando auxílio material e todo o apoio, a fim de 
evitar desencontros e maiores frustrações.
No caso em tela, o autor foi cobrado em dobro o valor da 
diária do hotel que deveria ser cobrada apenas na hora da 
realização do check in, ou seja, foi cobrado indevidamente 
pela requerida e ainda não usufruiu da hospedagem 
contratada originalmente. Além de não informar acerca 
do cancelamento das reservas, a requerida não prestou 
nenhum auxílio ao autor, tendo, assim, que localizar nova 
acomodação.
Quanto à repetição do indébito em dobro, merece 
improcedência, pois reconhece-se a ocorrência de uma 
falha administrativa, insuscetível de caracterizar dolo e, por 
consequência, atrair a incidência do art. 42, parágrafo único, 
do CDC, dada a ausência de má-fé. Logo, a requerida deve 
indenizar de forma simples o requerente em relação às duas 
cobranças, totalizando um valor de R$ 1.011,66.
Por identidade de razão, confira-se os seguintes julgados 
dos egrégios Tribunais:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE. 
LEGITIMIDADE PASSIVA DA INTERMEDIADORA. 
INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 
DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. A ré 
Decolar.com detém legitimidade para responder à demanda, 
pois intermediadora do negócio e, consequentemente, tinha 
a obrigação de auxiliar os autores na solução do problema 
criado com o overbooking no hotel reservado. Dano material: 
tem a requerida obrigação em ressarcir os gastos extras 
decorrentes da alteração devidamente comprovadas nos 
autos. Dano moral que resta caracterizado em decorrência 
da falha na prestação do serviço. Quantum indenizatório 
majorado para em R$5.000,00 em favor de cada autor. 
APELO DA RÉ DESPROVIDO. APELAÇÃO DOS AUTORES 
PROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70070652862, 
Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 24/11/2016). (TJ-RS 
- AC: 70070652862 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de 
Julgamento: 24/11/2016, Décima Segunda Câmara Cível, 
Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/11/2016).
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MATERIAIS E MORAIS. PACOTE DE VIAGENS. 
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR 
PELA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 
MANTIDO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. 
RESSARCIMENTO DE VALORES. RECONHECIMENTO 
DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. CUSTOS COM 
ALUGUEL DE VEÍCULOS PELOS CONSUMIDORES. 1º 
APELO IMPROVIDO. 2º APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 
I – O fornecedor de serviços, na forma do art. 3º, § 2º, do 
CDC, responde objetivamente pelos danos causados em 
função dos defeitos relativos à prestação de serviços. Tal 
responsabilidade é afastada apenas quando comprovada a 
existência de uma das exceções previstas no art. 14, § 3.º, do 
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CDC, quais sejam a inexistência do defeito e culpa exclusiva 
do consumidor ou de terceiro. II - Os danos ocasionados 
pela má prestação do serviço da empresa quando 
ultrapassam a esfera de meros dissabores e inconvenientes 
cotidianos, configuram o dano moral, mostrando-se razoável 
e proporcional o importe de R$10.000,00 (dez mil reais) 
para cada autor, como fixado em sentença. III – De acordo 
com o artigo 1.013, § 3.º, III do CPC, aplica-se a teoria 
da causa madura diante da omissão no exame de um dos 
pedidos. IV - Os valores comprovadamente despendidos 
com gastos em hotel devem ser ressarcidos, pois se tratam 
de taxas que deveriam estar inclusas no pacote. V - Quanto 
à repetição do indébito, reconhece-se a ocorrência de uma 
falha administrativa, insuscetível de caracterizar dolo e, por 
consequência, atrair a incidência do art. 42, parágrafo único, 
do CDC. VI - Quanto aos custos com o aluguel de veículo, 
verifica-se que, em uns há a assinatura dos autores aceitando 
os referidos opcionais, de modo a autorizar sua cobrança. 
E em relação aos demais, enquadram-se na excludente do 
pacote fixada em contrato por se tratarem de taxas e impostos. 
VII – 1.ª Apelação conhecida e desprovida. 2.ª Apelação 
conhecida e parcialmente provida. Redistribuição do ônus 
de sucumbência. (TJ-AM - APL: 06009784420178040001 AM 
0600978-44.2017.8.04.0001, Relator: João de Jesus Abdala 
Simões, Data de Julgamento: 01/04/2019, Terceira Câmara 
Cível, Data de Publicação: 02/04/2019).
Ante o exposto, julgo procedente em parte os pedidos da 
inicial e, via de consequência, condeno a requerida a pagar 
aos requerentes: a) indenização por dano material, no valor 
de R$1.011,66, acrescida de juros de mora de 1% ao mês 
a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 
desde o desembolso (Súmula 43 do STJ); b) indenização por 
dano moral, no montante de R$ 5.000,00, já atualizado nesta 
data, incidindo correção monetária e juros de mora de 1% ao 
mês a partir desta decisão (Súmula 362 do STJ).
Como corolário, resolvo o mérito, com fundamento no artigo 
487, I, do Código de Processo Civil.
Sem custas e honorários (artigo 55 da Lei 9.099/1995).
Seguindo o Enunciado 5º do 1º Fojur de Rondônia, 
transitada em julgado esta decisão (10 dias após ciência 
da decisão), ficará a parte demandada automaticamente 
intimada para pagamento integral do quantum determinado 
(valor da condenação acrescido dos consectários legais 
determinados), em 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 523, 
§1º, do CPC/15, sob pena de acréscimo de 10% (dez por 
cento) sobre o montante total líquido e certo, sob pena de 
penhora de valores e bens.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Sentença registrada e publicada via PJE.”
Ji-Paraná, 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Próximo ao Detan e BPM., 
Jardim Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-400 
Processo nº: 7003946-27.2018.8.22.0005
EXEQUENTE: VB INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS 
LTDA - ME
Advogados do(a) EXEQUENTE: DAIANE GOMES BEZERRA - 
RO7918, ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO DA SILVA - RO7495, 
MIRELLY VIEIRA MACEDO DE ALMEIDA - RO5174
EXECUTADO: ANDERSON DONIZETTI DOS SANTOS
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
Por determinação do juízo, FICA A PARTE AUTORA 
INTIMADA a atualizar o crédito exequendo no prazo de 5 
(cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019.

JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMNAL

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Próximo ao Detan e BPM., Jardim 
Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-400 
Processo nº 7011994-38.2019.8.22.0005
REQUERENTE: THAYSE OLIVEIRA VIEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: NINA GABRIELA TAVARES 
TESTONI - RO7507
REQUERIDO: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam 
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a 
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na 
sala de audiências da CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania, localizado à Rua Elias Cardoso Balau, 1220, 
Próximo ao Detan e BPM., Jardim Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO 
- CEP: 76907-400 , conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala 3 Data: 19/02/2020 Hora: 11:20 
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a 
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser 
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo 
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da 
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade 
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar 
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de 
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca; 
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as 
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4) 
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) 
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu 
não comparecimento a qualquer das audiências designadas, 
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados 
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria 
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo 
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação, 
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo 
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da 
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, 
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de 
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive 
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às 
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas 
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar 
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de 
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada 
ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa 
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a 
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º, 
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas 
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e 
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de 
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE 
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão 
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente 
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para 
instruir do feito.
Ji-Paraná, 21 de novembro de 2019.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7010218-
03.2019.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Material 
Valor da ação: R$ 12.379,48
REQUERENTE: RONALDO DE OLIVEIRA MACIEL 
ADVOGADO DO REQUERENTE: SAYMON DA SILVA 
RODRIGUES OAB nº RO7622
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado mutirão para 
processos envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação 
de rede de energia elétrica e indenização decorrente), com previsão 
para meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 
18, 19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense 
e consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7010834-
75.2019.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 
Material, Fornecimento de Energia Elétrica 
Valor da ação: R$ 8.528,94

AUTOR: JOSE FRANCISCO TOREZANI 
ADVOGADO DO AUTOR: EVERTON EGUES DE BRITO OAB nº 
RO4889
RÉU: C. E. D. R. S. -. C. 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado mutirão para 
processos envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação 
de rede de energia elétrica e indenização decorrente), com previsão 
para meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 
18, 19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense 
e consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7011615-
97.2019.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia 
Elétrica 
Valor da ação: R$ 7.180,17
AUTOR: GILCELIO DO NASCIMENTO 
ADVOGADO DO AUTOR: Mariza Preisghe Viana OAB nº RO9760
REQUERIDO: ENERGISA S/A 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado mutirão para 
processos envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação 
de rede de energia elétrica e indenização decorrente), com previsão 
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para meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 
18, 19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense 
e consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7009599-
73.2019.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 
Material 
Valor da ação: R$ 9.574,12
AUTOR: APARECIDO RETAMEIRO 
ADVOGADO DO AUTOR: THIAGO CARON FACHETTI OAB nº 
RO4252
RÉU: C. E. D. R. 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado mutirão para 
processos envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação 
de rede de energia elétrica e indenização decorrente), com previsão 
para meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 
18, 19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense 
e consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 

também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7012315-
73.2019.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Material 
Valor da ação: R$ 8.359,50
AUTOR: JOAO PINTO 
ADVOGADO DO AUTOR: FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA 
FILHO OAB nº RO2935, PABLO HENRIQUE DE SOUZA MIRANDA 
OAB nº RO8565
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado mutirão para 
processos envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação 
de rede de energia elétrica e indenização decorrente), com previsão 
para meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 
18, 19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense 
e consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
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Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7009603-
13.2019.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 
Material 
Valor da ação: R$ 13.080,80
REQUERENTE: EDSON DE SOUZA LIMA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: DAIANE GRACIELY SILVA 
COSTA OAB nº RO9471
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado mutirão para 
processos envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação 
de rede de energia elétrica e indenização decorrente), com previsão 
para meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 
18, 19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense 
e consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio 
Bernardi, CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e 
BPM. - Processo: 7000223-97.2018.8.22.0005 
Assunto:Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas 
Parte autora: EXEQUENTE: ROSA MARCIA FIRMINO RAMOS 
CPF nº 711.264.142-04, RUA DAS ROSAS 3118, - DE 2804/2805 
AO FIM SANTIAGO - 76901-199 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
AMANDA CAROLINA NUNES OAB nº RO9319, NILTON MENEZES 
SOUZA CORTES OAB nº RO8172, MARCELO BOMFIM DE 
ALMEIDA OAB nº RO8169 
Parte requerida: EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE 
RONDONIA S/A - CERON CNPJ nº 05.914.650/0001-56, AVENIDA 
DOS IMIGRANTES 4137 INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB 
nº MS6835, DANIEL PENHA DE OLIVEIRA OAB nº MG3434, 
BRUNA TATIANE DOS SANTOS PINHEIRO SARMENTO OAB nº 
RO5462, VANESSA BARROS SILVA PIMENTEL OAB nº RO8217, 
ENERGISA RONDÔNIA 
DECISÃO
1. Procedeu-se a penhora via sistema Bacenjud, já constando 
o valor da multa (art. 523, § 1º, do CPC), a qual restou positiva, 
consoante anexo.
2. Converto o bloqueio em penhora. 
3. Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar, no prazo 
de 15 dias. Transcorrido o prazo sem impugnação, expeça-se 
alvará judicial. 
4. Após, venham conclusos para julgamento e extinção do 
cumprimento da sentença. 
5. Havendo impugnação, intime-se o exequente para se manifestar, 
no prazo de 10 dias. Após, façam os autos conclusos para 
decisão.
Int.
Ji-Paraná, quinta-feira, 21 de novembro de 2019.
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7012496-
74.2019.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Material 
Valor da ação: R$ 7.815,31
REQUERENTE: CARLOS MEERENCIO 
ADVOGADO DO REQUERENTE: ALESSANDRO RIOS PRESTES 
OAB nº RO9136
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado mutirão para 
processos envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação 
de rede de energia elétrica e indenização decorrente), com previsão 
para meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 
18, 19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense 
e consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
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Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Próximo ao Detan e BPM., Jardim 
Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-400 
Processo nº 7012400-59.2019.8.22.0005
AUTOR: IASMINI SCALDELAI DAMBROS
Advogado do(a) AUTOR: IASMINI SCALDELAI DAMBROS - 
RO7905
REQUERIDO: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam 
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a 
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na 
sala de audiências da CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania, localizado à Rua Elias Cardoso Balau, 1220, 
Próximo ao Detan e BPM., Jardim Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO 
- CEP: 76907-400 , conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala 3 Data: 02/03/2020 Hora: 11:20 
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a 
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser 
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo 
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da 
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade 
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar 
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de 
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca; 
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as 
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4) 
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) 
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu 
não comparecimento a qualquer das audiências designadas, 
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados 
no pedido inicial.

ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria 
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo 
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação, 
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo 
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da 
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, 
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de 
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive 
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às 
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas 
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar 
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de 
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada 
ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa 
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a 
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º, 
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas 
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e 
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de 
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE 
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão 
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente 
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para 
instruir do feito.
Ji-Paraná, 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7009639-
55.2019.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 
Material 
Valor da ação: R$ 9.349,55
AUTOR: ELZA LEAO DE ALENCAR 
ADVOGADO DO AUTOR: THIAGO CARON FACHETTI OAB nº 
RO4252
RÉU: C. E. D. R. 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado mutirão para 
processos envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação 
de rede de energia elétrica e indenização decorrente), com previsão 
para meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 
18, 19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense 
e consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
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Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, 
querendo, no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo 
esgotamento eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de 
mais de uma centena de ações, excepcionalmente, encerradas as 
manifestações das partes conforme acima, aguarde-se suspenso 
na Serventia, até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado 
Especial Cível, não se admite a representação em juízo, devendo 
as partes comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio 
Bernardi, CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e 
BPM. Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio 
Bernardi, CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 
Processo: 7011872-25.2019.8.22.0005 
Assunto: Abatimento proporcional do preço 
Valor da ação: R$ 11.181,39
REQUERENTE: BENEDITO JOSE DA SILVA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: SOLANGE MENDES CODECO 
PEREIRA OAB nº RO2949
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado 
mutirão para processos envolvendo o assunto tratado nestes 
autos (incorporação de rede de energia elétrica e indenização 
decorrente), com previsão para meados do mês de fevereiro 
de 2020 (possivelmente dias 18, 19 e 20), tendo em vista a 
proximidade do recesso forense e consequente suspensão de 
prazos processuais entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro 
(artigo 220 do CPC), além do esgotamento de pauta para este 
ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.
br/noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-
em-mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-
impasses-envolvendo-energisa, o que recomenda a realização 
de mutirão também neste Juizado, considerando ainda o número 
substancial de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o 
excesso de serviço forense pelo expressivo aumento no volume 
de distribuições de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, 
querendo, no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo 
esgotamento eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de 
mais de uma centena de ações, excepcionalmente, encerradas as 
manifestações das partes conforme acima, aguarde-se suspenso 
na Serventia, até ulterior deliberação.

Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7008552-
64.2019.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Material 
Valor da ação: R$ 7.970,74
REQUERENTE: ANTONIO LEOPOLDINO FERREIRA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: ALESSANDRO RIOS PRESTES 
OAB nº RO9136
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado mutirão para 
processos envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação 
de rede de energia elétrica e indenização decorrente), com previsão 
para meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 
18, 19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense 
e consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7010433-
76.2019.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 
Material, Fornecimento de Energia Elétrica 
Valor da ação: R$ 8.621,38
REQUERENTE: JANDER CARLOS ALESSIO PEREIRA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: EVERTON EGUES DE BRITO 
OAB nº RO4889
REQUERIDO: C. E. D. R. S. -. C. 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado mutirão para 
processos envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação 
de rede de energia elétrica e indenização decorrente), com previsão 
para meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 
18, 19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense 
e consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7008167-
19.2019.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Material 
Valor da ação: R$ 13.163,27
REQUERENTE: JOELSO FERREIRA FREDERICO 

ADVOGADO DO REQUERENTE: SAYMON DA SILVA 
RODRIGUES OAB nº RO7622
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado mutirão para 
processos envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação 
de rede de energia elétrica e indenização decorrente), com previsão 
para meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 
18, 19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense 
e consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7009991-
13.2019.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Material 
Valor da ação: R$ 20.647,74
REQUERENTE: ANTONIO CARLOS CAMPREGHER DO 
NASCIMENTO 
ADVOGADO DO REQUERENTE: SAYMON DA SILVA 
RODRIGUES OAB nº RO7622
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado mutirão para 
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processos envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação 
de rede de energia elétrica e indenização decorrente), com previsão 
para meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 
18, 19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense 
e consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7008589-
91.2019.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 
Material 
Valor da ação: R$ 23.900,57
REQUERENTE: JOSE NATALICIO BARTOLOMEU 
ADVOGADO DO REQUERENTE: DAIANE GRACIELY SILVA 
COSTA OAB nº RO9471
REQUERIDOS: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON , ENERGISA S/A 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado mutirão para 
processos envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação 
de rede de energia elétrica e indenização decorrente), com previsão 
para meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 
18, 19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense 
e consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/

noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Próximo ao Detan e BPM., Jardim 
Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-400 
Processo nº 7012490-67.2019.8.22.0005
AUTOR: BRUNO HENRIQUE GOBBO VARGAS ILARIO
Advogados do(a) AUTOR: ESTEFANIA SOUZA MARINHO - 
RO7025, LUCAS GATELLI DE SOUZA - RO7232
RÉU: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam 
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a 
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na 
sala de audiências da CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania, localizado à Rua Elias Cardoso Balau, 1220, 
Próximo ao Detan e BPM., Jardim Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO 
- CEP: 76907-400 , conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala 1 Data: 09/03/2020 Hora: 10:40 
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a 
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser 
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo 
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da 
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade 
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar 
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de 
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca; 
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as 
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4) 
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) 
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu 
não comparecimento a qualquer das audiências designadas, 
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados 
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria 
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo 
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação, 
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
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revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo 
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da 
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, 
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de 
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive 
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às 
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas 
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar 
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de 
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada 
ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa 
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a 
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º, 
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas 
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e 
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de 
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE 
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão 
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente 
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para 
instruir do feito.
Ji-Paraná, 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio 
Bernardi, CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e 
BPM. - Processo: 7011178-90.2018.8.22.0005 
Assunto:Indenização por Dano Material 
Parte autora: EXEQUENTE: EDVAN CAZUZA DE LIMA 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
ALESSANDRO RIOS PRESTES OAB nº RO9136 
Parte requerida: EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE 
RONDONIA S/A - CERON 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO EXECUTADO: 
ENERGISA RONDÔNIA 
DECISÃO
1. Procedeu-se a penhora via sistema Bacenjud, já constando 
o valor da multa (art. 523, § 1º, do CPC), a qual restou positiva, 
consoante anexo.
2. Converto o bloqueio em penhora. 
3. Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar, no prazo 
de 15 dias. Transcorrido o prazo sem impugnação, expeça-se 
alvará judicial. 
4. Após, venham conclusos para julgamento e extinção do 
cumprimento da sentença. 
5. Havendo impugnação, intime-se o exequente para se manifestar, 
no prazo de 10 dias. Após, façam os autos conclusos para 
decisão.
Int.
Ji-Paraná, quinta-feira, 21 de novembro de 2019.
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7009652-
54.2019.8.22.0005 

Assunto: Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não 
Fazer 
Valor da ação: R$ 7.737,15
REQUERENTE: NILSON COIMBRA DE TRINDADE 
ADVOGADO DO REQUERENTE: EDSON VIEIRA DOS SANTOS 
OAB nº RO4373
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado mutirão para 
processos envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação 
de rede de energia elétrica e indenização decorrente), com previsão 
para meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 
18, 19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense 
e consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio 
Bernardi, CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e 
BPM. Processo: 7009242-93.2019.8.22.0005 
Assunto:DIREITO DO CONSUMIDOR, Fornecimento de Energia 
Elétrica 
Parte autora: AUTOR: CLAITON GONCALVES BORGES CPF 
nº 001.071.262-30, RUA PAULO FREIRE 1840, - DE 1780/1781 
A 2150/2151 HABITAR BRASIL - 76909-856 - JI-PARANÁ - 
RONDÔNIA 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: 
Parte requerida: REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE 
RONDONIA S/A - CERON CNPJ nº 05.914.650/0001-56, AVENIDA 
MARECHAL RONDON 327, - DE 223 A 569 - LADO ÍMPAR 
CENTRO - 76900-027 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA 
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Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO REQUERIDO: 
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB nº 
MS6835 
DESPACHO
Converto o julgamento em diligência.
Intime-se a parte requerida para apresentar a Resolução 
Específica que fundamenta a incidência do custo administrativo de 
Inspeção no valor de R$ 171,17 (conforme art. 131 da Resolução 
414/10).
Prazo de 5 dias.
Na sequência, manifeste-se o autor em idêntico prazo.
Após, retornem os autos conclusos para julgamento.
Intimem-se.
Ji-Paraná/ 21 de novembro de 2019 
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7011810-
82.2019.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Material 
Valor da ação: R$ 11.985,90
REQUERENTE: SELITA ROSA DUTRA DOS ANJOS 
ADVOGADO DO REQUERENTE: ALESSANDRO RIOS PRESTES 
OAB nº RO9136
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado mutirão para 
processos envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação 
de rede de energia elétrica e indenização decorrente), com previsão 
para meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 
18, 19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense 
e consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.

Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio 
Bernardi, CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e 
BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio 
Bernardi, CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e 
BPM. Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio 
Bernardi, CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 
Processo: 7001543-48.2019.8.22.0006 
Assunto: DIREITO DO CONSUMIDOR, Fornecimento de 
Energia Elétrica 
Valor da ação: R$ 9.835,43
REQUERENTE: ADRIANA DA SILVA TOLOMEU ROMLO 
ADVOGADO DO REQUERENTE: LISDAIANA FERREIRA 
LOPES OAB nº RO9693, ELIANE JORDAO DE SOUZA OAB nº 
RO9652, GEOVANE CAMPOS MARTINS OAB nº RO7019
REQUERIDO: ENERGISA S/A 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado 
mutirão para processos envolvendo o assunto tratado nestes 
autos (incorporação de rede de energia elétrica e indenização 
decorrente), com previsão para meados do mês de fevereiro 
de 2020 (possivelmente dias 18, 19 e 20), tendo em vista a 
proximidade do recesso forense e consequente suspensão 
de prazos processuais entre os dias 20 de dezembro e 20 de 
janeiro (artigo 220 do CPC), além do esgotamento de pauta 
para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.
jus.br/noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-
firmados-em-mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-
encerram-impasses-envolvendo-energisa, o que recomenda 
a realização de mutirão também neste Juizado, considerando 
ainda o número substancial de ações que tratam do mesmo 
assunto e, também, o excesso de serviço forense pelo 
expressivo aumento no volume de distribuições de ações neste 
último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, 
no prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, 
querendo, no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo 
esgotamento eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de 
mais de uma centena de ações, excepcionalmente, encerradas 
as manifestações das partes conforme acima, aguarde-se 
suspenso na Serventia, até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado 
Especial Cível, não se admite a representação em juízo, devendo 
as partes comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio 
Bernardi, CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e 
BPM. 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7009856-
98.2019.8.22.0005 
Assunto: Abatimento proporcional do preço 
Valor da ação: R$ 10.304,97
REQUERENTE: NEUZA PATRICIO 
ADVOGADO DO REQUERENTE: SOLANGE MENDES CODECO 
PEREIRA OAB nº RO2949
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado mutirão para 
processos envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação 
de rede de energia elétrica e indenização decorrente), com previsão 
para meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 
18, 19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense 
e consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7010250-
08.2019.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Material 
Valor da ação: R$ 18.129,88
REQUERENTE: PAULO MARTINS FONTES 

ADVOGADO DO REQUERENTE: SAYMON DA SILVA 
RODRIGUES OAB nº RO7622
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado mutirão para 
processos envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação 
de rede de energia elétrica e indenização decorrente), com previsão 
para meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 
18, 19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense 
e consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7012373-
76.2019.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Material 
Valor da ação: R$ 21.804,97
AUTORES: RENILDO FERREIRA ROCHA, JANETE ROSA DE 
OLIVEIRA 
ADVOGADOS DOS AUTORES: IVAN PINTO DE FARIAS OAB 
nº RO10545, FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA FILHO OAB 
nº RO2935, PABLO HENRIQUE DE SOUZA MIRANDA OAB nº 
RO8565
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
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pública, ficou previamente acordado que será realizado mutirão para 
processos envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação 
de rede de energia elétrica e indenização decorrente), com previsão 
para meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 
18, 19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense 
e consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7009986-
88.2019.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Material 
Valor da ação: R$ 19.243,89
REQUERENTE: JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: SAYMON DA SILVA 
RODRIGUES OAB nº RO7622
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado mutirão para 
processos envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação 
de rede de energia elétrica e indenização decorrente), com previsão 
para meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 
18, 19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense 
e consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/

noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7009511-
35.2019.8.22.0005 
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer 
Valor da ação: R$ 9.586,64
REQUERENTE: ROMILDA MARIA MARTA DA SILVA MORETTI 
ADVOGADO DO REQUERENTE: NAIANY CRISTINA LIMA OAB 
nº RO7048
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado mutirão para 
processos envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação 
de rede de energia elétrica e indenização decorrente), com previsão 
para meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 
18, 19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense 
e consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
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A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio 
Bernardi, CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e 
BPM. - Processo: 7004197-45.2018.8.22.0005 
Assunto:DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano 
Moral, Fornecimento de Água 
Parte autora: EXEQUENTE: ADRIANO LUIZ DE OLIVEIRA CPF nº 
672.380.922-04, RUA GOIÂNIA 1234, - DE 1251/1252 A 1662/1663 
NOVA BRASÍLIA - 76908-488 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
PATRICIA MACHADO DA SILVA OAB nº RO9799 
Parte requerida: EXECUTADO: COMPANHIA DE ÁGUAS E 
ESGOSTOS DE RONDÔNIA - CAERD CNPJ nº 05.914.254/0001-
39, RUA MENEZES FILHO 1672, - ATÉ 1739/1740 JARDIM DOS 
MIGRANTES - 76900-751 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO EXECUTADO: 
CLAYTON CONRAT KUSSLER OAB nº RO3861 
DECISÃO
1. Procedeu-se a penhora via sistema Bacenjud, já constando 
o valor da multa (art. 523, § 1º, do CPC), a qual restou positiva, 
consoante anexo.
2. Converto o bloqueio em penhora. 
3. Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar, no prazo 
de 15 dias. Transcorrido o prazo sem impugnação, expeça-se 
alvará judicial. 
4. Após, venham conclusos para julgamento e extinção do 
cumprimento da sentença. 
5. Havendo impugnação, intime-se o exequente para se manifestar, 
no prazo de 10 dias. Após, façam os autos conclusos para 
decisão.
Int.
Ji-Paraná, quinta-feira, 21 de novembro de 2019.
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio 
Bernardi, CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e 
BPM. Processo: 7007430-16.2019.8.22.0005 
Assunto:Auxílio-transporte 
Parte autora: REQUERENTE: GICELLE DUARTE CERQUEIRA 
PACHECO CPF nº 698.086.002-04, RUA PADRE ADOLFO 
RHOL 1087, CASA CASA PRETA - 76907-566 - JI-PARANÁ - 
RONDÔNIA 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO REQUERENTE: 
ADILSON PRUDENTE DE OLIVEIRA OAB nº RO5314 

Parte requerida: REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 
00.394.585/0001-71, SEM ENDEREÇO 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO REQUERIDO: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
SENTENÇA
A parte autora já tem o direito reconhecido ao auxílio 
transporte, conforme decisão prolatada nos autos 7000332-
65.2015.8.22.0022.
Na sentença constou: “a implantar aos vencimentos da parte 
autora o auxílio transporte valendo-se dos critérios utilizados 
na fixação do auxílio para os demais servidores, da mesma 
categoria da parte requerente e/ou servidores estaduais civis, 
bem como ao pagamento retroativo das parcelas não pagas a 
título de auxílio transporte, desde a admissão do autor até a 
efetiva implantação do benefício, observando-se a prescrição 
quinquenal, a contar do ajuizamento da ação, quais deverão ser 
acrescidas com juros moratórios regidos pelo art. 1º-F da Lei 
9.494/97 e a correção monetária calculada com base no IPCA.” 
Constou no acórdão: a) RETIFICAR o parâmetro do valor-base da 
verba retroativa ao valor da tarifa de transporte coletivo (ônibus) 
praticado na localidade mais próxima da cidade de lotação 
do servidor, considerando apenas os dias úteis e de efetivo 
exercício, limitado a quatro deslocamentos diários (observada a 
carga horária do servidor) e vinte e dois dias-mês;”
À época da decisão a requerente laborava em São Miguel do 
Guaporé, e o auxílio era de acordo com o praticado naquela 
cidade.
A partir de agosto de 2017 a requerente foi relotada na Seduc de 
Ji-Paraná (id. 28823728, fls. 48).
Não houve alteração fática que destoasse do julgado emanado da 
Turma Recursal apta a ensejar a propositura desta demanda.
Se quer o reajuste do auxílio transporte praticado na cidade 
de Ji-Paraná, basta requerer o cumprimento de sentença nos 
autos 7000332-65.2015.8.22.0005, juntando naqueles autos a 
informação de alteração da lotação e valor da tarifa de transporte 
público da citada em que está lotada, bem como a execução das 
diferenças retroativas.
Assim, considerando que já há sentença/acórdão com trânsito 
em julgado, determinando o pagamento do auxílio transporte 
com “valor da tarifa de transporte coletivo (ônibus) praticado na 
localidade mais próxima da cidade de lotação do servidor”, é de 
se reconhecer a coisa julgada.
Ante o exposto, reconheço a Coisa Julgada com os autos 
7000332-65.2015.8.22.0022, e, por consequência, julgo extinto 
o processo, sem resolução de mérito, nos termos do Art. 485, V 
do CPC.
Sem custas processuais, honorários advocatícios ou reexame 
necessário, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c arts. 11 
e 27 da Lei 12.153/09.
Ji-Paraná/, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio 
Bernardi, CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e 
BPM. Processo: 7011663-56.2019.8.22.0005 
Assunto:DIREITO DO CONSUMIDOR 
Parte autora: AUTOR: DEVAIR PEREIRA DA SILVA CPF 
nº 273.957.401-06, RUA GOIÂNIA 1.508, - DE 1251/1252 
A 1662/1663 NOVA BRASÍLIA - 76908-488 - JI-PARANÁ - 
RONDÔNIA 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: MILTON 
FUGIWARA OAB nº RO1194, JULIANO MOREIRA DE SOUSA 
MINARI OAB nº RO7608 
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Parte requerida: RÉU: AGUILERA & CIA LTDA CNPJ nº 
04.115.428/0001-30, AVENIDA TRANSCONTINENTAL 1.883, 
- DE 1865 A 1919 - LADO ÍMPAR RIACHUELO - 76913-785 - JI-
PARANÁ - RONDÔNIA 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO
Conforme artigo 26 do CDC, o consumidor decai do direito de reclamar 
pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, no prazo de 90 dias.
Em que pese o autor ter alegado que fez reclamação perante a 
empresa requerida, não juntou nenhuma prova nesse sentido.
Vale constar o entendimento do colendo STJ:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 
ESPECIAL. AÇÃO REDIBITÓRIA. RECLAMAÇÃO QUE OBSTA 
A DECADÊNCIA. COMPROVAÇÃO PELO CONSUMIDOR. 
POSSIBILIDADE DE DAR-SE DOCUMENTALMENTE OU 
VERBALMENTE. PLEITO DE PRODUÇÃO DE PROVA 
TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 
CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. 1. Ação ajuizada em 
22/06/2012. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/09/2016. 
Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir i) se a reclamação, 
prevista no art. 26, § 2º, I, do CDC, hábil a obstar a decadência do 
direito do consumidor de reclamar pelos vícios do produto, pode 
ser feita de forma verbal ou somente de forma documental e ii) 
consequentemente, se houve cerceamento de defesa à recorrente, em 
virtude do indeferimento da produção de prova testemunhal requerida. 
3. A lei não preestabelece uma forma para a realização da reclamação, 
exigindo apenas comprovação de que o fornecedor tomou ciência 
inequívoca quanto ao propósito do consumidor de reclamar pelos 
vícios do produto ou serviço. 4. A reclamação obstativa da decadência, 
prevista no art. 26, § 2º, I, do CDC, pode ser feita documentalmente - 
por meio físico ou eletrônico - ou mesmo verbalmente - pessoalmente 
ou por telefone - e, consequentemente, a sua comprovação pode 
dar-se por todos os meios admitidos em direito. 5. Admitindo-se que 
a reclamação ao fornecedor pode dar-se pelas mais amplas formas 
admitidas, sendo apenas exigível ao consumidor que comprove a sua 
efetiva realização, inviável o julgamento antecipado da lide, quando 
este pleiteou a produção de prova oral para tal desiderato. Ocorrência 
de cerceamento de defesa. 6. Recurso especial conhecido e provido. 
(REsp 1442597/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017) (grifou-se)
Desse modo, manifeste-se o autor sobre eventual decadência quanto 
ao vício do produto, querendo, no prazo de 10 dias. 
Após, conclusos.
Int.
Ji-Paraná/ 21 de novembro de 2019 
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Próximo ao Detan e BPM., Jardim 
Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-400 
Processo nº 7012092-23.2019.8.22.0005
REQUERENTE: JULIANO QUINTINO DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: GUILHERME FRABIO FERRAZ 
SILVA - SP379947
REQUERIDO: BANCO ITAÚ
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes 
intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a comparecerem 
à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na sala de audiências 
da CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, 
localizado à Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Próximo ao Detan e 
BPM., Jardim Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-400 , 
conforme informações abaixo:

Tipo: Conciliação Sala: Sala 2 Data: 04/03/2020 Hora: 11:20 
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a 
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser 
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo 
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da 
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade 
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar 
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de 
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca; 
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as 
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4) 
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) 
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu 
não comparecimento a qualquer das audiências designadas, 
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados 
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria 
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo 
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação, 
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo 
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da 
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, 
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de 
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive 
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às 
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas 
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar 
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de 
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada 
ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa 
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a 
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º, 
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas 
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e 
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de 
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE 
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão 
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente 
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para 
instruir do feito.
Ji-Paraná, 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio 
Bernardi, CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e 
BPM. Processo: 7008971-84.2019.8.22.0005 
Assunto:DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano 
Moral 
Parte autora: REQUERENTE: ROSANGELA APARECIDA DA 
CONCEICAO SAAR CPF nº 390.431.502-15, RUA CARAMUÁ 141 
URUPÁ - 76900-156 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO REQUERENTE: 
Parte requerida: REQUERIDO: LOJAS AMERICANAS S.A. CNPJ 
nº 33.014.556/1299-89, AVENIDA MARECHAL RONDON 1728, - 
DE 1548 A 1900 - LADO PAR CENTRO - 76900-136 - JI-PARANÁ 
- RONDÔNIA 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO REQUERIDO: 
JOÃO THOMAZ P. GONDIM OAB/RO 10.294
SENTENÇA
Trata-se de ação de indenização por danos morais, fundada em 
suposta falha na prestação do serviço de garantia de aparelho 
celular.
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Em síntese, a requerente alegou que comprou um aparelho 
celular, no dia 13/8/18, da marca Motorola, na empresa requerida, 
porém, com 10 dias de uso o aparelho apresentou defeito na 
tela e, ao procurar a requerida, essa alegou que a requerente 
deveria procurar o fabricante. Aduziu que entregou o aparelho à 
assistência do fabricante e que o referido demorou 30 dias para 
retornar, sendo que, no retorno, o celular apresentou o mesmo 
vício, tendo feito reclamação administrativa no Procon, devolvido 
o aparelho e optado pela restituição do valor investido. Alegou 
que passou aproximadamente 5 meses até resolver o problema e 
que a negativa da requerida em prestar assistência contribuiu para 
lhe causar grandes desconfortos e problemas, razão pela qual 
pleiteia indenização por danos morais.
O processo comporta julgamento antecipado, pois a prova 
documental é suficiente à solução do litígio.
Inicialmente, rejeito as preliminares arguidas, pois: a) o vício 
apresentado no produto é incontroverso, tanto que houve a 
devolução, ainda na fase administrativa, do valor pago pelo aparelho, 
portanto, a discussão acerca do defeito não é objeto destes autos, 
logo, não há falar em ilegitimidade de parte ou incompetência 
do juízo, ante a solidariedade das empresas que participam da 
cadeia de fornecimento do serviço e a desnecessidade de prova 
técnica; b) também não houve decadência/prescrição do direito da 
autora, pois não está reclamando do vício, o qual já foi resolvido 
extrajudicialmente, e, sim, de danos morais, que é relativo ao 
patrimônio imaterial da pessoa, o qual se submete ao prazo 
quinquenal previsto no artigo 27 do CDC “Art. 27. Prescreve em 
cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por 
fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, 
iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do 
dano e de sua autoria.”. 
No mérito, o pedido merece procedência porque o aparelho celular 
na atualidade é objeto muitas vezes de essencial importância para 
as atividades cotidianas do consumidor, sendo este entendimento 
reconhecido por importantes órgãos públicos, como o Departamento 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Nota Técnica n. 62/2010), 
Ministério Público Federal (Enunciado n. 8: “O aparelho de telefone 
celular é produto essencial, para os fins previstos no art. 18, § 3º, 
da Lei nº 8.078/90 (CDC).”, assim também pela jurisprudência, 
conforme a seguir:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. 
SOLIDARIEDADE ENTRE COMERCIANTE E FABRICANTE, 
AINDA MAIS EM SE TRATANDO DE TELEFONE CELULAR, 
TIDO COMO PRODUTO ESSENCIAL, OBRIGANDO À IMEDIATA 
SUBSTITUIÇÃO, CONFORME O ART. 18, § 3º, DO CDC. ADEMAIS, 
REMETIDO O APARELHO AO FABRICANTE HÁ MAIS DE ANO, 
ATÉ HOJE NÃO FOI REPARADO OU SUBSTITUÍDO. OBRIGAÇÃO 
DAS RÉS DE QUITAR O FINANCIAMENTO CONTRAÍDO PELA 
AUTORA PARA A AQUISIÇÃO DO TELEFONE. DANO MORAL 
CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71003750726, Primeira Turma 
Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, 
Julgado em 18/12/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 71003750726 
RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 18/12/2012, 
Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 
Justiça do dia 22/01/2013).
Logo, em razão da essencialidade do produto, somando ao vício 
no aparelho, que não foi resolvido de forma célere pela requerida, 
a requerente experimentou dano moral, pois, desde que comprou o 
celular permaneceu em idas e vindas à loja e à assistência, depois, 
precisou ir ao Procon, situação que obstou, por aproximadamente 
5 meses, que a requerente usasse plenamente o aparelho e ainda 
que percorresse via crucis desnecessária.
Assim, considerando que o ordenamento determina que o problema 
seja resolvido em até 30 dias (art. 18, § 1º, do CDC), constata-se 
ser desarrazoado a demora de aproximadamente 5 meses para 
solucionar a questão, mormente se tratando de notável empresa, a 
qual dispõe (ou deveria dispor) de operacionalização destinada a 
resolver infortúnios dessa natureza, evitando-se demandas judiciais 
nesse sentido.

Diante disso, é seguro afirmar que, por conta de tal situação 
retratada na inicial, a qual se originou da falha da prestação dos 
serviços por parte da requerida, o requerente, de fato, sofreu 
transtornos que afetaram sua vida privada, retirando-o de sua 
regular vivência e convivência, afetando-lhe o estado de espírito, 
sendo, pois, aptos a ensejarem a condenação da requerida ao 
pagamento da indenização por danos morais. Nesse sentido, 
colhe-se entendimento de nossa e. Turma Recursal:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. 
CORREÇÃO DO EQUÍVOCO. TABLET. DEFEITO LOGO APÓS 
A COMPRA. DEMORA NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. 
DANO MORAL E MATERIAL. PROPORCIONALIDADE E 
RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO SENTENÇA. RECURSO 
INOMINADO, Processo nº 7000668-72.2015.822.0021, Tribunal 
de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - Porto 
Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz Glodner Luiz Pauletto, Data de 
julgamento: 26/09/2017.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APARELHO CELULAR NOVO. 
DEFEITO LOGO APÓS A COMPRA. RESISTÊNCIA NA SOLUÇÃO 
DO DEFEITO. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL 
DEVIDOS. RECURSO INOMINADO, Processo nº 7000901-
69.2015.822.0021, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 
Turma Recursal - Porto Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz Glodner 
Luiz Pauletto, Data de julgamento: 24/07/2017.
Quanto ao valor indenizatório, embora a lei não estabeleça os 
parâmetros para fixação dos danos morais, impõe-se ao magistrado 
observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de 
modo a arbitrar os danos morais de forma moderada, que não seja 
irrisório a ponto de não desestimular o ofensor, e que não seja 
excessivo a ponto de configurar instrumento de enriquecimento 
sem causa.
Dessa forma, levando-se em consideração as peculiaridades do 
caso concreto, atento ao grau de culpa do ofensor, à gravidade do 
dano, à capacidade econômica das partes e a reprovabilidade da 
conduta ilícita, considero o valor de R$ 2.000,00 suficiente para 
compensar o autor pelos danos morais e apto a desestimular novas 
condutas ilícitas dessa natureza por parte da requerida.
Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais e, via 
de consequência, condeno a requerida a pagar à requerente 
indenização por dano moral, no montante de R$ 2.000,00, já 
atualizado nesta data, incidindo correção monetária e juros de 
mora de 1% ao mês a partir desta decisão.
Como corolário, resolvo o mérito e extingo o processo, com 
fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 
Sem custas e honorários (artigo 55 da Lei n. 9.099/1995). 
Com o trânsito em julgado, arquivem-se. 
Seguindo o Enunciado 5º do 1º Fojur de Rondônia, transitada em 
julgado esta decisão (10 dias após ciência da decisão), ficará a 
parte demandada automaticamente intimada para pagamento 
integral do quantum determinado (valor da condenação acrescido 
dos consectários legais determinados), em 15 (quinze) dias, nos 
moldes do art. 523, §1º, do CPC/15, sob pena de acréscimo de 
10% (dez por cento) sobre o montante total líquido e certo. 
Havendo pagamento voluntário do débito, expeça-se alvará em 
favor do(a) credor(a). 
Sobrevindo requerimento de cumprimento de sentença, com 
fundamento nas Diretrizes Gerais Judiciais, artigo 118, 124, VIII, 
XVI, XXXI, “a”, “b” e “e”, determino que a Secretaria retifique a 
autuação para cumprimento de sentença e encaminhe os autos 
à Contadoria Judicial quando necessário em ações oriundas da 
atermação ou, ainda, intime a parte exequente para apresentar 
planilha atualizada do débito, caso não tenha sido juntada ao feito. 
Somente então, os autos deverão vir conclusos.
Sentença registrada e publicada automaticamente via PJE.
Ji-Paraná/, 6 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Próximo ao Detan e BPM., Jardim 
Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-400 
Processo nº 7011502-46.2019.8.22.0005
REQUERENTE: IMPERATRIS DE CASTRO PAULA
Advogado do(a) REQUERENTE: IMPERATRIS DE CASTRO 
PAULA - RO2214
REQUERIDO: LOJAS CEM SA
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam 
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a 
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na 
sala de audiências da CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania, localizado à Rua Elias Cardoso Balau, 1220, 
Próximo ao Detan e BPM., Jardim Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO 
- CEP: 76907-400 , conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala 1 Data: 09/03/2020 Hora: 11:20 
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a 
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser 
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo 
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da 
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade 
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar 
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de 
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca; 
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as 
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4) 
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) 
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu 
não comparecimento a qualquer das audiências designadas, 
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados 
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria 
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo 
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação, 
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo 
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da 
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, 
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de 
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive 
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às 
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas 
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar 
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de 
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada 
ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa 
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a 
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º, 
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas 
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e 
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de 
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE 
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão 
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente 
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para 
instruir do feito.
Ji-Paraná, 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Próximo ao Detan e BPM., Jardim 
Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-400 
Processo nº 7012318-28.2019.8.22.0005
AUTOR: TANIA MARIA DIAS DA COSTA
Advogado do(a) AUTOR: LUIZ HENRIQUE FARIAS DA SILVA 
VIEIRA - RO9264
REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam 
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a 
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na 
sala de audiências da CEJUSC - Centro Judiciário de Solução 
de Conflitos e Cidadania, localizado à Rua Elias Cardoso Balau, 
1220, Próximo ao Detan e BPM., Jardim Aurélio Bernardi, Ji-
Paraná - RO - CEP: 76907-400 , conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala 2 Data: 09/03/2020 Hora: 08:00 
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive 
a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação 
(nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão 
ser apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não 
havendo acordo, poderá ser designada uma data para a realização 
da audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade 
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar 
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência 
de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva 
Comarca; 3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários 
mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de 
advogado; 4) Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente 
cientificada(s) de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da 
referida lei, o seu não comparecimento a qualquer das audiências 
designadas, implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os 
fatos narrados no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria 
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo 
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação, 
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo 
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da 
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 
45, Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob 
pena de revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, 
inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência 
do ato respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão 
comparecer às audiências designadas munidas dos números de 
suas respectivas contas bancárias para eventual formalização e 
efetivação do acordo, evitando-se o uso da conta judicial; 4) As 
partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos 
endereços, sob pena de se considerar como válida e eficaz a 
carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido 
no endereço constante dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) 
Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica 
expressamente consignada a possibilidade e advertência de 
inversão do ônus da prova, (art. 6º, cdc). 6) As partes deverão 
comparecer às audiências designadas na data, horário e 
endereço em que ser realizará a audiência, e que procuradores 
e preposto deverão comparecer munidos de poderes específicos 
para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE AUDIÊNCIA DE 
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão trazer para 
a audiência até três testemunhas – independentemente de 
intimação – e a documentação que julgarem necessárias para 
instruir do feito.
Ji-Paraná, 21 de novembro de 2019.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Próximo ao Detan e BPM., Jardim 
Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-400 
Processo nº 7011966-70.2019.8.22.0005
AUTOR: VITORIA CAROLINE COSTA PEREIRA DE FREITAS 
03224499281
Advogado do(a) AUTOR: MARILZA RAMOS NOGUEIRA - 
RO8730
RÉU: JANE FERREIRA LACERDA
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam 
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a 
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na 
sala de audiências da CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania, localizado à Rua Elias Cardoso Balau, 1220, 
Próximo ao Detan e BPM., Jardim Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO 
- CEP: 76907-400 , conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala 2 Data: 09/03/2020 Hora: 10:00 
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a 
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser 
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo 
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da 
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade 
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar 
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de 
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca; 
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as 
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4) 
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) 
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu 
não comparecimento a qualquer das audiências designadas, 
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados 
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria 
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo 
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação, 
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo 
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da 
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, 
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de 
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive 
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às 
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas 
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar 
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de 
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada 
ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa 
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a 
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º, 
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas 
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e 
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de 
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE 
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão 
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente 
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para 
instruir do feito.
Ji-Paraná, 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Próximo ao Detan e BPM., Jardim 
Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-400 
Processo n°: 7009893-28.2019.8.22.0005
AUTOR: PEDRO HENRIQUE REZENDE
Advogados do(a) AUTOR: SILVIA LETICIA CALDEIRA E SILVA - 
RO 2661, JOZIMEIRE BATISTA DOS SANTOS - RO 8838
RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A.
Intimação
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, 
FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a requerer o que entender de 
direito, no prazo de 5 (cinco) dias - (ID - 32499882; AR NEGATIVO 
DA REQUERIDA). 
Ji-Paraná, 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Próximo ao Detan e BPM., Jardim 
Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-400 
Processo nº 7012402-29.2019.8.22.0005
AUTOR: ANNA LUIZA SOARES DINIZ DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: IASMINI SCALDELAI DAMBROS - 
RO7905
REQUERIDO: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam 
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a 
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na 
sala de audiências da CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania, localizado à Rua Elias Cardoso Balau, 1220, 
Próximo ao Detan e BPM., Jardim Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO 
- CEP: 76907-400 , conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala 1 Data: 02/03/2020 Hora: 11:20 
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a 
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser 
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo 
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da 
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade 
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar 
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de 
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca; 
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as 
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4) 
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) 
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu 
não comparecimento a qualquer das audiências designadas, 
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados 
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria 
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo 
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação, 
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo 
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da 
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, 
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de 
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive 
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às 
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas 
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contas bancárias para eventual formalização e efetivação do 
acordo, evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão 
comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços, sob 
pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação 
enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço 
constante dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando 
de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente 
consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus da 
prova, (art. 6º, cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências 
designadas na data, horário e endereço em que ser realizará a 
audiência, e que procuradores e preposto deverão comparecer 
munidos de poderes específicos para transacionar; 7) EM SE 
TRATANDO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, 
As partes poderão trazer para a audiência até três testemunhas 
– independentemente de intimação – e a documentação que 
julgarem necessárias para instruir do feito.
Ji-Paraná, 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio 
Bernardi, CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e 
BPM. Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio 
Bernardi, CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 
Processo: 7008293-69.2019.8.22.0005 
Assunto: DIREITO DO CONSUMIDOR, Fornecimento de Energia 
Elétrica 
Valor da ação: R$ 10.285,52
REQUERENTE: ROSENEIDE VIDAL DA SILVA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: LISDAIANA FERREIRA LOPES 
OAB nº RO9693, ELIANE JORDAO DE SOUZA OAB nº RO9652, 
GEOVANE CAMPOS MARTINS OAB nº RO7019
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado 
mutirão para processos envolvendo o assunto tratado nestes 
autos (incorporação de rede de energia elétrica e indenização 
decorrente), com previsão para meados do mês de fevereiro 
de 2020 (possivelmente dias 18, 19 e 20), tendo em vista a 
proximidade do recesso forense e consequente suspensão de 
prazos processuais entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro 
(artigo 220 do CPC), além do esgotamento de pauta para este 
ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.
br/noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-
em-mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-
impasses-envolvendo-energisa, o que recomenda a realização 
de mutirão também neste Juizado, considerando ainda o número 
substancial de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o 
excesso de serviço forense pelo expressivo aumento no volume 
de distribuições de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, 
querendo, no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo 
esgotamento eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de 
mais de uma centena de ações, excepcionalmente, encerradas as 
manifestações das partes conforme acima, aguarde-se suspenso 
na Serventia, até ulterior deliberação.

Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7011398-
54.2019.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Material 
Valor da ação: R$ 11.683,25
AUTOR: EILSON DE SOUZA FIGUEIREDO 
ADVOGADO DO AUTOR: FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA 
FILHO OAB nº RO2935, PABLO HENRIQUE DE SOUZA MIRANDA 
OAB nº RO8565
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado mutirão para 
processos envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação 
de rede de energia elétrica e indenização decorrente), com previsão 
para meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 
18, 19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense 
e consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7008925-
95.2019.8.22.0005 
Assunto: Adimplemento e Extinção 
Valor da ação: R$ 9.179,86
REQUERENTE: SAMUEL ARAUJO ALCANTARA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: ANTONIO CLOVES LEAL DA 
SILVA OAB nº RO4331
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado mutirão para 
processos envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação 
de rede de energia elétrica e indenização decorrente), com previsão 
para meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 
18, 19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense 
e consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7009658-
61.2019.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não 
Fazer 
Valor da ação: R$ 7.737,15

REQUERENTE: JOSE MARIA LEMOS 
ADVOGADO DO REQUERENTE: EDSON VIEIRA DOS SANTOS 
OAB nº RO4373
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado mutirão para 
processos envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação 
de rede de energia elétrica e indenização decorrente), com previsão 
para meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 
18, 19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense 
e consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7009687-
14.2019.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 
Material, Fornecimento de Energia Elétrica 
Valor da ação: R$ 8.591,89
AUTOR: JOAO LINO CRESPINO 
ADVOGADO DO AUTOR: ROBSON FERREIRA PEGO OAB nº 
RO6306
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado mutirão para 
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processos envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação 
de rede de energia elétrica e indenização decorrente), com previsão 
para meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 
18, 19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense 
e consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Próximo ao Detan e BPM., Jardim 
Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-400 
Processo nº 7012362-47.2019.8.22.0005
REQUERENTE: IDALINA BORBOREMA DE SA
Advogado do(a) REQUERENTE: MAURICIO MOYSES CORILACO 
- RO10404
REQUERIDO: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam 
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a 
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na 
sala de audiências da CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania, localizado à Rua Elias Cardoso Balau, 1220, 
Próximo ao Detan e BPM., Jardim Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO 
- CEP: 76907-400 , conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala 2 Data: 02/03/2020 Hora: 11:20 
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a 
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser 
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo 
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da 
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade 
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar 
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de 
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca; 
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as 

partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4) 
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) 
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu 
não comparecimento a qualquer das audiências designadas, 
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados 
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria 
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo 
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação, 
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo 
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da 
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 
45, Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob 
pena de revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, 
inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência 
do ato respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão 
comparecer às audiências designadas munidas dos números de 
suas respectivas contas bancárias para eventual formalização e 
efetivação do acordo, evitando-se o uso da conta judicial; 4) As 
partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos 
endereços, sob pena de se considerar como válida e eficaz a 
carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido 
no endereço constante dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) 
Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica 
expressamente consignada a possibilidade e advertência de 
inversão do ônus da prova, (art. 6º, cdc). 6) As partes deverão 
comparecer às audiências designadas na data, horário e 
endereço em que ser realizará a audiência, e que procuradores 
e preposto deverão comparecer munidos de poderes específicos 
para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE AUDIÊNCIA DE 
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão trazer para 
a audiência até três testemunhas – independentemente de 
intimação – e a documentação que julgarem necessárias para 
instruir do feito.
Ji-Paraná, 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio 
Bernardi, CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e 
BPM. PROCESSO: 7011446-13.2019.8.22.0005
Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: MARIA RITA NETA
ADVOGADO DO REQUERENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA
REQUERIDOS: ESTADO DE RONDÔNIA, MUNICIPIO DE JI-
PARANA
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: PROCURADORIA GERAL 
DO ESTADO DE RONDÔNIA, PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
DECISÃO
1- Considerando que o Estado de Rondônia não providenciou 
agendamento para exame de cateterismo cardíaco, conforme 
decisão liminar, procedi com o sequestro solicitado no valor de R$ 
3.500,00 como forma de resguardar a efetividade do provimento 
jurisdicional.
2- Em sendo o caso, aguarde-se a resposta da ordem de bloqueio 
via sistema BacenJud. Se positiva, expeça-se alvará judicial, dando 
ciência e advertindo ao responsável do dever de prestar contas 
(Nota Fiscal) no prazo de 15 dias, a contar da data da liberação 
do alvará para a compra de medicamento ou, se for o caso, do 
ato médico (consulta, exame e cirurgia), sob pena de restituição 
dos valores levantados. Deverá a parte requerer DESCONTO 
para pagamento à vista, cabendo efetuar a devolução do valor 
excedente ao juízo.
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3 - Em tempo, consigno que mesmo diante da presente medida, 
persiste a obrigação da parte autora de buscar prioritária e 
administrativamente o cumprimento da obrigação pelo(s) réu(s) 
todas as vezes que o procedimento for necessário. Consigno ainda, 
no pedido administrativo/ofício deve ser informado a existência de 
sentença condenatória ou com liminar (tutela antecipada) concedida 
em sentença recorrível, se for o caso.
4 - Em caso de alteração/suspensão/interrupção dos procedimentos, 
deverá a parte autora ou responsável informar aos autos e 
comprovar a devolução de eventual valor existente.
5- Aguarde-se o decurso do prazo para contestação/impugnação e/
ou da prestação de contas (se for o caso), e após, façam os autos 
conclusos para sentença.
Obs. Consigno que, os autos somente deverão vir conclusos após 
as diligências acima. E, decorrido o prazo descrito no item “2” sem 
a apresentação da prestação de contas, desde já autorizo o cartório 
a reiterar a intimação da parte autora.
Ji-Paraná, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7009775-
52.2019.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Material, Incorporação Imobiliária 
Valor da ação: R$ 8.692,62
REQUERENTE: LEONORA RICARDO DE SOUZA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: ELIERSON FABIAN VIEIRA DA 
SILVA OAB nº RO7330
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado mutirão para 
processos envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação 
de rede de energia elétrica e indenização decorrente), com previsão 
para meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 
18, 19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense 
e consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.

Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7011979-
69.2019.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Material 
Valor da ação: R$ 14.747,87
REQUERENTES: JOSE LUIZ DOS SANTOS, VALDINEI OLIVEIRA 
ALMEIDA 
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: SAYMON DA SILVA 
RODRIGUES OAB nº RO7622
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado mutirão para 
processos envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação 
de rede de energia elétrica e indenização decorrente), com previsão 
para meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 
18, 19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense 
e consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7011399-
39.2019.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Material 
Valor da ação: R$ 6.897,35
AUTOR: ALDEIR OLIVEIRA DOS SANTOS 
ADVOGADO DO AUTOR: IVAN PINTO DE FARIAS OAB nº 
RO10545, FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA FILHO OAB nº 
RO2935, PABLO HENRIQUE DE SOUZA MIRANDA OAB nº 
RO8565
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado mutirão para 
processos envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação 
de rede de energia elétrica e indenização decorrente), com previsão 
para meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 
18, 19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense 
e consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio 
Bernardi, CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e 
BPM. - Processo: 7005293-61.2019.8.22.0005 
Assunto:Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 
Cadastro de Inadimplentes, Citação 
Parte autora: REQUERENTE: FLAVIA ALZIRA CARVALHO 
CHAGAS CPF nº 764.372.052-53, RUA ANGELIM 261, - 
ATÉ 339/340 JORGE TEIXEIRA - 76912-880 - JI-PARANÁ - 
RONDÔNIA 

Advogado da parte autora: ADVOGADO DO REQUERENTE: 
SOLANGE APARECIDA DA SILVA OAB nº RO1153, PATRICIA 
MACHADO DA SILVA OAB nº RO9799 
Parte requerida: REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA 
DE CARTOES LTDA. CNPJ nº 21.600.988/0001-08, ALAMEDA 
RIO NEGRO 503 ALPHAVILLE INDUSTRIAL - 06454-000 - 
BARUERI - SÃO PAULO 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO REQUERIDO: 
VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB nº 
MT4676 
DECISÃO
1. Procedeu-se a penhora via sistema Bacenjud, já constando 
o valor da multa (art. 523, § 1º, do CPC), a qual restou positiva, 
consoante anexo.
2. Converto o bloqueio em penhora. 
3. Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar, no prazo 
de 15 dias. Transcorrido o prazo sem impugnação, expeça-se 
alvará judicial. 
4. Após, venham conclusos para julgamento e extinção do 
cumprimento da sentença. 
5. Havendo impugnação, intime-se o exequente para se manifestar, 
no prazo de 10 dias. Após, façam os autos conclusos para 
decisão.
Int.
Ji-Paraná, quinta-feira, 21 de novembro de 2019.
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7008409-
75.2019.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Material, Incorporação Imobiliária 
Valor da ação: R$ 16.964,71
REQUERENTE: CARLOS ALBERTO DE CASTRO SILVA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: VANESSA SALDANHA VIEIRA 
OAB nº RO3587
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado mutirão para 
processos envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação 
de rede de energia elétrica e indenização decorrente), com previsão 
para meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 
18, 19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense 
e consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
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Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7010061-
30.2019.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 
Material, Fornecimento de Energia Elétrica 
Valor da ação: R$ 9.524,54
REQUERENTE: SILSO RODRIGUES DA SILVA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: ARIANE CRISTINA RIBAS 
VICARI OAB nº RO9476, CARLINI BELTRAMINI OAB nº RO9075
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado mutirão para 
processos envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação 
de rede de energia elétrica e indenização decorrente), com previsão 
para meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 
18, 19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense 
e consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.

Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Procedimento 
do Juizado Especial Cível
Abatimento proporcional do preço 
7012357-25.2019.8.22.0005
AUTOR: VALDECIR SANCHEZ MOREIRA, 2 LINHA GLEBA G 
LOTE 109, SITIO ZONA RURAL - 76915-500 - NOVA LONDRINA 
(JI-PARANÁ) - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: SOLANGE MENDES CODECO 
PEREIRA OAB nº RO2949
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON , 
RUA ALUÍZIO FERREIRA 327, - ATÉ 289/290 CENTRO - 76900-
024 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: ENERGISA RONDÔNIA
SENTENÇA 
Relatório dispensado, nos termos do art. 38, caput, da Lei n. 
9.099/95.
Trata se de ação de reparação de danos materiais referente à 
construção de subestação de energia elétrica. 
Analisando os documentos juntados na inicial, verifica-se que a 
parte autora não é legitima para a propositura da presente ação, 
pois não foi ela quem despendeu valores para a construção da 
subestação, mas, sim, terceiro, conforme consta na ART e projeto 
de subestação juntados aos autos. A qualidade de proprietário 
posterior do imóvel onde foi construída a subestação, por si só, 
não a autoriza a ingressar com a ação de ressarcimento de danos 
materiais.
O art. 18 do CPC é claro ao dispor que “Ninguém poderá pleitear 
direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo 
ordenamento jurídico”.
Nos termos do citado artigo tem legitimidade para exigir a 
reparação quem realmente despendeu recursos para a construção 
da subestação, o que não ocorreu no caso em comento. Esse é o 
entendimento perfilhado pela egrégia Turma Recursal. Confira-se:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. REDE 
DE ELETRIFICAÇÃO RURAL.RESSARCIMENTO VALORES 
DISPENDIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO ILEGITIMIDADE ATIVA 
RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. Somente 
é legítimo para reclamar a restituição dos valores despendidos na 
construção de subestação de energia elétrica rural aquele que 
efetivamente desembolsou valores para sua efetivação, podendo a 
questão ser analisada de ofício, por tratar-se de matéria de ordem 
pública. (Processo: 7000410- 72.2018.8.22.0016 - RECURSO 
INOMINADO (460) Relator: ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA Data 
distribuição: 08/11/2018 07:34:29 Data julgamento: 25/02/2019). 
CONSUMIDOR. CERON. CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA. 
SUBESTAÇÃO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VALORES. 
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA SUSCITADA DE 
OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 
MÉRITO. RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7000656-
86.2018.822.0010, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 
Turma Recursal - Porto Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz José 
Torres Ferreira, Data de julgamento: 08/07/2019.
Diante do exposto, evidenciada a ausência de legitimidade 
ativa, extingo o processo, sem resolução do mérito, nos termos do 
artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem custas e honorários.
Transitada em julgado, arquivem-se.
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Sentença registrada automaticamente e partes intimadas via DJE.
Ji-Paraná, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7011636-
73.2019.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia 
Elétrica 
Valor da ação: R$ 8.858,02
REQUERENTES: CLEMENTE PEREIRA DE VASCONCELOS, 
MARIZETE MARTINS DE CARVALHO SANTOS 
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: Mariza Preisghe Viana OAB 
nº RO9760
REQUERIDO: ENERGISA S/A 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado mutirão para 
processos envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação 
de rede de energia elétrica e indenização decorrente), com previsão 
para meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 
18, 19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense 
e consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7009878-
59.2019.8.22.0005 

Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer 
Valor da ação: R$ 11.257,92
REQUERENTES: ADAO TERRES DE OLIVEIRA, EDISON 
AMANCIO DA SILVA, ANTONIO PEREIRA 
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: NAIANY CRISTINA LIMA 
OAB nº RO7048
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado mutirão para 
processos envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação 
de rede de energia elétrica e indenização decorrente), com previsão 
para meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 
18, 19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense 
e consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio 
Bernardi, CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e 
BPM. - Processo: 7004506-03.2017.8.22.0005 
Assunto:Protesto Indevido de Título 
Parte autora: EXEQUENTE: NILZA ROSA MARIA DA SILVA CPF 
nº 019.867.707-37, RUA B 547, - DE 205/206 A 579/580 MÁRIO 
ANDREAZZA - 76913-082 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
ADILSON PRUDENTE DE OLIVEIRA OAB nº RO5314, GENECI 
ALVES APOLINARIO OAB nº RO1007 
Parte requerida: EXECUTADOS: MICHEL SUPLEMENTOS 
ALIMENTARES LTDA - ME CNPJ nº 13.592.250/0001-00, 
ALAMEDA DOS TUPINAS 33, CONJ 901 6VG PLANALTO 
PAULISTA - 04069-000 - SÃO PAULO - SÃO PAULO, SUL 
INVEST SECURITIZADORA S/A CNPJ nº 11.181.400/0001-67, 
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RUA MARECHAL DEODORO 869, - DE 0767/768 A 1473/1474 
CENTRO - 80060-010 - CURITIBA - PARANÁ 
Advogado da parte requerida: ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: 
SANDRA MARA SILVEIRA TOMASONI OAB nº PR69730 
DECISÃO
1. Procedeu-se a penhora via sistema Bacenjud, já constando 
o valor da multa (art. 523, § 1º, do CPC), a qual restou positiva, 
consoante anexo.
2. Converto o bloqueio em penhora. 
3. Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar, no prazo 
de 15 dias. Transcorrido o prazo sem impugnação, expeça-se 
alvará judicial. 
4. Após, venham conclusos para julgamento e extinção do 
cumprimento da sentença. 
5. Havendo impugnação, intime-se o exequente para se manifestar, 
no prazo de 10 dias. Após, façam os autos conclusos para 
decisão.
Int.
Ji-Paraná, quinta-feira, 21 de novembro de 2019.
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7011871-
40.2019.8.22.0005 
Assunto: Abatimento proporcional do preço 
Valor da ação: R$ 12.080,10
REQUERENTE: ADAO GOUVEIA DA SILVA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: SOLANGE MENDES CODECO 
PEREIRA OAB nº RO2949
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado mutirão para 
processos envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação 
de rede de energia elétrica e indenização decorrente), com previsão 
para meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 
18, 19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense 
e consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.

Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Próximo ao Detan e BPM., Jardim 
Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-400 
Processo nº 7012008-22.2019.8.22.0005
AUTOR: LUCIANA PEREIRA
Advogado do(a) AUTOR: LUANA GOMES DOS SANTOS - 
RO8443
RÉU: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam 
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a 
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na 
sala de audiências da CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania, localizado à Rua Elias Cardoso Balau, 1220, 
Próximo ao Detan e BPM., Jardim Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO 
- CEP: 76907-400 , conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala 4 Data: 04/03/2020 Hora: 11:20 
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a 
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser 
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo 
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da 
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade 
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar 
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de 
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca; 
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as 
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4) 
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) 
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu 
não comparecimento a qualquer das audiências designadas, 
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados 
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria 
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo 
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação, 
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo 
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da 
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, 
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de 
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive 
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às 
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas 
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar 
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de 
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada 
ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa 
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jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a 
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º, 
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas 
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e 
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de 
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE 
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão 
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente 
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para 
instruir do feito.
Ji-Paraná, 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 7011010-
25.2017.8.22.0005
REQUERENTE: FRANCIELY DA SILVA GAMA CPF nº 
008.351.242-07, RUA GONÇALVES DIAS 1276, - DE 1130/1131 
A 1558/1559 JARDIM PRESIDENCIAL - 76901-022 - JI-PARANÁ 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: GEOVANE CAMPOS MARTINS 
OAB nº RO7019, NAIANY CRISTINA LIMA OAB nº RO7048
REQUERIDO: LOJAS SP LTDA - ME CNPJ nº 20.255.069/0001-73, 
AVENIDA BRASIL 490, - DE 478/479 A 813/814 NOVA BRASÍLIA 
- 76908-408 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: BARBARA MARIA MOTTA DE 
OLIVEIRA OAB nº RO8849
DECISÃO
A parte autora protocolou aos autos INCIDENTE DE 
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
De acordo com as novas regras do CPC em vigor, a desconsideração 
da personalidade, passou a ser tratada como um incidente autuado 
e processado em apartado, o qual enseja a suspensão do processo 
principal para regular deliberação judicial.
Ocorre que, de acordo a legislação específica, artigo 2º da Lei 
9.099/95, “o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 
simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 
buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação”. 
E ainda, o art. 29 dispõe que “serão decididos de plano todos os 
incidentes que possam interferir no regular prosseguimento da 
audiência. As demais questões serão decididas na sentença”.
Logo, resta conclusivo que em sede de Juizados Especiais, o 
incidente deve ser processado e julgado de plano, no curso do 
processo principal, em especial por questões de celeridade, 
economia e simplicidade, já que é interesse do juízo com base em 
seus princípios informadores a rápida solução do litígio.
No caso específico em exame, a empresa executada foi condenada 
ao pagamento do valor de R$ 4.000,00, a título de indenização por 
danos morais (id. 22405497). Não houve recurso e, após o trânsito 
em julgado, este juízo determinou a penhora de valores via Bacenjud 
e Renajud, resultando infrutíferas tais diligências (id. 24051035), 
bem como penhora de bens na sede da empresa, também sem 
sucesso (id. 30677330). Na ocasião, o sócio-proprietário informou 
que a empresa fechou e não possui bens passíveis de penhora. 
Com base nessa informação, procedi consulta via Infojud (protocolo 
n. 20191118001470), não tendo, a partir de 2016 registro de IRPJ, 
constando ainda o mesmo endereço já diligenciado nestes autos 
nas informações cadastrais, o que indica o encerramento irregular 
e inexistência ou ocultação de bens.
Assim, tendo em vista as informações acima, considerando também 
que a executada em nenhum momento veio nos autos para saldar a 
dívida ou oferecer bens à penhora, considerando ainda tratar-se de 
direito envolvendo relação de consumo, entendo cabível o incidente 
de desconsideração da personalidade jurídica, observando-se os 
pressupostos previstos em lei, nos termos do art. 133 e seguintes 
do CPC em vigor e o disposto no artigo 28 e seguintes do CDC. 

Em cumprimento ao disposto no artigo 135, citem-se e intimem-
se os proprietários/sócios da pessoa jurídica executada (PAULO 
HENRIQUE RAK CALDEIRA DA SILVA e ANA LETÍCIA RAK 
CALDEIRA DA SILVA (endereço no doc. do id. 22358563) para 
manifestarem-se e requererem as provas cabíveis no prazo de 15 
(quinze) dias. 
Sem prejuízo, ordenei o bloqueio de valores e bens, via Bacenjud 
e Renajud, com fundamento no disposto no artigo 854 do CPC 
e Enunciado n. 147 do Fonaje, sendo o resultado negativo para 
valores e veículos livres de ônus, conforme anexos.
Após contestação dos requeridos, ou decurso do prazo para 
tanto, vista à parte autora para impugnação e para requerer o que 
entender cabível no prazo de 05 (cinco) dias.
Por fim, faça-se conclusão dos autos para que o juízo resolva o 
incidente por meio de decisão interlocutória, nos termos do artigo 
136 do CPC em vigor.
Cumpra-se. Intimem-se. Citem-se.
Ji-Paraná,quinta-feira, 21 de novembro de 2019.
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Próximo ao Detan e BPM., Jardim 
Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-400 
Processo nº 7012434-34.2019.8.22.0005
AUTOR: CELMA APARECIDA DA SILVA
REQUERIDO: AURIZELIA RIBEIRO DOURADO
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam 
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a 
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na 
sala de audiências da CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania, localizado à Rua Elias Cardoso Balau, 1220, 
Próximo ao Detan e BPM., Jardim Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO 
- CEP: 76907-400 , conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala 1 Data: 24/01/2020 Hora: 11:20 
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a 
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser 
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo 
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da 
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade 
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar 
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de 
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca; 
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as 
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4) 
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) 
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu 
não comparecimento a qualquer das audiências designadas, 
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados 
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria 
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo 
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação, 
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo 
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da 
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, 
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de 
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive 
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às 
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audiências designadas munidas dos números de suas respectivas 
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar 
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de 
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada 
ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa 
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a 
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º, 
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas 
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e 
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de 
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE 
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão 
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente 
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para 
instruir do feito.
Ji-Paraná, 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Próximo ao Detan e BPM., Jardim 
Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-400 
Processo nº 7012508-88.2019.8.22.0005
AUTOR: KIARA APARECIDA VENTORIN
Advogados do(a) AUTOR: PAULO AFONSO FONSECA DA 
FONSECA JUNIOR - RO5477, DIEGO RODRIGO DE OLIVEIRA 
DOMINGUES - RO5963
RÉU: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam 
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a 
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na 
sala de audiências da CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania, localizado à Rua Elias Cardoso Balau, 1220, 
Próximo ao Detan e BPM., Jardim Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO 
- CEP: 76907-400 , conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala 2 Data: 09/03/2020 Hora: 08:40 
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a 
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser 
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo 
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da 
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade 
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar 
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de 
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca; 
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as 
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4) 
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) 
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu 
não comparecimento a qualquer das audiências designadas, 
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados 
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria 
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo 
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação, 
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo 
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da 
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, 
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de 
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive 
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 

respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às 
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas 
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar 
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de 
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada 
ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa 
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a 
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º, 
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas 
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e 
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de 
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE 
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão 
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente 
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para 
instruir do feito.
Ji-Paraná, 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7009691-
51.2019.8.22.0005 
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer 
Valor da ação: R$ 8.912,37
REQUERENTE: EILSON DE SOUZA FIGUEIREDO 
ADVOGADO DO REQUERENTE: NAIANY CRISTINA LIMA OAB 
nº RO7048
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado mutirão para 
processos envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação 
de rede de energia elétrica e indenização decorrente), com previsão 
para meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 
18, 19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense 
e consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
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Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio 
Bernardi, CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e 
BPM. - Processo: 7010956-93.2016.8.22.0005 
Assunto:Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não 
Fazer 
Parte autora: EXEQUENTE: MARIA ANA MIGUEL EUZEBIO CPF 
nº 350.519.812-91, RUA NATAL CARVALHO DA SILVA 1434 
BOSQUE DOS IPÊS - 76901-395 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO EXEQUENTE: SYRNE 
LIMA FELBERK DE ALMEIDA OAB nº RO3186 
Parte requerida: EXECUTADO: COMPANHIA DE ÁGUAS E 
ESGOSTOS DE RONDÔNIA - CAERD CNPJ nº 05.914.254/0001-
39, RUA MENEZES FILHO 1672, - ATÉ 1739/1740 JARDIM DOS 
MIGRANTES - 76900-751 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO EXECUTADO: 
ROBERTA DE OLIVEIRA LIMA PAES OAB nº RO1568 
DECISÃO
1. Procedeu-se a penhora via sistema Bacenjud, já constando 
o valor da multa (art. 523, § 1º, do CPC), a qual restou positiva, 
consoante anexo.
2. Converto o bloqueio em penhora. 
3. Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar, no prazo 
de 15 dias. Transcorrido o prazo sem impugnação, expeça-se 
alvará judicial. 
4. Após, venham conclusos para julgamento e extinção do 
cumprimento da sentença. 
5. Havendo impugnação, intime-se o exequente para se manifestar, 
no prazo de 10 dias. Após, façam os autos conclusos para 
decisão.
Int.
Ji-Paraná, quinta-feira, 21 de novembro de 2019.
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7012507-
06.2019.8.22.0005 
Assunto: Direito de Imagem, Citação, Obrigação de Fazer / Não 
Fazer 
Valor da ação: R$ 13.116,00
REQUERENTE: JACIRA CARDOSO FELIPE 
ADVOGADO DO REQUERENTE: D ANY DA PENHA SANTOS 
COSSUOL OAB nº RO5463
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado mutirão para 

processos envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação 
de rede de energia elétrica e indenização decorrente), com previsão 
para meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 
18, 19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense 
e consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7012059-
33.2019.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Material 
Valor da ação: R$ 17.845,12
REQUERENTE: CELSO DOS SANTOS 
ADVOGADO DO REQUERENTE: IASMINI SCALDELAI DAMBROS 
OAB nº RO7905, CELSO DOS SANTOS OAB nº RO1092
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado mutirão para 
processos envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação 
de rede de energia elétrica e indenização decorrente), com previsão 
para meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 
18, 19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense 
e consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-



683DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7010552-
37.2019.8.22.0005 
Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano 
Material, Energia Elétrica 
Valor da ação: R$ 9.850,80
REQUERENTES: LUIZ MARTINS DE MELO, MARIA DE FATIMA 
DE MELO 
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: MARLETE MARIA DA 
CRUZ CORREA DA SILVA OAB nº RO416, ALISSON HENRIQUE 
GONCALVES ROSARIO OAB nº RO8930
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. Anote-se a prioridade 
processual, por se tratar de idoso.
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado mutirão para 
processos envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação 
de rede de energia elétrica e indenização decorrente), com previsão 
para meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 
18, 19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense 
e consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.

Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7010216-
33.2019.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Material 
Valor da ação: R$ 10.638,00
REQUERENTE: LAUDINEUMA GONCALVES 
ADVOGADO DO REQUERENTE: SAYMON DA SILVA 
RODRIGUES OAB nº RO7622
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado mutirão para 
processos envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação 
de rede de energia elétrica e indenização decorrente), com previsão 
para meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 
18, 19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense 
e consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
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Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7008746-
64.2019.8.22.0005 
Assunto: Pagamento, Correção Monetária, Indenização por Dano 
Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia 
Elétrica, Honorários Advocatícios, Intimação / Notificação 
Valor da ação: R$ 14.836,01
REQUERENTE: ADAO CASEMIRI DE SA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: MARLENE SGORLON OAB nº 
RO8212
REQUERIDO: CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDONIA S/A 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de 
Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da coordenadora 
do setor, em comum acordo com a concessionária pública, ficou 
previamente acordado que será realizado mutirão para processos 
envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação de rede de 
energia elétrica e indenização decorrente), com previsão para meados 
do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 18, 19 e 20), tendo 
em vista a proximidade do recesso forense e consequente suspensão 
de prazos processuais entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro 
(artigo 220 do CPC), além do esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial de 
ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de serviço 
forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições de ações 
neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no prazo 
de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma centena 
de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações das partes 
conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, até ulterior 
deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 

Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7009564-
16.2019.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 
Material 
Valor da ação: R$ 12.612,70
REQUERENTE: JENARIO APOLINARIO BRAGA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: DAIANE GRACIELY SILVA 
COSTA OAB nº RO9471
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado mutirão para 
processos envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação 
de rede de energia elétrica e indenização decorrente), com previsão 
para meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 
18, 19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense 
e consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio 
Bernardi, CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e 
BPM. - Processo: 7006853-38.2019.8.22.0005 
Assunto:DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano 
Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 
Parte autora: AUTOR: LUZIA CARDOSO DO NASCIMENTO 
ALVES CPF nº 497.622.572-00, RUA DAS PALMARES 63 PARK 
AMAZONAS - 76907-163 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: ANDERSON 
CARLOS MORAIS MELO OAB nº RO9077, STEPHANI ALICE 
OLIVEIRA VIAL OAB nº RO4851 
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Parte requerida: RÉU: AVON COSMETICOS LTDA. CNPJ nº 
56.991.441/0001-57, AVENIDA INTERLAGOS 4300, PRÉDIO 
ADM. 1/2 ANDAR SANTO AMARO - 04660-007 - SÃO PAULO - 
SÃO PAULO 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU: HORACIO 
PERDIZ PINHEIRO NETO OAB nº RS157407 
DECISÃO
1. Altere-se a classe processual para “cumprimento de sentença”. 
Procedeu-se a penhora via sistema Bacenjud, já constando o valor 
da multa (art. 523, § 1º, do CPC), a qual restou positiva, consoante 
anexo.
2. Converto o bloqueio em penhora. 
3. Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar, no prazo 
de 15 dias. Transcorrido o prazo sem impugnação, expeça-se 
alvará judicial. 
4. Após, venham conclusos para julgamento e extinção do 
cumprimento da sentença. 
5. Havendo impugnação, intime-se o exequente para se manifestar, 
no prazo de 10 dias. Após, façam os autos conclusos para 
decisão.
Int.
Ji-Paraná, quinta-feira, 21 de novembro de 2019.
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio 
Bernardi, CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e 
BPM. - Processo: 7004945-14.2017.8.22.0005 
Assunto:Indenização por Dano Moral 
Parte autora: EXEQUENTE: IRIS FERREIRA DE MORAIS CPF nº 
898.714.052-00, RUA WADIH SAID KLAIME 1470 BOSQUE DOS 
IPÊS - 76901-392 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO EXEQUENTE: SYRNE 
LIMA FELBERK DE ALMEIDA OAB nº RO3186 
Parte requerida: CAERD 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO EXECUTADO: 
LORENA GIANOTTI BORTOLETE OAB nº RO8303, MARCIO 
FABIO ALVES DA SILVA JUNIOR OAB nº RO8624, CLAYTON 
CONRAT KUSSLER OAB nº RO3861 
DECISÃO
1. Procedeu-se a penhora via sistema Bacenjud, já constando 
o valor da multa (art. 523, § 1º, do CPC), a qual restou positiva, 
consoante anexo.
2. Converto o bloqueio em penhora. 
3. Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar, no prazo 
de 15 dias. Transcorrido o prazo sem impugnação, expeça-se 
alvará judicial. 
4. Após, venham conclusos para julgamento e extinção do 
cumprimento da sentença. 
5. Havendo impugnação, intime-se o exequente para se manifestar, 
no prazo de 10 dias. Após, façam os autos conclusos para 
decisão.
Int.
Ji-Paraná, quinta-feira, 21 de novembro de 2019.
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio 
Bernardi, CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e 
BPM. - Processo: 7003802-87.2017.8.22.0005 

Assunto:Indenização por Dano Moral 
Parte autora: EXEQUENTE: ANDREA ALVES ALFAMA CPF nº 
800.401.102-06, RUA WADIH SAID KLAIME 1370 BOSQUE DOS 
IPÊS - 76901-392 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO EXEQUENTE: SYRNE 
LIMA FELBERK DE ALMEIDA OAB nº RO3186 
Parte requerida: CAERD 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO EXECUTADO: 
MARICELIA SANTOS FERREIRA DE ARAUJO OAB nº RO324 
DECISÃO
1. Procedeu-se a penhora via sistema Bacenjud, já constando 
o valor da multa (art. 523, § 1º, do CPC), a qual restou positiva, 
consoante anexo.
2. Converto o bloqueio em penhora. 
3. Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar, no prazo 
de 15 dias. Transcorrido o prazo sem impugnação, expeça-se 
alvará judicial. 
4. Após, venham conclusos para julgamento e extinção do 
cumprimento da sentença. 
5. Havendo impugnação, intime-se o exequente para se manifestar, 
no prazo de 10 dias. Após, façam os autos conclusos para 
decisão.
Int.
Ji-Paraná, quinta-feira, 21 de novembro de 2019.
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7009598-
88.2019.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 
Material, Fornecimento de Energia Elétrica 
Valor da ação: R$ 12.508,80
REQUERENTE: BRAS DA COSTA RIOS 
ADVOGADO DO REQUERENTE: DAIANE GRACIELY SILVA 
COSTA OAB nº RO9471
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado mutirão para 
processos envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação 
de rede de energia elétrica e indenização decorrente), com previsão 
para meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 
18, 19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense 
e consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
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Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7010424-
17.2019.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Material 
Valor da ação: R$ 19.002,68
REQUERENTE: WYRIAM RANDER CHAGAS DE PAULA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: SAYMON DA SILVA 
RODRIGUES OAB nº RO7622
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado mutirão para 
processos envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação 
de rede de energia elétrica e indenização decorrente), com previsão 
para meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 
18, 19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense 
e consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 

Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7009988-
58.2019.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Material 
Valor da ação: R$ 14.304,63
REQUERENTE: CLEIDE PEREIRA DA SILVA LIMA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: SAYMON DA SILVA 
RODRIGUES OAB nº RO7622
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado mutirão para 
processos envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação 
de rede de energia elétrica e indenização decorrente), com previsão 
para meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 
18, 19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense 
e consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
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CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7009490-
59.2019.8.22.0005 
Assunto: Novação, Indenização por Dano Material 
Valor da ação: R$ 13.336,91
REQUERENTE: DEUSEVAN LAURENTINO NOBRE 
ADVOGADO DO REQUERENTE: EDNAYR LEMOS SILVA DE 
OLIVEIRA OAB nº RO7003
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado mutirão para 
processos envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação 
de rede de energia elétrica e indenização decorrente), com previsão 
para meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 
18, 19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense 
e consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7009688-
96.2019.8.22.0005 
Assunto: Incorporação Imobiliária 
Valor da ação: R$ 8.010,46
REQUERENTE: JOSE ALVES DE SOUZA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: VANESSA SALDANHA VIEIRA 
OAB nº RO3587
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 

Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado mutirão para 
processos envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação 
de rede de energia elétrica e indenização decorrente), com previsão 
para meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 
18, 19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense 
e consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio 
Bernardi, CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e 
BPM. - Processo: 7006363-84.2017.8.22.0005 
Assunto:Indenização por Dano Moral 
Parte autora: EXEQUENTE: ROSELI THEODORO DUARTE CPF 
nº 758.537.952-87, RUA BENEDITO ALFREDO COSTA 1435 
BOSQUE DOS IPÊS - 76901-396 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO EXEQUENTE: SYRNE 
LIMA FELBERK DE ALMEIDA OAB nº RO3186 
Parte requerida: CAERD 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO EXECUTADO: 
MARICELIA SANTOS FERREIRA DE ARAUJO OAB nº RO324 
DECISÃO
1. Procedeu-se a penhora via sistema Bacenjud, já constando 
o valor da multa (art. 523, § 1º, do CPC), a qual restou positiva, 
consoante anexo.
2. Converto o bloqueio em penhora. 
3. Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar, no prazo 
de 15 dias. Transcorrido o prazo sem impugnação, expeça-se 
alvará judicial. 
4. Após, venham conclusos para julgamento e extinção do 
cumprimento da sentença. 
5. Havendo impugnação, intime-se o exequente para se manifestar, 
no prazo de 10 dias. Após, façam os autos conclusos para 
decisão.
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Int.
Ji-Paraná, quinta-feira, 21 de novembro de 2019.
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Próximo ao Detan e BPM., Jardim 
Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-400 
Processo n°: 7010555-26.2018.8.22.0005
EXEQUENTE: ERISON SOARES RIBEIRO
Advogados do(a) EXEQUENTE: ALESSANDRA CRISTIANE 
RIBEIRO - RO2204, TIAGO DOS SANTOS DE LIMA - RO7199
EXECUTADO: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A
Advogado do(a) EXECUTADO: DENNER DE BARROS E 
MASCARENHAS BARBOSA - MS6835
Intimação À PARTE
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido 
documento à agência da Caixa Econômica Federal, sob pena de 
encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de 
Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Ji-Paraná, 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7009580-
67.2019.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Material 
Valor da ação: R$ 11.289,83
REQUERENTE: WALDECI JOSE GONCALVES 
ADVOGADO DO REQUERENTE: ALESSANDRO RIOS PRESTES 
OAB nº RO9136
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado mutirão para 
processos envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação 
de rede de energia elétrica e indenização decorrente), com previsão 
para meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 
18, 19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense 
e consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.

Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, 
querendo, no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo 
esgotamento eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de 
mais de uma centena de ações, excepcionalmente, encerradas 
as manifestações das partes conforme acima, aguarde-se 
suspenso na Serventia, até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado 
Especial Cível, não se admite a representação em juízo, devendo 
as partes comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio 
Bernardi, CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e 
BPM. Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio 
Bernardi, CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 
Processo: 7011395-02.2019.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Material 
Valor da ação: R$ 10.379,72
AUTOR: LUIZ TUPAN 
ADVOGADO DO AUTOR: FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA 
FILHO OAB nº RO2935, PABLO HENRIQUE DE SOUZA 
MIRANDA OAB nº RO8565
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado 
mutirão para processos envolvendo o assunto tratado nestes 
autos (incorporação de rede de energia elétrica e indenização 
decorrente), com previsão para meados do mês de fevereiro 
de 2020 (possivelmente dias 18, 19 e 20), tendo em vista a 
proximidade do recesso forense e consequente suspensão 
de prazos processuais entre os dias 20 de dezembro e 20 de 
janeiro (artigo 220 do CPC), além do esgotamento de pauta para 
este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-
em-mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-
impasses-envolvendo-energisa, o que recomenda a realização 
de mutirão também neste Juizado, considerando ainda o número 
substancial de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o 
excesso de serviço forense pelo expressivo aumento no volume 
de distribuições de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, 
querendo, no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo 
esgotamento eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de 
mais de uma centena de ações, excepcionalmente, encerradas 
as manifestações das partes conforme acima, aguarde-se 
suspenso na Serventia, até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado 
Especial Cível, não se admite a representação em juízo, devendo 
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as partes comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio 
Bernardi, CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e 
BPM. Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio 
Bernardi, CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 
Processo: 7011363-94.2019.8.22.0005 
Assunto: Pagamento, Correção Monetária, Indenização por 
Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento 
de Energia Elétrica, Honorários Advocatícios, Intimação / 
Notificação 
Valor da ação: R$ 12.800,00
REQUERENTE: HELENIR RODRIGUES DA SILVA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: MARLENE SGORLON OAB 
nº RO8212
REQUERIDO: CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDONIA S/A 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado 
mutirão para processos envolvendo o assunto tratado nestes 
autos (incorporação de rede de energia elétrica e indenização 
decorrente), com previsão para meados do mês de fevereiro 
de 2020 (possivelmente dias 18, 19 e 20), tendo em vista a 
proximidade do recesso forense e consequente suspensão 
de prazos processuais entre os dias 20 de dezembro e 20 de 
janeiro (artigo 220 do CPC), além do esgotamento de pauta para 
este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-
em-mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-
impasses-envolvendo-energisa, o que recomenda a realização 
de mutirão também neste Juizado, considerando ainda o número 
substancial de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o 
excesso de serviço forense pelo expressivo aumento no volume 
de distribuições de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, 
querendo, no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo 
esgotamento eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de 
mais de uma centena de ações, excepcionalmente, encerradas 
as manifestações das partes conforme acima, aguarde-se 
suspenso na Serventia, até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado 
Especial Cível, não se admite a representação em juízo, devendo 
as partes comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 7009851-
76.2019.8.22.0005
REQUERENTE: EZEQUIEL OLIVEIRA FERREIRA
ADVOGADO DO REQUERENTE: SOLANGE MENDES CODECO 
PEREIRA OAB nº RO2949, SEM ENDEREÇO
RÉU: CERON
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
Despacho 
Cuida-se de ação de indenização por danos materiais referente à 
construção de subestação elétrica.
Extrai-se dos autos que a subestação foi construída para atender a 
propriedade do autor e do senhor João Rodrigues (id. 30754503), 
entretanto, a demanda foi proposta 
apenas por Ezequiel. 
Desse modo, para melhor esclarecer os fatos e 
pedidos, manifeste-se a parte autora quanto à necessidade 
de inclusão do outro construtor no polo ativo da ação, ou 
adequação do valor pretendido, no prazo de 15 dias. 
Após, conclusos para despacho.
Int.
Ji-Paraná/ , 21 de novembro de 2019 
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7010487-
42.2019.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 
Material, Fornecimento de Energia Elétrica 
Valor da ação: R$ 9.909,91
REQUERENTE: DOMINGOS RODRIGUES RIBEIRO 
ADVOGADO DO REQUERENTE: EVERTON EGUES DE BRITO 
OAB nº RO4889
REQUERIDO: C. E. D. R. S. -. C. 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado mutirão para 
processos envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação 
de rede de energia elétrica e indenização decorrente), com previsão 
para meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 
18, 19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense 
e consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
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Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio 
Bernardi, CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e 
BPM. - Processo: 7000749-98.2017.8.22.0005 
Assunto:Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não 
Fazer 
Parte autora: EXEQUENTE: CICERO JOANA DA ROCHA CPF nº 
369.461.502-44, RUA MARIA ANASTÁCIA VICENTE 1554 COPAS 
VERDES - 76901-424 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO EXEQUENTE: SYRNE 
LIMA FELBERK DE ALMEIDA OAB nº RO3186 
Parte requerida: EXECUTADO: COMPANHIA DE ÁGUAS E 
ESGOSTOS DE RONDÔNIA - CAERD CNPJ nº 05.914.254/0001-
39, RUA MENEZES FILHO 1672, - ATÉ 1739/1740 JARDIM DOS 
MIGRANTES - 76900-751 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO EXECUTADO: 
ROBERTA DE OLIVEIRA LIMA PAES OAB nº RO1568 
DECISÃO
1. Procedeu-se a penhora via sistema Bacenjud, já constando 
o valor da multa (art. 523, § 1º, do CPC), a qual restou positiva, 
consoante anexo.
2. Converto o bloqueio em penhora. 
3. Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar, no prazo 
de 15 dias. Transcorrido o prazo sem impugnação, expeça-se 
alvará judicial. 
4. Após, venham conclusos para julgamento e extinção do 
cumprimento da sentença. 
5. Havendo impugnação, intime-se o exequente para se manifestar, 
no prazo de 10 dias. Após, façam os autos conclusos para 
decisão.
Int.
Ji-Paraná, quinta-feira, 21 de novembro de 2019.
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Próximo ao Detan e BPM., Jardim 
Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-400 
Processo n°: 7007327-09.2019.8.22.0005
AUTOR: MARLEM RODRIGUES DE OLIVEIRA AFONSO
Advogado do(a) AUTOR: GIORDANO LEAO PEREIRA - 
RO10130

RÉU: CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A - CERON
Advogado do(a) RÉU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 
BARBOSA - MS6835
Intimação À PARTE 
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido 
documento à agência da Caixa Econômica Federal, sob pena de 
encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de 
Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Ji-Paraná, 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Próximo ao Detan e BPM., Jardim 
Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-400 
Processo nº 7011840-20.2019.8.22.0005
REQUERENTE: MARIA TAVEIRA DE SOUZA
Advogados do(a) REQUERENTE: MARCELO VAGNER PENA 
CARVALHO - RO1171, VALESKA DE SOUZA ROCHA - RO5922
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A, SABEMI PREVIDENCIA 
PRIVADA
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam 
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a 
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na 
sala de audiências da CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania, localizado à Rua Elias Cardoso Balau, 1220, 
Próximo ao Detan e BPM., Jardim Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO 
- CEP: 76907-400 , conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala 4 Data: 19/02/2020 Hora: 11:20 
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a 
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser 
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo 
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da 
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade 
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar 
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de 
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca; 
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as 
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4) 
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) 
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu 
não comparecimento a qualquer das audiências designadas, 
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados 
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria 
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo 
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação, 
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo 
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da 
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, 
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de 
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive 
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às 
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas 
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar 
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de 
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada 
ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
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dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa 
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a 
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º, 
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas 
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e 
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de 
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE 
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão 
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente 
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para 
instruir do feito.
Ji-Paraná, 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Próximo ao Detan e BPM., Jardim 
Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-400 
Processo n°: 7000623-48.2017.8.22.0005
EXEQUENTE: PAULO CEZAR MARINHO DE OLIVEIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: TEREZINHA MOREIRA SANTANA 
- RO6132
EXECUTADO: COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS 
ORGANIZADOS PARA AJUDA MUTUA.
Intimação 
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido 
documento à agência da Caixa Econômica Federal, sob pena de 
encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de 
Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Ji-Paraná, 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Próximo ao Detan e BPM., Jardim 
Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-400 
Processo n°: 7005543-94.2019.8.22.0005
REQUERENTE: PETSCH & SILVA COMERCIO DE ARTIGOS DE 
DECORACAO LTDA - ME
Advogado do(a) REQUERENTE: CAROLINA TAVANTI BALASSO 
- RO10084
REQUERIDO: CIELO S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: MARIA EMILIA GONCALVES DE 
RUEDA - PE23748
Intimação À PARTE
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido 
documento à agência da Caixa Econômica Federal, sob pena de 
encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de 
Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Ji-Paraná, 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7009752-
09.2019.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Material, DIREITO DO 
CONSUMIDOR, Indenização por Dano Material, Custas, Intimação 
/ Notificação 
Valor da ação: R$ 8.323,23

AUTOR: NONIR MESSIAS DA ROCHA 
ADVOGADO DO AUTOR: MIRIA JESSICA HELMER NOELVES 
OAB nº RO7797
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado mutirão para 
processos envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação 
de rede de energia elétrica e indenização decorrente), com previsão 
para meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 
18, 19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense 
e consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7011038-
22.2019.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 
Material 
Valor da ação: R$ 7.613,71
AUTOR: JURANDI SEVERINO DA SILVA 
ADVOGADO DO AUTOR: THIAGO CARON FACHETTI OAB nº 
RO4252
RÉU: C. E. D. R. 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado mutirão para 
processos envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação 
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de rede de energia elétrica e indenização decorrente), com previsão 
para meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 
18, 19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense 
e consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7008407-
08.2019.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Material, Incorporação Imobiliária 
Valor da ação: R$ 8.530,25
REQUERENTE: VILELA PEREIRA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: VANESSA SALDANHA VIEIRA 
OAB nº RO3587
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado mutirão para 
processos envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação 
de rede de energia elétrica e indenização decorrente), com previsão 
para meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 
18, 19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense 
e consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-

envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio 
Bernardi, CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e 
BPM. Processo: 7012388-45.2019.8.22.0005 
Assunto:Indenização por Dano Material 
Parte autora: AUTORES: JONAS LOPES DE MACEDO CPF nº 
966.488.728-53, 3º LINHA, LOTE 24, GLEBA G S/N ÁREA RURAL 
DE JI-PARANÁ - 76914-899 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, ESTER 
GOMES PEREIRA CPF nº 734.567.482-72, 3º, S/N, LOTE 22, 
GLEBA G S/N ÁREA RURAL DE JI-PARANÁ - 76914-899 - JI-
PARANÁ - RONDÔNIA, ALDEMIR DANTAS PEREIRA CPF nº 
486.151.292-15, 3º, S/N, LOTE 22, GLEBA G ÁREA RURAL DE 
JI-PARANÁ - 76914-899 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA 
Advogado da parte autora: ADVOGADOS DOS AUTORES: 
FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA FILHO OAB nº RO2935, IVAN 
PINTO DE FARIAS OAB nº RO10545, PABLO HENRIQUE DE 
SOUZA MIRANDA OAB nº RO8565 
Parte requerida: RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA 
S/A - CERON CNPJ nº 05.914.650/0001-56, AVENIDA MARECHAL 
RONDON 327, - DE 223 A 569 - LADO ÍMPAR CENTRO - 76900-
027 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU: ENERGISA 
RONDÔNIA 
DESPACHO
No caso destes autos, verifica-se que o inventário já foi encerrado 
por acordo extrajudicial entre os herdeiros (id. 32655225), não 
havendo mais falar em espólio e na figura do inventariante, logo, os 
herdeiros interessados é que devem ser parte ativa em demandas 
envolvendo resíduos de herança.
Vale constar que no JEC não se admite a representação, devendo 
as partes comparecerem pessoalmente às audiências.
Destarte, intime-se a parte autora para emendar a inicial, 
qualificando os demais herdeiros e apresentando seus documentos 
(RG, CPF, comprovante de endereço e instrumento de procuração), 
esclarecendo ainda se comparecerão pessoalmente às audiências, 
sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito. Prazo: 15 
dias.
Após, retornem conclusos.
Ji-Paraná/ 21 de novembro de 2019 
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Próximo ao Detan e BPM., Jardim 
Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-400 
Processo nº 7012326-05.2019.8.22.0005
REQUERENTE: MARIA FEITOSA DE SOUSA CARVALHO
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCIANA NOGAROL PAGOTTO 
- RO4198
REQUERIDO: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam 
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a 
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na 
sala de audiências da CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania, localizado à Rua Elias Cardoso Balau, 1220, 
Próximo ao Detan e BPM., Jardim Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO 
- CEP: 76907-400 , conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala 1 Data: 04/03/2020 Hora: 11:20 
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a 
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser 
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo 
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da 
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade 
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar 
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de 
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca; 
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as 
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4) 
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) 
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu 
não comparecimento a qualquer das audiências designadas, 
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados 
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria 
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo 
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação, 
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo 
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da 
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, 
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de 
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive 
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às 
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas 
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar 
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de 
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada 
ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa 
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a 
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º, 
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas 
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e 
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de 
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE 
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão 
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente 
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para 
instruir do feito.
Ji-Paraná, 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Próximo ao Detan e BPM., Jardim 
Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-400 
Processo n°: 7001821-52.2019.8.22.0005
AUTOR: EDIVALDO JOSE DE JESUS
Advogado do(a) AUTOR: CARLOS FERNANDO DIAS - RO6192
RÉU: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 
INVESTIMENTO
Advogado do(a) RÉU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA 
PIGNANELI - RO5546
Intimação À PARTE
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido 
documento à agência da Caixa Econômica Federal, sob pena de 
encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de 
Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Ji-Paraná, 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Próximo ao Detan e BPM., Jardim 
Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-400 
Processo n°: 7006709-98.2018.8.22.0005
REQUERENTE: JOSE LUIZ DA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: MARIA CRISTINA BATISTA 
CHAVES - RO4539, JAIRO REGES DE ALMEIDA - RO7882, 
TIAGO GOMES CANDIDO - RO7858
REQUERIDO: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A
Advogados do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E 
MASCARENHAS BARBOSA - MS6835, DANIEL PENHA DE 
OLIVEIRA - RO3434
Intimação À PARTE
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido 
documento à agência da Caixa Econômica Federal, sob pena de 
encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de 
Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Ji-Paraná, 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7009516-
57.2019.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Material 
Valor da ação: R$ 9.786,27
REQUERENTE: JOAQUIM FRANCISCO SAMPAIO 
ADVOGADO DO REQUERENTE: KENYA CRISTINA CAMARGO 
OAB nº RO9986, MAYZA CRISTINA DA CONCEICAO LOURENCO 
DA SILVA OAB nº RO8932
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado mutirão para 
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processos envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação 
de rede de energia elétrica e indenização decorrente), com previsão 
para meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 
18, 19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense 
e consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7009757-
31.2019.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Material 
Valor da ação: R$ 8.687,90
AUTOR: ALONSO APARECIDO DE ABREU 
ADVOGADO DO AUTOR: EDER KENNER DOS SANTOS OAB nº 
RO4549
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado mutirão para 
processos envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação 
de rede de energia elétrica e indenização decorrente), com previsão 
para meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 
18, 19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense 
e consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-

envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7011670-
48.2019.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Material 
Valor da ação: R$ 11.816,86
REQUERENTES: VALDEMIRO HUBNER FRANCA, ADEMIR 
HUBNER FRANCA 
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: SAYMON DA SILVA 
RODRIGUES OAB nº RO7622
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado mutirão para 
processos envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação 
de rede de energia elétrica e indenização decorrente), com previsão 
para meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 
18, 19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense 
e consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
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A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, até 
ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7011873-
10.2019.8.22.0005 
Assunto: Abatimento proporcional do preço 
Valor da ação: R$ 10.304,97
REQUERENTE: CICERO NUNES DE OLIVEIRA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: SOLANGE MENDES CODECO 
PEREIRA OAB nº RO2949
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de 
Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da coordenadora 
do setor, em comum acordo com a concessionária pública, ficou 
previamente acordado que será realizado mutirão para processos 
envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação de rede de 
energia elétrica e indenização decorrente), com previsão para meados 
do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 18, 19 e 20), tendo 
em vista a proximidade do recesso forense e consequente suspensão 
de prazos processuais entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro 
(artigo 220 do CPC), além do esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial de 
ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de serviço 
forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições de ações 
neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no prazo 
de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma centena 
de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações das partes 
conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, até ulterior 
deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7008852-
26.2019.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Material 
Valor da ação: R$ 13.533,67
REQUERENTE: NEIMAR JOSE DA COSTA BANDEIRA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: SAYMON DA SILVA 
RODRIGUES OAB nº RO7622
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado mutirão para 
processos envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação 
de rede de energia elétrica e indenização decorrente), com previsão 
para meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 
18, 19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense 
e consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7009650-
84.2019.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não 
Fazer 
Valor da ação: R$ 7.737,15
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REQUERENTES: GERSON VICENTE EVANGELISTA, JURANDI 
PEREIRA CAVALCANTE 
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: EDSON VIEIRA DOS 
SANTOS OAB nº RO4373
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado 
mutirão para processos envolvendo o assunto tratado nestes 
autos (incorporação de rede de energia elétrica e indenização 
decorrente), com previsão para meados do mês de fevereiro 
de 2020 (possivelmente dias 18, 19 e 20), tendo em vista a 
proximidade do recesso forense e consequente suspensão de 
prazos processuais entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro 
(artigo 220 do CPC), além do esgotamento de pauta para este 
ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.
br/noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-
em-mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-
impasses-envolvendo-energisa, o que recomenda a realização 
de mutirão também neste Juizado, considerando ainda o número 
substancial de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o 
excesso de serviço forense pelo expressivo aumento no volume 
de distribuições de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, 
querendo, no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo 
esgotamento eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de 
mais de uma centena de ações, excepcionalmente, encerradas as 
manifestações das partes conforme acima, aguarde-se suspenso 
na Serventia, até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado 
Especial Cível, não se admite a representação em juízo, devendo 
as partes comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio 
Bernardi, CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e 
BPM. Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio 
Bernardi, CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 
Processo: 7011996-08.2019.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 
Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer 
Valor da ação: R$ 6.783,92
REQUERENTE: JOSUE LUCIO XAVIER 
ADVOGADO DO REQUERENTE: LEILA SOARES DE OLIVEIRA 
OAB nº RO10559
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 

Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado mutirão para 
processos envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação 
de rede de energia elétrica e indenização decorrente), com previsão 
para meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 
18, 19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense 
e consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7009807-
57.2019.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Material 
Valor da ação: R$ 12.436,50
AUTORES: MARIA DA CONCEICAO QUEIROZ ARCARI, 
ANDRESSA THAISY MARIA QUEIROZ ARCARI, JONNES 
ALEXANDRE ARCARI, RICARDO LEANDRO ARCARI 
ADVOGADOS DOS AUTORES: EDER KENNER DOS SANTOS 
OAB nº RO4549
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado mutirão para 
processos envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação 
de rede de energia elétrica e indenização decorrente), com previsão 
para meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 
18, 19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense 
e consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
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Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7009539-
03.2019.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 
Material 
Valor da ação: R$ 12.612,70
REQUERENTE: CLAUDIO GOMES GUIDAS 
ADVOGADO DO REQUERENTE: DAIANE GRACIELY SILVA 
COSTA OAB nº RO9471
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado mutirão para 
processos envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação 
de rede de energia elétrica e indenização decorrente), com previsão 
para meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 
18, 19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense 
e consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.

Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7009578-
97.2019.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Material 
Valor da ação: R$ 9.725,19
REQUERENTE: FRANCISCO ANTONIO DE ALMEIDA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: ALESSANDRO RIOS PRESTES 
OAB nº RO9136
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado mutirão para 
processos envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação 
de rede de energia elétrica e indenização decorrente), com previsão 
para meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 
18, 19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense 
e consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
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Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7012423-
05.2019.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Material 
Valor da ação: R$ 9.967,68
AUTOR: CELIO ALVARENGA 
ADVOGADO DO AUTOR: FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA 
FILHO OAB nº RO2935, PABLO HENRIQUE DE SOUZA MIRANDA 
OAB nº RO8565
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado mutirão para 
processos envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação 
de rede de energia elétrica e indenização decorrente), com previsão 
para meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 
18, 19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense 
e consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 

Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7012393-
67.2019.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Material 
Valor da ação: R$ 6.897,35
AUTOR: DORIVAL ANDRADE E SILVA 
ADVOGADO DO AUTOR: IVAN PINTO DE FARIAS OAB nº 
RO10545, FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA FILHO OAB nº 
RO2935, PABLO HENRIQUE DE SOUZA MIRANDA OAB nº 
RO8565
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado mutirão para 
processos envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação 
de rede de energia elétrica e indenização decorrente), com previsão 
para meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 
18, 19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense 
e consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7009117-
28.2019.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Material, DIREITO DO 
CONSUMIDOR, Fornecimento de Energia Elétrica 
Valor da ação: R$ 9.134,62
AUTOR: DIVALDO GOMES DOS SANTOS 
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ADVOGADO DO AUTOR: GEOVANE CAMPOS MARTINS OAB 
nº RO7019, LISDAIANA FERREIRA LOPES OAB nº RO9693, 
ELIANE JORDAO DE SOUZA OAB nº RO9652
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado mutirão para 
processos envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação 
de rede de energia elétrica e indenização decorrente), com previsão 
para meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 
18, 19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense 
e consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio 
Bernardi, CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e 
BPM. - Processo: 7010837-35.2016.8.22.0005 
Assunto:Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não 
Fazer 
Parte autora: EXEQUENTE: MARIA APARECIDA MALAQUIAS 
GUIMARAES CPF nº 585.616.842-91, RUA ELVIRA EVANGELISTA 
DA SILVA 1566 COPAS VERDES - 76901-430 - JI-PARANÁ - 
RONDÔNIA 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO EXEQUENTE: SYRNE 
LIMA FELBERK DE ALMEIDA OAB nº RO3186 
Parte requerida: EXECUTADO: COMPANHIA DE ÁGUAS E 
ESGOSTOS DE RONDÔNIA - CAERD CNPJ nº 05.914.254/0001-
39, RUA MENEZES FILHO 1672, - ATÉ 1739/1740 JARDIM DOS 
MIGRANTES - 76900-751 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO EXECUTADO: 
ANA PAULA CARVALHO VEDANA OAB nº RO6926 
DECISÃO

1. Procedeu-se a penhora via sistema Bacenjud, já constando 
o valor da multa (art. 523, § 1º, do CPC), a qual restou positiva, 
consoante anexo.
2. Converto o bloqueio em penhora. 
3. Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar, no prazo 
de 15 dias. Transcorrido o prazo sem impugnação, expeça-se 
alvará judicial. 
4. Após, venham conclusos para julgamento e extinção do 
cumprimento da sentença. 
5. Havendo impugnação, intime-se o exequente para se manifestar, 
no prazo de 10 dias. Após, façam os autos conclusos para 
decisão.
Int.
Ji-Paraná, quinta-feira, 21 de novembro de 2019.
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Próximo ao Detan e BPM., Jardim 
Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-400 
Processo nº 7012461-17.2019.8.22.0005
REQUERENTE: JOAO PAULO SAVI LOURENCO
Advogado do(a) REQUERENTE: BRUNO SCHUAWLE OLIVEIRA 
- RO8248
REQUERIDO: MATHEUS LIMA ALMEIDA, CLAUDETE ISAIAS DE 
LIMA ALMEIDA, SAMUEL DE ALMEIDA
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam 
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a 
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na 
sala de audiências da CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania, localizado à Rua Elias Cardoso Balau, 1220, 
Próximo ao Detan e BPM., Jardim Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO 
- CEP: 76907-400 , conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala 4 Data: 02/03/2020 Hora: 11:20 
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a 
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser 
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo 
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da 
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade 
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar 
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de 
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca; 
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as 
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4) 
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) 
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu 
não comparecimento a qualquer das audiências designadas, 
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados 
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria 
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo 
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação, 
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo 
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da 
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, 
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de 
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive 
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 
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respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às 
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas 
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar 
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de 
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada 
ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa 
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a 
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º, 
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas 
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e 
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de 
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE 
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão 
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente 
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para 
instruir do feito.
Ji-Paraná, 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7009620-
49.2019.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 
Material 
Valor da ação: R$ 8.934,85
AUTOR: CLAUDEMIR CORREIA JOSE 
ADVOGADO DO AUTOR: THIAGO CARON FACHETTI OAB nº 
RO4252
RÉU: C. E. D. R. 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado mutirão para 
processos envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação 
de rede de energia elétrica e indenização decorrente), com previsão 
para meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 
18, 19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense 
e consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.

Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio 
Bernardi, CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e 
BPM. Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio 
Bernardi, CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 
Processo: 7012307-96.2019.8.22.0005 
Assunto: Pagamento, Correção Monetária, Indenização por Dano 
Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia 
Elétrica, Honorários Advocatícios, Intimação / Notificação 
Valor da ação: R$ 9.489,00
REQUERENTE: ANTONIO CANDIDO DA SILVA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: MARLENE SGORLON OAB nº 
RO8212
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado 
mutirão para processos envolvendo o assunto tratado nestes 
autos (incorporação de rede de energia elétrica e indenização 
decorrente), com previsão para meados do mês de fevereiro 
de 2020 (possivelmente dias 18, 19 e 20), tendo em vista a 
proximidade do recesso forense e consequente suspensão de 
prazos processuais entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro 
(artigo 220 do CPC), além do esgotamento de pauta para este 
ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.
br/noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-
em-mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-
impasses-envolvendo-energisa, o que recomenda a realização 
de mutirão também neste Juizado, considerando ainda o número 
substancial de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o 
excesso de serviço forense pelo expressivo aumento no volume 
de distribuições de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, 
querendo, no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo 
esgotamento eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de 
mais de uma centena de ações, excepcionalmente, encerradas as 
manifestações das partes conforme acima, aguarde-se suspenso 
na Serventia, até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado 
Especial Cível, não se admite a representação em juízo, devendo 
as partes comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7011874-
92.2019.8.22.0005 
Assunto: Abatimento proporcional do preço 
Valor da ação: R$ 10.304,97
REQUERENTE: JOAO LUIZ ONOFRE 
ADVOGADO DO REQUERENTE: SOLANGE MENDES CODECO 
PEREIRA OAB nº RO2949
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado mutirão para 
processos envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação 
de rede de energia elétrica e indenização decorrente), com previsão 
para meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 
18, 19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense 
e consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7009409-
13.2019.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Material 
Valor da ação: R$ 24.412,74
REQUERENTE: LUIZ CARLOS CIRQUEIRA BEZERRA 

ADVOGADO DO REQUERENTE: SAYMON DA SILVA 
RODRIGUES OAB nº RO7622
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
pública, ficou previamente acordado que será realizado mutirão para 
processos envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação 
de rede de energia elétrica e indenização decorrente), com previsão 
para meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 
18, 19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense 
e consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.br/
noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-em-
mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-impasses-
envolvendo-energisa, o que recomenda a realização de mutirão 
também neste Juizado, considerando ainda o número substancial 
de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o excesso de 
serviço forense pelo expressivo aumento no volume de distribuições 
de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, querendo, 
no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo esgotamento 
eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de mais de uma 
centena de ações, excepcionalmente, encerradas as manifestações 
das partes conforme acima, aguarde-se suspenso na Serventia, 
até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado Especial 
Cível, não se admite a representação em juízo, devendo as partes 
comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Rua Elias 
Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP 76907-
400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. Processo: 7012224-
80.2019.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não 
Fazer 
Valor da ação: R$ 7.737,00
REQUERENTE: JOSIAS RODRIGUES DOS SANTOS 
ADVOGADO DO REQUERENTE: ARIANNY CAROLINI MACIEL 
RAMOS OAB nº RO10591, EDSON VIEIRA DOS SANTOS OAB 
nº RO4373
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, por meio da 
coordenadora do setor, em comum acordo com a concessionária 
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pública, ficou previamente acordado que será realizado mutirão para 
processos envolvendo o assunto tratado nestes autos (incorporação 
de rede de energia elétrica e indenização decorrente), com previsão 
para meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 
18, 19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense 
e consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.jus.
br/noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-firmados-
em-mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-encerram-
impasses-envolvendo-energisa, o que recomenda a realização 
de mutirão também neste Juizado, considerando ainda o número 
substancial de ações que tratam do mesmo assunto e, também, o 
excesso de serviço forense pelo expressivo aumento no volume 
de distribuições de ações neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, no 
prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, 
querendo, no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo 
esgotamento eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-se de 
mais de uma centena de ações, excepcionalmente, encerradas as 
manifestações das partes conforme acima, aguarde-se suspenso 
na Serventia, até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado 
Especial Cível, não se admite a representação em juízo, devendo 
as partes comparecerem pessoalmente às audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio 
Bernardi, CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e 
BPM. - Processo: 7010375-44.2017.8.22.0005 
Assunto:Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto 
Parte autora: EXEQUENTE: RUTH COSTA DA SILVA CPF nº 
687.483.962-49, RUA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 3504, 
- DE 3265 A 3991 - LADO ÍMPAR HABITAR BRASIL - 76909-843 
- JI-PARANÁ - RONDÔNIA 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
EDSON CESAR CALIXTO JUNIOR OAB nº RO3897 
Parte requerida: EXECUTADO: COMPANHIA DE ÁGUAS E 
ESGOSTOS DE RONDÔNIA - CAERD CNPJ nº 05.914.254/0001-
39, RUA MENEZES FILHO 1672, - ATÉ 1739/1740 JARDIM DOS 
MIGRANTES - 76900-751 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO EXECUTADO: 
CLAYTON CONRAT KUSSLER OAB nº RO3861 
DECISÃO
1. Procedeu-se a penhora via sistema Bacenjud, já constando o 
valor da multa (art. 523, § 1º, do CPC), a qual restou positiva, 
consoante anexo.
2. Converto o bloqueio em penhora. 
3. Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar, no 
prazo de 15 dias. Transcorrido o prazo sem impugnação, expeça-
se alvará judicial. 
4. Após, venham conclusos para julgamento e extinção do 
cumprimento da sentença. 

5. Havendo impugnação, intime-se o exequente para se manifestar, 
no prazo de 10 dias. Após, façam os autos conclusos para 
decisão.
Int.
Ji-Paraná, quinta-feira, 21 de novembro de 2019.
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Próximo ao Detan e BPM., Jardim 
Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-400 
Processo nº 7011938-05.2019.8.22.0005
REQUERENTE: ROSIANE RIBAS DE SOUZA ELER
Advogado do(a) REQUERENTE: GIORDANO LEAO PEREIRA - 
RO10130
REQUERIDO: CAERD - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS 
DE RONDÔNIA
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam 
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a 
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na 
sala de audiências da CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania, localizado à Rua Elias Cardoso Balau, 1220, 
Próximo ao Detan e BPM., Jardim Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO 
- CEP: 76907-400 , conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala 3 Data: 04/03/2020 Hora: 11:20 
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a 
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser 
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo 
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da 
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade 
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar 
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de 
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca; 
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as 
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4) 
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) 
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu 
não comparecimento a qualquer das audiências designadas, 
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados 
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria 
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo 
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação, 
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo 
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da 
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, 
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de 
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive 
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às 
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas 
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar 
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de 
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada 
ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa 
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a 
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possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º, 
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas 
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e 
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de 
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE 
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão 
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente 
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para 
instruir do feito.
Ji-Paraná, 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Próximo ao Detan e BPM., Jardim 
Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-400 
Processo nº 7012460-32.2019.8.22.0005
REQUERENTE: VITOR ANDRE MOHR
Advogado do(a) REQUERENTE: NINA GABRIELA TAVARES 
TESTONI - RO7507
REQUERIDO: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam 
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a 
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na 
sala de audiências da CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania, localizado à Rua Elias Cardoso Balau, 1220, 
Próximo ao Detan e BPM., Jardim Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO 
- CEP: 76907-400 , conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala 1 Data: 09/03/2020 Hora: 10:00 
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a 
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser 
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo 
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da 
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade 
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar 
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de 
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca; 
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as 
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4) 
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) 
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu 
não comparecimento a qualquer das audiências designadas, 
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados 
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria 
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo 
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação, 
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo 
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da 
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, 
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de 
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive 
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às 
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas 
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do 
acordo, evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão 
comunicar eventuais alterações dos respectivos endereços, sob 
pena de se considerar como válida e eficaz a carta de intimação 
enviada ou o mandado de intimação cumprido no endereço 
constante dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando 
de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente 

consignada a possibilidade e advertência de inversão do ônus 
da prova, (art. 6º, cdc). 6) As partes deverão comparecer 
às audiências designadas na data, horário e endereço em 
que ser realizará a audiência, e que procuradores e preposto 
deverão comparecer munidos de poderes específicos para 
transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE AUDIÊNCIA DE 
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão trazer 
para a audiência até três testemunhas – independentemente 
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias 
para instruir do feito.
Ji-Paraná, 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio 
Bernardi, CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan 
e BPM. Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim 
Aurélio Bernardi, CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao 
Detan e BPM. Processo: 7010488-27.2019.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Material, Indenização por 
Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica 
Valor da ação: R$ 8.521,38
REQUERENTE: JESUS MARQUES DE OLIVEIRA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: EVERTON EGUES DE 
BRITO OAB nº RO4889
REQUERIDO: C. E. D. R. S. -. C. 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos 
Consensuais de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, 
por meio da coordenadora do setor, em comum acordo com 
a concessionária pública, ficou previamente acordado que 
será realizado mutirão para processos envolvendo o assunto 
tratado nestes autos (incorporação de rede de energia 
elétrica e indenização decorrente), com previsão para 
meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 18, 
19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense e 
consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.
jus.br/noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-
firmados-em-mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-
encerram-impasses-envolvendo-energisa, o que recomenda 
a realização de mutirão também neste Juizado, considerando 
ainda o número substancial de ações que tratam do mesmo 
assunto e, também, o excesso de serviço forense pelo 
expressivo aumento no volume de distribuições de ações 
neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, 
no prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, 
querendo, no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo 
esgotamento eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-
se de mais de uma centena de ações, excepcionalmente, 
encerradas as manifestações das partes conforme acima, 
aguarde-se suspenso na Serventia, até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado 
Especial Cível, não se admite a representação em juízo, 
devendo as partes comparecerem pessoalmente às 
audiências.
Cite-se. 
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Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio 
Bernardi, CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e 
BPM. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial 
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio 
Bernardi, CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan 
e BPM. Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim 
Aurélio Bernardi, CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao 
Detan e BPM. Processo: 7011972-77.2019.8.22.0005 
Assunto: Indenização por Dano Material 
Valor da ação: R$ 13.081,98
REQUERENTE: ADONIAS MIRANDA TEIXEIRA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: SAYMON DA SILVA 
RODRIGUES OAB nº RO7622
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A 
- CERON 
Despacho 
Recebo a ação para processamento. 
Em contato com o Núcleo Permanente de Métodos 
Consensuais de Solução de Conflitos do – NUPEMEC/TJRO, 
por meio da coordenadora do setor, em comum acordo com 
a concessionária pública, ficou previamente acordado que 
será realizado mutirão para processos envolvendo o assunto 
tratado nestes autos (incorporação de rede de energia 
elétrica e indenização decorrente), com previsão para 
meados do mês de fevereiro de 2020 (possivelmente dias 18, 
19 e 20), tendo em vista a proximidade do recesso forense e 
consequente suspensão de prazos processuais entre os dias 
20 de dezembro e 20 de janeiro (artigo 220 do CPC), além do 
esgotamento de pauta para este ano.
Registro que algumas comarcas vêm promovendo a referida 
mobilização, atingindo aproximadamente 70% de composição, 
conforme notícia editada no site do TJ-RO: https://www.tjro.
jus.br/noticias/item/11591-mais-de-80-de-acordos-judiciais-
firmados-em-mutirao-na-cidade-de-machadinho-do-oeste-
encerram-impasses-envolvendo-energisa, o que recomenda 
a realização de mutirão também neste Juizado, considerando 
ainda o número substancial de ações que tratam do mesmo 
assunto e, também, o excesso de serviço forense pelo 
expressivo aumento no volume de distribuições de ações 
neste último ano neste Juízo.
Assim, cite-se a requerida para responder à ação, querendo, 
no prazo de 15 dias úteis. 
Em seguida, intime-se a parte requerente para impugnar, 
querendo, no prazo de 10 dias úteis.
A fim de evitar o retorno desnecessário dos autos pelo 
esgotamento eletrônico de prazos, tendo em vista tratar-
se de mais de uma centena de ações, excepcionalmente, 
encerradas as manifestações das partes conforme acima, 
aguarde-se suspenso na Serventia, até ulterior deliberação.
Observem, desde logo, as partes que, em sede de Juizado 
Especial Cível, não se admite a representação em juízo, 
devendo as partes comparecerem pessoalmente às 
audiências.
Cite-se. 
Intimem-se.
Ji-Paraná/, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Maximiliano Darci David Deitos
Juiz de Direito
Rua Elias Cardoso Balau, nº 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, 
CEP 76907-400, Ji-Paraná, Próximo ao Detan e BPM. 

1ª VARA CÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 - 
Fone:(69) 34213279 Processo : 7003555-72.2018.8.22.0005
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: COMERCIO DE VERDURAS PEREIRA & 
RODRIGUES LTDA - ME
Advogados do(a) EXEQUENTE: JEVERSON LEANDRO COSTA 
- RO3134-A, MARIANNE ALMEIDA E VIEIRA DE FREITAS 
PEREIRA - RO3046, MARCIO HENRIQUE DA SILVA MEZZOMO - 
RO5836, KELLY MEZZOMO CRISOSTOMO COSTA - RO3551
EXECUTADO: ERICSON BENTO SANTANA
Certidão
Certifico, para os devidos fins, que juntei o calculo de caracteres 
para publicação do edital. Na sequencia será intimada a parte 
exequente para comprovar o recolhimento
Ji-Paraná, 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 - 
Fone:(69) 34213279 Processo : 7007080-62.2018.8.22.0005
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: OZIEL DIAS DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: BEATRIZ REGINA SARTOR - RO9434
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO 
DPVAT SA
Advogado do(a) RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - 
RO5369
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente/Requerida, intimadas a se manifestarem, 
no prazo de 15 dias, acerca do retorno dos autos
Obs .: Não é necessário peticionar unicamente informando ciência, 
uma vez que o Sistema a registrará automaticamente no limite do 
prazo da intimação.
Obs 3.: O registro do prazo final de custas foi efetuado no sistema.
Ji-Paraná, 21 de novembro de 2019. 

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 - 
Fone:(69) 34213279 Processo : 7005345-57.2019.8.22.0005
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: FERROJIPA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - 
EPP
Advogados do(a) AUTOR: ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO DA 
SILVA - RO7495, MIRELLY VIEIRA MACEDO DE ALMEIDA 
- RO5174, DECIO BARBOSA MACHADO - RO5415, MARLA 
GABRIELLE DOS SANTOS SOUZA - RO10169
RÉU: L. CARLOS DE OLIVEIRA - ME e outros
Certidão
Fica a parte autora intimada, por meio de seus advogados, que 
decorreu o prazo para pagamento e embargos in albis. Ademais, 
no prazo de 15 (quinze) dias, deverá atualizar o débito, acrescendo 
aos cálculos a multa de 10% (dez por cento), inclusive com os 
honorários de advogado, que foram fixados em 10% (dez por cento) 
sobre o valor executado, bem como para requerer o que entender 
pertinente para a satisfação de seu crédito. Será ainda realizada a 
mudança de classe para “Cumprimento de Sentença”.
Ji-Paraná, 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
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Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 - 
Fone:(69) 34213279 Processo : 0008035-23.2015.8.22.0005
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ROSANGELA GONCALVES DE LIMA
Advogados do(a) AUTOR: ROSICLER CARMINATO - RO526, 
NIZANGELA HETKOWSKI - RO5315
RÉU: MARIA DE LURDES GONCALVES AMARAL e outros
Advogados do(a) RÉU: DEOLAMARA LUCINDO BONFA - RO1561, 
RODRIGO TOTINO - RO6338, IVAN FRANCISCO MACHIAVELLI 
- RO83
Advogado do(a) RÉU: GUILHERME CESAR CAVALCANTE MUNIZ 
DA SILVA - PE31132
Intimação
Ficam as partes EMBARGADAS, por meio de seus Advogados 
intimada a, querendo, manifestar-se quanto aos embargos de 
declaração opostos, nos termos do Art. 1.023, § 2° do CPC.
Ji-Paraná, 21 de novembro de 2019. 

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, - de 523 a 615 - lado ímpar, Urupá, Ji-
Paraná - RO - CEP: 76900-261 - Fone:(69) 34213279 CERTIDÃO 
DE DÍVIDA JUDICIAL DECORRENTE DE SENTENÇA
Certifico a existência de dívida decorrente de sentença transitada 
em julgado, no processo judicial identificado a seguir:
DADOS DO RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CNPJ 04.293.700/0001-72
1ª Vara Cível da Comarca de Ji-Paraná - RO
DADOS DO CREDOR 
1- Nome: NILMARA GIMENES NAVARRO
Endereço: Avenida das Letras, 1019, apto 27 torre 2, Loteamento 
Villa Branca, Jacareí - SP - CEP: 12301-330
CPF/CNPJ: 262.897.548-31 
2- Nome: RODRIGO RODRIGUES - OAB RO2902 (ADVOGADO)
Endereço: Rua José Eduardo Vieira, 1460, Nova Brasília. Ji-
Paraná- RO - CEP 76908-412
CPF/CNPJ: 276.047.328-79 
DADOS DO DEVEDOR
Devedor(a):OI MOVEL S.A. 
CPF/CNPJ: 05.423.963/0001-11 
Endereço completo: Setor Comercial Norte, Quadra 03, Bloco A, 
Edifício Estação Telefônica-Térreo, Asa Norte Brasília-DF -CEP: 
70713-900 
DADOS DO PROCESSO
Número do Processo de conhecimento: 0008185-
38.2014.8.22.0005
Número do Processo Judicial cumprimento de sentença: 7007225-
55.2017.8.22.0005
Data da publicação da sentença/acórdão: 27-06-2017
Data do transito em julgado: 19-07-2017
DISCRIMINAÇÃO DE VALORES - CREDOR 1 : NILMARA 
GIMENES NAVARRO
Principal: R$10.000,00
Atualização monetária: R$ 4.538,93
Multa do Art. 523, §1º(10%): R$ 1.453,90
Total R$:15.992,83
DISCRIMINAÇÃO DE VALORES - CREDOR 2 : RODRIGO 
RODRIGUES - ADVOGADO 
Honorários sucumbenciais: R$ 2.907,79
Multa do Art. 523, §1º(10%): R$290,77
Honorários de cumprimento de sentença: R$ 1.744,67
Total: R$ 4.943,23
VALOR TOTAL DA DÍVIDA: 
1) Com honorários sucumbenciais e honorários de cumprimento de 
sentença: R$ 20.936,06
atualizado até 20/06/2016, conforme calculo da Contadoria Judicial 
ID n. 31907930 que integra a presente certidão. 

E para constar, lavro a presente certidão para para que o credor 
concursal possa se habilitar nos autos da recuperação judicial 
por meio de habilitação retardatária de credores não listados na 
relação de credores, a qual deve ser distribuída por dependência 
ao processo n. 0203711-65.2016.8.19.0001 - 7ª Vara Empresarial 
do Rio de Janeiro – RJ. O referido é verdade e dou fé.
Ji-Paraná/RO, 7 de novembro de 2019
SÉRGIO RICARDO DE CASTILHO
Diretor de Cartório em Substituição
Autorizada – Portaria 003/2009/GAB/1ªVCRPC

2ª VARA CÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 
- Fone:(69) 34213279 
Número do Processo: 7004998-29.2016.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente(s): 
Nome: CASA DO ADUBO LTDA
Advogado: EDSON CESAR CALIXTO JUNIOR OAB: RO3897 
Endereço: desconhecido 
Requerido(s): 
EXECUTADO: ALCI MOURA FILHO
Advogado: JOBECY GERALDO DOS SANTOS OAB: AC1361 
Endereço: Rua Bernardo Medeiros, 228, Urupá, Ji-Paraná - RO - 
CEP: 76900-216 
Intimação
Fica a parte autora, por meio de seus(uas) Advogados(as) intimada 
a dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, diante 
do fim da suspenção. 
Ji-Paraná, 21 de novembro de 2019. 

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 
- Fone:(69) 34213279 
Número do Processo: 7010048-02.2017.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente(s): 
Nome: BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Advogado: GIANE ELLEN BORGIO BARBOSA OAB: RO2027 
Endereço: desconhecido 
Requerido(s): 
EXECUTADO: AGROPECUARIA GRINGO B. A. EIRELI - ME
Intimação
Fica a parte autora, por meio de seus(uas) Advogados(as) intimada 
a comprovar o pagamento das custas referente a distribuição da 
Carta Precatória no JUÍZO DEPRECADO, no prazo de 05 dias.
Ji-Paraná, 21 de novembro de 2019. 

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 
- Fone:(69) 34213279 
Número do Processo: 7005446-94.2019.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente(s): 
Nome: C M CARLOS COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTICA 
LTDA - ME
Endereço: Rua Capitão Silvio, 1022, Casa Preta, Buritis - RO - 
CEP: 76880-000
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Advogado: MIRELLY VIEIRA MACEDO DE ALMEIDA OAB: 
RO5174 Endereço: desconhecido Advogado: ALAN DE ALMEIDA 
PINHEIRO DA SILVA OAB: RO7495 Endereço: Avenida Ji-Paraná, 
877, - de 741 a 1027 - lado ímpar, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 
76900-285 Advogado: SOFIA OLA DINATO OAB: RO10547 
Endereço: Rua Divino Taquari, 2139, - de 1877/1878 a 2207/2208, 
Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-452 
Requerido(s): 
EXECUTADO: JOSEFA MARIA DA SILVA
Intimação
Fica a parte autora, por meio de seus(uas) Advogados(as) intimada 
para querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto à 
Certidão de Oficial de Justiça de ID 32551810 juntado nos autos.
Ji-Paraná, 21 de novembro de 2019. 

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 
- Fone:(69) 34213279
Número do Processo: 7003794-13.2017.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente(s): 
Nome: JOSE CARVALHO DA CRUZ
Advogado: NAILSON NANDO OLIVEIRA DE SANTANA OAB: 
RO2634 
Requerido(s): 
EXECUTADO: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
Intimação
Fica o Advogados(as) da parte autora intimado da expedição do 
RPV no Sistema SAPRE referente aos honorários advocatícios, 
bem como a informar no prazo de 05 (cinco) dias dados bancários 
da parte autora tendo em vista certidão ID 32835804.
Ji-Paraná, 21 de novembro de 2019. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, Ji-
Paraná, - de 523 a 615 - lado ímpar PROCESSO: 7002114-
27.2016.8.22.0005
Procedimento Comum Cível
AUTOR: BRASIL NOVO EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO DO AUTOR: GUSTAVO CAETANO GOMES OAB nº 
RO3269
RÉU: M. D. J. P.
ADVOGADO DO RÉU: 
DECISÃO
Com razão o Município haja vista que a perícia não foi por si 
requerida, inexistindo razão para ser rateada com o requerido. 
Dessa forma, esclareço que a perícia será integralmente quitada 
por quem a requereu, neste caso A AUTORA. 
As partes foram oportunamente intimadas para especificação 
de provas, sendo saneado o feito, sem oposição de recursos. 
Assim, INDEFIRO pedido da requerida atemporal de oitiva 
testemunhal. Acresço aqui que a testemunha indicada trata-
se de engenheiro civil, pretendendo o requerido que preste 
esclarecimentos técnicos em Juízo. Contudo, caso assim pretenda 
deve a municipalidade o indicar como assistente técnico, devendo-
se acompanhar a realização da perícia e apresentar laudo, sendo 
que após, caso o Juízo entenda necessário poderá designar 
solenidade para oitiva do perito nomeado e eventuais assistentes 
técnicos indicados pelas partes. 
No mais, não houve impugnação das partes acerca da nomeação 
do perito e valor dos honorários, sendo assim, fixo os honorários na 
forma requerida, que corresponde ao valor de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais). A autora já depositou metade dos honorários periciais 
(ID. 28744708), os quais devem ser levantados em favor do perito, 
e a outra metade fica postergada para o momento da entrega do 
laudo pericial. 

Intime-se o perito para que dê início aos trabalhos, informando-se 
nos autos o protocolo que utilizará, bem como, as datas em que 
realizará a perícia, a fim de intimar as partes para que acompanhem 
os trabalhos, por assistente técnico, caso queiram. O perito deve 
prestar as informações nos autos com prazo mínimo de 30 (trinta) 
dias, a fim de intimar as partes. 
Intimem-se. 
Expeça-se o necessário. 
Ji-Paraná, 28 de setembro de 2019
Ana Valéria de Queiroz S. Zipparro
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 
- Fone:(69) 34213279 
Número do Processo: 7009670-12.2018.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente(s): 
Nome: JOAO MONTEIRO LOBATO
Nome: GLEICIANE MOREIRA CARLOS
Advogado: GENECI ALVES APOLINARIO OAB: RO1007 
Requerido(s): 
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA, JOSÉ DE AUDA SILVA
Intimação
Fica a parte autora, por meio de seus(uas) Advogados(as) intimada 
para querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto à 
Certidão de Oficial de Justiça de ID 32521569 juntado nos autos.
Ji-Paraná, 21 de novembro de 2019. 

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 
- Fone:(69) 34213279 
Número do Processo: 7005723-13.2019.8.22.0005
Classe: GUARDA (1420)
Requerente(s): CLEIDIANE MAGELA SILVA
Advogado: CAMILA SOUZA DA ROSA OAB: RO9758 
Requerido(s): CRISTIANO FELIPE DE SOUZA 
INTIMAÇÃO
Fica a parte autora, por meio de seus(uas) Advogados(as) intimada 
a coletar a assinatura da guardiã no termo de guarda e juntar aos 
autos, no prazo de 05 (cinco) dias.
Ji-Paraná, 21 de novembro de 2019. 

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 
- Fone:(69) 34213279
Número do Processo: 7005523-06.2019.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
Requerente(s): 
Nome: MARIA ANGELA BRULINGER
Endereço: Rua Antônio Adriano, 91, - até 278/279, Urupá, Ji-Paraná 
- RO - CEP: 76900-314
Advogado: LUCAS SANTOS GIROLDO OAB: RO6776 Endereço: 
desconhecido Advogado: JOHNE MARCOS PINTO ALVES OAB: 
RO6328 Endereço: Rua Mato Grosso, 1065, - de 963/964 a 
1166/1167, Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-075 
Requerido(s): 
EXECUTADO: JOSE CARLOS DA SILVA
Valor da Causa: R$ 1.012,98
INTIMAÇÃO
Fica V. Sa. intimada da juntada do MANDADO negativo referente 
à tentativa de citação, bem como para manifestar-se em termos de 
seguimento.
Ji-Paraná, 21 de novembro de 2019. 
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PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 
- Fone:(69) 34213279
Número do Processo: 7010693-90.2018.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente(s): FRANCISCO AMILTON DA SILVA e MARIA 
DEJANE SILVA
Advogado: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES OAB: 
RO1706 Endereço: desconhecido 
Requerido(s): 
Intimação
Fica a parte requerente, por meio de seus(uas) Advogados(as) 
intimada a manifestar quanto ao levantamento do alvará retro e 
seguimento do feito em 5 dias. 
Ji-Paraná, 21 de novembro de 2019. 

3ª VARA CÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, - de 523 a 615 - lado ímpar, Urupá, Ji-
Paraná - RO - CEP: 76900-261 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe3civjip@tjro.jus.br
Processo : 7000900-30.2018.8.22.0005
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: COMERCIO DE VERDURAS PEREIRA & RODRIGUES 
LTDA - ME
Advogados do(a) AUTOR: MARCIO HENRIQUE DA SILVA 
MEZZOMO - RO5836, JEVERSON LEANDRO COSTA - RO3134-A, 
MARIANNE ALMEIDA E VIEIRA DE FREITAS PEREIRA - RO3046, 
KELLY MEZZOMO CRISOSTOMO COSTA - RO3551
RÉU: SANTANA COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA 
- ME
INTIMAÇÃO AO RÉU - CUSTAS
Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, 
para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das 
custas judiciais. O não pagamento integral ensejará a expedição 
de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e 
inscrição na Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço 
eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/
guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
Advertência: 
1) Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá 
também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em 
sua totalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, - de 523 a 615 - lado ímpar, Urupá, Ji-
Paraná - RO - CEP: 76900-261 - Fone: (69) 3422-1784
e-mail: cpe3civjip@tjro.jus.br
Processo : 7000900-30.2018.8.22.0005
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: COMERCIO DE VERDURAS PEREIRA & RODRIGUES 
LTDA - ME
Advogados do(a) AUTOR: MARCIO HENRIQUE DA SILVA 
MEZZOMO - RO5836, JEVERSON LEANDRO COSTA - RO3134-A, 
MARIANNE ALMEIDA E VIEIRA DE FREITAS PEREIRA - RO3046, 
KELLY MEZZOMO CRISOSTOMO COSTA - RO3551
RÉU: SANTANA COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA 
- ME

INTIMAÇÃO EXEQUENTE
Nos termos da sentença, fica a parte EXEQUENTE, no prazo de 15 
(quinze) dias, intimada a atualizar o débito e dar prosseguimento 
no feito atentando-se que o requerimento de consultas por meio 
de sistemas judiciais (BACEN, RENAJUD e outros) deverá ser 
acompanhado de custas CÓDIGO 1007, para cada diligência 
requerida, nos termos do art. 17 da Lei 3.896/2016, bem como indicar 
os bens que pretende penhorar, sob pena de arquivamento. .

4ª VARA CÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, Ji-Paraná, 
- de 523 a 615 - lado ímpar Autos: 7009017-73.2019.8.22.0005 
Classe Processual: Consignação em Pagamento
Parte requerente: AUTOR: INSTITUTO DE HEMODINAMICA DE 
RONDONIA LTDA, RUA ALMIRANTE BARROSO, - DE 1227/1228 
A 1566/1567 CENTRO - 76900-079 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado da parte requerente: ADVOGADO DO AUTOR: CLEBER 
QUEIROZ SILVA OAB nº RO3814
FERNANDA PRIMO SILVA OAB nº RO4141
ANDRE LUIZ ATAIDE MORONI OAB nº RO4667
Parte requerida: RÉUS: EDER VOLTOLINI, AVENIDA RIO GRANDE 
DO SUL 4235, - DE 2514/2515 AO FIM JARDIM AMÉRICA - 87502-
400 - UMUARAMA - PARANÁ
CARLOS EDUARDO DUARTE, RUA VERGUEIRO 266, APTO 206 
BL. 02 LIBERDADE - 01504-000 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
DANIEL FERREIRA MUGRABI, AVENIDA LAURO SODRÉ 2300, 
APTO 806 SÃO JOÃO BOSCO - 76803-660 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
Advogado da parte requerida: ADVOGADOS DOS RÉUS: 
Para comprovação do interesse de agir do requerente, promova-
se a juntada da petição inicial que tramita nos autos do processo 
n. 7004212-77.2019.822.000.
Prazo: 15 dias.
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, Ji-Paraná, 
- de 523 a 615 - lado ímpar Autos: 7001319-84.2017.8.22.0005 
Classe Processual: Execução de Título Extrajudicial
Parte requerente: EXEQUENTE: VANDERLEI RODRIGUES DO 
CARMO, RUA DOM AUGUSTO 84, - ATÉ 140/141 UNIÃO - 76900-
007 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado da parte requerente: ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
RENAN AUGUSTO GONCALVES BATISTA OAB nº RO8238
BRUNO SCHUAWLE OLIVEIRA OAB nº RO8248
Parte requerida: EXECUTADO: JULIO CESAR BATISTA DE 
OLIVEIRA, RUA ALBINO QUARESMA 212 CENTRO - 14940-000 
- IBITINGA - SÃO PAULO
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Tendo decorrido quase dois meses do pedido de id Num. 
30969599, arquivem-se os autos, onde o prazo de prescrição 
intercorrente começará fluir a partir de um ano da data do 
arquivamento.
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019
Silvio Viana
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, Ji-Paraná, 
- de 523 a 615 - lado ímpar Autos: 7007437-08.2019.8.22.0005 
Classe Processual: Procedimento Sumário
Parte requerente: AUTOR: PEDRO HENRIQUE CARMONA 
NOGUEIRA, RUA CARAMUÁ 219 URUPÁ - 76900-156 - JI-
PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado da parte requerente: ADVOGADO DO AUTOR: 
ESTEFANIA SOUZA MARINHO OAB nº RO7025
LUCAS GATELLI DE SOUZA OAB nº RO7232
Parte requerida: RÉU: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS 
S.A, AVENIDA DOUTOR MARCOS PENTEADO DE ULHÔA 
RODRIGUES 939, ED. CASTELO BRANCO OFFICE PARK 
TORRE JATOBÁ 9 AND TAMBORÉ - 06460-040 - BARUERI - SÃO 
PAULO
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU: LUCIANA 
GOULART PENTEADO OAB nº SP167884
EBERTE DA CRUZ MENEZES OAB nº BA20199
DANIEL MEDINA ATAIDE OAB nº BA20394
Sentença 
(id Num. 30963599) Homologo o acordo celebrado entre as partes, 
para que produzam seus legais e jurídicos efeitos e julgo extinto 
o processo, com resolução do mérito, com base no artigo 487, III, 
alínea “b”, do Código de Processo Civil.
Arquivem-se.
P.R.I.
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, Ji-Paraná, 
- de 523 a 615 - lado ímpar Autos: 7010016-60.2018.8.22.0005 
Classe Processual: Execução de Título Extrajudicial
Parte requerente: EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 
RURAL COM INTERACAO SOLIDARIA DE JI-PARANA, RUA 
JOSÉ EDUARDO VIEIRA 1539, - ATÉ 1538/1539 NOVA BRASÍLIA 
- 76908-412 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado da parte requerente: ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
CINTIA CARLA SENEM OAB nº PR29675
RODRIGO TOTINO OAB nº RO6338
Parte requerida: EXECUTADOS: MARCIO RODRIGUES 
BRAGANCA, RUA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 1194, - DE 
754/755 A 1189/1190 NOVA BRASÍLIA - 76908-468 - JI-PARANÁ 
- RONDÔNIA
MARCIO RODRIGUES BRAGANÇA 80065813200, RUA 
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 1194, - DE 754/755 A 1189/1190 
NOVA BRASÍLIA - 76908-468 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado da parte requerida: ADVOGADOS DOS 
EXECUTADOS: 
DESPACHO SERVINDO DE ADITAMENTO AO MANDADO DE 
INTIMAÇÃO DE ID Num. 22279320
Considerando que os executados não foram localizados, promoveu-
se a tentativa de localização de bens (arresto), através do sistema 
BACENJUD, que restou negativo.
Promoveu-se também a consulta de endereços dos requeridos 
através dos sistema INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD.
Intime-se o exequente para promover o pagamento de duas 
diligências, no prazo de 15 dias.
Após, promova-se a tentativa de localização dos executados no 
seguinte endereço: Linha 205, KM 07, Gleba 31, Lote 16, Distrito 
de Rondôminas, cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, CEP: 76.920-
000.
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, Ji-Paraná, 
- de 523 a 615 - lado ímpar Autos: 7000816-92.2019.8.22.0005 
Classe Processual: Cumprimento de sentença
Parte requerente: EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A, 
QUADRA SBS QUADRA 4 ASA SUL - 70070-140 - BRASÍLIA - 
DISTRITO FEDERAL
Advogado da parte requerente: ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB nº AC128341
Parte requerida: EXECUTADOS: MARIA ANGELICA PEREIRA 
COLETO, RUA: SAMAMBAIA 184, QUADRA 28, SETOR 02 
URUPA - 76900-027 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
GERALDO COLETO, RUA SAMAMBAIA 184, QUADRA 28, 
SETOR 02 URUPA - 76900-027 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
EDNILCE DOS SANTOS COLETO, RUA VINTE E DOIS DE 
NOVEMBRO 1143, - DE 841/842 AO FIM CASA PRETA - 76907-
632 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
JOSE FERNANDES COLETO, RUA VINTE E DOIS DE 
NOVEMBRO 1143, - DE 841/842 AO FIM CASA PRETA - 76907-
632 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
REGINA MARIA COLETO BONAZZA, RUA EDGAR GERSON 
BARBOZA 314, AP. 12 VILA DAYSE - 09732-520 - SÃO 
BERNARDO DO CAMPO - SÃO PAULO
MARGARIDA GUILHERME DA SILVA COLETO, RUA EDGAR 
GERSON BARBOZA 314, AP. 12 VILA DAYSE - 09732-520 - SÃO 
BERNARDO DO CAMPO - SÃO PAULO
JOAO GUALBERTO COLETO, RUA EDGAR GERSON BARBOZA 
314, AP. 12 VILA DAYSE - 09732-520 - SÃO BERNARDO DO 
CAMPO - SÃO PAULO
CONDOR FLORESTAS E INDUSTRIAS DE MADEIRA LTDA, 
AVENIDA ÉDSON LIMA DO NASCIMENTO 3634, - DE 3734/3735 
A 4471/4472 JORGE TEIXEIRA - 76912-859 - JI-PARANÁ - 
RONDÔNIA
Advogado da parte requerida: ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: 
CLAUDIO CALMON DA SILVA BRASILEIRO OAB nº BA14782
Nailson Nando Oliveira de Santana OAB nº RO2634
Intime-se a exequente para que promova apresentação de 
demonstrativo de débito, diminuindo o saldo depositado nos autos 
do processo n. 700816-92.2019.8.22.0005, conforme decisão de 
id Num. 24815172.
Prazo: 15 dias.
Sem manifestação, arquivem-se.
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, 
Ji-Paraná, - de 523 a 615 - lado ímpar Processo: 7007506-
40.2019.8.22.0005 
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: WILLIAN FELIPE MEDEIROS ALVES
ADVOGADO DO AUTOR: ABEL NUNES TEIXEIRA OAB nº 
RO7230
RÉU: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
ADVOGADO DO RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES 
OAB nº RJ5369
DESPACHO
A preliminar suscitada pela requerida, relativa a falta de interesse de 
agir, não merece prosperar, haja vista que o fato da parte requerente 
ter recebido da seguradora a importância de R$1.687,50, a título de 
indenização pelo sinistro, por si só, não dá ensejo ao indeferimento 
da petição inicial.
Ademais, vale ressaltar que o recibo de quitação assinado pelo 
segurado, não afasta o direito da parte em pleitear a complementação 
do valor que entende devido.



709DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

Nesse sentido, é o entendimento Superior Tribunal de Justiça:
Consolidado o entendimento de que o recibo de quitação passado 
de forma geral, mas relativo a obtenção de parte do direito 
legalmente assegurado, não traduz a renúncia a este direito e, 
muito menos, a extinção da obrigação (REsp nº 195.492 RJ, do 
qual foi relator o Ministro Barros Monteiro).
Além do mais, o recibo firmado pelo segurado dando plena quitação 
à seguradora não tem o condão de inviabilizar a pretensão à 
diferença devida (REsp n. 257.596/SP - relator o Ministro Sálvio 
de Figueiredo Teixeira).
Desse modo, não há falar em carência de ação por falta de 
interesse de agir, já que é perfeitamente admissível a parte 
requerente pleitear a diferença existente entre a importância que 
já lhe fora paga e a totalidade do montante que entende devido.
Logo, rejeito essa preliminar.
No mérito, a requerida impugnou o laudo médico apresentado pela 
parte autora, ao fundamento de que o mesmo não é imparcial.
Neste caso, é necessária a realização de prova pericial a fim de 
atestar a efetiva invalidez permanente da parte requerente.
Assim, para a realização de perícia e nomeio o Dr. Gidione Luis 
dos Santos - Crefito 126.434-F, fisioterapeuta e perito deste Juízo, 
podendo ser localizado no Hospital Stella Maris, localizado na 
Av. Aracajú, 1682, Bairro Nova Brasília, CEP: 76.908-527, nesta 
cidade, telefone n. 99218-7220, bem como pelo e-mail drgidione@
gmail.com, a fim de realizar o laudo pericial.
Fixo seus honorários em R$600,00 (seiscentos reais), a cargo 
da requerida, uma vez que arguiu fato extintivo do direito da 
requerente, bem como pretendeu a realização da prova, que, no 
entanto, deverá feita por perito deste Juízo.
Intime-se a requerida para depositar o referido valor, junto a 
Caixa Econômica Federal, Agência 3259, no prazo de 20 (vinte) 
dias, improrrogável, sob pena de prosseguimento do feito sem a 
realização desta prova.
Com o depósito, intime-se o Sr. Perito, intime-o para, no prazo 
de dez dias, informar data para realização da perícia, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a fim de viabilizar a 
intimação das partes para a realização do ato.
Fica o Senhor Perito também intimado para elaborar o laudo 
de acordo com o anexo da Lei 11.945/2009, bem como para 
apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias após a realização 
da perícia.
Aguarde-se a realização do depósito.
Os quesitos estão apresentados no Id. 29974051.
Int.
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019.
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, 
Ji-Paraná, - de 523 a 615 - lado ímpar Autos: 7011866-
52.2018.8.22.0005 
Classe Processual: Procedimento Comum Cível
Parte requerente: AUTOR: EMESON LAVRATTE DOS SANTOS, 
ÁREA RURAL S/N, ET NAZARÉ ÁREA RURAL DE JI-PARANÁ - 
76914-899 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado da parte requerente: ADVOGADO DO AUTOR: 
EDILSON STUTZ OAB nº RO309
RENATA ALICE PESSOA RIBEIRO DE CASTRO STUTZ OAB 
nº RO1112
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES OAB nº RO1706
Parte requerida: RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA 
S/A - CERON , AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137 INDUSTRIAL 
- 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU: DENNER 
DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB nº MS6835
Sentença

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito proposta 
por Emeson Lavratte dos Santos, qualificada nos autos, em face de 
Eletrobrás Distribuição Rondônia S/A – Ceron, onde alega que a 
requerida realizou inspeção no medidor de energia elétrica de sua 
propriedade em 23 de maio de 2017, ante a alegação de suposta 
irregularidade na medição.
Em 03 de dezembro de 2018, recebeu notificação com a cobrança 
proveniente de recuperação de consumo referente ao período de 
01 de 2017 a maio de 2017, no valor de R$ 56.063,57, porém não 
concorda com o referido valor, uma vez que apurado unilateralmente 
pera requerida.
Pugnou pela concessão de liminar para abstenção da requerida em 
incluir seu nome nos serviços de proteção ao crédito, bem como 
para não proceder a interrupção no fornecimento de energia. Ao 
final, pugnou pela procedência dos pedidos com a declaração de 
Inexistência de débito referente ao período.
Juntou documentos.
Decisão inicial deferiu a tutela de urgência (id. Num. 24308117).
Audiência de conciliação prejudicada, ante a ausência da requerida 
(id Num. 25198082).
A requerida apresentou contestação (id Num. 25823286). Alegou 
que seus técnicos constataram que o medidor
encontra-se “furado”, via de regra, o furo é feito no relógio com o 
intuito de manipular o consumo. Alega que o que o consumo mensal 
do requerente era de 2.000kw, contudo, a partir de 01/2017 a UC 
passou a ter um registro de consumo de 29 kw, muito abaixo do 
consumo médio de uma UC, consumo que não reflete a realidade.
Deste modo, promoveu-se a abertura de processo administrativo 
e promoveu-se a substituição do relogio medidor na unidade 
consumidora do requerente. 
Após, procedeu-se a recuperação de consumo e apurou um débito 
de R$ 56.063,57
Alegou, ainda exercício regular de direito, pugnando pela 
improcedência do pedido. Juntou documentos.
É o relatório. 
Decido.
Observa-se dos autos que o requerente pretende declarar a 
inexigibilidade do débito descrito na notificação de id Num. 
23643461, no valor de R$ 56.968,24, insurgindo-se quanto ao laudo 
elaborado unilateralmente, tendo em vista que não foi conferido 
direito de ampla defesa e contraditório.
A Resolução 414/2010, da ANEEL, em seu artigo 129, exigi 
um procedimento pré determinado a ser adotado, em caso 
de irregularidade, sendo reconhecido que o procedimento de 
recuperação de energia com base somente na perícia unilateral 
é ilícito.
No caso dos autos, denota-se que além da perícia, existem outros 
elementos que demonstram a irregularidade na medição do 
consumo na unidade consumidora.
O histórico de medição juntado aos autos (id. Num. 25823288 – fl. 
63), faz prova de que após a substituição/regularização do medidor 
(05/2017) houve a alteração do consumo de energia, indicando o 
real consumo da unidade consumidora em questão, sendo que 
para tal confirmação não precisa de exame pericial, vez que basta 
comparar o consumo mensal ante e depois da troca do medidor.
Em análise aos referidos documentos, constata-se que há uma 
grande diferença no consumo de energia na unidade consumidora 
do requerente, referente ao mês de dezembro de 2016 (antes da 
troca do medidor) e os meses de janeiro a maio de 2017 (referentes 
aos meses que a requerida promoveu a recuperação consumo) e 
o período posterior a sua troca, o que confirma a irregularidade do 
medidor.
Deste modo, tendo o medidor registrado consumo de energia 
elétrica inferior ao real, houve prejuízo a requerida que deixou de 
receber pelo que foi efetivamente consumido. 
Assim, o requerente é responsável pelo pagamento da energia 
consumida, ainda que não tenha sido culpada pela irregularidade 
constatada. 
Nesse sentido:
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Apelação cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. 
Energia elétrica. Medição regular. Recuperação de consumo. 
Cobrança. Possibilidade. Parâmetros para apuração do débito. 
Dano moral. Não configurado. Honorários advocatícios. Fase 
recursal. Majoração de ofício.
É possível que a concessionária de serviço público proceda 
a recuperação de consumo de energia elétrica, em razão da 
constatação de inconsistências no consumo pretérito, desde que 
haja outros elementos suficientes para demonstrar a irregularidade 
na medição, a exemplo do histórico de consumo e o levantamento 
carga, dentre outros. O parâmetro a ser utilizado para o cálculo 
do débito deverá ser a média de consumo dos três meses 
imediatamente posteriores à substituição do medidor e pelo período 
pretérito máximo de doze meses. Não existindo demonstração 
de atos de ofensa à honra objetiva ou subjetiva do consumidor, 
não há que se falar em dano moral decorrente da imposição de 
pagamento de débito indevido pela concessionária de serviço 
público, principalmente se não ocorreu a negativação do nome do 
consumidor ou a interrupção no fornecimento do serviço. Aplica-
se à sentença proferida após a entrada em vigor do novo CPC a 
regra estampada no art. 85, §11, do CPC/2015, para majorar os 
honorários sucumbenciais em sede recursal. (APELAÇÃO CÍVEL, 
Processo nº 7001998-59.2018.822.0002, Tribunal de Justiça do 
Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Grangeia, Marcos 
Alaor Diniz, julg.15/7/2019).
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito. Excesso 
de consumo não demonstrado. Ausência de acesso ao medidor. 
Consumo pela média. Apuração da diferença. Possibilidade, art. 
87, § 1º, da Resolução da ANEEL. Inscrição devida. Indenização 
por dano moral descabimento. Ocorrendo a impossibilidade de 
aferir o consumo da residência do consumidor no período cobrado, 
cabível a cobrança relativa à recuperação de consumo, tendo em 
vista a ausência de acesso ao medidor. A cobrança apurada pela 
concessionária, considerando a média dos 12 últimos meses de 
consumos, mostra-se adequada, nos termos do art. 87, § 1º, da 
Resolução da ANEEL.
Inexistindo ilegalidade na cobrança e negativação do nome do autor 
o pedido de indenização por danos morais mostra-se indevido. 
(APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 0024084-88.2014.822.0001, 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Rel. 
Des. Miguel, Alexandre, julg. 5/6/2019).
Assim, mostrando-se justa a cobrança, mostra-se exigível a 
cobrança efetuada pela requerida.
Quanto a inspeção realizada pela requerida, é preciso destacar que 
os documentos juntados a partir do id Num. 25823291, comprovam 
que a requerida, ao realizar o exame na unidade consumidora, 
cumpriu as formalidades administrativas, oportunizou a participação 
do requerido nos procedimentos, tanto que ele assinou diversos 
documentos, onde constam as ocorrências encontradas, assim 
como os procedimentos realizados e os que seriam realizados 
posteriormente.
Ressalta-se que alegação do requerente, no sentido de que o 
procedimento adotado pela requerida, quando da realização da 
perícia no relógio medidor, dificulta o exercício do contraditório e da 
ampla defesa, tal circunstância, por si só, não tem o condão afastar 
o direito da requerida em pretender a recuperação do consumo, 
sendo certo que a verificação dessa questão teria pertinência, 
apenas nos casos em que fosse apurar eventual cometimento 
de ilícito penal, como, por exemplo, furto ou estelionato, que 
demandaria prova robusta da conduta realizada pelo indiciado.
Assim, demonstrado nos autos que houve medição incorreta, 
não é razoável isentar o consumidor de pagamento dos valores 
devidos, repassando o ônus à sociedade em geral e estimulando a 
continuidade de práticas que, inclusive, podem representar crime.
Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados 
e, via de consequência, extingo o processo com resolução, nos 
termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Revogo a decisão de id 24308117.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais, bem 
como de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da 
causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, do CPC.
O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência 
de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça 
e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 
econômica pretendida.” (artigo 334, parágrafo 8º, do CPC).
Assim, tendo a requerida deixado de comparecer à audiência 
de conciliação, aplico-lhe a multa de 2% sobre, devidamente 
corrigido.
Remetam-se os autos ao Sr. Contador para correção do valor 
da causa e apuração da multa, intimando-se requerida para o 
recolhimento em favor do Tribunal de Justiça de Rondônia, no 
prazo de 10 dias, sob pena de protesto.
P. R. I. 
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, Ji-Paraná, 
- de 523 a 615 - lado ímpar Autos: 7009146-78.2019.8.22.0005 
Classe Processual: Procedimento Comum Cível
Parte requerente: AUTOR: AMARILDO DE SA, RUA IPÊ 1675, 
- ATÉ 327 - LADO ÍMPAR NOVA BRASÍLIA - 76913-185 - JI-
PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado da parte requerente: ADVOGADO DO AUTOR: 
AGNALDO DOS SANTOS ALVES OAB nº RO1156
Parte requerida: RÉU: JOSIEL MARTINS CARDOSO, SEM 
ENDEREÇO
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU: 
Endereço: Rua Miguel Galdino, n. 280, apartamento 05, Jardim dos 
Migrantes, CEP: 76900-804, JI-PARANA/RO.
Despacho SERVINDO DE CARTA / MANDADO DE CITAÇÃO / 
INTIMAÇÃO
Recebo a emenda.
AMARILDO DE SÁ propõe ação de obrigação de fazer cumulada 
com pedido de antecipação de tutela em face de JOSIEL MARTINS 
CARDOSO, alegando que no dia 21 de junho de 2013, alienou para 
o requerido uma motocicleta HONDA/BIZ 125-ES, ano fabricação/
modelo 2010/2011, cor vermelha, placa NEA 0951, RENAVAN 
280122470, CHASSI 9C2JC4820BR001836.
Afirma que até a presente data não foi procedida à transferência 
do aludido veículo, bem como não vem sendo pago os tributos 
incidentes sobre o mesmo.
Assim, pleiteia em sede de tutela antecipada, seja compulsoriamente 
transferido o veículo para o nome do requerido.
Juntou procuração e documentos.
É o relatório.
Decido.
Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são juízo de 
probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil 
do processo (art. 300, caput, do CPC). 
No caso dos autos, constata-se que os requisitos não estão 
presentes, tendo em vista que o requerente não possui documento 
que comprove a alienação do veículo ao requerido, eis que o 
documento de id Num. 30148089 – fl. 27, embora esteja assinado, 
não está com firma reconhecida, de modo que não se pode 
presumir, ao menos neste momento processual, que assinatura 
ali constante é do requerido, até porque o requerente reconheceu 
firma de seu nome, mas não se sabe por qual motivo, já que seria 
do seu interesse, não fez o mesmo em relação a assinatura do 
requerido.
Aliado a isso, o requerido confirma que não possui cópia do 
documento único de transferência.
Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada.
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Cite-se a parte requerida para tomar ciência da ação bem 
como intimem-se as partes para comparecerem à audiência de 
conciliação, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos – CEJUSC, localizado na Rua Elias Cardoso Balau, 1220, 
Bairro Jardim Aurélio Bernardi, nesta cidade, no dia 30 de janeiro 
de 2020, na sala 01, às 10:40 horas. 
O não comparecimento injustificado da parte autora ou da parte 
requerida à audiência de conciliação é considerado ato atentatório 
à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 
(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 
da causa.
As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 
defensores públicos.
Sendo frutífera a conciliação, voltem conclusos para a 
homologação.
Não havendo conciliação, a parte autora deverá recolher a segunda 
parcela das custas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, 
contados da audiência.
Cientifique-se a parte requerida de que caso não seja obtida a 
conciliação, poderá contestar o pedido da parte autora no prazo 
de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência, e não sendo 
apresentada contestação a ela serão aplicados os efeitos da 
confissão e revelia, devendo os autos voltarem conclusos para o 
proferimento de sentença.
Sendo apresentada a contestação, intime-se a parte autora para 
impugná-la, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, voltem conclusos.
Promova-se a exclusão da petição juntada no id Num. 30148079.
Promoveu-se a consulta de endereço do requerido através do 
sistema Infojud.
Cite-se no seguinte endereço: Rua Miguel Galdino, n. 280, 
apartamento 05, Jardim dos Migrantes, CEP: 76900-804, JI-
PARANA/RO.
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, Ji-Paraná, 
- de 523 a 615 - lado ímpar Autos: 7002427-17.2018.8.22.0005 
Classe Processual: Cumprimento de sentença
Parte requerente: EXECUTADO: LABORDIESEL LABORATORIO 
DE BOMBAS DIESEL VILHENA LTDA - EPP, AVENIDA CELSO 
MAZUTTI 6335, TOZZO JARDIM AMÉRICA - 76980-753 - VILHENA 
- RONDÔNIA
Advogado da parte requerente: ADVOGADO DO EXECUTADO: 
FLAVIO KLOOS OAB nº RO4537
Parte requerida: EXEQUENTE: FERNANDO SILVA BARBOSA, 
RUA PADRE CÍCERO 885 JARDIM DOS MIGRANTES - 76900-
671 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
ARMANDO KREFTA OAB nº RO321
Manifeste-se a exequente no prazo de 05 dias, quanto a negativa 
de valores a serem bloqueado em nome do executado.
Sem manifestação, arquivem-se.
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, Ji-Paraná, 
- de 523 a 615 - lado ímpar Autos: 7005479-21.2018.8.22.0005 
Classe Processual: Procedimento Comum Cível
Parte requerente: AUTOR: FRANCISCO MARCIO PEREIRA 
CASTRO, RUA PORTO ALEGRE 1429, - DE 1257 A 1703 - LADO 
ÍMPAR VALPARAÍSO - 76908-709 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA

Advogado da parte requerente: ADVOGADO DO AUTOR: cibele 
moreira do nascimento cutulo OAB nº RO6533
Parte requerida: RÉU: COOLPEZA - SERVICOS DE LIMPEZA 
URBANA EIRELI, AVENIDA TRANSCONTINENTAL 912, - DE 560 
A 1022 - LADO PAR CASA PRETA - 76907-564 - JI-PARANÁ - 
RONDÔNIA
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU: ROMILDO 
FERNANDES DA SILVA OAB nº RO4416
DESPACHO 
Alteres-se a classe processual para cumprimento de sentença.
Intime-se a parte executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, 
efetuar o pagamento da importância de R$ 3.415,48, mais as 
custas processuais, sob pena do débito ser acrescido de multa 
processual no importe de 10%, além de honorários advocatícios no 
mesmo percentual.
Intime-o ainda, para promover o pagamento das custas processuais, 
iniciais e finais, no mesmo prazo. Sem o pagamento, inscreva-se o 
débito em dívida.
Advirta-se a parte executada de que havendo pagamento parcial 
no prazo previsto acima, a multa e os honorários incidirão sobre 
o remanescente do débito e de que transcorrido o prazo para 
pagamento voluntário inicia-se o prazo para impugnação, que 
deverá ser realizada em observância ao disposto no artigo 525 do 
CPC.
Não havendo pagamento tampouco a impugnação, certifique-se 
e intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 
atualizar o débito, acrescendo aos cálculos a multa de 10% (dez 
por cento), inclusive com os honorários de advogado, que fixo em 
10% (dez por cento) sobre o valor referido, bem como para requerer 
o que entender pertinente para a satisfação de seu crédito.
Com os cálculos, venham os autos conclusos.
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, Ji-Paraná, 
- de 523 a 615 - lado ímpar Autos: 7008667-85.2019.8.22.0005 
Classe Processual: Execução de Título Extrajudicial
Parte requerente: EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 
RURAL E DOS EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE 
RONDONIA - SICOOB CENTRO, RUA MARINGÁ 520, - DE 450 
A 804 - LADO PAR NOVA BRASÍLIA - 76908-402 - JI-PARANÁ - 
RONDÔNIA
Advogado da parte requerente: ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
RODRIGO TOTINO OAB nº RO6338
Parte requerida: EXECUTADOS: LUCINEI ALMEIDA DA SILVA 
SANTIAGO, RUA VENCESLAU BRÁS 238, - DE 198/199 A 455/456 
SÃO PEDRO - 76913-658 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
WAGNER GONCALVES SANTIAGO, RUA VENCESLAU BRÁS 
238, - DE 198/199 A 455/456 SÃO PEDRO - 76913-658 - JI-
PARANÁ - RONDÔNIA
W. G. SANTIAGO COMERCIO E SERVICOS DE PINTURAS - 
ME, RUA MANOEL FRANCO 1619, - DE 1217/1218 A 1703/1704 
NOVA BRASÍLIA - 76908-510 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado da parte requerida: ADVOGADOS DOS 
EXECUTADOS: 
Considerando que os executados não foram encontrados, foi 
realizada a tentativa de arresto, através do sistema Bacenjud, que 
restou negativo, conforme espelho anexo.
Promove-se a pesquisa de endereço, por meio do mesmo 
sistema.
Cite-se nos termos dos despacho de id ID: 30287323, no seguinte 
endereço: Avenida Brasil, n. 2360, Nova Brasília, Ji-Paraná, CEP 
76.908-616.
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019
Silvio Viana
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, Ji-Paraná, 
- de 523 a 615 - lado ímpar Autos: 7007566-13.2019.8.22.0005 
Classe Processual: Inventário
Parte requerente: REQUERENTES: J. P. D. S., RUA RIO XINGU 
1290, - ATÉ 1379/1380 DOM BOSCO - 76907-806 - JI-PARANÁ - 
RONDÔNIA
M. D. A., AVENIDA MARECHAL RONDON 870, SALA 222 
CENTRO - 76900-082 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
L. D. A. J., AVENIDA MARECHAL RONDON, SALA 222 CENTRO 
- 76900-082 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
O. D. A. N., AVENIDA MARECHAL RONDON 870, SALA 222 
CENTRO - 76900-081 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
L. D. A., AVENIDA MARECHAL RONDON 870, SALA 222 CENTRO 
- 76900-082 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado da parte requerente: ADVOGADOS DOS 
REQUERENTES: JEFFERSON CARLOS SANTOS SILVA OAB nº 
RO5754
Parte requerida: INVENTARIADO: L. N. T., AVENIDA MARECHAL 
RONDON 870, SALA 222 CENTRO - 76900-082 - JI-PARANÁ - 
RONDÔNIA
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO INVENTARIADO: 
Defiro os benefícios da gratuidade da justiça.
Cumpra-se a letra “b” do despacho de id Num. 29555932.
A letra “c” do referido despacho, foi cumprido pelo inventariante 
em parte, devendo apenas constar de forma detalhada que a 
propriedade do imóvel localizado no Loteamento Milão caberá ao 
cônjuge sobrevivente. Quanto a este imóvel, apresente-se também 
certidão da matrícula.
Prazo: 15 dias.
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, Ji-Paraná, 
- de 523 a 615 - lado ímpar Autos: 7003847-57.2018.8.22.0005 
Classe Processual: Execução de Título Extrajudicial
Parte requerente: EXEQUENTE: PAULO DE SOUZA GOES, 
AVENIDA TRANSCONTINENTAL 896, - DE 1024 A 1652 - LADO 
PAR CASA PRETA - 76907-552 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado da parte requerente: ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
ANTONIO RAMON VIANA COUTINHO OAB nº RO3518
Parte requerida: EXECUTADO: LEO BRAZ DE SOUZA, RUA JOSÉ 
BEZERRA 2500, - DE 1985/1986 A 2506/2507 NOVA BRASÍLIA - 
76908-466 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Indefiro o pedido de penhora dos dois bens indicados no id Num. 
31354419, eis que o montante da dívida perfaz o importe de R$ 
18.519,59, de modo qualquer um dos bens indicados são suficientes 
para quitar a dívida.
Assim, informe qual bem pretende a penhora. Caso seja a 
propriedade rural, apresente cópia da certidão da matrícula do 
imóvel.
Prazo: 15 dias.
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, Ji-Paraná, 
- de 523 a 615 - lado ímpar Autos: 0010827-81.2014.8.22.0005 
Classe Processual: Cumprimento de sentença

Parte requerente: EXEQUENTE: CARLOS ALVES DA PAIXAO, 
AV. CANDEIAS 2616, - DE 523 A 615 - LADO ÍMPAR SETOR 03 - 
76900-261 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado da parte requerente: ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
SYRNE LIMA FELBERK DE ALMEIDA OAB nº RO3186
Parte requerida: EXECUTADOS: WILSON ROCHA, RUA CIRO 
ESCOBAR 173, - DE 523 A 615 - LADO ÍMPAR DOIS DE ABRIL - 
76900-261 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
METAL ROCHA REFRIGERACAO INDUSTRIA E COMERCIO DA 
AMAZONIA LTDA - ME, RUA JULIO GUERRA, 173-A, RUA CIRO 
ESCOBAR,173 CENTRO - 76900-261 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado da parte requerida: ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: 
PAULO ROBERTO MELONI MONTEIRO OAB nº RO6427
Sentença 
Considerando que os bens adjudicados perfazem o valor da 
execução, julgo extinta a presente execução pela satisfação da 
obrigação, nos termos do artigo 924, II c/c 925, do Código de 
Processo Civil. 
Intime-se o executado para promover o recolhimento das custas 
processuais no prazo de 15 dias. Sem o recolhimento, inscreva-se 
o débito em dívida ativa.
Após, arquivem-se os autos. 
P.R.I.
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, Ji-Paraná, 
- de 523 a 615 - lado ímpar Autos: 7006137-11.2019.8.22.0005 
Classe Processual: Monitória
Parte requerente: AUTOR: FERROJIPA COMERCIO DE FERRO 
E ACO LTDA - EPP, RUA ELIAS CARDOSO BALAU 717, - DE 
1022/1023 A 1399/1400 JARDIM AURÉLIO BERNARDI - 76907-
400 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado da parte requerente: ADVOGADO DO AUTOR: DECIO 
BARBOSA MACHADO OAB nº PA5415
MIRELLY VIEIRA MACEDO DE ALMEIDA OAB nº RO5174
ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO DA SILVA OAB nº RO7495
MARLA GABRIELLE DOS SANTOS SOUZA OAB nº RO10169
Parte requerida: RÉU: MARIA DO CARMO CAMPOS, RUA 
CRICIÚMA 583, - DE 428/429 AO FIM JORGE TEIXEIRA - 76912-
722 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU: 
Sentença 
Homologo o acordo celebrado entre as partes, conforme o descrito 
no Termo de ID. 30930068, para que produzam seus legais e 
jurídicos efeitos e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, 
com base no artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo 
Civil.
Arquivem-se.
P.R.I.
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, Ji-Paraná, 
- de 523 a 615 - lado ímpar Autos: 7013419-31.2018.8.22.0007 
Classe Processual: Execução de Título Extrajudicial
Parte requerente: EXEQUENTE: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL 
DE RONDÔNIA, RUA DOS ESPORTES 1038 INCRA - 76965-864 
- CACOAL - RONDÔNIA
Advogado da parte requerente: ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
DIOGENES NUNES DE ALMEIDA NETO OAB nº RO3831
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LILIAN MARIANE LIRA OAB nº RO3579
Parte requerida: EXECUTADO: BARBARA OLIVEIRA ALVES, RUA 
BERNARDO MEDEIROS 76 URUPÁ - 76900-216 - JI-PARANÁ - 
RONDÔNIA
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Inexistem veículos cadastrados em nome da executada, conforme 
espelho anexo.
Nada sendo requerido no prazo de 05 dias, arquivem-se os autos, 
onde o prazo de prescrição intercorrente começará fluir a partir de 
um ano da data do arquivamento.arquivem-se os autos, onde o 
prazo de prescrição intercorrente começará fluir a partir de um ano 
da data do arquivamento.
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, Ji-Paraná, 
- de 523 a 615 - lado ímpar Autos: 7007866-72.2019.8.22.0005 
Classe Processual: Execução de Título Extrajudicial
Parte requerente: EXEQUENTE: ASSOCIACAO DO CONDOMINIO 
ESPELHO D’AGUA, ESTRADA DO ANEL VIÁRIO sem número, 
LOTE 52-A ZONA URBANA - 76900-001 - JI-PARANÁ - 
RONDÔNIA
Advogado da parte requerente: ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO DA SILVA OAB nº RO7495
MIRELLY VIEIRA MACEDO DE ALMEIDA OAB nº RO5174
SOFIA OLA DINATO OAB nº RO10547
Parte requerida: EXECUTADO: JASON GOMES MONTEIRO, RUA 
MANOEL PINHEIRO MACHADO 3469, - DE 3043 AO FIM - LADO 
ÍMPAR ALTO ALEGRE - 76909-623 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DESPACHO SERVINDO DE MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, 
AVALIAÇÃO, INTIMAÇÃO E REMOÇÃO
Tendo em vista que os antigos proprietários ainda figuram como 
tais no cartório de registro de imóveis e tendo eles transmitido a 
posse do imóvel ao executado, em 11/04/2012 (escritura de compra 
e venda - id Num. 29189273 - fl. 63), com ciência inequívoca da 
exequente, aplicável o entendimento constante no recurso especial 
repetitivo nº 1.345.331, de modo que o executado é parte legítima 
para figuar no polo passivo da ação.
Cite-se o executado para pagar o débito no prazo de três dias, sob 
pena de ser-lhe penhorados tantos bens quantos forem suficientes 
para assegurar a totalidade do débito e acréscimos legais. Fixo os 
honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, que será 
reduzido pela metade no caso de integral pagamento no prazo de 
três dias.
Se decorrido o prazo o devedor não pagar, o oficial de justiça, 
munido a 2ª via do mandado, procederá de imediato à penhora do 
imóvel sobre o qual recai a despesa de condomínio.
Caso o executado ainda se encontre preso, à ele nomeio curador 
especial na pessoa de um dos Defensores Públicos atuantes nesta 
Comarca para que promova sua defesa.
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, Ji-Paraná, 
- de 523 a 615 - lado ímpar Autos: 7007276-32.2018.8.22.0005 
Classe Processual: Cumprimento de sentença
Parte requerente: EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 
FINANCIAMENTOS S.A., BANCO BRADESCO S.A. sn, BANCO 
BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A VILA YARA - 06029-900 - 
OSASCO - AMAPÁ

Advogado da parte requerente: ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB nº AC5398
Parte requerida: EXECUTADO: TARCISIO FARIAS DA SILVA, 
RUA DOS ESTUDANTES 323 BELA VISTA - 76907-668 - JI-
PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Manifeste-se a exequente no prazo de 05 dias quanto a proposta 
de acordo apresentada pelo executado no id Num. 31573815.
Caso não aceite a proposta, deverá promover o pagamento da 
quantia de R$ 15,83, para cada diligência requerida no id Num. 
30640865.
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, Ji-Paraná, 
- de 523 a 615 - lado ímpar Autos: 7004397-52.2018.8.22.0005 
Classe Processual: Execução de Título Extrajudicial
Parte requerente: EXEQUENTE: COOPERATIVA DE SERVICOS 
MEDICOS E HOSPITALARES - COOPMEDH, RUA ALMIRANTE 
BARROSO 1530 CENTRO - 76900-079 - JI-PARANÁ - 
RONDÔNIA
Advogado da parte requerente: ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
ELAINE CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS FRANCO OAB nº 
RO1627
Parte requerida: EXECUTADO: SILVA & SILVA PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA - ME, AVENIDA CAPITÃO SILVIO 
256 CENTRO - 76932-000 - SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ - 
RONDÔNIA
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO EXECUTADO: 
ROBERTO RIBEIRO SOLANO OAB nº RO9315
Despacho SERVINDO DE OFÍCIO
Defiro pedido de suspensão do processo pelo prazo de 06 meses, 
ante o depósito de id Num. 29078384, que foi pago de acordo com 
atualização do dia do depósito (25/06/2019).
Oficie-se ao Juízo da Vara Cível da Comarca de São Francisco 
do Guaporé, a fim de que ele promova a baixa da restrição que 
recaiu sobre o veículo Toyota Hilux, placa ENA 9572, inserida 
em 05/10/2018, em virtude da carta precatória expedida por este 
Juízo.
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2.019.
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, Ji-Paraná, 
- de 523 a 615 - lado ímpar Autos: 7009287-05.2016.8.22.0005 
Classe Processual: Procedimento Comum Cível
Parte requerente: AUTOR: ROBERTA DERNEI GASPARINI, RUA 
CEDRO 484, T23 JORGE TEIXEIRA - 76912-746 - JI-PARANÁ - 
RONDÔNIA
Advogado da parte requerente: ADVOGADO DO AUTOR: SUELY 
LEITE VIANA VAN DAL OAB nº RO8185
Parte requerida: RÉU: OI S.A, AVENIDA LAURO SODRÉ 3290, 
BAIRRO DOS TANQUES COSTA E SILVA - 76803-460 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU: ALESSANDRA 
MONDINI CARVALHO OAB nº RO4240
DESPACHO 
Altere-se a classe processual para cumprimento de sentença.
Intime-se a parte executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, 
efetuar o pagamento da importância de R$ 5.806,88, mais as 
custas processuais, sob pena do débito ser acrescido de multa 
processual no importe de 10%, além de honorários advocatícios no 
mesmo percentual.
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Advirta-se a parte executada de que havendo pagamento parcial 
no prazo previsto acima, a multa e os honorários incidirão sobre 
o remanescente do débito e de que transcorrido o prazo para 
pagamento voluntário inicia-se o prazo para impugnação, que 
deverá ser realizada em observância ao disposto no artigo 525 do 
CPC.
Não havendo pagamento tampouco a impugnação, certifique-se 
e intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 
atualizar o débito, acrescendo aos cálculos a multa de 10% (dez 
por cento), inclusive com os honorários de advogado, que fixo em 
10% (dez por cento) sobre o valor referido, bem como para requerer 
o que entender pertinente para a satisfação de seu crédito.
Com os cálculos, venham os autos conclusos.
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, Ji-Paraná, 
- de 523 a 615 - lado ímpar Autos: 7007697-85.2019.8.22.0005 
Classe Processual: Divórcio Consensual
Parte requerente: REQUERENTE: A. L. V., RUA GARDÊNIA 3065, 
CASA SANTIAGO - 76901-146 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado da parte requerente: ADVOGADO DO REQUERENTE: 
JACINTO DIAS OAB nº RO1232
Parte requerida: REQUERENTE: O. D. G. A., RUA GARDÊNIA 
3065, CASA SANTIAGO - 76901-146 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO REQUERENTE: 
Sentença
Foi determinado que o requerente emendasse a petição inicial.
No entanto, decorreu o prazo sem qualquer manifestação (id Num. 
31042953).
Assim, não tendo o requerente promovido a emenda a inicial, julgo 
extinto o processo, sem exame de mérito nos termos do artigo 321, 
cumulado com artigo 485, VI do Código de Processo Civil.
Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos.
P.R.I.
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, Ji-Paraná, 
- de 523 a 615 - lado ímpar Autos: 7007057-82.2019.8.22.0005 
Classe Processual: Procedimento Comum Cível
Parte requerente: AUTOR: NIVALDO MOREIRA DE MEIRELES, 
RUA VICENTE SABARÁ CAVALCANTE 1220, - DE 1189/1190 
A 1406/1407 DUQUE DE CAXIAS - 76908-066 - JI-PARANÁ - 
RONDÔNIA
Advogado da parte requerente: ADVOGADO DO AUTOR: RUBIA 
GOMES CACIQUE OAB nº RO5810
Parte requerida: RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL, SEM ENDEREÇO
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU: 
PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DESPACHO SERVINDO DE MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO
Para realização de perícia médica, nomeio Gidione Luis dos Santos, 
perito deste Juízo, inscrito no CREFITO-126434-F.
Fixo os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), a 
cargo do requerido, nos termos do artigo 8º, §2º, da Lei 8.620/93, 
salientando que o pagamento será por ocasião da expedição do 
RPV.
Intime-se o Senhor Perito para que designe dia, hora e local para 
a realização do exame, noticiando-se nos autos com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias a fim de viabilizar a intimação da parte 
autora e dos assistentes técnicos. Intime-se a parte requerente, 
pessoalmente, para comparecer ao ato.

O Laudo deverá ser apresentado no prazo de 20 (vinte) dias.
Apresentando o Laudo, intime-se as partes para manifestação em 
15 dias.
Utilizando-se da recomendação conjunta do CNJ de 15/12/2015, 
encaminhe-se os quesitos abaixo para resposta pelo perito:
1. Qual a idade da parte autora e seu grau de escolaridade?
2. Qual a profissão declarada pela parte autora? Há quanto tempo 
labora nessa atividade? Já realizou outra espécie de função 
laboral?
3. Queixa que a parte periciada apresenta no ato da perícia.
4. A parte autora é portadora de alguma doença ou lesão? Qual?
5. As sequelas são as apontadas na petição inicial?
6. Causa provável da doença/moléstia/incapacidade?
7. Em caso afirmativo, o seu estado atual de saúde o torna incapaz 
para o exercício de sua atual atividade profissional ou a última 
exercida? Justifique a resposta, com descrição dos elementos que 
ensejaram tal conclusão.
8. As sequelas correspondem a qual grau de incapacidade? Total 
ou parcial? Temporária ou permanente? Por quê?
9. A parte autora está incapacitada para toda e qualquer forma de 
trabalho?
10. Essa incapacidade é susceptível de recuperação ou reabilitação 
para o exercício de outra atividade? Por quê?
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, Ji-Paraná, 
- de 523 a 615 - lado ímpar Autos: 7012157-52.2018.8.22.0005 
Classe Processual: Procedimento Comum Cível
Parte requerente: AUTOR: VALDIR MADRUGA, RUA TEREZINA 
1140, - DE 936/937 A 1297/1298 NOVA BRASÍLIA - 76908-430 - 
JI-PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado da parte requerente: ADVOGADO DO AUTOR: 
RODRIGO RODRIGUES OAB nº RO2902
Parte requerida: RÉU: AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE 
CARTOES DE CREDITO, ALAMEDA GRAJAÚ 129, CONJ. 
107 ALPHAVILLE INDUSTRIAL - 06454-050 - BARUERI - SÃO 
PAULO
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU: ALEXANDRE 
FONSECA DE MELLO OAB nº SP222219
Sentença
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada 
com pedido de tutela antecipada proposta por Valdir Madruga 
em face de Pag. S.A. Meios de Pagamento, onde o requerente 
alega que foi surpreendido com o seu nome inscrito no cadastro 
de inadimplentes, por ato da requerida, em virtude de débito que 
o mesmo alega inexistir, tendo em vista que nunca teve nenhuma 
relação jurídica com a requerida.
Assim, pretendeu liminarmente que a requerida fosse compelida 
a promover a retirada das restrições incidentes sobre seu nome 
junto aos cadastros de inadimplentes e, por fim, a declaração da 
inexistência do débito e a condenação da requerida ao pagamento 
de indenização pelos danos morais sofridos em razão da 
negativação indevida.
Juntou procuração e documentos.
Tutela antecipada deferida (id Num. 23804069).
A requerida ofereceu contestação (Id. Num. 29041468). 
Alega que as partes possuem relação jurídica, eis que foi realizado 
contrato de prestação de serviços para uso de cartão de crédito; 
ressalta que o requerente não demonstrou qual a relação jurídica 
que mantém com a requerida, vez que seu único objetivo é que a 
requerida exiba o contrato firmado entre as partes. 
Alternativamente, alega que o contrato foi celebrado por terceiro 
eivado de completa má-fé, incidindo inclusive em crime de falsidade 
ideológica.
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Ao final, pretendeu a improcedência dos pedidos. 
Procuração e documentos.
Conciliação infrutífera (id Num. 29056563).
Impugnação (id Num. 29403378).
É o relatório.
Decido.
O processo comporta julgamento no estado em que se encontra, 
não havendo a necessidade de produção de outras provas, além 
das já existentes nos autos.
Dispõe o artigo 341, “caput”, do Código de processo Civil, que 
incumbe ao réu manifestar precisamente sobre os fatos narrados 
na petição inicial, presumindo-se verdadeiros os não impugnados. 
A contestação apresentada mostra-se tão genérica quanto confusa, 
pois a requerida alega que o requerente não comprovou a relação 
jurídica havida entre as partes, quando ela deveria demonstrar tal 
relação, já que o requerente afirmou, em várias oportunidades, que 
não firmou negócio jurídico com a mesma.
Deste modo, verifica-se que a requerida impugna de maneira 
genérica e imprecisa o fato constitutivo do direito do requerente, 
consubstanciado na alegação de ausência de relação jurídica entre 
as partes.
Por outro lado, apresenta raso fundamento de que a contratação do 
empréstimo foi realizada por terceiros, porém tal fato não exclui sua 
responsabilidade pelo evento danoso, uma vez que foi ela quem 
promoveu a inscrição do nome do autor nos órgãos restritivos de 
crédito, sendo certo que deveria se cercar de todas as medidas 
necessárias a fim de bem identificar o pretenso cliente, porquanto 
ações ilícitas desta natureza vem se tornando corriqueiras e não 
mais se pode admitir que terceiros sejam prejudicados pela falta de 
cautela de fornecedores de produtos e prestadores de serviços
Ressalte-se que a existência ou não da alegada contratação é o 
único e fundamental ponto controvertido estabelecido nestes autos 
cabendo à requerida o ônus da prova do fato por ela alegado e que 
seria impeditivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do 
Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.
Deste modo, é certo que o depoimento pessoal do requerente não 
seria capaz de provar uma relação que ele alega inexistir.
Assim, é de acolher-se os argumentos formulados pelo requerente, 
no sentido de que nunca manteve qualquer relação jurídica com 
a requerida que legitimasse qualquer cobrança em seu desfavor, 
de modo que o débito inscrito nos órgãos restritivos de crédito foi 
indevido.
Assim, o primeiro pedido relativo a declaração de inexistência do 
débito merece ser acolhido, bem assim o pedido de danos danos 
morais, eis que a requerida, indevidamente, invadiu a esfera de 
privacidade do requerente, ao incluir seu nome junto aos órgãos 
restritivos de crédito, privando-lhe de realizar operações que 
demandem liberação de crédito, causando-lhe constrangimentos 
desnecessários. 
Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos para o fim 
de declarar a inexistência do débito que motivou a inscrição do 
nome do requerente no cadastro de inadimplentes, referente ao 
título n. 3087420 e, via de consequência, extingo o processo com 
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 
de Processo Civil.
Condeno a requerida ao pagamento de indenização pelos danos 
morais sofridos pelo requerente, que fixo no importe de R$8.000,00, 
levando-se em consideração a condição do social do requerente e 
a capacidade econômica da requerida, que deverá ser corrigido 
monetariamente segundo tabela prática do TJRO a partir desta 
decisão (Súmula 362 do STJ), computados os juros de mora a 
partir da citação.
Condeno-a também a ressarcir as custas processuais adiantadas 
pelo requerente, bem como condeno-a ao pagamento das custas 
finais, além dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 
valor da condenação, devidamente corrigida.
P.R.I.
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, Ji-Paraná, 
- de 523 a 615 - lado ímpar Autos: 0008466-28.2013.8.22.0005 
Classe Processual: Cumprimento de sentença
Parte requerente: EXEQUENTE: VITAMAIS NUTRICAO ANIMAL 
LTDA, RUA RUBI 793, BAIRRO INDUSTRIAL - 76900-261 - JI-
PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado da parte requerente: ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
LURIVAL ANTONIO ERCOLIN OAB nº Não informado no PJE
Parte requerida: EXECUTADO: LENIRTO LUCIANO, BR 319 - KM 
70 SENTIDO PORTO VELHO-HUMAITÁ, - DE 523 A 615 - LADO 
ÍMPAR - 76900-261 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO EXECUTADO: 
(id Num. 30944130) Aguarde-se provocação do exequente, 
arquivando-se.
Int.
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, Ji-Paraná, 
- de 523 a 615 - lado ímpar Autos: 7011669-97.2018.8.22.0005 
Classe Processual: Monitória
Parte requerente: AUTOR: COMERCIO DE MOVEIS JI-PARANA 
LTDA - ME, AVENIDA BRASIL 1375 NOVA BRASÍLIA - 76908-354 
- VILHENA - RONDÔNIA
Advogado da parte requerente: ADVOGADO DO AUTOR: JOSE 
FERNANDO ROGE OAB nº RO5427
Parte requerida: RÉU: PEDRO FELISMINO DA SILVA, RUA DOS 
COLEGIAIS 630, - DE 851/852 AO FIM PARQUE SÃO PEDRO - 
76907-836 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU: DEFENSORIA 
PÚBLICA DE RONDÔNIA
Sentença 
Julgo extinta a presente execução pela satisfação da obrigação, 
nos termos do artigo 924, II c/c 925, do Código de Processo Civil. 
Arquivem-se os autos. 
P.R.I.
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, Ji-Paraná, 
- de 523 a 615 - lado ímpar Autos: 7003606-83.2018.8.22.0005 
Classe Processual: Monitória
Parte requerente: AUTOR: WJJ COMERCIO DE DERIVADOS DE 
PETROLEO LTDA, RUA ANA NERY 219 JARDIM TROPICAL - 
76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA
Advogado da parte requerente: ADVOGADO DO AUTOR: 
ANTONIO ZENILDO TAVARES LOPES OAB nº RO7056
Parte requerida: RÉU: WAGNO DE OLIVEIRA, RUA TOLEDO 795, 
- DE 700/701 A 984/985 JARDIM DOS MIGRANTES - 76900-660 - 
JI-PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU: 
Sentença
WJJ COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA propõe 
ação monitória em face de WAGNO DE OLIVEIRA, alegando ser 
credor da requerida no valor de R$ 4.309,60, sendo que tal valor é 
oriundo da venda de combustível. 
Afirmou que já utilizou-se de todos os meios viáveis para receber 
seus créditos, porém todas as tentativas restaram infrutífera.
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Juntou procuração e documentos.
O requerido foi citado por edital (id Num. 27733729). O curador 
apresentou embargos monitório por negativa geral, pugnando 
ao final, pela improcedência de todos os pedidos formulados na 
inicial (id Num. 30966276).
Impugnação (id Num. 31189852).
É o relatório.
Decido.
O processo comporta julgamento no estado em que se encontra.
Trata-se de ação monitória, onde a requerente pretende o 
recebimento de seus créditos no valor de R$ 4.309,60, sendo que 
tal valor é oriundo da venda de combustível.
Ao que se verifica dos autos, o curador do embargante apresentou 
embargos por negativa geral, sem arguir nenhuma matéria 
específica capaz de eximir a responsabilidade patrimonial do 
embargante.
Assim, denota-se que a defesa em questão oposta nos embargos 
foi apresentada com o objetivo de atender ao estabelecido no 
artigo 72, II, do Código de Processo Civil, de modo que deve ser 
analisada apenas como uma formalidade essencial para garantir 
o devido processo legal e a ampla defesa, eis que não há maiores 
arguições para análise.
Sendo assim, o pedido formulado pela requerente merece ser 
acolhido, vez que está demonstrado por documento escrito que 
está devidamente assinado pelo requerido/embargante.
Diante do exposto, julgo procedente o pedido, para constituir o 
título executivo judicial na quantia de R$ 4.309,60 (quatro mil, 
trezentos e nove reais e sessenta centavos), que deverá ser 
corrigida monetariamente a partir do ajuizamento da ação.
Condeno o requerido a ressarcir as custas processuais adiantadas 
pela requerente, assim como condeno-o ao pagamento das custas 
finais.
Condeno-o também, ao pagamento dos honorários advocatícios, 
estes que arbitro em 10% sobre o valor da causa, com fundamento 
no artigo 85, § 2º, do CPC. 
P.R.I.
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, 
Ji-Paraná, - de 523 a 615 - lado ímpar Autos: 7009557-
58.2018.8.22.0005 
Classe Processual: Procedimento Comum Cível
Parte requerente: AUTOR: ROZENI MENDES DOS REIS, RUA 
JAQUEIRA 74 SÃO BERNARDO - 76907-304 - JI-PARANÁ - 
RONDÔNIA
Advogado da parte requerente: ADVOGADO DO AUTOR: 
DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Parte requerida: RÉU: BANCO CETELEM S.A., ALAMEDA RIO 
NEGRO 161, 17 ANDAR ALPHAVILLE INDUSTRIAL - 06454-000 
- BARUERI - SÃO PAULO
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU: DENNER 
DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB nº MS6835
Sentença
Homologo a desistência manifestada pela requerente (id Num. 
29435817), ante a concordância da requerida (id Num. 31111439) e 
julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do 
artigo 485, VIII, do CPC. 
Sem custas e honorários.
Arquivem-se. 
P.R.I. 
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, Ji-Paraná, 
- de 523 a 615 - lado ímpar Autos: 7010676-54.2018.8.22.0005 
Classe Processual: Cumprimento de sentença
Parte requerente: EXEQUENTE: E. F. GARCIA - ME, RUA MARTINS 
COSTA 345 JOTÃO - 76908-301 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado da parte requerente: ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
ALINE SILVA DE SOUZA OAB nº RO6058
Parte requerida: EXECUTADO: CLAUDINEIA CAETANO DE 
ANDRADE, AVENIDA MARECHAL RONDON 828, - DE 606 A 828 - 
LADO PAR CENTRO - 76900-058 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO EXECUTADO: 
(id Num. 31175693) Arquivem-se. Caso a requerente localize bens 
passíveis de penhora, poderá requerer o desarquivamento sem o 
pagamento de taxa. 
Int.
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, Ji-Paraná, 
- de 523 a 615 - lado ímpar Autos: 7009087-27.2018.8.22.0005 
Classe Processual: Monitória
Parte requerente: AUTOR: MARELI IMP. E EXP. EIRELI - EPP, RUA 
JOSÉ SARNEY 513, - ATÉ 899/900 JARDIM DOS MIGRANTES - 
76900-622 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado da parte requerente: ADVOGADO DO AUTOR: ALAN DE 
ALMEIDA PINHEIRO DA SILVA OAB nº RO7495
MIRELLY VIEIRA MACEDO DE ALMEIDA OAB nº RO5174
SOFIA OLA DINATO OAB nº RO10547
Parte requerida: RÉU: FABIO JOSE DA SILVA, C 12 1473 JAPIIM 
II - 69065-030 - MANAUS - AMAZONAS
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU: 
Trata-se de embargos de declaração oposto por Fábio José da Silva, 
em face da decisão retro prolatada, aduzindo em síntese a ocorrência 
de omissão na analise e concessão da gratuidade judiciária. 
Alega que o Embargante fora condenado indevidamente ao 
pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrado em 
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, vez que 
beneficiário da gratuidade judiciária em razão de ser patrocinado 
pela Defensória Pública.
Sustenta, que em razão do patrocínio da causa pela Defensória 
Pública, teria o Embargante, automaticamente, o direito ao 
benefício do judiciário, pleiteado em sede dos embargos monitório 
apresentado ao Id.28821401. Circunstância essa, supostamente 
não observada na sentença prolatada ao Id. 31123372.
Pugnou pela reconhecimento dos embargos de declaração, suprindo 
a ocorrência da omissão, para conceder o direito vindicado.
É breve o relatório.
Decido.
O Embargante está representado nos autos por curador especial, 
em razão da sua não localização, ou seja, não há como a 
Defensória Publica prever que o Embargante realmente seja pessoa 
hipossuficiente na forma da lei. 
O custeio da causa pela Defensoria Pública não expressa de forma 
automática concessão dos benefícios da justiça gratuita, devendo 
ser observado as condições necessárias para obtenção de seus 
efeitos previstas em lei.
Corroborando, cito o entendimento despojado no jugado do Superior 
Tribunal de Justiça: 
“A necessidade de litigar sob o pálio da justiça gratuita não se presume 
quando a Defensoria Pública atua como mera curadora especial, [...]” 
(AgRg no REsp 846.478/MS, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, 
Quarta Turma, DJ de 26/2/2007).” (AgInt no REsp 1614110/SP, 
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Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado 
em 06/12/2016, DJe 14/12/2016). 4. Agravo regimental desprovido. 
(AgRg no AREsp 288.811/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 
QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017).
Assim, mantenho a decisão sob o Id. 31123372, na forma como 
prolatada nos autos, em razão da ausência de elementos que 
possam identificar a real condição financeira do Embargante. 
Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração para no 
mérito, rejeitá-los, por não vislumbrar a omissão apontada. 
P.R.I
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, Ji-Paraná, 
- de 523 a 615 - lado ímpar Autos: 7011266-31.2018.8.22.0005 
Classe Processual: Procedimento Comum Cível
Parte requerente: AUTOR: JEAN RODRIGUES PEREIRA, 
LH31 KM16 GB12B LT22 000000, ZONA RURAL - 76928-000 - 
TEIXEIRÓPOLIS - RONDÔNIA
Advogado da parte requerente: ADVOGADO DO AUTOR: ANOAR 
MURAD NETO OAB nº RO9532
Parte requerida: RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 
SEGURO SOCIAL, CENTRO - 76935-000 - SÃO FRANCISCO DO 
GUAPORÉ - RONDÔNIA
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU: 
PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
(ID: 32637007): Defiro.
Int. 
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, Ji-Paraná, 
- de 523 a 615 - lado ímpar Autos: 7002857-32.2019.8.22.0005 
Classe Processual: Procedimento Sumário
Parte requerente: AUTOR: LORENA MARQUES FREIRE 
ALBERNAZ, RUA RICARDO CATANHEDE 174 URUPÁ - 76900-
166 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado da parte requerente: ADVOGADO DO AUTOR: LUCIANA 
NOGAROL PAGOTTO OAB nº RO4198
Parte requerida: RÉUS: LATAM LINHAS AEREAS S/A, RUA 
VERBO DIVINO 2001, - DE 999/1000 AO FIM CHÁCARA SANTO 
ANTÔNIO (ZONA SUL) - 04719-002 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVANCE VIAGENS E TURISMO LTDA, RUA DAS ESMERALDAS 
387/395 JARDIM - 09090-770 - SANTO ANDRÉ - SÃO PAULO
Advogado da parte requerida: ADVOGADOS DOS RÉUS: 
GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB nº SP117417
FABIO RIVELLI OAB nº BA34908
Sentença 
Trata-se de ação declaratória de inexistência de debito e ação 
condenatória, proposta por Lorena Marques Freire Albernaz, em 
desfavor de Rex Tur Advance Consolidadora e Latam Linhas 
Aéreas, aduzindo em síntese que efetuou a compra de passagens 
aéreas junto a primeira requerida, no valor de R$ 5.613,12 (Cinco 
mil seiscentos e treze reais e doze centavos), divididos em quatro 
parcelas de R$ 1.403,28 (Um mil quatrocentos e três reais e vinte 
e oito centavos).
Alega que dias após tomou conhecimento junto a sua fatura do 
cartão de crédito, o lançamento, supostamente indevido do valor de 
R$ 451,49 (quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta e nove 
centavos), totalizando, o valor de R$ 3.611,92 (Três mil seiscentos 
e onze reais e noventa e dois centavos).

Sustenta que em decorrência dos fatos, viajou para Nova York, 
com significativa perda do limite do cartão de credito, suportando 
cobranças indevidas e vexatórias, das quais, aduz ter suportado 
dano extra patrimonial.
Pugna pela condenação das requeridas ao pagamento em dobro 
do valor descontado indevidamente, no valor de R$ 7.223,84 (Sete 
mil duzentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos), bem 
como o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) à titulo de indenização 
por danos morais.
Ao final, requereu a procedência dos pedidos efetuados na inicial.
Em decisão (Id. 27309420) fora determinada a citação das 
requeridas, bem como designada audiência de conciliação.
Citada, (Id. 29040421) a primeira requerida apresentou 
contestação, aduzindo em síntese, a existência de culpa exclusiva 
de terceiros, consubstanciada na alegação de responsabilidade da 
administradora do cartão de credito pelas cobranças indevidas.
Inexistência de ato ilícito praticado a ensejar a condenação a 
dobra do valor supostamente indevido, bem como que não resta 
configurado o trinômio da responsabilidade civil, aptos ao pleito da 
indenização por dano moral.
Ao final pugnou pelo julgamento de improcedência dos pedidos 
iniciais.
A segunda eequerida, apresentou a peça defensiva arguindo 
preliminar de ilegitimidade passiva, indicando, como responsável 
pelo evento danoso a Administradora do cartão de crédito.
No mérito, sustenta a existência de culpa exclusiva de terceiro, 
bem como ausência de prova do prejuízo.
Não há requisitos necessários ao reconhecimento da 
responsabilidade civil no presente caso, por ausência de 
demonstração na prática de um ato ilícito que tenha causado danos 
ou prejuízo a requerente.
Alega, que os fatos não geraram condições que fugisse da 
normalidade ou interferisse intensamente no seu comportamento 
psicológico, capazes de ensejar a indenização por dano moral 
pleiteado. 
Pugnou pelo julgamento de improcedência dos pedidos inicias.
Manifestação da requerente (Id. 29652023).
É relatório.
Decido.
Observo que a lide trata sobre questões de direito e de fato, as 
quais estão documentalmente demonstradas nos autos, razão pela 
qual, julgo o feito no estado em que se encontra, a teor do art. 355, 
I e II do CP.
Não subsiste a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, quando 
demonstrada a relação jurídica estabelecida com a segunda 
requerida, mediante as faturas apresentadas pela requerente, nas 
quais, é possível vislumbrar ser a segunda requerida quem efetua 
os descontos dos valores supostamente indevidos. 
Ademais, é legitima a pretensão da requerente, consubstanciada 
na responsabilização daquele que, mesmo indiretamente, mas 
compondo a mesma cadeia de fornecedores nas relações de 
consumo, tiver dado causa ao dano suportado pela requerente, 
motivo pelo qual, rejeito a preliminar.
Restou incontroverso nos autos, que os valores lançados 
em duplicidade na fatura da Requerente, foram descontados 
indevidamente, uma vez que tal fato não fora contestado 
especificamente pelas requeridas, assim, considerar-se-ão 
verdadeiros, ao teor do art. 341, do CPC.
Cinge-se a controvérsia em imputar a responsabilidade dos fatos 
as empresas envolvidas na lide e então a obrigação de restituir os 
valores. 
Considerando, tratar-se de empresas que estão na mesma 
cadeia de fornecedores de produtos e serviços aéreos, ante a 
proteção estabelecida nas relações consumeristas, nos termos do 
art. 22 cumulado ao art. 25, § 1º, ambos do CDC, tenho que as 
Requeridas respondem de forma solidária aos prejuízos sofrido 
pela Requerente. 
Os documentos acostados ao Id. 25763589, demonstram que 
a agencia de viagem comunicou o erro no sistema da primeira 
requerida e por diversas vezes pleiteou a solução do problema.
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As faturas apresentadas pela requerente demonstram que somente 
a segunda requerida foi quem obteve o proveito econômico sobre 
os valores lançados indevidamente na fatura da requerente, ou 
seja, os valores lançados em duplicidade na fatura do cartão de 
crédito da requerente estavam sendo debitados pela empresa 
Latam Linhas Aéreas.
As provas retromencionadas, demonstram a ausência de cautela 
devida e prestação defeituosa do fornecimento do serviço das 
requeridas, porquanto, enseja responsabilização pelo prejuízo 
causado a requerente, sem exigência de qualquer demonstração 
de intenção (dolo) ou culpa do fornecedor, motivo pelo qual, a 
obrigação em restituir o valor de R$ 3.611,92 (Três mil seiscentos 
e onze reais e noventa e dois centavos), é a medida a ser imposta 
as Requeridas de forma solidária. 
Indébito em Dobro - Nos termos da Jurisprudência do STJ, “Agravo 
em Recurso Especial nº. 600.663-RS-07/05/2015”, a devolução em 
dobro somente é devida quando comprovada a má-fé.
Diante das peculiaridades do caso, é possível vislumbrar a 
ocorrência de erro justificável.
A requerente informa na inicial que houve falha do sistema durante 
a efetivação do pagamento mediante cartão de crédito, nas diversas 
tentativas de compra dos bilhetes aéreos. 
Nesse ponto, é possível vislumbrar que durante as tentativas de 
compra, com as constantes falhas dos sistemas, possa ter havido 
a efetivação da aquisição dos bilhetes aéreos.
Assim, não há que se falar em má-fé na conduta das Requeridas, 
ante ao reconhecimento pela Requerente da ocorrência de falha 
do sistema/conexão. Por conseguinte, inviável a restituição dos 
valores na forma do art. 42, Paragrafo único, do CDC. 
Danos Morais -
Alega a requerente que em decorrência dos fatos, teve seu poder 
de compra limitado e a frustração de não poder realizar alguns 
passeios durante a viagem efetuada, ante ao aprisionamento do 
crédito de seu cartão com o lançamento dos valores indevidos.
A alegação da requerente traz pra si, ao teor do art. 373, I, do CDC, 
o ônus de demonstrar que no tempo da viagem o limite do seu 
cartão encontrava-se aprovisionado pelos lançamentos efetuados 
pelas Requeridas. 
Todavia, sequer há nos autos a data da viagem. 
Assim, considerando a impossibilidade de aferir o alegado pela 
requerente, imperioso o reconhecimento da inexistência de dano 
moral, ante a ausência de demonstração do fato extraordinário 
que pudesse gerar aborrecimentos além daqueles que podem ser 
comuns no cotidiano, ou seja, não houve afetação ao estado de 
espírito ou outros desdobramentos danosos que atingissem a sua 
honra, a autoestima, a dignidade e/ou a integridade pessoal.
Ante ao exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, Julgo 
parcialmente procedentes os pedidos e:
a) Declaro inexistente os débitos descontados em duplicidade e de 
forma indevida nas faturas da Requerente.
b) Condeno as requeridas, de forma solidária, a promoverem a 
restituição da quantia de R$ 3.611,92 (Três mil seiscentos e onze 
reais e noventa e dois centavos), na forma simples, devendo ser 
corrigidos monetariamente a contar de cada desembolso e juros a 
partir da citação. 
c) Julgo improcedente o pedido de condenação em indenização 
por danos morais, nos termos da fundamentação supra. 
Condeno as requeridas ao pagamento da custas processuais 
adiantadas pela requerente, bem como nas custas finais, que 
deverão ser calculadas sobre o valor da condenação e honorários 
advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre a mesma 
base.
Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais 
finais remanescentes e honorários advocatícios que fixo em 10% 
(dez por cento) sobre o valor pretendido a titulo de danos morais, à 
ser dividido pelos advogados das requeridas “pro rata”.
P.R.I
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, 
Ji-Paraná, - de 523 a 615 - lado ímpar Processo: 7009217-
80.2019.8.22.0005 
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: SUELI DA SILVA
ADVOGADO DO AUTOR: GEOVANE CAMPOS MARTINS OAB 
nº RO7019, LISDAIANA FERREIRA LOPES OAB nº RO9693, 
ELIANE JORDAO DE SOUZA OAB nº RO9652
RÉU: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
ADVOGADO DO RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES 
OAB nº RJ5369
DESPACHO
A requerida alega em sede de preliminar a inépcia da inicial, ante 
ilegibilidade dos documentos essenciais, visto que o documento de 
identificação da parte requerente está ilegível, tornando impossível 
a tarefa de estabelecer o real nexo de causalidade entre o acidente 
automobilístico e a suposta lesão contraída pelo requerente.
Rejeito a referida preliminar, porquanto os diversos documentos 
acostados aos autos constantes nos Id. 30219817, 30219821 
e 30219830, comprovam que a requerente Sueli da Silva, foi 
vítima de acidente de trânsito em 08/12/2018. Além do mais, a 
requerida promoveu a juntada do documento de identificação por 
ocasião da apresentação de sua contestação (Id. 32117843).
A preliminar suscitada pela requerida, relativa a falta de interesse 
de agir, não merece prosperar, haja vista que o fato da requerente 
ter recebido da seguradora a importância de R$2.531,25, a título de 
indenização pelo sinistro, por si só, não dá ensejo ao indeferimento 
da petição inicial.
Ademais, vale ressaltar que o recibo de quitação assinado pelo 
segurado, não afasta o direito da parte em pleitear a complementação 
do valor que entende devido.
Nesse sentido, é o entendimento Superior Tribunal de Justiça:
Consolidado o entendimento de que o recibo de quitação passado de 
forma geral, mas relativo a obtenção de parte do direito legalmente 
assegurado, não traduz a renúncia a este direito e, muito menos, 
a extinção da obrigação (REsp nº 195.492 RJ, do qual foi relator o 
Ministro Barros Monteiro).
Além do mais, o recibo firmado pelo segurado dando plena quitação 
à seguradora não tem o condão de inviabilizar a pretensão à 
diferença devida (REsp n. 257.596/SP - relator o Ministro Sálvio de 
Figueiredo Teixeira).
Desse modo, não há falar em carência de ação por falta de interesse 
de agir, já que é perfeitamente admissível a requerente pleitear a 
diferença existente entre a importância que já lhe fora paga e a 
totalidade do montante que entende devido.
Logo, rejeito essa preliminar.
No mérito, a requerida impugnou o laudo médico apresentado pela 
requerente, ao fundamento de que o mesmo não é imparcial.
Neste caso, é necessária a realização de prova pericial a fim de 
atestar a efetiva invalidez permanente da parte requerente.
Assim, para a realização de perícia médica e nomeio o Dr. José 
de Jesus Ahumada Molina, médico ortopedista e perito deste 
Juízo, podendo ser localizado no Hospital Stella Maris, localizado 
na Av. Aracajú, 1682, Bairro Nova Brasília, CEP: 76.908-527, 
nesta cidade, telefone n. 9 8402-3959, bem como pelo e-mail 
ahumada67@uol.com.br, a fim de realizar o laudo pericial.
Fixo seus honorários em R$600,00 (seiscentos reais), a cargo 
da requerida, uma vez que arguiu fato extintivo do direito da 
requerente, bem como pretendeu a realização da prova, que, no 
entanto, deverá feita por perito deste Juízo.
Intime-se a requerida para depositar o referido valor, junto a 
Caixa Econômica Federal, Agência 3259, no prazo de 20 (vinte) 
dias, improrrogável, sob pena de prosseguimento do feito sem a 
realização desta prova.
Com o depósito, intime-se o Sr. Perito para, no prazo de dez dias, 
informar data para realização da perícia, com antecedência mínima 
de 30 (trinta) dias, a fim de viabilizar a intimação das partes para a 
realização do ato.
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Fica o Senhor Perito também intimado para elaborar o laudo de 
acordo com o anexo da Lei 11.945/2009, bem como para apresentar 
o laudo no prazo de 30 (trinta) dias após a realização da perícia.
Aguarde-se a realização do depósito.
Os quesitos estão apresentados no Id. 31053129.
Int.
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019.
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, Ji-Paraná, 
- de 523 a 615 - lado ímpar Autos: 7010699-97.2018.8.22.0005 
Classe Processual: Procedimento Comum Cível
Parte requerente: AUTOR: ACIR MARCOS GURGACZ, RUA 
VINTE E DOIS DE NOVEMBRO 40, - ATÉ 265/266 CENTRO - 
76900-111 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado da parte requerente: ADVOGADO DO AUTOR: 
EDUARDO RODRIGO COLOMBO OAB nº PR42782
Parte requerida: RÉU: RADIO PANAMERICANA S A, EDIFÍCIO 
SIR WINSTON CHURCHILL 807 2 ANDAR, AVENIDA PAULISTA 
807 BELA VISTA - 01311-915 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU: HENRIQUE 
TARCISIO ROGERIO OAB nº SP96956
CARLOS EDUARDO PEIXOTO GUIMARAES OAB nº SP134031
Trata-se de embargos de declaração, oposto por Rádio 
Panamericana S/A, aduzindo em síntese a existência de contradição 
e obscuridade, consubstanciada na ausência de analise dos 
fundamentos jurisprudenciais colacionados a peça defensiva.
Pugnou pelo acolhimento dos Embargos para modificar a decisão 
retro proferida. 
É breve o relatório.
Decido.
Os embargos de declaração oposto, em tese, não apresenta de 
forma pormenorizada a existência de contradição ou obscuridade 
no julgado retro.
Vislumbra-se que o inconformismo do embargante esta vinculado 
ao fato deste juízo não ter acatado os precedentes apresentados 
na peça defensiva, como parâmetro para se arbitrar os valores 
atribuídos na condenação. 
Nesse ponto, denoto que a contradição ou obscuridade deve estar 
atrelado aos fundamentos e o dispositivo da sentença retro, não 
entre o entendimento emanado deste juízo e aqueles de outros 
tribunais que refletem posicionamento divergente. 
Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração para no 
mérito, rejeitá-los, por não vislumbrar a contradição e obscuridade 
apontada. 
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, Ji-
Paraná, - de 523 a 615 - lado ímpar Processo n.: 7007399-
30.2018.8.22.0005 
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: EDILEIDE DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO DO AUTOR: IRIAN MEDIANEIRA BRAGA PEREIRA 
OAB nº RO3654
BEATRIZ REGINA SARTOR OAB nº RO9434
RÉU: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
ADVOGADO DO RÉU: JOSE HENRIQUE BARROSO SERPA 
OAB nº RO9117
SENTENÇA 

Trata-se de ação de cobrança proposta por Edileide dos Santos 
Silva em face de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT 
S/A, onde a autora, alegou, em síntese, que: foi vítima de acidente de 
trânsito em 12/10/2017, vindo a sofrer traumas que implicam em invalidez 
permanente; de posse de todos os documentos necessários, realizou 
pedido administrativo, oportunidade em que lhe foi paga a quantia de 
R$1.687,50, porém, nos termos da legislação em vigor, entende fazer 
jus ao valor de R$2.835,00, pleiteando a condenação da requerida ao 
pagamento da diferença na quantia de R$1.147,50 que entende devida.
Apresentou procuração e documentos.
A requerida foi citada, apresentando contestação e documentos, tendo 
preliminarmente impugnado a concessão dos benefícios da assistência 
judiciária e a falta de interesse de agir e, no mérito, impugnou o laudo 
particular apresentado pelo requerente, pleiteando a realização de perícia 
complementar a ser elaborada em conformidade com a medida provisória 
451/2008, convertida na Lei 11.945/09.
A decisão de Id. 22227643 saneou o processo e determinou a realização 
de perícia médica.
O laudo pericial encontra-se no Id. 25124311 e sua complementação no 
Id. 31497833, tendo as partes dele sido intimadas e se manifestado.
É o relatório.
Decido.
O processo comporta julgamento no estado em que se encontra.
Passo ao exame do mérito. 
A requerente pleiteia o recebimento do seguro obrigatório DPVAT no 
importe de R$1.147,50 por ter sido vítima de acidente de trânsito, vindo 
a sofrer traumas no membro superior direito, acarretando invalidez 
permanente. 
Aos acidentes automobilísticos ocorridos após a MP 451/2008 aplica-se 
a tabela anexada a esta, devendo o pagamento do seguro obrigatório ser 
realizado de acordo com a proporcionalidade da lesão sofrida, observando 
o tipo e a gravidade da perda ou redução de funcionalidade havida. 
O STJ pacificou a matéria com o advento da Súmula nº 474, ao pontuar 
que o valor da indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial 
do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez. 
Tratando-se de alegação de invalidez permanente, é imprescindível a 
realização de perícia médica para se constatar o grau das lesões sofridas, 
a fim de amoldá-las às hipóteses previstas no artigo 3º, parágrafo 1º, 
incisos I e II, da Lei 6.194/74, com as modificações da Lei 11.945/2009. 
Adentrando-se ao conhecimento da prova pericial produzida, verifica-se 
que o Senhor Perito constatou que a requerente, por ocasião do acidente 
de trânsito do qual foi vítima, sofreu sequelas que provocaram invalidez 
parcial incompleta com lesões no membro superior direito em grau de 
25% (Id. 25124311 e 31497833).
Por esta razão, em consonância com o artigo 3º, da Lei 6.194/74 e o laudo 
pericial apresentado, a requerente faz jus ao recebimento do percentual 
de 25% sobre o valor de R$9.450,00 ( 70% do total de R$13.500,00), que 
importa na quantia de R$2.362,50.
Considerando que a requerente já recebeu a quantia de R$1.687,50, faz 
jus ao valor da diferença que corresponde a R$675,00.
Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos 
formulados pela requerente, para condenar a requerida ao pagamento de 
R$675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) corrigidos monetariamente 
desde a data do evento danoso (STJ, REsp 1483620/SC), e com juros 
de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (Súmulas n. 426 STJ e n. 
08 TJ/RO).
Julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no 
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais iniciais e 
finais, bem como nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 
cento) sobre o valor da condenação, devidamente corrigida.
Transitado em julgado, comprovado o recolhimento das custas e, nada 
sendo requerido, arquivem-se os autos.
Não havendo comprovação, promova-se a inscrição da parte requerida 
em dívida ativa e, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.
P.R.I.C.
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019.
Silvio Viana
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, Ji-Paraná, 
- de 523 a 615 - lado ímpar Autos: 7010229-66.2018.8.22.0005 
Classe Processual: Execução Fiscal
Parte requerente: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE JI-PARANA, SEM 
ENDEREÇO
Advogado da parte requerente: ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
Parte requerida: EXECUTADO: PRISCILA BASILIO INACIO, RUA 
ALUÍZIO FERREIRA 271, - ATÉ 289/290 CENTRO - 76900-024 - JI-
PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO EXECUTADO: 
POLYANA LUSTOSA BEZERRA OAB nº RO8210
RODRIGO SAMPAIO DE SOUZA OAB nº MT2324
Sentença 
(id Num. 31657219) Julgo extinta a presente execução pela satisfação 
da obrigação, nos termos do artigo 924, II c/c 925, do Código de 
Processo Civil. 
Arquivem-se os autos. 
P.R.I.
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, Ji-Paraná, 
- de 523 a 615 - lado ímpar Autos: 7002629-57.2019.8.22.0005 
Classe Processual: Procedimento Comum Cível
Parte requerente: AUTOR: SILVANA MADRUGA LOURENCO, RUA 
COLORADO DO OESTE 3891, - DE 3789/3790 AO FIM JORGE 
TEIXEIRA - 76912-852 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado da parte requerente: ADVOGADO DO AUTOR: MILTON 
FUGIWARA OAB nº RO1194
JULIANO MOREIRA DE SOUSA MINARI OAB nº RO7608
Parte requerida: RÉU: CLARO S.A., RUA FLÓRIDA 1.970, - ATÉ 
999/1000 CIDADE MONÇÕES - 04565-000 - SÃO PAULO - SÃO 
PAULO
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU: RAFAEL 
GONCALVES ROCHA OAB nº PA16538L
Trata-se embargos de declaração opostos por Claro S.A, alegando 
a existência de erro material na decisão retro, onde este Juízo 
condenou a embargante ao pagamento de custas inicias e finais 
sobre valor fixo, diverso daquele estipulado na Lei 3.896/2016.
Pugnou pelo acolhimentos dos embargos pra modificar a decisão 
em acolher as custas inicias e finais a incidir sobre o patamar de 2% 
atribuído ao valor da causa.
É breve o relatório.
Decido.
A decisão retro, sanou a irregularidade processual ao estabelecer 
valor ao pedido imediato, vez que não houve na oportunidade da 
inicial.
Por conseguinte, as custas processuais foram fixadas nos termos 
legais a incidir sobre o valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais) atribuído 
ao pedido imediato, do qual a requerente foi vencedora, bem como 
honorários advocatícios sucumbenciais.
Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração para no 
mérito, rejeitá-los, por não vislumbrar o erro material apontado.
Tendo em vista que a Requerida já apresentou contrarrazões ao 
recurso interposto pela Requerente (Id. 31725670 e Id. 31893392), 
remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Rondônia, 
observadas às formalidades legais.
P.R.I
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019
Silvio Viana
Juiz de Direito

4ª VARA CÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, - de 523 a 615 - lado ímpar, Urupá, Ji-
Paraná - RO - CEP: 76900-261 - Fone:(69) 34213279 
Processo: 7010611-59.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: FIRENZE COMERCIO DE ALIMENTOS E 
REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME
Advogado do(a) AUTOR: PAULO OTAVIO CATARDO SILVA - 
RO9457
RÉU: VALDENIR CAVALCANTE SILVA 00778506290
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Ji-
Paraná/RO, fica a parte autora intimada, por via de seu procurador, 
para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto à Certidão do Oficial 
de Justiça de Id n. 30848745.
Ji-Paraná, 21 de novembro de 2019.
CLEONICE BERNARDINI
Diretor de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, - de 523 a 615 - lado ímpar, Urupá, Ji-
Paraná - RO - CEP: 76900-261 - Fone:(69) 34213279 
Processo: 7010521-17.2019.8.22.0005
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO 
PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogado do(a) AUTOR: ALEXANDRE PAIVA CALIL - RO2894
RÉU: ELIEL PEREIRA DA SILVA
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Ji-
Paraná/RO, fica a parte autora intimada, por via de seu procurador, 
para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto à Certidão do Oficial 
de Justiça de Id n. 32520699.
Ji-Paraná, 21 de novembro de 2019.
CLEONICE BERNARDINI
Diretor de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, - de 523 a 615 - lado ímpar, Urupá, Ji-
Paraná - RO - CEP: 76900-261 - Fone:(69) 34213279 
Processo: 7001671-71.2019.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: C M CARLOS COMERCIO DE ARTIGOS DE 
OPTICA LTDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: DAIANE GOMES BEZERRA - 
RO7918
EXECUTADO: JOAQUIM DE SOUZA VIEIRA
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Ji-
Paraná/RO, fica a parte autora intimada, por via de seu procurador, 
para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto à Certidão do Oficial 
de Justiça de Id n. 32647738.
Ji-Paraná, 21 de novembro de 2019.
CLEONICE BERNARDINI
Diretor de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, - de 523 a 615 - lado ímpar, Urupá, Ji-
Paraná - RO - CEP: 76900-261 - Fone:(69) 34213279 
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Processo: 7011691-58.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)
AUTOR: RAQUEL DA SILVA SIEROTA
Advogado do(a) AUTOR: VANESSA SALDANHA VIEIRA - 
RO3587-A
RÉU: RESIDENCIAL LUIS BERNARDI EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA
Advogado do(a) RÉU: ROBISLETE DE JESUS BARROS - 
RO2943
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca 
de Ji-Paraná/RO, ficam as partes intimadas, por via de seus 
Advogados, para manifestarem-se, no prazo de 5 dias, quanto ao 
Laudo de Avaliação de Id n. 31844243.
Ji-Paraná, 21 de novembro de 2019.
CLEONICE BERNARDINI
Diretor de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, - de 523 a 615 - lado ímpar, Urupá, Ji-
Paraná - RO - CEP: 76900-261 - Fone:(69) 34213279 
Processo: 7012100-97.2019.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: EDSON GOMES DOS SANTOS FILHO
Advogados do(a) AUTOR: CARLOS LUIZ PACAGNAN - RO107-B, 
CARLOS LUIZ PACAGNAN JUNIOR - RO6718
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Ji-
Paraná/RO, fica a parte autora intimada, por via de seu procurador, 
a se manifestar, no prazo de 15 dias, sobre a Contestação juntada 
aos autos e, querendo, apresentar Réplica.
Ji-Paraná, 21 de novembro de 2019
CLEONICE BERNARDINI
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, - de 523 a 615 - lado ímpar, Urupá, Ji-
Paraná - RO - CEP: 76900-261 - Fone:(69) 34213279 
Processo: 7007440-60.2019.8.22.0005
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: RAQUEL CORDEIRO DA SILVA, MATHYS LE 
BOURLEGAT, LORAINE LE BOURLEGAT
Advogados do(a) AUTOR: IRVANDRO ALVES DA SILVA - RO5662, 
NAILSON NANDO OLIVEIRA DE SANTANA - RO2634
Advogados do(a) AUTOR: IRVANDRO ALVES DA SILVA - RO5662, 
NAILSON NANDO OLIVEIRA DE SANTANA - RO2634
Advogados do(a) AUTOR: IRVANDRO ALVES DA SILVA - RO5662, 
NAILSON NANDO OLIVEIRA DE SANTANA - RO2634
RÉU: ROGER LE BOURLEGAT
Advogados do(a) RÉU: ANTONIO ZENILDO TAVARES LOPES - 
RO7056, KEILA OLIVEIRA SOUZA - RO9686
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Ji-
Paraná/RO, fica a parte autora intimada, por via de seu procurador, 
a se manifestar, no prazo de 15 dias, sobre a Contestação juntada 
aos autos e, querendo, apresentar Réplica.
Ji-Paraná, 21 de novembro de 2019
CLEONICE BERNARDINI
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, Ji-Paraná, 
- de 523 a 615 - lado ímpar Autos: 7000611-63.2019.8.22.0005 
Classe Processual: Procedimento Comum Cível

Parte requerente: AUTOR: DANIELLE LOURDES VANNI LAGE 
FRANCA, AVENIDA JK 1190, - DE 942/943 A 1261/1262 CASA 
PRETA - 76907-556 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado da parte requerente: ADVOGADO DO AUTOR: 
GLEISSON ROGER DE PAULA COELHO OAB nº MT11757O
NILSON MORAES COSTA OAB nº MT8349O
LUANA GOMES DOS SANTOS OAB nº RO8443
Parte requerida: RÉU: M. D. J., AVENIDA DOIS DE ABRIL 1701, - 
DE 1649 A 1731 - LADO ÍMPAR URUPÁ - 76900-149 - JI-PARANÁ 
- RONDÔNIA
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO INICIAL SERVINDO DE MANDADO DE CITAÇÃO
Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são juízo de 
probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil 
do processo (art. 300, caput, do CPC).
No caso dos autos, o segundo requisito não encontra-se 
demonstrado uma vez a gratificação cujo pagamento foi suprimido, 
ao contrário do alegado pela autora, se trata de verba indenizatória, 
configurando mera vantagem pecuniária acrescida aos vencimentos 
da autora e passível de supressão, como inclusive prevê o §3º do 
art. 56 da Lei Municipal nº 1.249/2003.
Assim, ausente o requisito ensejador da medida, indefiro o pedido 
liminar.
Cite-se a parte requerida para, querendo, contestar a ação 
promovida pela parte requerente, dentro do prazo de 30 (trinta) 
dias, nos termos do artigo 183 do Código de Processo Civil.
Int.
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, Ji-Paraná, 
- de 523 a 615 - lado ímpar Autos: 7009248-37.2018.8.22.0005 
Classe Processual: Execução de Título Extrajudicial
Parte requerente: EXEQUENTE: DISTRIBUIDORA DE AUTO 
PECAS RONDOBRAS LTDA, AVENIDA TRANSCONTINENTAL 
1722, - DE 1408 A 1760 - LADO PAR PRIMAVERA - 76914-846 - 
JI-PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado da parte requerente: ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
JORGE LUIZ MIRANDA HOLANDA OAB nº RO1017
EDSON CESAR CALIXTO JUNIOR OAB nº RO3897
EDSON CESAR CALIXTO OAB nº RO1873
Parte requerida: EXECUTADO: AMARILDO DE SA - ME, RUA 
JUNDIAÍ 3036, - DE 2796/2797 AO FIM ALTO ALEGRE - 76909-
602 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DESPACHO
Promovi neste ato a busca de endereços da executada através 
do sistema Infojud e Siel, tendo obtido os mesmos endereços nos 
quais este Juízo já diligenciou e não obteve êxito em localizar o 
executado.
Assim, defiro o pedido de citação do executado por edital.
Cite-se o executado, por edital, pelo prazo de 20 dias.
Se decorrido o prazo sem manifestação, manifeste-se o exequente 
em termos de prosseguimento da execução, no prazo de quinze 
dias.
Se decorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se os autos.
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, Ji-Paraná, 
- de 523 a 615 - lado ímpar Autos: 7008058-39.2018.8.22.0005 
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Classe Processual: Execução Fiscal
Parte requerente: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE JI-PARANA, SEM 
ENDEREÇO
Advogado da parte requerente: ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
Parte requerida: EXECUTADO: SOELI DOS SANTOS SILVA, 
AVENIDA MARECHAL RONDON 3006, - DE 2716 A 3092 - LADO 
PAR DOIS DE ABRIL - 76900-864 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DESPACHO
(Id. 30888581) Promovi neste ato a busca de endereço da executada 
através do sistema Infojud, obtendo as informações constantes no 
espelho em anexo.
Promova-se a atualização do débito e após, a tentativa de citação 
do executado no novo endereço obtido.
Cumprida a diligência, dê-se vista à exequente para manifestar-se 
em termos de prosseguimento da execução.
Decorrido o prazo, sem manifestação, suspendo o curso da 
execução pelo prazo de um ano.
Sem manifestação decorrido de suspensão, arquivem-se os autos 
nos termos do artigo 40, §2° da Lei 6.830/80.
Int.
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, Ji-Paraná, 
- de 523 a 615 - lado ímpar Autos: 7007944-66.2019.8.22.0005 
Classe Processual: Procedimento Comum Cível
Parte requerente: AUTOR: UNIPROV COOPERATIVA DE 
APOIO,PRESTACAO DE SERVICOS E CONSUMO DOS 
CONDUTORES DE VEICULO E DETENTORES DE PATRIMONIO 
LTDA, RUA SAUL BENESBY 551 JARDIM AURÉLIO BERNARDI - 
76907-514 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado da parte requerente: ADVOGADO DO AUTOR: cibele 
moreira do nascimento cutulo OAB nº RO6533
Parte requerida: RÉU: NATANAEL LOBO MAIA JUNIOR, RUA 
EUDÓXIA BARROS 6143, - ATÉ 6261/6262 APONIÃ - 76824-044 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO SERVINDO DE CARTA / MANDADO DE CITAÇÃO / 
INTIMAÇÃO
Defiro o pedido de ID 30709489, realizando consulta no SIEL, 
encontrando o seguinte endereço: RUA EUDOXIA BARROS, 6109 
CASA - APONIA, PORTO VELHO/RO.
Cite-se a parte requerida para tomar ciência da ação bem 
como intimem-se as partes para comparecerem à audiência de 
conciliação, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos – CEJUSC, localizado na Rua Elias Cardoso Balau, 1220, 
Bairro Jardim Aurélio Bernardi, nesta cidade, no dia 30 de janeiro de 
2020, na sala 03, às 08 horas e 40 minutos.
O não comparecimento injustificado da parte autora ou da parte 
requerida à audiência de conciliação é considerado ato atentatório 
à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 
(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 
da causa.
As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 
defensores públicos.
Sendo frutífera a conciliação, voltem conclusos para a 
homologação.
Não havendo conciliação, a parte autora deverá recolher a segunda 
parcela das custas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, 
contados da audiência.
Cientifique-se a parte requerida de que caso não seja obtida a 
conciliação, poderá contestar o pedido da parte autora no prazo 
de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência, e não sendo 
apresentada contestação a ela serão aplicados os efeitos da 
confissão e revelia, devendo os autos voltarem conclusos para o 
proferimento de sentença.

Sendo apresentada a contestação, intime-se a parte autora para 
impugná-la, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, voltem conclusos.
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, Ji-Paraná, 
- de 523 a 615 - lado ímpar Autos: 7007262-14.2019.8.22.0005 
Classe Processual: Monitória
Parte requerente: AUTOR: UNIMED JI PARANA COOPERATIVA 
DE TRABALHO MEDICO, AVENIDA TRANSCONTINENTAL 1019 
CENTRO - 76900-091 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado da parte requerente: ADVOGADO DO AUTOR: CLEBER 
CARMONA DE FREITAS OAB nº RO3314
Parte requerida: RÉU: ASSOCIACAO ATLETICA DOS 
SERVIDORES MUNICIPAIS DE JI-PARANA, AVENIDA BRASIL 
4430, CLUBE HABITAR BRASIL - 76909-899 - JI-PARANÁ - 
RONDÔNIA
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU: IRIAN 
MEDIANEIRA BRAGA PEREIRA OAB nº RO3654
BEATRIZ REGINA SARTOR OAB nº RO9434
DESPACHO
Nos termos dos art. 3º, §2º, art. 6º e rt. 139, V, todos do Código de 
Processo Civil, designo audiência de conciliação, a ser realizada 
no Fórum Des. Hugo Auller, sala de Audiência da 4ª Vara Cível 
desta Comarca, sito na Av. Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, nesta 
cidade, no dia 16 de dezembro de 2019, às 9:00 horas. 
Ficam as partes intimadas para comparecimento na pessoa de 
seus advogados.
Int.
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, Ji-
Paraná, - de 523 a 615 - lado ímpar Processo n.: 7009328-
98.2018.8.22.0005 
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: ADEILSON LOPES DE ARAUJO
ADVOGADO DO AUTOR: IRIAN MEDIANEIRA BRAGA PEREIRA 
OAB nº RO3654
BEATRIZ REGINA SARTOR OAB nº RO9434
RÉU: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
ADVOGADO DO RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES 
OAB nº RJ5369
SENTENÇA 
Trata-se de ação de cobrança proposta por Adeilson Lopes de 
Araújo em face de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 
DPVAT S/A, onde o requerente alegou, em síntese, que: foi 
vítima de acidente de trânsito em 12/01/2018, vindo a sofrer 
traumas que implicam em invalidez permanente; de posse de 
todos os documentos necessários, realizou pedido administrativo, 
oportunidade em que lhe foi paga a quantia de R$1.518,75, porém, 
nos termos da legislação em vigor, entende fazer jus ao valor de 
R$7.087,50, pleiteando a condenação da requerida ao pagamento 
da diferença na quantia de R$5.568,75 que entende devida.
Apresentou procuração e documentos.
A requerida foi citada, apresentando contestação e documentos, 
tendo preliminarmente impugnado a ausência de pressuposto 
válido para constituição do processo, relativa a ausência de 
comprovante de residência, a a inépcia da inicial, concessão 
dos benefícios da assistência judiciária e a falta de interesse de 
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agir e, no mérito, impugnou o laudo particular apresentado pelo 
requerente, pleiteando a realização de perícia complementar a ser 
elaborada em conformidade com a medida provisória 451/2008, 
convertida na Lei 11.945/09.
A decisão de Id. 27001639 saneou o processo e determinou a 
realização de perícia médica.
O laudo pericial encontra-se no Id. 29457487, tendo as partes 
dele sido intimadas e se manifestado.
É o relatório.
Decido.
O processo comporta julgamento no estado em que se encontra.
Passo ao exame do mérito. 
O requerente pleiteia o recebimento do seguro obrigatório DPVAT 
no importe de R$5.568,75 por ter sido vítima de acidente de 
trânsito, vindo a sofrer traumas no membro superior esquerdo e 
no membro inferior direito, acarretando invalidez permanente. 
Aos acidentes automobilísticos ocorridos após a MP 451/2008 
aplica-se a tabela anexada a esta, devendo o pagamento do 
seguro obrigatório ser realizado de acordo com a proporcionalidade 
da lesão sofrida, observando o tipo e a gravidade da perda ou 
redução de funcionalidade havida. 
O STJ pacificou a matéria com o advento da Súmula nº 474, ao 
pontuar que o valor da indenização do seguro DPVAT, em caso de 
invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional 
ao grau de invalidez. 
Tratando-se de alegação de invalidez permanente, é imprescindível 
a realização de perícia médica para se constatar o grau das lesões 
sofridas, a fim de amoldá-las às hipóteses previstas no artigo 3º, 
parágrafo 1º, incisos I e II, da Lei 6.194/74, com as modificações 
da Lei 11.945/2009. 
Adentrando-se ao conhecimento da prova pericial produzida, 
verifica-se que o Senhor Perito constatou que o requerente, por 
ocasião do acidente de trânsito do qual foi vítima, sofreu sequelas 
que provocaram invalidez parcial incompleta com lesões no 
membro superior direito em grau de 25% e no membro inferior 
direito em grau de 20% (Id. 29457487).
Por esta razão, em consonância com o artigo 3º, da Lei 6.194/74 e 
o laudo pericial apresentado, o requerente faz jus ao recebimento 
dos percentuais de 25% sobre o valor de R$9.450,00 ( 70% do 
total de R$13.500,00), que importa na quantia de R$2.362,50 
e de 20% sobre o valor de R$9.450,00 (70% do valor de 
R$13.500,00) que importa na quantia de R$1.890,00, perfazendo 
um total de 4.252,50.
Considerando que o requerente já recebeu a quantia de 
R$1.518,75, faz jus ao valor da diferença que corresponde a 
R$2.733,75.
Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos 
formulados pela parte requerente, para condenar a requerida ao 
pagamento de R$2.733,75 (dois mil, setecentos e trinta e três 
reais e setenta e cinco centavos), corrigidos monetariamente 
desde a data do evento danoso (STJ, REsp 1483620/SC), e com 
juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (Súmulas n. 
426 STJ e n. 08 TJ/RO).
Julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento 
no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais 
iniciais e finais, bem como nos honorários advocatícios que fixo em 
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidamente 
corrigida.
Transitado em julgado, comprovado o recolhimento das custas e, 
nada sendo requerido, arquivem-se os autos.
Não havendo comprovação, promova-se a inscrição da parte 
requerida em dívida ativa e, nada sendo requerido, arquivem-se 
os autos.
P.R.I.C.
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019.
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, Ji-Paraná, 
- de 523 a 615 - lado ímpar Autos: 7002738-71.2019.8.22.0005 
Classe Processual: Monitória
Parte requerente: AUTOR: JACKSON MARCELO DA SILVA, RUA 
CAUCHEIRO 1859, - DE 1623/1624 A 2079/2080 NOVA BRASÍLIA 
- 76908-508 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado da parte requerente: ADVOGADO DO AUTOR: ESTELA 
MARIS ANSELMO OAB nº RO1755
Parte requerida: RÉU: VICTOR HUGO PORTO MILLET, AVENIDA 
NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR 3003, - DE 2354 A 
3476 - LADO PAR ENCRUZILHADA - 52041-080 - RECIFE - 
PERNAMBUCO
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO
(id. 31030637) Defiro.
Promovi neste ato a busca de endereço do requerido via Infojud e 
SIEL, obtendo a informação constante nos espelhos em anexo.
Promova-se a tentativa de citação do requerido no novo endereço 
obtido.
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, 
Ji-Paraná, - de 523 a 615 - lado ímpar Processo: 7000251-
65.2018.8.22.0005 
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTORES: LEONARDO DA SILVA BARROS, VALDER BARROS 
SANTOS, GREICIELEN ALVES DA SILVA
ADVOGADOS DOS AUTORES: KARINA JIOSANE GORETI 
THEIS OAB nº RO6045
RÉU: MUNICIPIO DE JI-PARANA
DESPACHO
(Id. 30446669) Ante a informação prestada, a fim de substituir 
o perito anteriormente nomeado, para a realização da perícia 
médica nomeio o Dr. Vctor Henrique Teixeira, médico ortopedista 
e perito judicial com consultório na Rua Rio Branco, 2334, APTO, 
Centro - Cacoal/RO, 76963-798, FONE: 44 84390-373, E-mail: 
dr.victorhenriquepericia@gmail.com nesta cidade, telefone 3421-
5833, a fim de realizar a perícia médica.
Intime-o nos termos do despacho Id. 27177982.
Int. 
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019.
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, Ji-
Paraná, - de 523 a 615 - lado ímpar Processo n.: 7009208-
55.2018.8.22.0005 
Classe: Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: BEATRIZ DE ARAUJO SANTOS
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DARLENE DE ALMEIDA 
FERREIRA OAB nº RO1338
EXECUTADO: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 
DPVAT S.A.
ADVOGADO DO EXECUTADO: ALVARO LUIZ DA COSTA 
FERNANDES OAB nº RJ5369
SENTENÇA SERVINDO DE ALVARÁ JUDICIAL
(Prazo de Validade: 30 dias, conforme art. 447 das DGJ)
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Ante a concordância da requerente quanto ao depósito realizado 
pela requerida no Id. 31054823, declaro satisfeita a obrigação, nos 
termos do artigo 924, II, do Novo Código de Processo Civil.
Serve esta decisão de alvará judicial para levantamento do valor 
de R$6.625,81 (seis mil seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e 
um centavos), e seus acréscimos legais, depositado junto à Caixa 
Econômica Federal, agência 3259, operação 040, conta judicial 
n. 01531509-2, em favor da requerente Beatriz de Araújo Santos, 
inscrito no CPF sob o n. 031.433.022-40, ou sua advogada Darlene 
de Almeida Ferreira, inscrito na OAB/RO 1338, devendo a conta 
judicial ser imediatamente encerrada após o levantamento.
Ante a comprovação do recolhimento das custas (Id. 30567553), 
arquivem-se os autos.
P.R.I.C.
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019.
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, Ji-Paraná, 
- de 523 a 615 - lado ímpar Autos: 7002902-36.2019.8.22.0005 
Classe Processual: Procedimento Comum Cível
Parte requerente: AUTOR: NEIDIANE PEREIRA MACHADO, 
RUA SANTA LUZIA 1482, - DE 1411/1412 AO FIM JARDIM 
PRESIDENCIAL - 76901-102 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado da parte requerente: ADVOGADO DO AUTOR: LUIZ 
HENRIQUE CHAGAS DE MELLO OAB nº RO9919
NORIVALDO JOSE FERREIRA OAB nº RO8538
FERNANDA FERTONANI DA SILVA OAB nº RO8940
Parte requerida: RÉU: FACULDADE DE TEOLOGIA BATISTA 
BETEL, RUA MARECHAL DEODORO 197, SALA 105 CENTRO - 
69900-066 - RIO BRANCO - ACRE
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO
(Id. 31012585) Expeça-se nova carta precatória para tentativa 
de citação da requerida no novo endereço indicado, devendo a 
precatória ser instruída com a cópia da petição inicial e de seu 
aditamento constante no Id. 31012585.
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, Ji-Paraná, 
- de 523 a 615 - lado ímpar Autos: 7000812-89.2018.8.22.0005 
Classe Processual: Execução de Título Extrajudicial
Parte requerente: EXEQUENTE: DISTRIBUIDORA DE AUTO 
PECAS RONDOBRAS LTDA, AVENIDA TRANSCONTINENTAL 
1722, - DE 1408 A 1760 - LADO PAR PRIMAVERA - 76914-846 - 
JI-PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado da parte requerente: ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
EDSON CESAR CALIXTO JUNIOR OAB nº RO3897
Parte requerida: EXECUTADO: MARCOS ANTONIO SESTARI 
VILAS BOAS, RUA FRANCISCO MOREIRA E SILVA 559 COLINA 
PARK I - 76906-654 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Sentença 
Homologo o acordo celebrado entre as partes, conforme o descrito 
no Termo de ID 29144929, para que produzam seus legais e jurídicos 
efeitos e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com 
base no artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.
Voltem ao arquivo.
P.R.I.
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, Ji-Paraná, 
- de 523 a 615 - lado ímpar Autos: 7004622-72.2018.8.22.0005 
Classe Processual: Cumprimento de sentença
Parte requerente: EXEQUENTE: CONSTRULOC COMERCIO E 
LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME, RUA ABÍLIO FREIRE DOS 
SANTOS 253, CONSTRULOC DOIS DE ABRIL - 76900-842 - JI-
PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado da parte requerente: ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO DA SILVA OAB nº RO7495
MIRELLY VIEIRA MACEDO DE ALMEIDA OAB nº RO5174
DAIANE GOMES BEZERRA OAB nº RO7918
Parte requerida: EXECUTADO: ANTONIEL DOS SANTOS RAMOS, 
RUA RIO MAMORÉ 1968, 69 9232-4159 BELA VISTA - 76907-686 
- JI-PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DESPACHO
(Id. 30959263) Arquivem-se os autos, salientando que o prazo 
da prescrição intercorrente será contado a partir de um ano da 
data do arquivamento, podendo a parte exequente promover o 
desarquivamento do processo, independentemente do pagamento 
de taxa, caso localize bens passíveis de penhora.
Int. 
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, Ji-Paraná, 
- de 523 a 615 - lado ímpar Autos: 7011972-14.2018.8.22.0005 
Classe Processual: Monitória
Parte requerente: AUTOR: N. A. DO NASCIMENTO ALMEIDA 
- EPP, AVENIDA SÃO PAULO 2490, - ATÉ 3458 - LADO PAR 
JARDIM CLODOALDO - 76963-578 - CACOAL - RONDÔNIA
Advogado da parte requerente: ADVOGADO DO AUTOR: DIEGO 
RODRIGO DE OLIVEIRA DOMINGUES OAB nº RO5963
PAULO AFONSO FONSECA DA FONSECA JUNIOR OAB nº 
RO5477
Parte requerida: RÉU: ALLAKS KENDMY PRIORI DE MORA, 
AVENIDA TRANSCONTINENTAL 957, - DE 849 A 1019 - LADO 
ÍMPAR CENTRO - 76900-091 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO SERVINDO DE CARTA DE INTIMAÇÃO
(Id. 32239902) Ante a informação de que as partes estão 
realizando tratativas extrajudiciais na tentativa de compor sobre o 
objeto da lide, defiro o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 
60 dias.
Se decorrido o prazo sem manifestação, fica o requerente desde 
logo intimado para, no prazo de dez dias, manifestar-se em termos 
de prosseguimento do feito.
Sem manifestação, intime-se pessoalmente para dar andamento 
ao feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, Ji-Paraná, 
- de 523 a 615 - lado ímpar Autos: 7002512-66.2019.8.22.0005 
Classe Processual: Cumprimento de sentença
Parte requerente: EXEQUENTE: DAVID LUCKA MARTINS ALVES, 
RUA DOS PINHEIROS 2018, - DE 3005/3006 AO FIM PARQUE 
SÃO PEDRO - 76907-828 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
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Advogado da parte requerente: ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Parte requerida: EXECUTADO: FRANCIMAR ALVES DO 
NASCIMENTO, RUA BEIRA-RIO 89, - DE 79/80 AO FIM CASA 
PRETA - 76907-588 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DHEIME SANDRA DE MATOS OAB nº RO3658
DESPACHO
(Id. 31581100) Fica o executado intimado neste ato, na pessoa 
de sua advogada, para que no prazo de 03 (três) dias efetue o 
pagamento das prestações alimentícias em atraso, no importe 
de R$229,54 referente ao mês de outubro, acrescido do mês 
de novembro também vencido, prove que o fez ou justifique a 
impossibilidade e efetuá-lo, sob pena de protesto do título, bem 
como de ser-lhe decretada a prisão civil de trinta a noventa 
dias, devendo ainda prosseguir com o regular pagamento das 
prestações alimentícias que forem vencendo no curso desta 
execução. 
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, dê-se vista à parte 
exequente pelo prazo de dez dias e após, voltem conclusos. 
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, 
Ji-Paraná, - de 523 a 615 - lado ímpar Autos: 7003968-
51.2019.8.22.0005 
Classe Processual: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Parte requerente: AUTOR: BANCO BRADESCO 
FINANCIAMENTOS S.A., BANCO BRADESCO S.A. S/N, CIDADE 
DE DEUS VILA YARA - 06029-900 - OSASCO - AMAPÁ
Advogado da parte requerente: ADVOGADO DO AUTOR: 
ANTONIO BRAZ DA SILVA OAB nº AC6557
Parte requerida: RÉU: GRACINEI PEREIRA DE ALMEIDA, RUA 
FERNANDÃO 1215, - DE 1270/1271 AO FIM DOM BOSCO - 
76907-740 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU: LUCIANA 
NOGAROL PAGOTTO OAB nº RO4198
SENTENÇA
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A propõe ação de 
busca e apreensão em face de GRACINEI PEREIRA DE ALMEIDA, 
com fundamento no Decreto-Lei n. 911/69, com alteração dada 
pela lei 13.043/2014, visando o bem descrito na inicial, que foi 
alienado ao requerido com cláusula de garantia fiduciária.
A inicial veio instruída com procuração e documentos.
Foi concedida liminar de busca e apreensão (Id. 26575640) e 
cumprida a ordem (Id. 27003354).
Citado, o requerido apresentou contestação 
(Id. 27146891), justificando os motivos do 
inadimplemento, bem como sua pretensão em purgar a mora
, tendo realizado o depósito judicial dos valores
 que entende devidos, 
informando ainda que
 estava em tratativas com o requerente para a renegociação do
 débito,
 no entanto, foi surpreendido pelo Sr. Oficial de Justiça e o 
cumprimento da ordem de busca e apreensão.
O requerente pugnou pelo julgamento antecipado da lide, 
consolidando a posse e propriedade do bem em seu favor.
Em sede de providências preliminares, o requerido foi intimado para 
juntar aos autos documentos que comprovassem a negociação 
realizada (Id. 30146362), no entanto, limitou-se a declarar que 
não houve êxito na negociação entre as partes, não apresentando 
qualquer documento (Id. 31071276).
É o Relatório.
Decido.

O processo comporta julgamento no estado em que se encontra, 
não havendo a necessidade de produção de outras provas, além 
das já existentes nos autos.
Nos termos do §2º, do artigo 3º, do Decreto Lei 911/69 “No prazo do 
§ 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida 
pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário 
na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. 
(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)
No caso dos autos, nota-se que o requerido pretende promover 
o pagamento apenas das parcelas cujo pagamento encontra-
se em atraso, porém, a rigor do legalmente disposto, o mesmo 
deveria ter promovido o pagamento integral do débito descrito e 
caracterizado na petição inicial, eis que inexiste previsão legal para 
pagamento unicamente das parcelas atrasadas.
Demais disso, é certo que apesar de alegar ter realização 
renegociação da dívida, não apresentou qualquer documento hábil 
a comprovar a suposta negociação realizada, de modo que os 
pedidos formulados na petição inicial merecem ser acolhidos.
Diante do exposto, com fundamento no Decreto-Lei 911/69, julgo 
procedente a ação, para declarar rescindido a Cédula de Crédito 
Bancário n. 59643870 e consolidando nas mãos do autor o domínio 
e a posse plenos e exclusivos do bem, cuja apreensão liminar torno 
definitiva, autorizando a venda pelo autor e, via de consequência, 
extingo o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, 
I, do Código de Processo Civil.
Condeno o requerido ao pagamento de custas processuais 
adiantadas pelo requerente, bem como nos honorários advocatícios, 
que fixo 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 
termos do art. 85, §2, CPC.
O depósito realizado pelo requerida servirá para pagamento das 
custas processuais finas e honorários de sucumbência, sendo 
que o saldo remanescente deverá ser transferido em seu favor, 
devendo indicar a conta bancária depósito.
P.R.I.
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, Ji-Paraná, 
- de 523 a 615 - lado ímpar Autos: 7007651-04.2016.8.22.0005 
Classe Processual: Cumprimento de sentença
Parte requerente: EXEQUENTE: ERICKSON FERNANDO 
DOS SANTOS, RUA HONDURAS 680, CASA JARDIM DAS 
SERINGUEIRAS - 76913-432 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado da parte requerente: ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
GENECI ALVES APOLINARIO OAB nº RO1007
ADILSON PRUDENTE DE OLIVEIRA OAB nº RO5314
Parte requerida: EXECUTADO: JOSILDO MOREIRA DE OLIVEIRA, 
RUA ELIAS CARDOSO BALAU 792, COMÉRCIO JARDIM 
AURÉLIO BERNARDI - 76907-422 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Sentença
(Id. 31127586) Julgo extinta a presente execução pela satisfação 
da obrigação, nos termos do artigo 924, II c/c 925, do Código de 
Processo Civil. 
Arquivem-se os autos. 
P.R.I.
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, Ji-Paraná, 
- de 523 a 615 - lado ímpar Autos: 7003462-12.2018.8.22.0005 
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Classe Processual: Monitória
Parte requerente: AUTOR: LELES & CRISTOVAO LTDA, 
AVENIDA ARACAJU 612 RIACHUELO - 76913-780 - JI-PARANÁ 
- RONDÔNIA
Advogado da parte requerente: ADVOGADO DO AUTOR: 
ANTONIO ZENILDO TAVARES LOPES OAB nº RO7056
Parte requerida: RÉU: SANTANA COMERCIO DE FRUTAS 
E VERDURAS LTDA - ME, RUA TEREZINA 93, - ATÉ 138/139 
JOTÃO - 76908-317 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU: DEFENSORIA 
PÚBLICA DE RONDÔNIA
SENTENÇA 
Trata-se de Ação Monitória que move POSTO LIDER COMERCIO 
DE COMBUSTÍVEIS LTDA, em desfavor de SANTANA COMÉRCIO 
DE FRUTAS E VERDURA LTDA, aduzindo em síntese, que é 
credora da Requerida na importância de R$ 23.541,73 (vinte e três 
mil quinhentos e quarenta e um reais e setenta e três centavos), 
representada pela prova escrita, consubstanciada em notas fiscais 
de venda de combustível e outros produtos, sem eficácia de título 
executivo.
Recebida a ação, fora determinada a expedição de mandado de 
citação e pagamento (id.17554628)
Com a ausência de êxito na tentativa de localizar a Requerida, foi 
determinada a citação por edital (id.27694520)
Citada, a Requerida não se manifestou, razão que foi nomeado 
curador especial, o qual opôs embargos por negativa geral. 
Os autos vieram conclusos.
É breve o relatório. Decido.
Versa o feito sobre questões de direito e de fato, todavia, observo 
não haver necessidade de produção de outras provas, razão porque, 
passo ao julgamento do feito no estado em que se encontra, ao 
teor do art. 355, I, CPC.
Não havendo preliminares suscitadas, dou por presentes as 
condições da ação, necessárias ao desenvolvimento válido e 
regular do processo e passo ao exame de mérito.
Pela análise dos autos, observo que a embargante não trouxe 
nenhuma alegação ou prova que possa impedir o prosseguimento 
do procedimento executório. Ademais, não há nenhum vício ou 
nulidade capaz de obstar seu regular processamento. 
Desta feita, a ré/embargante não comprovou a existência de 
fato justificativo, modificativo ou extintivo do direito da autora/
embargada, o que lhe foi imposto por força do artigo 373, II, do 
Código de Processo Civil.
Assim, diante da apresentação de prova escrita sem eficácia 
executiva, aliada à liquidez e exigibilidade, ante a ausência de 
provas de que o débito foi quitado, só resta concluir que a ré/
embargado está inadimplente, razão que, o pedido formulado nos 
embargos não deve ser acolhido. 
Isso posto, e por tudo que dos autos consta, rejeito os embargos 
opostos por Santana Comércio de Frutas e Verdura LTDA-ME 
contra Posto Lider Comercio de Combustíveis LTDA e declaro 
CONSTITUÍDO DE PLENO DIREITO O TÍTULO JUDICIAL, no 
importe de R$ 23.541,73 (vinte e três mil quinhentos e quarenta e 
um reais e setenta e três centavos), computados os juros de mora 
e correção monetária a partir do ajuizamento da ação, eis que tal 
valor já foi previamente corrigido pela requerente.
Condeno a parte requerida/embargante ao pagamento das 
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por 
cento) sobre o valor do crédito constituído.
P.R.I.
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, Ji-Paraná, 
- de 523 a 615 - lado ímpar Autos: 7009541-41.2017.8.22.0005 

Classe Processual: Cumprimento de sentença
Parte requerente: EXEQUENTE: SAMUEL GONCALVES, LARGO 
DOS LEÕES 81, 1102 HUMAITÁ - 22260-210 - RIO DE JANEIRO 
- RIO DE JANEIRO
Advogado da parte requerente: ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
GABRIEL BARBOSA AQUINO DA SILVA OAB nº RJ212285
Parte requerida: EXECUTADO: DIEGO LIMA FRAGA, BR 367 Km 
75, HOTEL TICINO COROA VERMELHA - 45807-000 - SANTA 
CRUZ CABRÁLIA - BAHIA
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DESPACHO
(Id. 31433044) Defiro.
Promova-se a transferência dos valores em favor do exequente, 
nos termos da petição Id. 31433044.
Comprovada a transferência, intime-se o exequente para manifestar-
se em termos de prosseguimento da execução, no prazo de dez 
dias, devendo para tanto apresentar novo demonstrativo de débito 
deduzindo os valores levantados.
Sem manifestação, arquivem-se.
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, Ji-Paraná, 
- de 523 a 615 - lado ímpar Autos: 7006602-25.2016.8.22.0005 
Classe Processual: Procedimento Comum Cível
Parte requerente: AUTOR: LOUISE SOUZA DOS SANTOS 
HAUFES, RUA PEDRO TEIXEIRA 1426B, - DE 1395/1396 A 
1571/1572 CENTRO - 76900-062 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado da parte requerente: ADVOGADO DO AUTOR: LOUISE 
SOUZA DOS SANTOS HAUFES OAB nº RO3221
EDNAYR LEMOS SILVA DE OLIVEIRA OAB nº RO7003
Parte requerida: RÉU: OI MOVEL S.A., EDIFÍCIO TELEBRASÍLIA 
Sem número, QUADRA 03, BL. A S/N ANDAR TÉRREO PARTE 2. 
ASA NORTE - 70713-900 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU: ALESSANDRA 
MONDINI CARVALHO OAB nº RO4240
DESPACHO
(ID n º 31140311): Indefiro o pedido, porquanto a questão posta a 
julgamento está afetada e aguarda o deslinde de recurso especial 
representativo de controvérsia.
Aguarde-se o julgamento do Recurso Especial.
Int.
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, 
Ji-Paraná, - de 523 a 615 - lado ímpar Processo: 7008708-
52.2019.8.22.0005 
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: EDILMA HIPOLITO TAVARES
ADVOGADO DO AUTOR: DARLENE DE ALMEIDA FERREIRA 
OAB nº RO1338
RÉU: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
ADVOGADO DO RÉU: JOSE HENRIQUE BARROSO SERPA 
OAB nº RO9117
DESPACHO
Preliminarmente a requerida impugnou a concessão dos benefícios 
da assistência judiciária, porém o mesmo não juntou nenhuma 
prova que pudesse subsidiar sua impugnação, no sentido de que 
o requerente teria condições econômicas de arcar com as custas e 
honorários advocatícios.
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É sabido que para obtenção da assistência judiciária, basta 
declaração, feita pelo próprio interessado, de que sua situação 
econômica não permite vir a Juízo sem prejuízo da sua manutenção 
ou de sua família, o que ocorreu no caso dos autos, além do mais 
a requerente juntou aos autos cópia de sua carteira de trabalho 
(Id. 29780117) que comprova a hipossuficiência para arcar com as 
custas processuais, de modo que rejeito tal impugnação, mantendo 
a concessão do benefício.
No mérito, a requerida impugnou o laudo médico apresentado pela 
autora, ao fundamento de que o mesmo não é imparcial.
Neste caso, é necessária a realização de prova pericial a fim de 
atestar a efetiva invalidez permanente da parte requerente.
Assim, para a realização de perícia e nomeio o Dr. Gidione Luis 
dos Santos - Crefito 126.434-F, fisioterapeuta e perito deste Juízo, 
podendo ser localizado no Hospital Stella Maris, localizado na 
Av. Aracajú, 1682, Bairro Nova Brasília, CEP: 76.908-527, nesta 
cidade, telefone n. 99218-7220, bem como pelo e-mail drgidione@
gmail.com, a fim de realizar o laudo pericial.
Fixo seus honorários em R$600,00 (seiscentos reais), a cargo 
da requerida, uma vez que arguiu fato extintivo do direito da 
requerente, bem como pretendeu a realização da prova, que, no 
entanto, deverá feita por perito deste Juízo.
Intime-se a requerida para depositar o referido valor, junto a 
Caixa Econômica Federal, Agência 3259, no prazo de 20 (vinte) 
dias, improrrogável, sob pena de prosseguimento do feito sem a 
realização desta prova.
Com o depósito, intime-se o Sr. Perito para, no prazo de dez dias, 
informar data para realização da perícia, com antecedência mínima 
de 30 (trinta) dias, a fim de viabilizar a intimação das partes para a 
realização do ato.
Fica o Senhor Perito também intimado para elaborar o laudo de 
acordo com o anexo da Lei 11.945/2009, bem como para apresentar 
o laudo no prazo de 30 (trinta) dias após a realização da perícia.
Aguarde-se a realização do depósito.
Os quesitos estão apresentados no Id. 29780111 e 31506807.
Int.
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019.
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, Ji-
Paraná, - de 523 a 615 - lado ímpar Processo n.: 7010961-
81.2017.8.22.0005 
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: ARILTON PEREIRA QUEIROZ
ADVOGADO DO AUTOR: EDER KENNER DOS SANTOS OAB nº 
RO4549
RÉU: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
ADVOGADO DO RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES 
OAB nº RJ5369
SENTENÇA SERVINDO DE ALVARÁ JUDICIAL
(Prazo de Validade: 30 dias, conforme art. 447 das DGJ)
Ante a concordância da parte requerente quanto ao depósito 
realizado pela requerida no Id. 31962611, declaro satisfeita 
a obrigação, nos termos do artigo 924, II, do Novo Código de 
Processo Civil.
Serve esta decisão de alvará judicial para levantamento do valor 
de R$1.983,27 (um mil, novecentos e oitenta e três reais e vinte e 
sete centavos), e seus acréscimos legais, depositado junto à Caixa 
Econômica Federal, agência 2848, operação 040, conta judicial n. 
01710570 -1, em favor da parte requerente Arilton Pereira Queiroz, 
inscrito no CPF sob o n° 982.151.672-68, ou seu advogado Eder 
Kenner dos Santos, inscrito na OAB/RO 4549, devendo a conta 
judicial ser imediatamente encerrada após o levantamento.
Ante a comprovação do recolhimento das custas (Id.30949865), 
arquivem-se os autos.

P.R.I.C.
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019.
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, 
Ji-Paraná, - de 523 a 615 - lado ímpar Processo: 7000851-
23.2017.8.22.0005 
Classe: Cumprimento de sentença
EXEQUENTES: MAISA APARECIDA MUCZINSKI, ANI MIRELLY 
MUCZINSKI VITORINO
ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: FABIO LEANDRO AQUINO 
MAIA OAB nº RO1878
EXECUTADO: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 
S.A., RUA SENADOR DANTAS 74, 5 ANDAR CENTRO - 20031-
205 - RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
ADVOGADO DO EXECUTADO: ALVARO LUIZ DA COSTA 
FERNANDES OAB nº RJ5369
DESPACHO
Considerando o interesse de incapaz, remetam-se os autos ao 
Ministério Público.
Após, voltem conclusos para deliberação.
Int.
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019.
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, Ji-
Paraná, - de 523 a 615 - lado ímpar Processo n.: 7007632-
27.2018.8.22.0005 
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: DIONATO PESTH VERONESI
ADVOGADO DO AUTOR: ABEL NUNES TEIXEIRA OAB nº 
RO7230
RÉU: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
ADVOGADO DO RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES 
OAB nº RJ5369
SENTENÇA SERVINDO DE ALVARÁ JUDICIAL
(Prazo de Validade: 30 dias, conforme art. 447 das DGJ)
Ante a concordância do requerente quanto ao depósito realizado 
pela requerida no Id. 26127626, declaro satisfeita a obrigação, nos 
termos do artigo 924, II, do Novo Código de Processo Civil.
Serve esta decisão de alvará judicial para levantamento do valor 
de R$3.335,00 (três mil, trezentos e trinta e cinco reais), e seus 
acréscimos legais, depositado junto à Caixa Econômica Federal, 
agência 1824, operação 040, conta judicial n. 01511245-6, em 
favor do requerente Dionato Pesth Veronesi, inscrito no CPF sob o 
n° 943,275,482-00, ou seu advogado Abel Nunes Teixeira, inscrito 
na OAB/RO 7230, devendo a conta judicial ser imediatamente 
encerrada após o levantamento.
Ante a comprovação do recolhimento das custas (Id. 26519414), 
arquivem-se os autos.
P.R.I.C.
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019.
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, 
Ji-Paraná, - de 523 a 615 - lado ímpar Processo: 7008882-
95.2018.8.22.0005 
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Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: ARAO MIGUEL MOREIRA RATZ
ADVOGADO DO AUTOR: ABEL NUNES TEIXEIRA OAB nº 
RO7230
RÉU: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
ADVOGADO DO RÉU: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO 
OAB nº RO5017, JOSE HENRIQUE BARROSO SERPA OAB nº 
RO9117
Trata-se de embargos de declaração interpostos por Seguradora 
Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, alegando que houve 
erro material na sentença proferida por este Juízo e constante 
no Id. 29684701, quanto a aplicação das custas, pois o 
embargado decaiu em maior parte de seu pedido, por conseguinte 
deveria o embargado suportar as custas.
Não assiste razão ao embargante.
O pedido formulado pelo embargado necessita de prévia apuração, 
durante a instrução processual, do grau de perda anatômica e ou 
funcional havida pelo embargado.
Sendo assim, inaplicável o artigo 86, § único do CPC.
Nestes termos, é o recente precedente do Tribunal de Justiça do 
Estado de Goias:
DPVAT. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA. PRINCÍPIO 
DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. 
RAZOABILIDADE PROPORCIONALIDADE. 1. Na hipótese 
de aplicação pelo magistrado a quo de quantum indenizatório, 
concernente ao seguro obrigatório DPVAT , em valor diverso do 
formulado na exordial da ação, não há se falar em sucumbência 
recíproca, uma vez que obteve êxito em seu pleito principal, 
diferindo tão somente sobre o quantum debeatur requerido 
e o arbitrado, devendo portanto, a seguradora arcar com 
os ônus da sucumbência em sua integralidade (Apelação 
nº 01877839420178090170, Relator: MARCUS DA COSTA 
FERREIRA, Data de Julgamento: 09/04/2019, 5ª Câmara Cível, 
Data de Publicação: DJ de 09/04/2019).
Diante o exposto, rejeito os embargos de declaração interpostos.
Nos termos do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, deverá a 
escrivania observar que foi interrompido o prazo para interposição 
de recurso pela embargante, devendo o prazo ser contado por 
inteiro a partir da publicação desta decisão.
Int.
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019.
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, 
Ji-Paraná, - de 523 a 615 - lado ímpar Autos: 7011338-
52.2017.8.22.0005 
Classe Processual: Procedimento Comum Cível
Parte requerente: AUTOR: CENTRAL LOGISTICA 
ADMINISTRAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AÇO LTDA - ME, 
AVENIDA TRANSCONTINENTAL 4583-A, - DE 3221 A 4583 
- LADO ÍMPAR JARDIM SÃO CRISTÓVÃO - 76913-899 - JI-
PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado da parte requerente: ADVOGADO DO AUTOR: ELIANA 
APARECIDA FRANCISCA DE ABREU OAB nº RO7917
Parte requerida: RÉUS: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, 
RUA ETENO 2000, AV. HENRY FORD - ÁREA INDUSTRIAL B. 
COPEC POLO PETROQUÍMICO - 42810-000 - CAMAÇARI - 
BAHIA
PORTELA OCHIAI COMERCIO DE VEICULOS LTDA, AVENIDA 
TRANSCONTINENTAL 4016, - DE 3250 A 4654 - LADO PAR 
FLÓRIDA - 76914-650 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado da parte requerida: ADVOGADOS DOS RÉUS: 
WALTER AIRAM NAIMAIER DUARTE JUNIOR OAB nº AC1111
CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB nº AL12449

(Id. 29606538) Cuida-se de embargos de declaração em que a 
embargante alega a existência de omissão na sentença proferida 
por este Juízo ao fundamento de que a mesma não determinou a 
entrega dos documentos de transferência do veículo, devidamente 
assinado e com firma reconhecida, bem como a entrega do veículo 
livre de qualquer ônus financeiro.
Alegou ainda a existência de contradição, visto que a sentença 
proferida determinou à Embargante que restitua à Embargada 
do valor indicado pelo mercado - Tabela FIPE referente data em 
que o veículo foi entregue na concessionária e não mais retirado, 
qual seja 14/09/2017, no importe de R$72.516,00, com correção 
monetária desde o ajuizamento da demanda e juros de mora de 
1% ao mês a contar da citação, sendo que o valor de Tabela Fipe 
já é atualizado mensalmente, pelo fato de “FIPE” ser um índice, de 
modo que não deveria sofrer a incidência de juros e correção, não 
guardando relação com a rescisão de valor de mercado.
Pretendeu ainda o aclaramento da decisão, considerando a 
necessidade de declarar a sucumbência recíproca, já que o 
Embargado decaiu em parte de seu pedido de indenização por 
danos materiais.
Assim, pretende o acolhimento dos embargos a fim de que seja 
sanada a omissão narrada bem como a contradição apontada.
É o relatório.
Decido.
Com relação a determinação de restituição do bem à embargante, 
inexiste na sentença proferida por este Juízo qualquer omissão a 
ser sanada tendo em vista que o veículo já se encontra na posse 
da segunda requerida desde 14/09/2017, data em que o veículo foi 
entregue na concessionária e não mais retirado.
Assim, considerando que o bem já se encontra efetivamente na 
posse da segunda requerida, não há que se falar em omissão quanto 
a determinação relativa a entrega do bem, visto que a entrega já 
encontra-se devidamente efetivada, sendo portanto desnecessária 
a determinação de devolução do bem pois o mesmo já se encontra 
na posse da segunda requerida.
Por tal motivo, inclusive, é que este Juízo condenou as requeridas, 
uma delas ora embargante, ao pagamento da quantia relativa ao 
valor de mercado do veículo objeto desta ação, conforme indicado 
pela Tabela Fipe, devendo tal valor ser corrigido monetariamente 
a partir do ajuizamento da ação e computados os juros de mora a 
partir da citação.
Isto porque o requerente, ora embargado, já se encontra privado 
da posse do bem desde a data de 14/09/2017, de modo que este 
Juízo entende como justo e razoável que a indenização se dê 
pelo valor de mercado que o bem possuía naquela data em que 
foi entregue à concessionária, ora segunda requerida, devendo 
tal valor ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da 
ação e computados os juros de mora a partir da citação, como já 
fundamentado na sentença.
De igual modo, também não merece qualquer reparo a fixação dos 
honorários e custas, visto que a requerente, ora embargada, decaiu 
da parte mínima do pedido, e por tal motivo, nos termos do artigo 
86, parágrafo único do Código de Processo Civil, deixei de fixar a 
sucumbência recíproca condenando exclusivamente as requeridas 
ao pagamento das custas e honorários.
Quanto a alegada omissão relativa a necessidade de entrega dos 
documentos de transferência do veículo, devidamente assinado 
e com firma reconhecida, é certo que este Juízo determinou na 
sentença proferida que caberia à autora, ora embargada, tomar as 
providências para promover a transferência do veículo em favor 
de quem as requeridas indicarem, cabendo ainda à requerente 
promover o pagamento dos débitos tributários e administrativos até 
a efetiva tradição, de modo que obviamente a transferência se dará 
com o bem livre de ônus financeiro.
No entanto, a fim de melhor esclarecer este ponto relativo a 
transferência do veículo, entendo necessário, em verdade, a 
estipulação de prazo para que as requeridas indiquem a pessoa em 
favor de quem a autora deve promover a transferência do veículo e 
para tanto, fixo o prazo de trinta dias.
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Se decorrido tal prazo sem a indicação, a requerente deverá 
promover a transferência do veículo em favor da segunda requerida, 
visto que o veículo já se encontra na posse da segunda requerida 
desde 14/09/2017.
Além de promover a transferência do veículo, a requerente deverá 
ainda, quando da realização da transferência, promover a entrega 
do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e do 
Documento Único de Transferência (DUT), devidamente assinado 
e com firma reconhecida por autenticidade, constando como 
adquirente a pessoa que as requeridas indicarem ou, na ausência 
de indicação, a segunda requerida.
Assim, acolho parcialmente os embargos de declaração opostos 
para o fim de estabelecer o prazo para a realização da transferência 
do veículo em favor das requeridas, bem como determinar a entrega 
dos documentos necessários, nos termos da fundamentação supra, 
mantendo no mais a sentença proferida.
Int.
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, Ji-Paraná, 
- de 523 a 615 - lado ímpar Autos: 7007001-49.2019.8.22.0005 
Classe Processual: Procedimento Comum Cível
Parte requerente: AUTOR: FABIANO ALVES DE OLIVEIRA, RUA 
CHICO MENDES 252, - ATÉ 713/714 PARQUE SÃO PEDRO - 
76907-888 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado da parte requerente: ADVOGADO DO AUTOR: MARIA 
EUNICE DE OLIVEIRA OAB nº RO2956
Parte requerida: RÉUS: C. N. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME, 
RUA JOSÉ EDUARDO VIEIRA 2052, - DE 1860/1861 A 2156/2157 
NOVA BRASÍLIA - 76908-388 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E 
ELETRODOMÉSTICOS LTDA, AVENIDA MARECHAL RONDON 
1455, - DE 1197 A 1527 - LADO ÍMPAR CENTRO - 76900-101 - JI-
PARANÁ - RONDÔNIA
MARCOS SILVA DA CRUZ, AVENIDA GRÉCIA 1079 JARDIM 
SÃO CRISTÓVÃO - 76913-832 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado da parte requerida: ADVOGADOS DOS RÉUS: 
ARMANDO SILVA BRETAS OAB nº AC31997
SENTENÇA
Homologo o acordo celebrado entre as partes conforme o descrito 
no Termo de Audiência ID 32402872 , para que produzam seus 
legais e jurídicos efeitos e julgo extinto o processo, com resolução 
do mérito, com base no artigo 487, III, alínea “b”, do Código de 
Processo Civil.
Arquivem-se.
P.R.I.C. 
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, Ji-Paraná, 
- de 523 a 615 - lado ímpar Autos: 7007681-34.2019.8.22.0005 
Classe Processual: Monitória
Parte requerente: AUTOR: TRACTOR-TERRA PECAS P/ 
TRATORES LTDA, AVENIDA TRANSCONTINENTAL 1445, - DE 
1395 A 1777 - LADO ÍMPAR JOTÃO - 76908-309 - JI-PARANÁ - 
RONDÔNIA
Advogado da parte requerente: ADVOGADO DO AUTOR: 
RODRIGO RODRIGUES OAB nº RO2902
RICARDO ANTONIO SILVA DE LIMA OAB nº RO8590

Parte requerida: RÉU: CONSTRUTORA OURO VERDE LTDA, 
RUA RUBI 551 DISTRITO INDUSTRIAL - 76904-520 - JI-PARANÁ 
- RONDÔNIA
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU: 
Sentença
Trata-se de Ação Monitória que move TRACTOR TERRA LTDA, em 
desfavor de ADALTO PEREZ VAREA FILHO, aduzindo em síntese, 
que é credora do Requerido na importância de R$ 4.275,24 (Quatro 
mil duzentos e setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), 
representada pela prova escrita, consubstanciada em duplicatas, 
sem eficácia de título executivo.
Recebida a ação, fora determinada a expedição de mandado de 
citação e pagamento (id.30473891)
Citada (id. 30882869), a Requerida deixou de se manifestar.
Os autos vieram conclusos.
Ao teor do art. 701, § 2º, declaro constituído de pleno direito o 
título judicial, no importe de R$ 4.275,24 (Quatro mil duzentos e 
setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), que deverá ser 
corrigido monetariamente e computados os juros de mora a partir 
do ajuizamento da ação. 
Modifique-se a classe processual para cumprimento de sentença.
Intime-se o requerente para apresentar o demonstrativo do débito 
atualizado com a incidência da multa e verba honorária, eis que 
já decorrido o prazo para pagamento voluntário, indicando bens 
passíveis de penhora.
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, Ji-Paraná, 
- de 523 a 615 - lado ímpar Autos: 7009782-44.2019.8.22.0005 
Classe Processual: Procedimento Comum Cível
Parte requerente: AUTORES: LUCIMAR GONCALVES PEREIRA 
DOS SANTOS, RUA RIO GUAPORÉ 1252 DOM BOSCO - 76907-
808 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
HEMILY GONCALVES MATTOS, RUA RIO GUAPORÉ 1252 DOM 
BOSCO - 76907-808 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado da parte requerente: ADVOGADOS DOS AUTORES: 
DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Parte requerida: RÉU: DONATO RAMOS DE MATTOS, RUA 
GETULIO VARGAS N. 36, CIDADE DE OURO PRETO DO OESTE 
RUA GETULIO VARGAS - OURO PRETO DO ESTE - 76920-000 - 
OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU: PAULA 
CLAUDIA OLIVEIRA SANTOS VASCONCELOS OAB nº RO7796
Sentença 
Homologo o acordo celebrado entre as partes, conforme o descrito 
no Termo de ID 32406195, para que produzam seus legais e jurídicos 
efeitos e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com 
base no artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.
Arquivem-se.
P.R.I.
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, Ji-Paraná, 
- de 523 a 615 - lado ímpar Autos: 7010351-45.2019.8.22.0005
Classe Processual: Execução de Título Extrajudicial
Parte requerente: EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 
RURAL E DOS EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE 
RONDONIA - SICOOB CENTRO, RUA MARINGÁ, - DE 450 A 
804 - LADO PAR NOVA BRASÍLIA - 76908-402 - JI-PARANÁ - 
RONDÔNIA
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Advogado da parte requerente: ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
RODRIGO TOTINO OAB nº RO6338
Parte requerida: EXECUTADO: SIMIANA GONCALVES ARAUJO, RUA 
DOS SERINGUEIROS 26 JARDIM DOS MIGRANTES - 76900-793 - JI-
PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO EXECUTADO: 
SENTENÇA
Homologo o acordo celebrado entre as partes, conforme o descrito no 
Termo de ID 32492477, para que produza seus legais e jurídicos efeitos e 
julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com base no artigo 487, 
III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.
Arquivem-se.
P.R.I.
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, Ji-Paraná, - de 
523 a 615 - lado ímpar Autos: 7010358-37.2019.8.22.0005 
Classe Processual: Procedimento Comum Cível
Parte requerente: AUTORES: SUELEN MOREIRA, RUA CAPITÃO SÍLVIO 
383, APTO 308 CENTRO - 76900-126 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ABRAHIM MERINO CHAMMA, RUA CAPITÃO SÍLVIO 383 APTO 
308, - DE 383/384 A 547/548 CENTRO - 76900-126 - JI-PARANÁ - 
RONDÔNIA
Advogado da parte requerente: ADVOGADOS DOS AUTORES: WAGNER 
DA CRUZ MENDES OAB nº RO6081
Parte requerida: RÉU: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A, 
AVENIDA DOUTOR MARCOS PENTEADO DE ULHÔA RODRIGUES 
939 TAMBORÉ - 06460-040 - BARUERI - SÃO PAULO
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU: 
Sentença 
Homologo o acordo celebrado entre as partes, conforme o descrito no 
Termo de ID 32410970, para que produzam seus legais e jurídicos efeitos 
e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com base no artigo 
487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.
Arquivem-se.
P.R.I.
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, Ji-Paraná, - de 
523 a 615 - lado ímpar Autos: 7011838-50.2019.8.22.0005 
Classe Processual: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Parte requerente: AUTOR: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 
INSVESTIMENTO S.A, AVENIDA DOUTOR ÂNGELO SIMÕES 1195 
JARDIM LEONOR - 13041-150 - CAMPINAS - SÃO PAULO
Advogado da parte requerente: ADVOGADO DO AUTOR: MARCO 
ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB nº AC115665
Parte requerida: RÉU: CLEONICE BERNARDINI, SEM ENDEREÇO
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU: 
Sentença
Homologo a desistência (ID 23865975) e julgo extinto o processo sem 
resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC. 
Arquivem-se. 
P.R.I. 
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, Ji-Paraná, - de 
523 a 615 - lado ímpar Autos: 7012491-52.2019.8.22.0005 

Classe Processual: Carta Precatória Cível
Parte requerente: DEPRECANTE: ADEMIR TOURO ZAMBRINI, JK 600 
CENTRO - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA
Advogado da parte requerente: ADVOGADO DO DEPRECANTE: 
VERALICE GONCALVES DE SOUZA OAB nº RO170
NAIRA DA ROCHA FREITAS OAB nº RO5202
Parte requerida: DEPRECADO: I. -. I. N. D. S. S., , - DE 8834/8835 A 
9299/9300 - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO DEPRECADO: 
PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DESPACHO INICIAL SERVINDO DE MANDADO DE INTIMAÇÃO
Intimem-se a testemunha SANDRA REGINA GOMES DE ALMEIDA 
MAGALHÃES, brasileira, residente e domiciliada na Rua Luís Muzambinho, 
n. 1.508, Bairro Nova Brasília, cidade de Ji-Paraná-RO , para comparecer no 
dia 30 de janeiro de 2020, às 9:00 , no Fórum Des. Hugo Auller, sala de 
Audiência da 4ª Vara Cível desta Comarca, sito na Av. Ji-Paraná, nº 615, 
Bairro Urupá, nesta, a fim de serem ouvidos como testemunhas nos autos 
do processo n. 7001057-69.2019.8.22.0004, ficando advertida de que o não 
comparecimento, sem motivo justificado, implicará em condução coercitiva, 
respondendo pelas despesas respectivas.
Comunique-se o Juízo Deprecante.
Intimem-se.
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, Ji-Paraná, - 
de 523 a 615 - lado ímpar Autos: 7012451-70.2019.8.22.0005 7012451-
70.2019.8.22.0005 
Classe Processual: Monitória
Parte requerente: AUTOR: COMERCIO DE MOVEIS JI-PARANA LTDA 
- ME, AVENIDA BRASIL 1375, - DE 1315 A 1801 - LADO ÍMPAR NOVA 
BRASÍLIA - 76908-503 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado da parte requerente: ADVOGADO DO AUTOR: THIAGO 
ROBERTO DA SILVA PINTO OAB nº RO5476
Parte requerida: RÉU: IVETER DE BARROS, RUA BENTO ALVES DA 
SILVA 175 CAPELASSO - 76912-192 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU: 
Fica a requerente intimada para, no prazo de quinze dias, comprovar o 
recolhimento das custas processuais iniciais no importe de 2%.
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019
Silvio Viana
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível 
Avenida Ji-Paraná, nº 615, Bairro Urupá, CEP 76900-261, Ji-Paraná, - de 
523 a 615 - lado ímpar Autos: 7011979-06.2018.8.22.0005 
Classe Processual: Procedimento Comum Cível
Parte requerente: AUTOR: JANE CLAUDIA BARBOSA DOS SANTOS, 
RUA TRÊS IRMÃOS 838, - DE 757/758 AO FIM PARQUE SÃO PEDRO 
- 76907-850 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado da parte requerente: ADVOGADO DO AUTOR: ALIADNE 
BEZERRA LIMA FELBERK DE ALMEIDA OAB nº RO3655
FABIANA MODESTO DE ARAUJO OAB nº RO3122
Parte requerida: RÉU: Oi S/A, RUA MÁRIO ANDREAZZA 3290, - DE 
8834/8835 A 9299/9300 SÃO FRANCISCO - 76800-000 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU: DIEGO DE PAIVA 
VASCONCELOS OAB nº RO2013
ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO OAB nº RO635
MARCIO MELO NOGUEIRA OAB nº RO2827
Sentença
JANE CLÁUDIA BARBOSA DOS SANTOS propõe ação declaratória 
de inexistência de débito cumulada com pedido de tutela antecipada em 
face de OI BRASIL TELECOM S. A, alegando que seu nome foi inscrito 
indevidamente junto aos órgãos de proteção ao crédito. 
Alegou que desconhece o débito que originou a inscrição de seu nome nos 
cadastros de inadimplentes, eis que não firmou contrato junto a requerida, 
de modo que tal inscrição se torna indevida.
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Afirmou que a atitude da requerida lhe causou dificuldades e 
constrangimentos, vez que ficou impedido de realizar negócio jurídico no 
comércio local.
Assim, pleiteou a concessão de tutela antecipada a fim de excluir seu 
nome dos cadastros restritivos de crédito e, ao final, pretendeu a 
confirmação dos efeitos da tutela, bem como a condenação da requerida 
em indenização por danos morais.
Juntou procuração e documentos.
Tutela antecipada deferida (id Num. 28361238).
Citada a requerida apresentou contestação (id Num. 30218770), alegando 
que possui relação jurídica com a requerente, referente aos contratos de 
telefones n. (69) 3424-0644 e (69) 98488-1666.
Relata que a requerente deixou de realizar o pagamento das faturas de 
novembro e dezembro de 2012, março e abril de 2013, fevereiro e março 
de 2014 e janeiro de 2015, constando débito em seu nome no valor de 
R$ 918,73 (novecentos e dezoito reais e setenta e três centavos), além 
de possuir débito na base do oi fixo, no valor de R$ 462,35 (quatrocentos 
e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos), referente as faturas de 
março de novembro de 2015, motivo pelo qual seu nome foi inserido nos 
órgãos de proteção ao crédito de forma totalmente devida, motivo pelo 
qual pleiteia a improcedência total dos pedidos.
Apresentou procuração e documentos.
Impugnação (id Num. 30316106).
Audiência de conciliação infrutífera (id Num. 30322159).
É o relatório.
Decido.
O processo comporta julgamento no estado em que se encontra, não 
havendo a necessidade de produção de outras provas.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, onde o requerente 
alega que seu nome foi inscrito indevidamente junto aos órgãos restritivos 
de créditos, em razão de débitos inexistentes, motivo pelo qual pretende 
a condenação da requerida no pagamento de indenização por danos 
morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Lado outro, insurge-se a requerida aos argumentos da requerente, ao 
fundamento de que a inscrição é devida, tendo em vista que ela encontra-
se inadimplente.
Os débitos cobrados pela requerida e levado a inscrição, em que pese 
esta afirmar que é devido, posto que originário da prestação de serviço, 
referente as linhas telefônicas n. (69) 3424-0644 e (69)98488-1666, 
supostamente contratado pelo requerente, certo é que ela não logrou 
comprovar a veracidade de tais afirmações, haja vista que não juntou aos 
autos qualquer prova que pudesse subsidiá-las.
Além do mais, a requerida não apresentou cópia do suposto contrato 
firmado entre as partes, assim como as faturas que ensejaram a 
inscrição.
Assim, não tendo a requerida apresentado provas acerca do efetivo 
uso dos serviços de telefonia, aliado ao fato de não ter provado que a 
requerente contratou o mencionado serviço, eventualmente prestados 
pela mesma, o primeiro pedido, relativo a declaração de inexistência do 
débito merece ser acolhido, bem assim o pedido de danos danos morais, 
eis que a requerida, indevidamente, invadiu a esfera de privacidade do 
requerente, ao incluir seu nome junto aos órgãos restritivos de crédito, 
privando-lhe de realizar operações que demandem liberação e aprovação 
de crédito, causando-lhe constrangimentos desnecessários.
Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos, para o fim de declarar 
a inexistência do débito que originou a inscrição do nome do requerente 
nos cadastros restritivos de crédito, referente ao contrato n. 2119719343 
e, via de consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos 
termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Confirmo a liminar concedida.
Condeno a requerida ao pagamento de indenização por danos morais 
no importe de R$ R$ 8.000,00 (oito mil reais). A atualização monetária 
deverá seguir a tabela prática do TJRO a partir desta decisão (Súmula 
362 do STJ) e juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) a contar 
do descobrimento da inscrição – 11/12/2018 (ID Num. 23718846).
Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais iniciais e 
finais, além dos honorários advocatícios que fixo em 12% sobre o valor 
da condenação, devidamente corrigido.
P.R.I.
Ji-Paraná, 22 de novembro de 2019
Silvio Viana
Juiz de Direito

5ª VARA CÍVEL 

Processo nº: 7006256-69.2019.8.22.0005
Classe: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)
Embargante: VALERIA COMERCIO DE CELULARES LTDA - ME 
e outros (3)
Advogado do(a) EMBARGANTE: EDILSON STUTZ - RO309-B
Embargado: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS 
EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA - 
SICOOB CENTRO
Advogado: RODRIGO TOTINO OAB: RO6338 
FINALIDADE: NOTIFICAÇÃO da Parte Embargante, por via de seu 
advogado, para recolhimento das custas processuais indicadas 
abaixo, no prazo de 15(quinze) dias. O não pagamento integral 
ensejará a expedição de Certidão de Débito Judicial para fins de 
protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa, nos termos do 
Provimento Conjunto 002/2017-PR-CG.
- Custas Finais - Satisfação da prestação jurisdicional (1%). Código 
1004.1, no valor de R$ 1.340,86 (atualizado em 21/11/2019).

1ª VARA CRIMINAL 

1º Cartório Criminal
Juíz: Valdecir Ramos de Souza
Diretora de Cartório: Janaíne Moraes Vieira

Proc.: 0002885-22.2019.8.22.0005
Ação:Ação Penal de Competência do Júri (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Adão Aldenei Nogueira da Silva
Advogado:Diego Rodrigo de Oliveira Domingues (OAB/RO 5963), 
Paulo Afonso Fonseca da Fonseca Junior (RO 5477)
Juíza: Márcia Adriana Araújo Freitas
Finalidade: Intimar o Advogado supramencionado, da expedição 
da Carta Precatória, bem como da audiência designada para o dia 
06 de Dezembro de 2019 às 09h30min, na Comarca de São Miguel 
do Guaporé/RO.
Janaíne Moraes Veira
Diretora de Cartório

Proc.: 0001492-62.2019.8.22.0005
Ação:Ação Penal de Competência do Júri (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Marcos dos Santos da Penha
Advogado:José Otacilio de Souza (OAB/RO 2370), Renilson 
Mercado Garcia (OAB/RO 2730)
Sentença:
Vistos. MARCOS DOS SANTOS DA PENHA, já qualificado nos 
autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas 
penas do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, porque 
no dia 11/04/2019, por volta das 20h, na Rua Canaã, n. 65, Bairro 
residencial Carneiro, nesta cidade, utilizando-se de meio cruel, por 
motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da 
vítima, matou a vítima RUAN PERES SANTANA.Consta na 
denúncia que o acusado foi até a casa de Ruan e de posse de um 
instrumento perfurocortante desferiu aproximadamente 57 facadas 
no corpo da vítima. A denúncia foi recebida em 24/06/2019 
acompanhada do respectivo inquérito policial (fl. 217). O acusado 
foi citado e ofereceu resposta à acusação (fls. 229/238). Em 
audiência, foram ouvidas dez testemunhas arroladas pelas partes, 
sendo o acusado interrogado (fl. 282).O Ministério Público em 
alegações finais, requereu a pronúncia do acusado, nos exatos 
termos da denúncia, enquanto a defesa requereu o afastamento 
das qualificadoras e a revogação da prisão preventiva.É o relatório.

http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=00520190029612&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=00520190015336&strComarca=1&ckb_baixados=null
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Decido.Trata-se de crime de homicídio qualificado pelo motivo 
torpe, por meio cruel e mediante recurso que impossibilitou a defesa 
da vítima, cuja autoria está sendo imputada ao acusado MARCOS 
DOS SANTOS DA PENHA.Os documentos acostados nos autos 
indicam a materialidade do delito, notadamente o laudo de exame 
tanatoscópico e atlas anatômico.Quanto à autoria do crime, há 
indícios suficientes de que o acusado teria praticado a ação 
delituosa descrita na inicial acusatória.Vejamos.A testemunha 
Cleide Ortiz confirmou o seu depoimento prestado na fase 
inquisitorial. Afirmou que é vizinha de Ruan e que nunca tinha visto 
MARCOS na casa dele anteriormente. Que ouviram Ruan pedindo 
socorro e, em seguida, o barulho de uma motocicleta indo embora. 
Alegou ainda que não ouviu discussão nenhuma entre os dois no 
dia dos fatos e que eles até deram risadas, como se fossem amigos. 
Ainda, informou que entre a hora que o acusado chegou na casa da 
vítima e a hora que ele foi embora se passaram mais ou menos 15 
minutos.A Testemunha Antônio José Martins Ferreira também 
confirmou o seu depoimento prestado na fase inquisitorial e 
informou que é vizinho da vítima e que no dia do crime, quando ele 
foi colocar o lixo lá fora viu um indivíduo numa moto em frente a 
casa de Ruan. Informou que entre a hora que ele viu o indivíduo e 
a hora que houve o primeiro grito de “socorro” se passaram mais ou 
menos 15 minutos. A informante Jhenifer de Lima Alcântara relatou 
que é esposa de Ruan e confirmou o depoimento prestado na 
delegacia. Acrescentou que Ruan um dia comentou em casa que, 
no trabalho, Matheus tinha discutido com MARCOS e Ruan teve 
que interferir para que MARCOS não machucasse Matheus, sendo 
que, no dia seguinte a este fato, MARCOS foi demitido do emprego. 
Que depois do acontecido entre MARCOS e Matheus, começou a 
receber ameaças via ligações e whatsapp. Que nem passava por 
sua cabeça dela que seria MARCOS o autor das ameaças. 
Registrou dois Boletins de Ocorrência em razão disso. Que após as 
ameaças, Ruan comprou um revólver. Acrescentou que não tinham 
inimizade com ninguém. No dia do crime, na hora do almoço, Ruan 
tinha comentado que MARCOS tinha umas câmeras de segurança 
baratas para vender e que MARCOS ia em sua casa para entregar 
as câmeras. Afirmou que Ruan não tinha o costume de atender 
ninguém de toalha e nem de deixar o portão aberto.O Policial Civil 
Célio Benício da Silva confirmou o relatório de fls. 137/145 e que 
chegou até a pessoa do acusado através das investigações 
realizadas.A testemunha Matheus Rhaffy Batista confirmou seu 
depoimento prestado na delegacia. E informou que era ele quem 
estava no carro no dia da discussão entre ele e MARCOS e que 
MARCOS o agrediu e Ruan parou o carro para tentar fazer cessar 
a briga, e que no dia seguinte ao acontecido MARCOS já não foi 
mais trabalhar. Ainda, alegou que entre a data da discussão entre 
ele e MARCOS e a data do crime que teve como vítima Ruan se 
passou mais ou menos um ano.As demais testemunhas não 
souberam acrescentar nada a respeito dos fatos.O acusado 
MARCOS DOS SANTOS DA PENHA, perante a autoridade policial, 
confessou ter matado Ruan e informou que no dia do crime ele foi 
até a casa de Ruan para instalar um sistema de câmeras de 
segurança e que em determinado momento começaram a discutir, 
entraram em luta corporal e Ruan o derrubou, sendo que conseguiu 
levantar mas Ruan o derrubou novamente, foi quando pegou a faca 
e desferiu golpes contra Ruan. No entanto, em juízo, se reservou 
no seu direito de permanecer em silêncio e de expor os fatos 
somente em plenário do Tribunal do Júri. Com efeito, dos elementos 
probatórios carreados aos autos, a materialidade está devidamente 
demonstrada, nesse sentido devem-se citar: laudo de exame 
tanatoscópico (fls.51/54), laudo de exame em local de morte 
violenta (fls.126/136), os registros fotográficos da mídia de fls. 227, 
bem como os depoimentos testemunhais. Os indícios de autoria 
também restaram configurados através das declarações 
testemunhais e do próprio acusado que admitiu ter matado Ruan 
na fase policial.Dessa forma, o caput do artigo 413 do Código de 
Processo Penal é claro ao dizer que, para a pronúncia, basta a 
presença dos dois requisitos supra assinalados, portanto, caberá 
aos jurados as apreciações da prática do crime de homicídio.

Quanto às qualificadoras, sabidamente que só podem ser excluídas 
da pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não 
seria o caso do presente autos.Confira-se, a propósito, o seguinte 
julgado:RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. 
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENTES. 
IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DAS 
QUALIFICADORAS. INVIÁVEL. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL 
DO JÚRI. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO 
NÃO PROVIDO.Havendo materialidade e indícios da autoria, com 
apoio razoável na prova coligida nos autos, deve o agente ser 
pronunciado e julgado pelo Tribunal Popular, sendo que este é o 
juízo natural dos crimes contra a vida.Existindo indícios da 
ocorrência das qualificadoras de meio cruel e recurso que 
impossibilitou a defesa da vítima, não pode haver suas exclusões 
da pronúncia, devendo estas serem averiguadas por quem lhe 
cabe decidir, ou seja, pelo Tribunal do Júri.(Recurso em Sentido 
Estrito, Processo nº 1001436-89.2017.822.0002, Tribunal de 
Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator(a) do 
Acórdão: Des. Miguel Monico Neto, Data de julgamento: 07/02/2018).
Descreveu a denúncia que o crime foi praticado por motivo torpe, 
uma vez que MARCOS desferiu as facadas contra a vítima, ao que 
tudo indica, para se vingar, em razão de discussão ocorrida no 
passado, levando à demissão de MARCOS da empresa em que 
trabalhavam juntos. Também descreveu a denúncia que o acusado 
agiu mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois 
Ruan tanto acreditava que MARCOS não tinha nenhum sentimento 
de vingança que o recebeu em sua casa, coberto apenas por uma 
toalha, ocasião em que foi atacado de surpresa, sem esperar a 
ação violenta de MARCOS, recebendo as múltiplas facadas, sem 
esboçar reação defensiva eficaz. Ainda, descreveu a denúncia que 
o delito foi praticado mediante meio cruel, eis que empregada 
brutalidade desmedida, incomum e excessiva, em contraste com o 
mais elementar sentimento de piedade a respeito do ser humano, 
tendo MARCOS provocado desnecessário sofrimento à vítima ao 
feri-la mais de 50 vezes, mutilando-a até a morte. Dessa forma, 
deixo de atender ao pedido formulado pela defesa para decotar as 
referidas qualificadoras, posto que não são manifestamente 
improcedente nos autos. Cabe lembrar que na primeira fase do 
procedimento, oportunidade em que vigora o princípio do in dubio 
pro societate, o artigo 413 do Código de Processo Penal, ao 
disciplinar o que é necessário para a pronúncia, veda por completo 
o chamado excesso de linguagem, considerando que a referida 
decisão é de natureza estritamente processual.Asim, abstenho-me 
de uma análise mais profunda quanto às provas e os fatos, os quais 
devem ser objetos de análise do Tribunal Popular do Júri, não 
influenciando, assim, na decisão daqueles que são os Juízes 
competentes para julgar esta causa. Pelo exposto, julgo procedente 
a denúncia para PRONUNCIAR o acusado MARCOS DOS 
SANTOS DA PENHA, qualificado nos autos, como incurso nas 
penas do art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, para que 
seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. Mantenho 
a prisão preventiva decretada, vez que permanecem inalterados os 
motivos de tal decreto, o que faço pelos mesmos motivos já 
expostos na decisão de fls. 277/278.Com a preclusão desta 
decisão, dê-se vista às partes para os fins preconizados no artigo 
422 do Código de Processo Penal.P.R.I.Ji-Paraná-RO, terça-feira, 
12 de novembro de 2019.Márcia Adriana Araújo Freitas Juíza de 
Direito

Proc.: 0002718-39.2018.8.22.0005
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Fernando Ferreira da Silva, Gustavo Pereira Cabral, 
Ray de Souza Silva, Tiago do Carmo Santos
Advogado:Defensoria Publica ( ), Aparecido Donizete Ribeiro de 
AraÚjo (RO 2853), José Silva da Costa (OAB/RO 6945), Thiago 
Roberto Graci Estevanato (OAB/RO 6316), Allan Almeida Costa 
(OAB/RO 10.011)
Sentença:

http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=00520180028125&strComarca=1&ckb_baixados=null
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Vistos. FERNANDO FERREIRA DA SILVA (Furúnculo ou Sinistro), 
GUSTAVO PEREIRA CABRAL (Abutre), RAY DE SOUZA SILVA e 
TIAGO DO CARMO SANTOS, já qualificados nos autos, foram 
denunciados pelo Ministério Público como incursos nas penas do 
artigo 121, § 2º, incisos I e IV (3 vezes, 1º – 3º fato), artigo 121, § 
2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II (4º fato), artigo 157 §2º-A, 
inciso I (5º fato), todos do Código Penal, este último imputado 
apenas a FERNANDO e RAY e artigo 2º, §2º da Lei 12.850/2013 
(6º fato), pela prática dos seguintes fatos narrados na denúncia.1° 
FATO DELITUOSO – HOMICÍDIO CONSUMADO – VÍTIMA 
ELIANA FERREIRA CAMPOS:No dia 11 de agosto de 2018, por 
volta das 23h, em frente a Casa de Shows Romanos, localizada na 
rua K-05 com a T-28, bairro Nossa Senhora de Fátima, nesta cidade 
de Ji-Paraná, os denunciados FERNANDO FERREIRA DA SILVA 
(Furúnculo ou Sinistro), GUSTAVO PEREIRA CABRAL (Abutre), 
RAY DE SOUZA SILVA e TIAGO DO CARMO SANTOS, todos 
agindo dolosamente e previamente ajustados, atuando a mando e 
no interesse da organização criminosa denominada “Primeiro 
Comando da Capital - PCC”, a qual integram e aderem aos seus 
interesses ilícitos, efetuaram diversos disparos de arma de fogo 
contra a vítima Eliana Ferreira Campos, acertando ao menos 02 
deles, sendo um na região parietal esquerda (lado esquerdo da 
cabeça) e outro no tórax, na região mamária direita, que a levaram 
a óbito, conforme Laudo de Exame Tanatoscópico de fl. 79 e verso. 
Segundo se apurou, todos os denunciados integram a facção 
criminosa denominada “Primeiro Comando da Capital - PCC”. É 
fato público e notório que referido grupo criminoso disputa, de 
forma violenta e sangrenta, firmar territórios criminosos, dominar 
atividades ilícitas, e se sobrepor em estabelecimentos prisionais 
em face de outras organizações criminosas e grupos ilícitos, tais 
como o “Comando Vermelho - CV”, “Família do Norte”, etc. Assim, 
em todo o território brasileiro referidas organizações criminosas 
praticam delitos mutuamente contra seus integrantes, estando há 
muito estabelecida a chamada “guerra de facções”. Foi nesse 
contexto de ataques mútuos que os 04 denunciados receberam 
ordens de outros integrantes, ainda não identificados, da 
organização criminosa PCC, a qual integram, para um “salve”, ou 
seja, ataques contra integrantes ou supostos integrantes do 
Comando Vermelho. Então os denunciados foram comunicados 
que, no dia dos fatos, realizar-se-ia a festa de aniversário da vítima 
Eliana, que segundo lhes foi informado integraria o CV. Ainda 
segundo noticiado pelo PCC aos denunciados, a festa em questão 
também seria destinada, em geral, a integrantes ou supostos 
integrantes do CV. Dessa forma, os 04 denunciados se reuniram 
na cidade de Cacoal e vieram em um veículo para Ji-Paraná, já 
com a ordem recebida e sob o propósito de matar a vítima Eliana, 
bem como aplicar o “salve” a outros integrantes ou supostos 
integrantes do CV.Já em Ji-Paraná, todos os denunciados passaram 
em frente ao local do crime dentro do veículo e avistaram a vítima, 
sendo certo que, decorrido algum tempo, os acusados FERNANDO 
“Furúnculo ou Sinistro” e RAY desceram do carro, ambos munidos 
de arma de fogo, e caminharam em direção à vítima Eliana, 
iniciando assim um ataque sangrento que resultou na morte de 03 
pessoas e tentativa de homicídio contra, ao menos, outras duas. 
Ao se aproximarem de Eliana, FERNANDO, portando uma arma de 
fogo, efetuou, a curta distância, disparos contra a vítima, que caiu 
ao solo. Enquanto FERNANDO disparava contra Eliana, RAY 
estava bem próximo, também portando arma de fogo, prestando-
lhe apoio e segurança. Ato contínuo aos disparos desferidos por 
FERNANDO contra Eliana, o acusado RAY também mirou sua 
arma contra a vítima, disparando contra ela, mesmo já caída ao 
solo. Denota-se claramente dos autos que o delito de homicídio 
contra a vítima Eliana foi praticado pelos 04 denunciados por 
MOTIVO TORPE consistente na vontade de matar integrantes ou 
supostos integrantes do “Comando Vermelho”, dando assim 
cumprimento e efetividade à repugnante guerra havida entre 
facções criminosas, onde seus integrantes, além de vitimar 
cidadãos trabalhadores e pessoas de bem, igualmente atacam-se 
mutuamente, praticando todo tipo de crime e condutas hediondas, 

vingativas e abjetas, para se sobrepor aos grupos rivais em busca 
de firmar territórios criminosos, e dominar atividades ilícitas e 
estabelecimentos prisionais. Os 04 denunciados também agiram 
MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, 
eis que Eliana foi atacada de forma inesperada, enquanto estava 
em momento de lazer e conversava distraidamente com terceiras 
pessoas, estando desarmada e sem outro recurso de defesa, e 
ainda sem esperar ser atacada e alvejada. Os denunciados 
GUSTAVO “abutre” e TIAGO, que também integram a organização 
criminosa “PCC”, desde o inicio aderiram incondicionalmente à 
ordem de “salve”, ou seja, de atacar integrantes ou supostos 
integrantes do CV, e para esse fim uniram-se a FERNANDO e RAY 
no propósito homicida, porém, por ocasião do assassinato, 
exerceram o papel de prestar apoio numérico e logístico para a 
execução do crime, ocupando-se de transportar a todos até o local 
do delito, garantir a fuga, e também fazer a segurança, 
permanecendo nas imediações em observação. 2° e 3° FATOS 
DELITUOSOS – HOMICÍDIOS CONSUMADOS – VÍTIMAS 
PALOMA DE OLIVEIRA GUIMARÃES JÚLIO e EDMUNDO 
CRISTIANO FERREIRA DE MATOS:No dia 11 de agosto de 2018, 
por volta das 23h, em frente a Casa de Shows Romanos, localizada 
na rua K-05 com a FERNANDO FERREIRA DA SILVA (Furúnculo 
ou Sinistro), GUSTAVO PEREIRA CABRAL (Abutre), RAY DE 
SOUZA SILVA e TIAGO DO CARMO SANTOS, todos agindo 
dolosamente e previamente ajustados, atuando a mando e no 
interesse da organização criminosa denominada “Primeiro 
Comando da Capital - PCC”, a qual integram e aderem aos seus 
interesses ilícitos, logo após o homicídio descrito no 1° fato, 
efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas 
Paloma de Oliveira Guimarães Júlio e Edmundo Cristiano Ferreira 
de Matos, acertando 01 disparo na cabeça de Paloma, e 02 em 
Edmundo, sendo um no tórax e outro no punho direito, os quais 
levaram as vítimas a óbito, conforme Laudos de Exame 
Tanatoscópicos de fls. 76/77 e 79 e verso. […]Restou demonstrado 
nos autos que as vítimas Paloma e Edmundo estavam próximas de 
Eliana por ocasião dos disparos que esta recebeu. Ao presenciarem 
a cena, Paloma e Edmundo iniciaram uma fuga, na tentativa de 
salvar suas vidas, contudo, foram perseguidos pelos denunciados 
FERNANDO “Furúnculo ou sinistro” e RAY, os quais as alvejaram 
poucos metros após com os disparos acima descritos. Denota-se 
claramente dos autos que os delitos de homicídio contra as vítimas 
Paloma e Edmundo foram praticados pelos 04 denunciados por 
MOTIVO TORPE, consistente na vontade de matar integrantes ou 
supostos integrantes do “Comando Vermelho”, dando assim 
cumprimento e efetividade à repugnante guerra havida entre 
facções criminosas, onde seus integrantes, além de vitimar 
cidadãos trabalhadores e pessoas de bem, igualmente atacam-se 
mutuamente, praticando todo tipo de crime e condutas hediondas, 
vingativas e abjetas, para se sobrepor aos grupos rivais em busca 
de firmar territórios criminosos, e dominar atividades ilícitas e 
estabelecimentos prisionais. Os 04 denunciados também agiram 
MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS 
VITIMAS, eis que Paloma e Edmundo foram atacados de forma 
inesperada, enquanto estavam em momento de lazer, desarmados 
e sem outro recurso de defesa, e não obstante tenham iniciado 
uma fuga, dificilmente escapariam dos réus FERNANDO “Furúnculo 
ou sinistro” e RAY, que as perseguiam armados e disparando 
contra si. […]4° FATO CRIMINOSO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO 
CONTRA A VÍTIMA RISLANE OLIVEIRA DA SILVA:No dia 11 de 
Agosto de 2018, por volta das 23h, em frente a Casa de Shows 
Romanos, localizada na rua K-05 com a T-28, bairro Nossa Senhora 
de Fátima, nesta cidade de 31-Paraná, os denunciados FERNANDO 
FERREIRA DA SILVA (Furúnculo ou Sinistro), GUSTAVO PEREIRA 
CABRAL (Abutre), RAY DE SOUZA SILVA e TIAGO DO CARMO 
SANTOS, todos agindo com vontade de matar e previamente 
ajustados, atuando a mando e no interesse da organização 
criminosa denominada “Primeiro Comando da Capital - PCC”, a 
qual compõem e aderem aos seus interesses ilícitos, durante o 
homicídio descrito no 1° fato, efetuaram disparos de arma de fogo 
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contra a vítima Rislane Oliveira da Silva, só não consumando o 
propósito homicida por circunstâncias alheias a sua vontade, pois 
apesar dos disparos em direção à vítima, esta não foi alvejada. […]
Já em Ji-Paraná, todos os denunciados passaram em frente ao 
local do crime, dentro do veículo, e avistaram Eliane e outras 
pessoas que a acompanhavam, dentre elas a vítima Rislane. Foi 
então que os denunciados FERNANDO “Furúnculo ou Sinistro” e 
RAY desceram do carro, ambos munidos com armas de fogo, e 
caminharam em direção a Eliana, iniciando assim um ataque 
sangrento que resultou na morte de 03 pessoas e tentativa de 
homicídio contra, ao menos, mais 02 pessoas. Na ocasião do 
ataque e disparos de arma de fogo efetuados por FERNANDO 
“Furúnculo ou Sinistro” e RAY contra Eliana, descritos no 1º fato, a 
vítima Rislane estava próxima e conversava com Eliana. Assim, ao 
presenciar o homicídio de Eliana, Rislane empurrou FERNANDO 
no intuito de cessar as agressões, oportunidade em que Fernando 
virou-se em direção a Rislane e efetuou disparos contra ela, porém, 
sem lograr acertá-la por circunstâncias alheias a sua vontade, pois 
errou os tiros. Importante destacar que durante tal tentativa de 
homicídio, assim como os demais crimes contra a vida descritos 
nesta denúncia, RAY também portava arma de fogo, efetuava 
disparos contra as variadas vítimas, e emprestava apoio e 
segurança a FERNANDO. Denota-se claramente dos autos que o 
delito de tentativa de homicídio contra a vítima Rislane foi praticado 
pelos 04 denunciados por MOTIVO TORPE, consistente na vontade 
de matar integrantes ou supostos integrantes do “Comando 
Vermelho”, dando assim cumprimento e efetividade à repugnante 
guerra havida entre facções criminosas, onde seus integrantes, 
além de vitimar cidadãos trabalhadores e pessoas de bem, 
igualmente atacam-se mutuamente, praticando todo tipo de crime e 
condutas hediondas, vingativas e abjetas, para se sobrepor aos 
grupos rivais em busca de firmar territórios criminosos, e dominar 
atividades ilícitas e estabelecimentos prisionais. Os 04 denunciados 
também agiram MEDIANTE RECURSO OUE DIFICULTOU A 
DEFESA DA VITIMA eis que Rislane foi atacada de forma 
inesperada, enquanto estava em momento de lazer, conversando 
com a também vítima Eliana, desarmada e sem outro recurso de 
defesa. […]5° FATO DELITUOSO – ROUBO CONSUMADO 
CONTRA A VÍTIMA MARILZA ALVES DE OLIVEIRA:Na mesma 
data, na sequência dos homicídios consumados e tentados acima 
narrados, na rua T-28, bairro Nossa Senhora de Fátima, nesta 
cidade de Ji-Paraná, os denunciados FERNANDO FERREIRA DA 
SILVA e RAY DE SOUZA SILVA, agindo dolosamente, mediante 
grave ameaça exercida com emprego de duas armas de fogo, 
subtraíram para si, uma motocicleta, marca Honda, modelo CG 150 
Fan ESDI, placa OHT 6597, avaliada em R$ 7.144,00, conforme 
Laudo de Exame em Veículo Indireto de fls. 80/81, pertencente à 
vítima Marilza Alves de Oliveira. Segundo restou apurado, após os 
homicídios descritos no 1º ao 4° fatos da denúncia, os acusados 
FERNANDO e RAY fugiram em direção oposta ao local onde seus 
asseclas nos homicídios aguardavam para dar-lhes fuga. Dessa 
forma, ao se depararem com a vítima trafegando em sua motocicleta, 
FERNANDO apontou a arma de fogo que portava para a vítima e 
anunciou o assalto, apoderando-se da motocicleta juntamente com 
RAY, evadindo-se ambos do local. A motocicleta foi posteriormente 
recuperada na posse dos denunciados FERNANDO e RAY, já na 
cidade de Presidente Médici. Na Delegacia de Polícia, a vítima 
reconheceu os denunciados FERNANDO e RAY como autores do 
roubo. 6° FATO DELITUOSO – DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 
ARMADA:Deflui claramente dos autos que os denunciados 
FERNANDO FERREIRA DA SILVA (Furúnculo ou Sinistro), 
GUSTAVO PEREIRA CABRAL (Abutre), RAY DE SOUZA SILVA e 
TIAGO DO CARMO SANTOS, agindo de livre e espontânea 
vontade, e com intenção associativa, integram a organização 
criminosa denominada “Primeiro Comando da Capital – PCC” 
conhecida em todo território brasileiro por praticar múltiplas 
infrações penais, como tráfico de drogas, homicídios, crimes 
patrimoniais, tráfico de armas, dentre outros. É de conhecimento 
público que o PCC perfaz extenso grupo criminoso, estruturalmente 

ordenado e caracterizado pela divisão de tarefas, ainda que de 
forma sub-reptícia, com ramificações diversas, cujos membros são 
escalados para exercer variadas atividades criminosas na 
organização ilícita, a exemplo dos 04 denunciados que atenderam 
à ordem para realizar um “salve”, ou seja, efetuar ataques contra 
integrantes ou supostos integrantes do Comando Vermelho, sendo 
justamente esse o propósito dos homicídios narrados nesta 
denúncia, pois os acusados receberam a notícia de que a vítima 
Eliana compunha o “Comando Vermelho”, e que a festa de 
aniversário que se realizaria na ocasião tinha como foco integrantes 
ou supostos integrantes do CV. Também é do conhecimento 
comum que o PCC se constitui em organização criminosa armada, 
que emprega em suas ações ilícitas armas de fogo de naturezas 
diversas, a exemplo das ações delitivas ora denunciadas, todas 
executadas com o emprego de duas armas de fogo, tipo revólver, 
apreendidas às fls. 63/64.”A denúncia foi recebida em 03/09/2018 
(fl. 294), acompanhada do respectivo inquérito policial. Citados (fls. 
363, 430 e 462), os acusados apresentaram resposta à acusação 
(fls. 394, 396, 465 e 466/474). Em audiência, foram ouvidas as 
testemunhas arroladas pelas partes, sendo os acusados RAY, 
FERNANDO e GUSTAVO interrogados, tudo através de sistema 
audiovisual (fls. 494, 579 e 623). Ressalte-se que o acusado 
TIAGO, mesmo intimado, não compareceu em audiência, em razão 
da prisão preventiva decretada contra si, estando atualmente 
foragido. O Ministério Público, em alegações finais, requereu a 
pronúncia dos acusados nos termos da denúncia, corrigindo a 
capitulação do 5º fato para constar o artigo 157, §2º, inciso II e 
§2º-A, inciso I, do Código Penal. Por outro lado, a Defensoria 
Pública requereu a impronúncia do acusado GUSTAVO.Após a 
inércia das defesas constituídas dos demais acusados e a intimação 
destes para constituírem novos advogados, mantendo-se também 
inertes (conforme detalhado na decisão de fls. 663/664), os autos 
foram novamente encaminhados para a Defensoria Pública, que 
postulou a impronúncia do acusado TIAGO e reservou-se no direito 
de produzir suas provas e de argumentar suas teses apenas no 
Plenário do Tribunal do Júri com relação aos acusados FERNANDO 
e RAY.É o relatório.Decido.Preliminarmente é de se reconhecer 
que a denúncia narra o 5º fato descrevendo-o como roubo praticado 
em concurso de pessoas (FERNANDO e RAY), com o emprego de 
arma de fogo, enquanto que a capitulação da peça inicial constou a 
seguinte: 157 §2º-A, inciso I, do Código Penal (5º fato). Desta 
forma, em razão da majorante do concurso de pessoas apenas não 
constar na capitulação final, atendendo ao disposto no artigo 383, 
do Código de Processo Penal, aplico a emendatio libelli, passando 
a constar a seguinte capitulação com relação ao 5º fato: artigo 157 
§2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal (5º fato). Pois bem, 
trata-se da prática de três homicídios qualificados consumados, um 
homicídio qualificado tentado, roubo e organização criminosa, cuja 
autoria está sendo imputada aos acusados FERNANDO FERREIRA 
DA SILVA, GUSTAVO PEREIRA CABRAL, RAY DE SOUZA SILVA 
e TIAGO DO CARMO SANTOS, sendo o roubo apenas a 
FERNANDO e RAY. Os documentos acostados nos autos 
comprovam a materialidade do delito, notadamente os laudos 
tanatoscópicos, o laudo de constatação em local, o laudo de exame 
e eficiência em arma de fogo, a filmagem do local dos fatos e o auto 
de apresentação e apreensão.Passo a analisar os indícios 
suficientes de autoria e participação.O Delegado de Polícia Civil 
Derli Gouveia relatou que no dia dos fatos, após a ocorrência do 
crime, a polícia militar logrou êxito em abordar GUSTAVO em 
atitude suspeita e, em razão disso, foi possível um desdobramento 
dos fatos. Assim, constataram que os atiradores eram de Cacoal, 
sendo que a Polícia Militar conseguiu abordar FERNANDO e RAY 
em um cerco feito em Presidente Médici. Após o encaminhamento 
dos três acusados à delegacia, apenas RAY quis prestar 
interrogatório, dando detalhes da conduta delituosa, no sentido em 
que pertenciam ao PCC e receberam um “salve” para matar 
integrantes do CV na festa de aniversário de “Barbie”, primeira 
vítima. No caminho, os quatro acusados fizeram um vídeo 
consumindo bebida alcoólica no interior do carro, exibindo as armas 
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utilizadas. Assim, os outros dois acusados deixaram RAY e 
“Furúnculo” no local dos fatos e ficaram aguardando no carro para 
dar fuga, sendo RAY e “Furúnculo” os executores imediatos dos 
homicídios. Chegou também uma informação de que a segunda 
vítima mulher era a ex-esposa de “Furúnculo”, o que não se 
confirmou. Após os fatos, por algum motivo, os executores não 
conseguiram retornar para o carro que lhes daria fuga, assim, 
roubaram uma motocicleta e fugiram, sendo abordados em 
Presidente Médici. Não há dúvida quanto à motivação do crime, 
que se deu em razão da “guerra de facções”. Depois disso, 
ocorreram outros ataques. Não se recorda com precisão quais 
foram as pessoas identificadas pelas testemunhas. GUSTAVO não 
se manifestou no auto de prisão em flagrante e, por isso, não pode 
afirmar a conduta dele no evento criminoso. O Policial Civil Miguel 
Ângelo Camargo Gilio prestou declarações no mesmo sentido que 
o Delegado Derli. Acrescentou que houve a identificação do quarto 
indivíduo, que é dono do carro utilizado, que ficou aguardando para 
dar fuga mas, por algum motivo, os atiradores não conseguiram 
retornar para o carro e, por isso, roubaram uma motocicleta para 
fugir, sendo abordados em Presidente Médici. Informalmente, RAY 
forneceu as informações a respeito desse quarto indivíduo, ocasião 
em que diligenciou em Cacoal e conseguiu identificá-lo como sendo 
TIAGO, constatando que o veículo inclusive está em seu nome. O 
local dos fatos era monitorado por câmeras de segurança, que 
foram disponibilizadas na internet, por meio de redes sociais. No 
dia dos fatos, foram presos os dois abordados em Presidente 
Médici (FERNANDO e RAY), e GUSTAVO na rodoviária, que não 
participou efetivamente dos disparos, mas veio no carro, inclusive 
havia mensagens e gravações que mostram o envolvimento dele 
no crime, sendo que depois acabaram confessando que ele veio no 
carro e deu apoio. No mesmo sentido foram as informações 
prestadas por Isabel Paixão dos Santos. Marilza Alves de Oliveira, 
vítima do roubo descrito no 5º fato da denúncia, relatou que estava 
trafegando em sua motocicleta, por volta das 11 horas da noite e, 
quando passou na rua da Boate Romanos, dois homens vieram 
armados em sua direção e, apontando a arma, disseram para 
entregar sua moto, empreendendo fuga em seguida. Reconheceu 
as duas pessoas na delegacia, sem nenhuma dúvida, bem como 
confirmou o reconhecimento em Juízo (fls. 38 e 60, FERNANDO e 
RAY). A polícia conseguiu recuperar sua motocicleta menos de 
duas horas depois da subtração. O Policial Militar Emerson Correa 
Soares esclareceu que a prisão dos acusados se deu por outras 
guarnições. Relatou que chegou ao local dos fatos e constatou as 
três vítimas de homicídio, sendo que posteriormente foi até a 
delegacia, após a prisão dos acusados. O Policial Militar Alexandro 
Bezerra de Moura prestou informações no mesmo sentido que 
Emerson. O Policial Militar Tiago Nunes Negrisoli relatou que 
receberam informações a respeito do homicídio e do roubo de uma 
motocicleta, Fan, vermelha. Dessa forma, realizaram patrulhamento 
na BR e lograram êxito em acompanhar e abordar os acusados 
FERNANDO e RAY, sendo que com eles foi apreendida a 
motocicleta roubada e dois revólveres. Na ocasião, os acusados 
confessaram o roubo, bem como o envolvimento com os crimes de 
homicídios descritos na denúncia. FERNANDO pilotava a 
motocicleta e RAY estava na garupa. Samuel de Souza Barreto 
Júnior, amigo de TIAGO, relatou que no dia dos fatos TIAGO disse 
que trouxe umas pessoas até presidente Médici, sendo que depois 
de aproximadamente duas semanas TIAGO disse sobre os fatos 
ocorridos, dizendo que acabou trazendo os executores dos 
homicídios até Ji-Paraná em seu carro.Dário Francisco dos Santos, 
pai de TIAGO, disse que no dia dos fatos seu filho pegou o carro 
emprestado para ir à exposição. Não soube esclarecer mais nada 
a respeito dos fatos.O acusado RAY DE SOUZA SILVA esclareceu 
que é integrante da facção PCC desde julho de 2018. No dia dos 
fatos, receberam um “salve” para matar Eliana, integrante do CV, 
que estaria em uma festa. Não soube dizer se as outras vítimas 
eram determinadas pelo “salve”. Conhecia os demais acusados 
apenas pelo grupo de whatsapp da “família”, com exceção de 
THIAGO. Foi GUSTAVO, que conhecia por “Brizola”, que o chamou 

para vir fazer a “missão”, sendo que marcaram de se encontrar em 
um posto de gasolina e, quando chegou, os outros três acusados já 
estavam dentro do carro. Confirmou que “Brizola” fez uma filmagem 
dentro do carro, onde todos apareciam bebendo e mostrando as 
armas, ao som de uma música do PCC. TIAGO era o motorista do 
carro, acredita que ele não sabia da intenção dos demais, sendo 
que apenas foi pago para trazê-los até Ji-Paraná. Foi determinado 
que faria a proteção de “Furúnculo”, sendo que foi ele quem atirou 
em Eliana e no casal. Asseverou que apenas atirou no “rumo” de 
um homem que estava em um carro preto, que acreditou que estava 
armado, então deu uns tiros em sua direção assustá-lo. Após atirar 
contra Eliana, “Furúnculo” foi correndo até a esquina e virou, 
ocasião em que sua pessoa ficou para trás. Quando chegou na 
esquina, viu que “Furúnculo” já estava em cima do casal. Não sabe 
se a segunda vítima mulher era ex-namorada de “Furúnculo”. O 
carro com os demais acusados ficaria na rua do lado esperando, 
mas depois dos fatos não estava mais no local. Após isso, continuou 
para trás e “Furúnculo” já tinha roubado a motocicleta, ocasião em 
que subiu em sua garupa para fugir. Acrescentou que viu que 
“Furúnculo” atirou na direção da moça que estava com Eliane. O 
acusado FERNANDO FERREIRA DA SILVA confessou que 
praticou os três homicídios consumados e um tentado narrados na 
denúncia, mas não foi a mando do PCC. Relatou que estava em 
Cacoal e ficou sabendo de uma festa de aniversário de Eliana em 
Ji-Paraná, sendo esta inimiga de sua ex-mulher, então passou em 
frente a festa e resolveu descer do carro para matá-la. Atirou em 
Eliana primeiro e depois nas pessoas que correram, em seguida, 
roubou a motocicleta para empreender fuga com RAY. Matou 
Eliana em razão da rivalidade que tinha com sua ex-esposa. 
Nenhuma das pessoas que estavam no carro sabiam de sua 
intenção, não comentou sobre isso, sendo que RAY desceu para 
lhe acompanhar e ficou sabendo na hora. Não conhece TIAGO, 
nem GUSTAVO. Foi preso com RAY em Presidente Médici, com a 
motocicleta roubada e com as armas de fogo. Relatou que praticou 
o crime com o revólver calibre 38, sendo que RAY portava o revólver 
calibre 32. Não tem ligação com nenhuma facção, nem sabia no 
momento dos fatos se Eliana pertencia a alguma destas. Encontrou 
com o rapaz do carro em Cacoal e combinaram a viagem a Ji-
Paraná, sendo que pagaria por isso. O acusado GUSTAVO 
PEREIRA CABRAL relatou que veio de Cacoal de carona, no carro 
de TIAGO, que dirigia. Afirmou que FERNANDO e RAY estavam 
armados e também estavam no carro. Não conhecia as vítimas. 
Não soube informar se os demais acusados faziam parte de alguma 
facção. Não presenciou os fatos, ficou no carro com TIAGO, que só 
deixou “os meninos” no local, e o levou para a rodoviária. 
FERNANDO e RAY não disseram o que fariam. Após os crimes, 
TIAGO e RAY não voltaram para o carro.Verifica-se que os 
requisitos da prova da materialidade e dos indícios suficientes de 
autoria em estão comprovados nos autos, conforme faz certo a 
prova testemunhal colhida na fase policial e na instrução criminal, 
sendo que o caput do artigo 413 do Código de Processo Penal é 
claro ao dizer que para a pronúncia basta a presença dos dois 
requisitos supra assinalados.É certo que o acusado GUSTAVO 
afirmou que não tinha conhecimento da intenção de FERNANDO e 
RAY, bem como todos estes isentaram o acusado TIAGO de 
responsabilidade, todavia, consta à fl. 160 o vídeo divulgado em 
redes sociais, que reproduz as ações dos acusados momentos 
antes do crime. Cabe lembrar que na primeira fase do procedimento, 
oportunidade em que vigora o princípio do in dubio pro societate, o 
dispositivo acima, ao disciplinar o que é necessário para a pronúncia, 
veda por completo o chamado excesso de linguagem, considerando 
que a referida decisão é de natureza estritamente processual, 
cabendo aos jurados a decisão quanto ao mérito do fato posto a 
julgamento. O juiz em hipótese alguma deve tecer valorações 
subjetivas em prol de uma parte ou de outra, sendo certo que para 
a pronúncia, basta que haja prova convincente do crime e indícios 
suficientes de autoria, sendo ela um ato provisório que não tem o 
condão de tornar certa a responsabilidade do acusado pelo fato 
criminoso, cujo encargo cabe ao Conselho de Sentença e não ao 
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juiz singular que presidiu a primeira fase inerente aos crimes 
dolosos contra a vida.De outro norte, descreveu a exordial que nos 
homicídios contra as vítimas Eliana, Paloma e Edimundo e na 
tentativa de homicídio contra Rislaine, os acusados agiram mediante 
motivo torpe, consistente na vontade de matar integrantes ou 
supostos integrantes do “Comando Vermelho”, dando assim 
cumprimento e efetividade à repugnante guerra havida entre 
facções criminosas, onde seus integrantes, além de vitimar 
cidadãos trabalhadores e pessoas de bem, igualmente atacam-se 
mutuamente, praticando todo tipo de crime e condutas hediondas, 
vingativas e abjetas, para se sobrepor aos grupos rivais em busca 
de firmar territórios criminosos, e dominar atividades ilícitas e 
estabelecimentos prisionais.Ainda, consta na inicial que os 
acusados agiram mediante recurso que dificultou a defesa das 
vítimas dos quatro primeiros fatos descritos, da seguinte maneira: 
1º fato – Eliana foi atacada de forma inesperada, enquanto estava 
em momento de lazer e conversava distraidamente com terceiras 
pessoas, estando desarmada e sem outro recurso de defesa, e 
ainda sem esperar ser atacada e alvejada. 2º e 3º fatos – Paloma e 
Edmundo foram atacados de forma inesperada, enquanto estavam 
em momento de lazer, desarmados e sem outro recurso de defesa 
e, não obstante tenham iniciado uma fuga, dificilmente escapariam 
dos réus FERNANDO “Furúnculo ou sinistro” e RAY, que as 
perseguiam armados e disparando contra si. 4º fato – Rislane foi 
atacada de forma inesperada, enquanto estava em momento de 
lazer, conversando com a também vítima Eliana, desarmada e sem 
outro recurso de defesa. Como é cediço, não havendo elementos 
suficientes para afastar uma pretensa qualificadora na fase da 
decisão de pronúncia, por não se encontrar cabalmente divorciada 
dos fatos narrados no processo, sua apreciação deve ser submetida 
ao crivo do Tribunal do Júri.Confira-se, a propósito, o seguinte 
julgado:RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. 
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENTES. 
IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DAS 
QUALIFICADORAS. INVIÁVEL. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL 
DO JÚRI. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO 
NÃO PROVIDO.Havendo materialidade e indícios da autoria, com 
apoio razoável na prova coligida nos autos, deve o agente ser 
pronunciado e julgado pelo Tribunal Popular, sendo que este é o 
juízo natural dos crimes contra a vida.Existindo indícios da 
ocorrência das qualificadoras de meio cruel e recurso que 
impossibilitou a defesa da vítima, não pode haver suas exclusões 
da pronúncia, devendo estas serem averiguadas por quem lhe 
cabe decidir, ou seja, pelo Tribunal do Júri.(Recurso em Sentido 
Estrito, Processo nº 1001436-89.2017.822.0002, Tribunal de 
Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator(a) do 
Acórdão: Des. Miguel Monico Neto, Data de julgamento: 07/02/2018).
Em relação aos crimes de roubo e organização criminosa armada, 
anoto que há prova da materialidade e indícios suficientes da 
autoria, conforme descrito na denúncia. Assim, no caso de crimes 
conexos, se o juiz pronunciar o acusado em relação ao crime doloso 
contra a vida, deverá preservar a competência do Júri para decidir 
a causa em sua inteireza e, desta forma, os delitos acima referidos 
também deverão ser levados ao Júri Popular. Pelo exposto, julgo 
parcialmente procedente a denúncia para: 1. PRONUNCIAR o 
acusado FERNANDO FERREIRA DA SILVA, já qualificado, como 
incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos I e IV (3 vezes, 1º – 3º 
fato), artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II (4º fato), 
na forma do artigo 71, § único, todos do Código Penal; artigo 157 
§2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal (5º fato) e artigo 2º, 
§2º da Lei 12.850/2013 (6º fato), na forma do artigo 69 do Código 
Penal.2. PRONUNCIAR o acusado RAY DE SOUZA SILVA, já 
qualificado, como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos I e 
IV (3 vezes, 1º – 3º fato), artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 
14, inciso II (4º fato), na forma do artigo 71, § único, todos do Código 
Penal; artigo 157 §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal (5º 
fato) e artigo 2º, §2º da Lei 12.850/2013 (6º fato), na forma do artigo 
69 do Código Penal.3. PRONUNCIAR o acusado GUSTAVO 
PEREIRA CABRAL, já qualificado, como incurso nas penas do 

artigo 121, § 2º, incisos I e IV (3 vezes, 1º – 3º fato), artigo 121, § 
2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II (4º fato), na forma do artigo 
71, § único, todos do Código Penal e artigo 2º, §2º da Lei 12.850/2013 
(6º fato), na forma do artigo 69 do Código Penal.4. PRONUNCIAR 
o acusado TIAGO DO CARMO SANTOS, já qualificado, como 
incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos I e IV (3 vezes, 1º – 3º 
fato), artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II (4º fato), 
na forma do artigo 71, § único, todos do Código Penal e artigo 2º, 
§2º da Lei 12.850/2013 (6º fato), na forma do artigo 69 do Código 
Penal.Considerando que os acusados FERNANDO FERREIRA DA 
SILVA, RAY DE SOUZA SILVA e GUSTAVO PEREIRA CABRAL 
responderam a este processo preso e as circunstâncias do decreto 
da preventiva não se modificaram, mantenho-os na prisão em que 
se encontra. Da mesma forma, mantenho o decreto da prisão 
preventiva de TIAGO DO CARMO SANTOS.Com a preclusão desta 
decisão, dê-se vista às partes para os fins preconizados no artigo 
422 do Código de Processo Penal.P.R.I.Ji-Paraná-RO, quarta-
feira, 13 de novembro de 2019.Márcia Adriana Araújo Freitas Juíza 
de Direito

Proc.: 0002433-12.2019.8.22.0005
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Renan da Silva
Sentença:
Vistos.O Ministério Público do Estado de Rondônia, por intermédio 
de seu Representante Legal, em exercício neste juízo, no uso de 
suas atribuições legais, com base no incluso inquérito policial, 
tombado sob nº 532/2019, ofereceu denúncia em face de RENAN 
DA SILVA, brasileiro, solteiro, filho de lvanira Mara da Silva, 
portador do RG sob o n.° 1442056 SSP/RO e inscrito no CPF sob 
o n.° 042.371.242-07, nascido em 29/04/1998, natural de Ji-Paraná/
RO, residente na Rua Joaquim Francisco de Oliveira (T-24), entre 
Rua Manoel Franco e Rua Projetada, s/n.°, Bairro Nova Brasília, 
nesta cidade e comarca de Ji-Paraná/RO, dando-o como incurso 
nas sanções previstas no artigo 155, §4º, inciso II, c/c artigo 14, 
inciso II, ambos do Código Penal, pela prática do fato delituoso 
devidamente descrito na peça vestibular acusatória, nos seguintes 
termos:“Consta do incluso Inquérito Policial, que na tarde do dia 07 
de agosto de 2019, na rua Júlio Guerra, n.° 955, bairro Centro, 
nesta cidade e comarca, RENAN DA SILVA, mediante escalada, 
tentou subtrair 04 (quatro) bonés, sendo 01 (um) da marca Dream 
BMX; 01 (um) da marca Oacley, cor azul; 01 (um) da cervejaria 
Galáxia de propriedade de Alisson Luiz Rodrigues Souza, não 
logrando consumar o intento criminoso por circunstâncias alheias a 
sua vontade.Segundo restou apurado, o denunciado adentrou no 
interior do imóvel da vítima, mediante escalada do muro do vizinho, 
pertencente a um estabelecimento comercial denominado 
“Tambagrill”, buscando acessar os bens patrimoniais da vítima 
acima descrita. Enquanto ainda estava no interior da casa, o 
denunciado foi surpreendido com a chegada da vítima, que o 
impediu de concretizar o crime.”O acusado foi preso e autuado em 
flagrante delito, sendo sua prisão posteriormente convertida em 
preventiva (fls. 42/43).A denúncia foi devidamente recebida em 
23/08/2019 (fls. 42/43). O acusado foi regularmente citado (fl. 57) e, 
por intermédio da Defensoria Pública, apresentou resposta à 
acusação, arrolando as mesmas testemunhas do Ministério Público 
(fl. 58) e reservando-se no direito de apreciar o meritum causae em 
alegações finais. No decorrer da instrução processual foram 
inquiridas as testemunhas arroladas na denúncia e o acusado 
interrogado (fl. 75). Em alegações finais orais, o Ministério Público 
pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia. Por 
sua vez, a Defensoria Pública, também em alegações finais orais, 
requereu a aplicação da pena base no mínimo legal, o 
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a 
diminuição pela tentativa em grau máximo e, por fim, a substituição 
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.Vieram-me 
os autos conclusos. É o relatório.Decido.Trata-se de ação penal 
pública incondicionada, objetivando apurar a responsabilidade 
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criminal de RENAN DA SILVA, anteriormente qualificado, pela 
prática do delito tipificado na denúncia. A materialidade do delito 
restou cabalmente comprovada, conforme se depreende pelo auto 
de apresentação e apreensão de fl. 10 e pelo laudo de exame em 
local de fls. 68/71. Passo a analisar a autoria.O Policial Militar Luiz 
Carlos da Costa relatou que quando chegaram no local o acusado 
já estava dentro da casa da vítima, detido por esta. Na ocasião, o 
acusado confessou que realmente entrou para furtar, bem como 
que tinha pulado o muro da residência e separado alguns objetos 
para subrair.A vítima Alisson Luiz de Souza esclareceu que chegou 
em casa e encontrou o acusado com quatro bonés nas mãos. De 
imediato, acionou a polícia, que compareceu no local. O acusado já 
tinha separado alguns objetos em uma mala e comido alguns 
alimentos. Esclareceu que a casa tem muro alto e que o acusado 
escalou para entrar. O acusado RENAN DA SILVA confessou a 
prática do fato descrito na denúncia. Relatou que entrou para comer 
e que também separou alguns objetos para furtar. Explicou que 
pulou o muro para entrar na casa. O dono da residência chegou 
depois e o abordou.Pois bem, verifica-se que o acusado confessou 
a prática do furto em questão, indicando que pulou o muro para 
entrar na residência da vítima, bem como que já tinha separado 
alguns objetos para furtar, momento em que esta chegou e o 
rendeu. Assim, a confissão de RENAN encontra-se em harmonia 
com a prova testemunhal colhida, restando certa a imputação que 
lhe recai.A qualificadora da escalada vem confirmada através dos 
depoimentos da vítima, da testemunha, do interrogatório do 
acusado e do laudo de exame em local (fls. 68/71), onde o perito 
concluiu que “as características externas do local implicam 
obrigatoriamente a necessidade de emprego da ação da escalada 
para se ter acesso ao lote urbano do imóvel residencial 
[…]”Outrossim, pelo exame dos autos, verifica-se a ocorrência da 
tentativa, pois o acusado praticou os atos executórios, contudo, 
não conseguiu consumar o crime por razões alheias a sua vontade, 
uma vez que foi detido ainda no local dos fatos pela vítima.Desta 
forma, não havendo excludentes de ilicitude e sendo o acusado 
perfeito conhecedor da proibição da prática dos seus atos, deve ser 
responsabilizado na medida de sua culpabilidade.Por todo o 
exposto, julgo procedente a denúncia para o fim de CONDENAR o 
acusado RENAN DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso 
nas penas do artigo 155, §4º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos 
do Código Penal.Passo a dosar sua pena.Analisando as diretrizes 
do artigo 59 do Código Penal (circunstâncias judiciais), verifico que 
a culpabilidade do acusado é inerente ao tipo incurso, nada tendo 
a valorar. Com relação aos antecedentes, verifica-se que o acusado, 
ao que tudo indica, era primário na época dos fatos. Quanto a 
conduta social, não há nos autos parâmetros para a mensuração. 
Quanto a personalidade, consta que o acusado foi preso em 
flagrante nos autos n. 0001945-57.2019.8.22.0005 e posto em 
liberdade no dia 25/06/2019, sendo novamente preso em flagrante 
nos autos 0002298-97.2019.8.22.0005 em 25/07/2019, solto no 
mesmo dia e preso nestes autos pouco mais de uma semana 
depois, tornando certa sua não propensão à ressocialização e que 
encontra estímulos para voltar a delinquir com a soltura. Os motivos 
do crime são de somenos importância, mas é certo que procurou 
conseguir dinheiro sem o menor esforço, o que já é valorado 
negativamente pelo legislador. As consequências não foram tão 
graves, considerando que houve a restituição da res furtiva. As 
circunstâncias foram as normais do tipo. O comportamento da 
vítima não contribuiu para o crime.Por isso, fixo-lhe a pena base 
em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) 
dias-multa.Reconheço a atenuante da confissão espontânea e 
atenuo sua pena em 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) dia-
multa, perfazendo-a no mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de 
reclusão e 10 (dez) dias-multa.Não há causa de aumento de pena. 
Contudo, há de se considerar a causa especial de diminuição de 
pena pertinente à tentativa, razão pela qual diminuo a pena em 1/3, 
considerando o inter criminis percorrido pelo acusado, uma vez que 
ele chegou a separar os objetos que pretendia subtrair, bem como 
a comer alguns alimentos pertencentes à vítima, conforme previsão 

constante no § único do artigo 14 do Código Penal, tornando a 
pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis) 
dias-multa.Com relação à pena de multa, o valor do dia-multa será 
no mínimo previsto no § 1º do artigo 49 do Código Penal, isto é, 
1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, considerando a 
condição socioeconômica do acusado, perfazendo o valor de R$ 
199,82 (cento e noventa e nove reais e oitenta e dois centavos, 
atualizados desde a data dos fatos.O acusado cumprirá sua pena 
em regime inicialmente aberto.Considerando a personalidade 
negativa do acusado, situação esta que foi valorada na dosimetria 
da pena, deixo de aplicar a substituição da pena prevista no artigo 
44 do Código Penal, por não ser medida possível e recomendável 
ao caso.Por outro lado, considerando esta condenação, o quantum 
da pena e o regime ora aplicado, concedo ao acusado RENAN DA 
SILVA o direito de interpor eventual recurso em liberdade, servindo 
cópia desta de alvará de soltura. Demais deliberações:Proceda-se 
à restituição da bicicleta ao acusado, no prazo de 30 dias. Não 
havendo a restituição, proceda-se à destruição ante o desinteresse 
e seu pequeno valor.Após o trânsito em julgado desta decisão, 
cumpram-se as seguintes determinações:Lance–se o nome do 
condenado no rol dos culpados; Expeça-se guia para cumprimento 
da pena, enviando-se à 2ª Vara Criminal; Comunique-se à Justiça 
Eleitoral;Adotem-se as demais providências previstas nas DGJ.
Considerando que o acusado foi defendido pela Defensoria Pública, 
isento-o do pagamento das custas processuais, já que ausentes 
maiores elementos acerca de sua capacidade econômica.Caso 
não haja o pagamento da multa, inscreva-se na dívida ativa e, não 
havendo CPF nos autos, diligencie-se no sentido de obtê-lo.Após, 
arquivem-se os autos, mesmo que não encontrado o CPF do 
acusado.P.R.I.Ji-Paraná-RO, quarta-feira, 20 de novembro de 
2019.Márcia Adriana Araújo Freitas Juíza de Direito

Proc.: 0001946-42.2019.8.22.0005
Ação:Procedimento Especial da Lei Antitóxicos(Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Jackson Chaves da Silva
Advogado:Francisco Sávio Araujo de Figueiredo (OAB/RO 1534)
Sentença:
Vistos.O Ministério Público ofereceu denúncia em face de JACKSON 
CHAVES DA SILVA, já qualificado, como incurso nas penas do 
artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06, 
pela prática do seguinte fato narrado na denúncia. “No dia 21 de 
junho de 2019, por volta das 23h, no Posto da Polícia Rodoviária 
Federal, situado na BR 364, KM 339, Zona Rural desta cidade e 
comarca de Ji-Paraná/RO, o denunciado JACKSON CHAVES DA 
SILVA, agindo dolosamente, trazia consigo e transportava, para o 
tráfico de drogas, aproximadamente 3.240g (três quilos e duzentos 
e quarenta gramas) da droga tipo cocaína, substância que causa 
dependência física ou psíquica, isso sem autorização ou em 
desacordo com determinação legal ou regulamentar, especialmente 
a Portaria n. 344/96-SVS/MS (AUTO DE APREENSÃO à fl. 07 e 
LAUDO PRELIMINAR às fls. 24/26). Segundo restou apurado, 
Policiais Rodoviários Federais em fiscalização de rotina abordaram 
o ônibus da empresa Matriz que fazia a linha Rio Branco/AC x 
Goiânia/GO. Na oportunidade, ante o nervosismo do denunciado, 
os agentes estatais realizaram revista nas bagagens de JACKSON, 
logrando encontrar a droga acima descrita, que estava acondicionada 
em um fundo falso da sua mala. Apurou-se que o denunciado havia 
saldo de Porto Velho/R0 e levaria a droga para Goiânia/GO, sendo 
que pelo transporte do entorpecente receberia a quantia de R$ 
2.000,00.”Notificado, o acusado apresentou defesa prévia, sendo a 
denúncia recebida em 13/08/2019 (fls. 106/107). Em audiência, 
foram ouvidas quatro testemunhas e o acusado interrogado (fl. 
130).O Ministério Público, em alegações finais, requereu a 
condenação do acusado nos termos da denúncia, bem como o 
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sem a 
compensação com as demais circunstâncias desfavoráveis e a 
perda dos bens e valores apreendidos com o acusado. Por outro 
lado, a defesa postulou o reconhecimento do tráfico privilegiado e 
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das atenuantes da menoridade relativa e da confissão. É o relatório. 
Decido.Trata-se de acusação de crime de tráfico de drogas, com a 
majorante de ter sido praticado entre Estados da Federação, 
previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei 
11.343/06, cuja autoria imputa-se ao acusado JACKSON CHAVES 
DA SILVA.Induvidosa a materialidade, ante as provas coligidas aos 
autos, notadamente o auto de apresentação e apreensão e laudos 
toxicológicos preliminar e definitivo.Passo a analisar a autoria. O 
Policial Rodoviário Federal Ricardo Júnior Martins Daleprani relatou 
que realizaram abordagem de rotina no ônibus em que o acusado 
viajava e, em razão do nervosismo apresentado por ele, foi 
procedida a revista em sua bagagem, sendo então apreendida a 
droga em um fundo falso da mala. Relatou que após a localização 
da droga, o acusado colaborou com a abordagem. O itinerário da 
linha de ônibus era de Porto Velho/RO a Goiânia/GO, mas não se 
recorda se o acusado disse onde havia pegado a droga. No mesmo 
sentido foram as declarações do Policial Rodoviário Federal 
Clednilton Ramos Mendes. Acrescentou que o acusado disse que 
estava transportando a droga como “mula”. Pelo que percebeu, o 
acusado ficou nervoso no momento da abordagem e não 
apresentava experiência nesse tipo de transporte. O acusado não 
sabia dizer a quantidade de droga que estava em sua mala.As 
testemunhas de defesa não souberam esclarecer nada a respeito 
dos fatos, limitando-se a prestar informações a respeito da conduta 
social do acusado. O acusado JACKSON CHAVES DA SILVA 
confessou a prática dos fatos narrados na denúncia. Esclareceu 
que recebeu uma ligação encomendando o transporte da mala com 
a droga. Assim, saiu de Nova Mamoré e foi para Porto Velho, onde 
pegou o entorpecente, que levaria para Goiânia/GO. Tinha 
conhecimento de que a droga estava dentro da mala. Comprou 
passagem com o dinheiro entregue junto com a mala, sendo que 
em Goiânia receberia os R$ 2.000,00 prometidos pelo transporte. 
Foi a primeira vez que transportou droga. Não sabia a quantidade 
que levava. Como se vê, exsurge de forma clara e indubitável nos 
autos o envolvimento do acusado no evento criminoso, sendo que 
as provas obtidas na fase judicial concluem que ele efetivamente 
praticou o crime de tráfico de drogas, conforme descrito na 
denúncia, notadamente pelo fato de ter confessado, bem como 
pela droga ter sido apreendida em sua bagagem, uma vez que a lei 
pune tanto o transporte como a comercialização de substância 
entorpecente.Em relação à causa de aumento da interestadualidade, 
vejo que restou evidenciada, uma vez que o acusado confessou 
que pegou a droga em Porto Velho/RO e a levaria para Goiânia/
GO, contudo, foi detido nesta cidade, bem como esse era o itinerário 
do ônibus em que viajava.Assim, diante das circunstâncias do caso 
concreto, bem como de sua confissão, restou comprovado que o 
acusado transportava a droga para fins de comércio, entre os 
estados da federação. Pelo exposto, julgo procedente a denúncia 
para CONDENAR o acusado JACKSON CHAVES DA SILVA, já 
qualificado, por infringência do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso 
V, ambos da Lei 11.343/06.Passo a dosar sua pena.Considerando 
as diretrizes do artigo 42 da Lei 11.343/06 e 59 do Código Penal 
(circunstâncias judiciais) observo que a quantidade da droga 
apreendida com o acusado é elevada (3.240kg), sendo certo que o 
entorpecente poderia ser fracionado em quantidades menores, 
possibilitando o comércio a várias pessoas, inclusive em outro 
Estado. A culpabilidade do acusado é inerente ao tipo incurso. Com 
relação aos antecedentes, verifica-se que o acusado, ao que tudo 
indica, é primário. Quanto à conduta social e personalidade, não há 
nos autos parâmetros para sua mensuração. Os motivos são 
relevantes, pois a Lei Antidrogas protege a saúde pública, porém, 
já valorados negativamente pelo legislador. As circunstâncias e as 
consequências foram as normais do tipo.Considerando-se todos 
estes aspectos, notadamente a quantidade de droga apreendida, 
fixo-lhe a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de 
reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.Reconheço as 
atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa e 
atenuo sua pena em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) 
dias-multa, perfazendo-a no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) 

anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.Reconheço a 
causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06 
e aumento a pena em 1/6, perfazendo-a em 05 (cinco) anos e 10 
(dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-
multa.Embora a quantidade de droga seja elevada, esta, por si só, 
não é suficiente para o afastamento da minorante prevista no § 4º 
do artigo 33, da Lei 11.343/2006, uma vez que, no caso concreto, 
não restou demonstrado envolvimento em maior profundidade com 
o tráfico por parte do acusado, uma vez que restou demonstrado 
que ele apenas realizava o transporte.Nesse sentido, é entendimento 
do STF que a atuação do agente na condição de “mula”, embora 
não seja suficiente para denotar que integre, de forma estável e 
permanente, organização criminosa, configura circunstância 
concreta e idônea para se valorar negativamente na terceira fase 
da dosimetria, modulando a aplicação da causa especial de 
diminuição de pena pelo tráfico privilegiado no mínimo legal. Dessa 
forma, reconheço a referida causa de diminuição de pena em 1/6, 
perfazendo a pena definitiva em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses 
e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) 
dias-multa.Com relação à pena de multa, o valor do dia-multa será 
no mínimo previsto no § 1º do artigo 49 do Código Penal, isto é, 
1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, considerando a 
condição socioeconômica do acusado, perfazendo o valor de R$ 
16.169,84 (dezesseis mil, cento e sessenta e nove reais e oitenta e 
quatro centavos), atualizado desde a data dos fatos.O acusado 
cumprirá a sua pena em regime inicialmente semiaberto.Tendo em 
vista a pena aplicada ao acusado, a gravidade do crime praticado, 
notadamente pela quantidade de droga apreendida, sendo motivos 
suficientes para gerar gravame à ordem pública e, considerando 
que o acusado respondeu ao processo preso e as circunstâncias 
da prisão preventiva não se modificaram, mantenho-o na prisão em 
que se encontra.Oficie-se para imediata remoção ao regime 
imposto, por ser mais benéfico.Por esses motivos e pela pena 
definitiva ser maior de quatro anos, deixo de aplicar a substituição 
prevista no artigo 44 do Código Penal. Das demais deliberações:A 
droga deverá ser incinerada, acompanhada de suas embalagens.A 
mala, o aparelho celular e o bilhete de passagem deverão ser 
destruídos, por terem ligação direta com o tráfico de drogas.
Proceda-se à restituição dos documentos pessoais apreendidos à 
pessoa indicada pelo acusado.Após o trânsito em julgado desta 
decisão, cumpram-se as seguintes determinações:Lancem–se os 
nomes do condenado no rol dos culpados;Expeça-se guia para 
cumprimento da pena, enviando-se à 2ª Vara Criminal;Comunique-
se à Justiça Eleitoral.Considerando que o condenado foi defendido 
por advogado constituído, condeno-o ao pagamento das custas 
processuais. Decreto a perda do dinheiro apreendido, por estar 
comprovado seu envolvimento com o tráfico pois, segundo o 
acusado, este dinheiro era para custear suas despesas com a 
viagem, devendo ser utilizado para parte do pagamento da multa. 
Caso não haja o pagamento integral da multa, inscreva-se na dívida 
ativa e, não havendo CPF nos autos, diligencie-se no sentido de 
obtê-lo.No caso das custas processuais, proceda-se nos termos do 
Provimento 002/2017-PR-CG.Após, arquivem-se os autos, mesmo 
que não encontrado o CPF do acusado.P.R.I.Ji-Paraná-RO, quarta-
feira, 20 de novembro de 2019.Márcia Adriana Araújo Freitas Juíza 
de Direito

Proc.: 0001944-72.2019.8.22.0005
Ação:Procedimento Especial da Lei Antitóxicos(Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Josimar de Sa, Angelita de Almeida
Sentença:
Vistos. O Ministério Público ofereceu denúncia em face de 
ANGELITA DE ALMEIDA e JOSIMAR DE SÁ, já qualificados, como 
incursos nas penas do artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso III, 
ambos da Lei 11.343/06, pela prática do seguinte fato narrado na 
denúncia. “No dia 21 de junho de 2019, por volta das 08h30min, na 
Penitenciária Dr. Agenor Martins de Carvalho, localizada na Zona 
Rural desta cidade e comarca de Ji-Paraná/RO, os denunciados, 
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previamente ajustados e agindo dolosamente, tentaram inserir 
drogas no estabelecimento prisional, sendo que o denunciado 
JOSIMAR DE SÁ adquiriu e a denunciada ANGELITA DE ALMEIDA 
trazia consigo e transportava, aproximadamente 13,4g (treze 
gramas e quatrocentos miligramas) da droga tipo maconha, 
conforme Auto de Apreensão de fl. 12 e Laudo de Exame 
Toxicológico Preliminar de fls. 33/34, substância que causa 
dependência física e/ou psíquica, isso sem autorização ou em 
desacordo com determinação legal ou regulamentar, especialmente 
a Portaria n. 344/98-SVS/MS.Segundo restou apurado, na data dos 
fatos, ANGELITA se dirigiu até a Penitenciária Dr. Agenor Martins 
de Carvalho na intenção de visitar seu companheiro JOSIMAR, o 
qual cumpre pena no citado estabelecimento prisional. Na ocasião, 
ao realizarem revista nas sacolas e objetos que seriam entregues 
por ANGELITA a JOSIMAR, os agentes penitenciários encontraram 
no interior dos rolos de papel higiênico a droga acima descrita. 
Extrai-se do caderno investigatório que a denunciada ANGELITA 
seguiu instruções de seu companheiro, o denunciado JOSIMAR, 
sendo que ambos, com vontade livre e plenamente conscientes da 
ilicitude de suas condutas, decidiram inserir a droga no âmbito 
carcerário para que este último denunciado consumisse e também 
distribuísse a droga na unidade prisional.”A denúncia veio 
acompanhada de inquérito policial e, após a notificação dos 
acusados e a apresentação de defesa prévia, a inicial foi recebida 
em 17/09/2019 (fl. 105).Em audiência, foi ouvida uma testemunha 
e os acusados interrogados (fl. 121).O Ministério Público, em 
alegações finais, requereu a condenação dos acusados nos termos 
da denúncia, com a incidência da causa de diminuição de pena do 
tráfico privilegiado para ambos os acusados. A Defensoria Pública 
requereu, com relação à acusada ANGELITA, a absolvição com 
fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal 
(erro constitutivo do tipo penal). Subsidiariamente, postulou a 
fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da causa 
de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 
no patamar máximo, a imposição do regime aberto para início do 
cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade 
por restritiva de direitos. Por outro lado, com relação ao acusado 
JOSIMAR DE SÁ, postulou a absolvição com fundamento no artigo 
386, inciso III e VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, 
a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da 
causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 
11.343/06 no patamar máximo, a imposição do regime aberto para 
início do cumprimento da pena e a substituição da pena privativa 
de liberdade por restritiva de direitos. Por fim, postulou a dispensa 
do pagamento das custas processuais para ambos os acusados. É 
o relatório. Decido.Pois bem, trata-se de acusação de crime de 
tráfico de drogas, praticado no interior do estabelecimento prisional, 
cuja autoria está sendo imputada aos acusados ANGELITA DE 
ALMEIDA e JOSIMAR DE SÁ.Induvidosa a materialidade ante as 
provas coligidas aos autos, notadamente pelo auto de apresentação 
e apreensão e laudos toxicológicos preliminar e definitivo. Passo a 
analisar a autoria. O Agente Penitenciário Edinaldo José do 
Nascimento confirmou a apreensão da droga dentro de rolos de 
papel higiênicos levados por ANGELITA, que estava no local para 
visitar seu amásio JOSIMAR. Na ocasião, ANGELITA disse que 
JOSIMAR mandou ela levar alguns pertences, mas não sabia que 
tinha droga dentro deles. Percebeu que quando começou a apalpar 
os rolos de papel higiênico, que é um procedimento de praxe, 
ANGELITA demonstrou nervosismo. Acrescentou que ANGELITA 
tinha costume de sempre realizar visitas no presídio e que, como 
de costume, já havia sido orientada a não receber mercadorias de 
terceira pessoa, entre outros procedimentos, passados a todos os 
visitantes no momento de recebimento da carteirinha. Indicou que 
a droga “estava bem arrumadinha” dentro do papel higiênico. A 
acusada ANGELITA DE ALMEIDA esclareceu que era esposa de 
JOSIMAR na época dos fatos, mas agora estão separados. 
Asseverou que recebeu uma ligação de uma pessoa desconhecida, 
perguntando se poderia levar objetos para o presídio, sendo que 
uma outra pessoa que também não conhece deixou os objetos em 

sua casa. Não conferiu a sacola, apenas pegou e a levou para o 
presídio. Esclareceu que JOSIMAR disse na visita anterior que 
alguém deixaria alguns objetos em sua casa para levá-los até ele, 
mas essa pessoa não entregou e não é a mesma pessoa que 
deixou os objetos que levou para o presídio.O acusado JOSIMAR 
DE SÁ negou conhecimento a respeito da droga apreendida com 
ANGELITA. É usuário de cocaína e não pediu para ela levar a 
maconha apreendida. Já fumou maconha mas não é viciado. 
Explicou que se separaram depois dos fatos.Em que pese a 
acusada ANGELITA ter alegado desconhecimento da droga 
apreendida nos objetos que levava para o interior do presídio 
durante sua visita a JOSIMAR, tal tese não se sustenta pelas 
demais provas angariadas no processo. Consta que ANGELITA e 
JOSIMAR se relacionavam há aproximadamente dois anos, como 
afirmado por eles, e que ela sempre o visitava no presídio, inclusive 
sua carteirinha de visitante foi emitida em 13/07/2018. Nesse 
sentido, cumpre ressaltar as declarações do Agente Penitenciário 
ouvido, no tocante à orientação que todos os visitantes têm quando 
recebem sua carteirinha, ressaltando a instrução para não levarem 
mercadorias de terceiras pessoas. Ocorre que, no dia dos fatos, 
ANGELITA, conforme alegado por ela, além de receber uma ligação 
de pessoa que não conhecia, pegou alguns objetos para levar para 
o presídio de outra pessoa, que também não conhecia, sem que, 
ao menos, verificasse tais objetos. Além disso, o Agente 
Penitenciário asseverou que ANGELITA apresentou nervosismo 
no momento em que começou a fazer a revista nos papéis 
higiênicos, demonstrando conhecimento da droga em seu interior. 
Por tudo isso, não há como acatar a tese de erro de tipo alegado 
pela defesa, uma vez que o erro sobre elemento do tipo apenas 
ocorre em circunstâncias extraordinárias, quando há prova 
irrefutável da ausência de consciência da ilicitude da conduta o 
que, no presente caso, se restou isolado das demais provas dos 
autos.Assim, a apreensão da droga em poder de ANGELITA é fato 
indiscutível, bem como o conhecimento desta, sendo que ANGELITA 
trazia consigo e transportava aproximadamente 13,4 g de maconha. 
Registre-se que o crime de tráfico é misto alternativo, ou seja, a 
prática de uma só ação nuclear já configura o delito, de forma que 
o simples fato de trazer consigo e transportar a referida droga, sem 
autorização ou em desacordo com determinação legal ou 
regulamentar, subsume-se ao tipo descrito no artigo 33 da Lei n. 
11.343/06. Em relação à causa de aumento prevista no artigo 40, 
inciso III, da Lei repressiva, vejo que restou evidenciada, pois 
ANGELITA estava levando drogas para o interior do presídio, no 
momento em que visitaria seu amásio JOSIMAR, desmerecendo 
maiores comentários. Por outro lado, JOSIMAR asseverou que não 
sabia e que não pediu para ANGELITA levar a droga para sua 
pessoa.Nesse sentido, consta que ANGELITA disse no momento 
em que foi abordada que os objetos apreendidos foram pedidos por 
JOSIMAR, todavia, em Juízo, afirmou que JOSIMAR realmente 
tinha pedido alguns itens de higiene pessoal na visita anterior, mas 
que estes não foram entregues. Assim, não há outra prova para 
comprovar se os objetos eram ou não destinados a JOSIMAR. Em 
razão disso, a prova colacionada não é suficiente para embasar a 
condenação do acusado JOSIMAR, pois, muito embora haja 
indícios de que pudesse ele estar envolvido na prática delituosa, a 
prova produzida não aponta com convicção que o acusado tenha 
praticado uma das ações do tipo previsto no artigo 33 da lei n. 
11.343/06.Assim, ainda que existam indícios na fase inquisitorial 
de sua participação na traficância, estes indícios não foram 
confirmados em Juízo e, havendo dúvida, deve ser aplicado o 
princípio in dubio pro reo.Pelo exposto, julgo parcialmente 
procedente a denúncia para: 1. CONDENAR a acusada ANGELITA 
DE ALMEIDA, qualificada nos autos, das imputações que lhe foram 
feitas na denúncia como incursa nas penas do artigo 33, caput, c.c 
artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.2. ABSOLVER o 
acusado JOSIMAR DE SÁ, qualificado nos autos, das imputações 
que lhe foram feitas na denúncia, como incurso nas penas do artigo 
33, caput, c.c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, com 
fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.Passo a 
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dosar a pena de ANGELITA DE ALMEIDA: Considerando-se as 
diretrizes do artigo 42 da Lei 11.343/06 e 59 do Código Penal 
(circunstâncias judiciais) observo que a quantidade e a natureza 
das drogas apreendidas não são consideráveis. A culpabilidade da 
acusada é inerente ao tipo incurso, nada tendo a valorar. Com 
relação aos antecedentes, ao que tudo indica, a acusada é primária. 
Quanto à conduta social e personalidade, não há nos autos 
parâmetros para sua mensuração. Os motivos e as circunstâncias 
do crime são relevantes, pois a Lei Antidrogas protege a saúde 
pública, porém, já valorados negativamente pelo legislador. As 
consequências são próprias ao tipo, nada tendo a valorar nesta 
fase. Considerando todos estes aspectos, fixo-lhe a pena base em 
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.Não há 
agravantes ou atenuantes a serem consideradas.Tendo em vista a 
causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, 
aumento 1/6 (um sexto), perfazendo a pena em 05 (cinco) anos e 
10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) 
dias-multa.A acusada é primária e, não havendo informações de 
seu envolvimento com o crime organizado, na forma do § 4º do 
artigo 33, da Lei 11.343/2006, reduzo a sua pena em 2/3 (dois 
terços), considerando a ínfima quantidade de droga apreendida, 
tornando-a definitiva em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias 
de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, ante a 
ausência de outras causas de diminuição ou aumento capazes de 
exercerem influência na quantificação da pena.Com relação à pena 
de multa, o valor do dia-multa será no mínimo previsto no § 1º do 
artigo 49 do Código Penal, isto é, 1/30 do salário-mínimo vigente ao 
tempo do fato, considerando a condição sócioeconômica da 
acusada, perfazendo o valor de R$ 6.467,93 (seis mil, quatrocentos 
e sessenta e sete reais e noventa e três centavos).A acusada 
cumprirá sua pena em regime inicialmente aberto.Contudo, diante 
das circunstâncias e características do caso e, especialmente por 
se mostrar medida possível e recomendável ao caso, defiro-lhe a 
substituição prevista no artigo 44 do Código Penal, posto que para 
sua regeneração e ressocialização esta medida se faz suficiente.
Assim sendo, nos termos do artigo 44, § 2º, segunda parte, do 
Código Penal, aplico à acusada, em substituição da pena privativa 
de liberdade, as seguintes penas:a) prestação de serviço gratuitos, 
em entidade a ser designada quando da audiência admonitória (art. 
43, IV e 46, do CP);b) interdição temporária de direitos pelo tempo 
da condenação, consistente na proibição de frequentar bares, 
prostíbulos e congêneres (arts. 43, V c.c 47, IV do CP).Das demais 
deliberações:Tendo em vista a absolvição do acusado JOSIMAR 
DE SÁ, cópia desta servirá de alvará de soltura a ele, devendo ser 
observada a execução de pena que cumpria anteriormente.
Considerando esta condenação, o quantum da pena e o regime ora 
aplicado, concedo à condenada o direito de interpor eventual 
recurso em liberdade, razão pela qual revogo as medidas cautelares 
impostas.A droga apreendida deverá ser incinerada como de 
costume, bem como a carteirinha de visitante deverá ser destruída. 
Após o trânsito em julgado, cumpram-se as seguintes 
determinações:Lancem–se o nome da acusada no rol dos 
culpados;Expeça-se guia para cumprimento da pena, enviando-se 
à 2ª Vara Criminal;Comunique-se à Justiça Eleitoral;Considerando 
que a acusada ANGELITA foi defendida pela Defensoria Pública, 
bem como que o acusado JOSIMAR foi absolvido, isento-os do 
pagamento das custas processuais, já que ausentes maiores 
elementos a respeito da condição econômica de ANGELITA.Caso 
não haja o pagamento da multa, inscreva-se na dívida ativa e, não 
havendo CPF nos autos, diligencie-se no sentido de obtê-lo.Após, 
arquivem-se os autos, mesmo que não encontrado o CPF da 
condenada. P.R.I.Ji-Paraná-RO, quarta-feira, 20 de novembro de 
2019.Márcia Adriana Araújo Freitas Juíza de Direito

Proc.: 0001882-32.2019.8.22.0005
Ação:Procedimento Especial da Lei Antitóxicos(Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Ismael Nascimento Mesquita
Sentença:

Vistos.O Ministério Público ofereceu denúncia em face de ISMAEL 
NASCIMENTO MESQUITA, já qualificado, como incurso nas penas 
do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06, 
pela prática do seguinte fato narrado na denúncia. “No dia 15 de 
junho de 2019, por volta das 07h, no Posto da Polícia Rodoviária 
Federal, situado na BR 364, KM 339, Zona Rural desta cidade e 
comarca de Ji-Paraná/RO, o denunciado ISMAEL NASCIMENTO 
MESQUITA, agindo dolosamente, trazia consigo e transportava, 
para o tráfico de drogas, aproximadamente 12.163g (doze quilos 
cento e sessenta e três gramas) da droga tipo maconha, substância 
que causa dependência física ou psíquica, isso sem autorização ou 
em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 
especialmente a Portaria n. 344/98-SVS/MS (AUTO DE 
APREENSÃO à fl. 15 e LAUDO PRELIMINAR às fls. 18/19). 
Segundo restou apurado, Policiais Rodoviários Federais em 
fiscalização de rotina abordaram o ônibus da empresa Eucatur que 
fazia a linha Cascavel/PR x Porto Velho/RO. Na oportunidade, ante 
o extremo nervosismo e informações contraditórias do denunciado, 
os agentes estatais realizaram revista nas bagagens de Ismael, 
logrando encontrar a droga acima descrita, que estava acondicionada 
em 14,5 (quatorze e meio) tabletes. Apurou-se que o denunciado 
havia saído de Campo Grande/MS e levaria a droga para Porto 
Velho/RO, sendo que pelo transporte do entorpecente receberia a 
quantia de R$ 1.000,00”.Notificado, o acusado apresentou defesa 
prévia, sendo a denúncia recebida em 03/09/2019 (fls. 86/87). Em 
audiência, foram ouvidas duas testemunhas e o acusado interrogado 
(fl. 104).O Ministério Público, em alegações finais orais, requereu a 
condenação do acusado nos termos da denúncia. Por outro lado, a 
defesa postulou a fixação da pena-base no mínimo legal, o 
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a imposição 
de regime diverso do fechado para início do cumprimento da pena, 
o reconhecimento do tráfico privilegiado, caso preenchidos os 
requisitos legais e, por fim, a substituição da pena privativa de 
liberdade em restritiva de direitos.É o relatório. Decido.Trata-se de 
acusação de crime de tráfico de drogas, com a majorante de ter 
sido praticado entre Estados da Federação, previsto no artigo 33, 
caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06, cuja autoria 
imputa-se ao acusado ISMAEL NASCIMENTO MESQUITA.
Induvidosa a materialidade, ante as provas coligidas aos autos, 
notadamente o auto de apresentação e apreensão e laudos 
toxicológicos preliminar e definitivo.Passo a analisar a autoria. O 
Policial Rodoviário Federal Pedro Paulo Cavalcanti Monteiro 
confirmou que realizaram a abordagem no ônibus em que o acusado 
viajava e lograram êxito em apreender a droga em suas bagagens. 
Na ocasião, o acusado afirmou que pegou a droga em Campo 
Grande/MS e a levaria para Porto Velho/RO, mas não disse quanto 
receberia por isso. No mesmo sentido foram as declarações do 
Policial Rodoviário Federal Eduardo Iglesias Dinato.O acusado 
ISMAEL NASCIMENTO MESQUITA confessou a prática dos fatos 
descritos na denúncia. Afirmou que pegou a droga em Campo 
Grande/MS e a entregaria para uma pessoa conhecida por 
“Gordinho”, na praça das Três Marias em Porto Velho/RO. 
Receberia R$ 1.000,00 (mil reais) pelo transporte. Já foi condenado 
por tráfico de drogas em Mato Grosso do Sul e estava “com perdão 
de pena” quando foi preso. Como se vê, exsurge de forma clara e 
indubitável nos autos o envolvimento do acusado no evento 
criminoso, sendo que as provas obtidas na fase judicial concluem 
que ele efetivamente praticou o crime de tráfico de drogas, conforme 
descrito na denúncia, notadamente pelo fato de ter confessado, 
bem como pela droga ter sido apreendida em sua bagagem, uma 
vez que a lei pune tanto o transporte como a comercialização de 
substância entorpecente.Em relação à causa de aumento da 
interestadualidade, vejo que restou evidenciada, uma vez que o 
acusado confessou que pegou a droga em Campo Grande/MS e a 
levaria para Porto Velho/RO, contudo, foi detido nesta cidade, o 
que também pode ser observado no bilhete de passagem juntado à 
fl. 71.Assim, diante das circunstâncias do caso concreto, bem como 
de sua confissão, restou comprovado que o acusado transportava 
a droga para fins de comércio, entre os estados da federação. Pelo 
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exposto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o acusado 
ISMAEL NASCIMENTO MESQUITA, já qualificado, por 
infringência do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da 
Lei 11.343/06.Passo a dosar sua pena.Considerando as 
diretrizes do artigo 42 da Lei 11.343/06 e 59 do Código Penal 
(circunstâncias judiciais) observo que a quantidade da droga 
apreendida com o acusado é elevada (12.163kg), sendo certo 
que o entorpecente poderia ser fracionado em quantidades 
menores, possibilitando o comércio a várias pessoas, inclusive 
em outro Estado. A culpabilidade do acusado é inerente ao tipo 
incurso. Com relação aos antecedentes, verifica-se que o 
acusado é reincidente específico (fls. 60/61), todavia, tal fato 
não será considerado nesta fase para não incorrer em bis in 
idem. Quanto à conduta social e personalidade, não há nos 
autos parâmetros para sua mensuração. Os motivos são 
relevantes, pois a Lei Antidrogas protege a saúde pública, 
porém, já valorados negativamente pelo legislador. As 
circunstâncias e as consequências foram as normais do tipo.
Considerando-se todos estes aspectos, notadamente a 
quantidade de droga apreendida, fixo-lhe a pena base em 06 
(seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.Reconheço 
a atenuante da confissão espontânea e a agravante da 
reincidência e, sendo esta específica, considero-a preponderante 
e agravo sua pena em 06 (seis) meses de reclusão e 50 
(cinquenta) dias-multa, perfazendo-a em 06 (seis) anos e 06 
(seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-
multa.Reconheço a causa de aumento prevista no artigo 40, 
inciso V, da Lei 11.343/06 e aumento a pena em 1/6, perfazendo-a 
em 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 758 
(setecentos e cinquenta e oito) dias-multa.O acusado é 
reincidente e não faz jus a redução prevista no artigo 33, §4º da 
Lei 11.343/06.Assim, torno a pena definitiva em 07 (sete) anos e 
07 (sete) meses de reclusão e 758 (setecentos e cinquenta e 
oito) dias-multa.Com relação à pena de multa, o valor do dia-
multa será no mínimo previsto no § 1º do artigo 49 do Código 
Penal, isto é, 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, 
considerando a condição socioeconômica do acusado, 
perfazendo o valor de R$ 25.271,63 (vinte e cinco mil, duzentos 
e setenta e um reais e sessenta e três centavos), atualizado 
desde a data dos fatos.O acusado cumprirá a sua pena em 
regime inicialmente fechado, em razão de sua reincidência.
Tendo em vista a pena aplicada ao acusado, a gravidade do 
crime praticado, notadamente pela quantidade de droga 
apreendida, e sua reincidência, sendo motivos suficientes para 
gerar gravame à ordem pública e, considerando que o acusado 
respondeu ao processo preso e as circunstâncias da prisão 
preventiva não se modificaram, mantenho-o na prisão em que se 
encontra.Oficie-se para imediata remoção ao regime imposto.
Por esses motivos e pela pena definitiva ser maior de quatro 
anos, deixo de aplicar a substituição prevista no artigo 44 do 
Código Penal. Das demais deliberações:A droga deverá ser 
incinerada, acompanhada de suas embalagens.A mala e bilhete 
de passagem deverão ser destruídos, por terem ligação direta 
com o tráfico de drogas.Tendo em vista que o celular apreendido 
com o acusado não constitui objeto ilícito, determino a restituição 
do mesmo. Caso não seja procurado pelo proprietário no prazo 
de 30 dias, decreto o seu perdimento e a destruição, devido ao 
desinteresse e por ser de pequeno valor, configurando res 
derelictae.Após o trânsito em julgado desta decisão, cumpram-
se as seguintes determinações:Lancem–se os nomes do 
condenado no rol dos culpados;Expeça-se guia para cumprimento 
da pena, enviando-se à 2ª Vara Criminal;Comunique-se à Justiça 
Eleitoral.Considerando que o acusado foi defendido pela 
Defensoria Pública, isento-o do pagamento das custas 
processuais.Caso não haja o pagamento da multa, inscreva-se 
na dívida ativa e, não havendo CPF nos autos, diligencie-se no 
sentido de obtê-lo.Após, arquivem-se os autos, mesmo que não 
encontrado o CPF do acusado.P.R.I.Ji-Paraná-RO, quarta-feira, 
20 de novembro de 2019.Márcia Adriana Araújo Freitas Juíza de 
Direito

Proc.: 0001204-17.2019.8.22.0005
Ação:Procedimento Especial da Lei Antitóxicos(Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Cleone Batista da Rocha, Ronaldo Vieira da Rocha
Advogado:Amadeu Alves da Silva Júnior (OAB/RO 3954)
Sentença:
Vistos. O Ministério Público ofereceu denúncia em face de CLEONE 
BATISTA DA ROCHA e RONALDO VIEIRA DA ROCHA, já 
qualificados, como incursos nas penas do artigo 33, caput, c.c 
artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 29, 
caput, do Código Penal, pela prática do seguinte fato narrado na 
denúncia. “No dia 11 de abril de 2019, por volta das 09h, na Casa 
de Detenção de Ji-Paraná, os denunciados, previamente ajustados 
e agindo dolosamente, tentaram inserir drogas no estabelecimento 
prisional, sendo que o denunciado CLEONE BATISTA DA ROCHA 
adquiriu e o denunciado RONALDO VIEIRA DA ROCHA trazia 
consigo e transportava, aproximadamente 55,1g (cinquenta e cinco 
gramas e cem miligramas) da droga tipo cocaína e 22,6g (vinte e 
duas gramas e seiscentos miligramas) da droga tipo maconha, 
conforme Auto de Apreensão de fl. 09 e Laudo de Exame 
Toxicológico Preliminar de fls. 33/34, substâncias que causam 
dependência física e/ou psíquica, isso sem autorização ou em 
desacordo com determinação legal ou regulamentar, especialmente 
a Portaria n. 344/98-SVS/MS.Segundo restou apurado, RONALDO 
e CLEONE são pai e filho, respectivamente. Na data dos fatos 
RONALDO se dirigiu até a Casa de Detenção de Ji-Paraná na 
intenção de visitar CLEONE, que se encontra detido. Na ocasião, 
os agentes penitenciários perceberam que RONALDO apresentava 
comportamento estranho, demonstrando certo nervosismo, razão 
pela qual o informaram que seria submetido a uma minuciosa 
revista pessoal. Feita a revista, foram encontradas em suas vestes 
íntimas as drogas acima descritas. A droga destinava-se ao 
consumo do denunciado CLEONE e disseminação/tráfico entre 
outros presos da unidade prisional.” A denúncia veio acompanhada 
de inquérito policial e, após a notificação dos acusados e a 
apresentação de defesa prévia, a inicial foi recebida em 08/07/2019 
(fls. 90/91).Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas e os 
acusados interrogados (fls. 105 e 115).O Ministério Público, em 
alegações finais, requereu a condenação dos acusados nos termos 
da denúncia. Por outro lado, a defesa postulou a absolvição dos 
acusados, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de 
Processo Penal.É o relatório. Decido.Pois bem, trata-se de 
acusação de crime de tráfico de drogas, praticado no interior do 
estabelecimento prisional, cuja autoria está sendo imputada aos 
acusados CLEONE BATISTA DA ROCHA e RONALDO VIEIRA DA 
ROCHA.Induvidosa a materialidade ante as provas coligidas aos 
autos, notadamente o auto de apresentação e apreensão e laudos 
toxicológicos preliminar e definitivo.Passo a analisar a autoria. O 
Agente Penitenciário Celson Forgiarini Cordeiro confirmou a 
apreensão da droga com o acusado RONALDO, que estava no 
local para visitar o filho CLEONE. Esclareceu que foi apreendida 
uma quantidade de cocaína e outra de maconha. RONALDO tem 
carteirinha para visitar CLEONE. Na ocasião da prisão, o acusado 
RONALDO confirmou que estava levando a droga para seu filho 
CLEONE que, por sua vez, disse que realmente era para sua 
pessoa. RONALDO disse que estava levando a droga em razão de 
ameaças, mas depois negou. Sidnei Canela, testemunha de defesa, 
relatou que não tem conhecimento a respeito dos fatos e não soube 
dizer se ambos os acusados são usuários de drogas. Indicou que 
ficou sabendo que RONALDO possuía uma dívida de drogas com 
um traficante chamado Maicon e, em razão disso, Maicon começou 
a ameaçá-lo. Por causa dessas ameaças, RONALDO foi obrigado 
a levar a droga para o presídio. O acusado CLEONE BATISTA DA 
ROCHA asseverou que não sabia da droga que seu pai estava 
levando para o presídio. No dia dos fatos, estava com alvará de 
soltura assinado, não teria porque se arriscar. Com relação à 
conduta de seu pai, sua irmã disse que ele estava devendo para 
um traficante chamado Maicon, que o ameaçou e o obrigou a levar 
a droga. Indicou que seu pai sempre o visitava e que ele estava 
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levando a droga para pagar a dívida dele com o traficante.O 
acusado RONALDO VIEIRA DA ROCHA aduziu que foi ameaçado 
para levar a droga para alguma pessoa que o procuraria dentro do 
presídio. Esclareceu que devia R$ 600,00 de drogas para Maicon, 
em razão da compra de drogas. Indicou que foi Maicon que preparou 
a droga e a levou em sua casa. Com relação a conduta de 
RONALDO VIEIRA DA ROCHA, a prova colacionada é suficiente 
para embasar a condenação do acusado, pois os depoimentos 
testemunhais colhidos, em especial sua confissão, apontam com 
convicção que ele praticou uma das ações do tipo previsto no artigo 
33 da lei n. 11.343/06, posto que, ao tentar ingressar no presídio 
com a droga, foi questionado a respeito, tendo confessado que 
trazia o entorpecente consigo em suas vestes.Desse modo, a 
apreensão da droga em seu poder é fato indiscutível, até porque a 
confissão do acusado, tanto na fase policial como em Juízo, deve 
ser considerada, pois é clara e inconteste diante de todo conjunto 
probatório. Ademais, o acusado objetivava entrar com a droga no 
presídio durante a visita íntima e entregá-la, segundo ele, para uma 
pessoa que o procuraria. Registre-se que o crime de tráfico é misto 
alternativo, ou seja, a prática de uma só ação nuclear já configura 
o delito, de forma que o simples fato de trazer consigo a referida 
droga, sem autorização ou em desacordo com determinação legal 
ou regulamentar, subsume-se ao tipo descrito no artigo 33 da Lei n. 
11.343/06. Ainda, a coação moral irresistível não ficou comprovada 
de forma inequívoca, como determina o artigo 22 do Código Penal, 
pois o acusado apenas afirmou que foi ameaçado, não arrolando 
qualquer testemunha ou outra prova que, de fato, confirmasse tal 
afirmação. Somado a isso, verifica-se que a testemunha de defesa 
apresentou versão contraditória. Inicialmente disse que não tinha 
conhecimento se os acusados faziam uso de drogas e depois 
relatou que RONALDO estava sendo ameaçado por um traficante, 
pois tinha comprado drogas deste e não conseguiu pagar. Além do 
mais, CLEONE disse que seu pai estava levando a droga para o 
presídio para pagar uma dívida que possuía com um traficante.
Logo, não há que se falar em inexigibilidade de conduta diversa em 
razão de coação moral irresistível, uma vez que não estão presentes 
os pressupostos para seu reconhecimento, de forma que seria 
necessário que fossem carreadas aos autos provas contundentes 
acerca da coação, o que não foi feito.Em relação à causa de 
aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei repressiva, vejo que 
restou evidenciada, pois RONALDO estava levando drogas para o 
interior do presídio, no momento em que visitaria seu filho CLEONE, 
desmerecendo maiores comentários. Por outro lado, CLEONE 
asseverou que não sabia e que não pediu para seu pai levar a 
droga para sua pessoa, principalmente pelo fato de que seria 
liberado naquele dia, com monitoração eletrônica.Nesse sentido, 
consta que RONALDO disse no momento de sua prisão que estava 
levando a droga para seu filho. Todavia, tal afirmação não foi 
comprovada por nenhuma outra circunstância. Em razão disso, a 
prova colacionada não é suficiente para embasar a condenação do 
acusado CLEONE, pois, muito embora haja indícios de que pudesse 
ele estar envolvido na prática delituosa, a prova produzida não 
aponta com convicção que o acusado tenha praticado uma das 
ações do tipo previsto no artigo 33 da lei n. 11.343/06.Assim, ainda 
que existam indícios na fase inquisitorial de sua participação na 
traficância, estes indícios não foram confirmados em Juízo e, 
havendo dúvida, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo.Pelo 
exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia para: 1. 
CONDENAR o acusado RONALDO VIEIRA DA ROCHA, qualificado 
nos autos, das imputações que lhe foram feitas na denúncia como 
incurso nas penas do artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso III, ambos 
da Lei 11.343/06.2. ABSOLVER o acusado CLEONE BATISTA DA 
ROCHA, qualificado nos autos, das imputações que lhe foram feitas 
na denúncia, como incurso nas penas do artigo 33, caput, c.c artigo 
40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, com fulcro no artigo 386, VII, 
do Código de Processo Penal.Passo a dosar a pena de RONALDO.
Considerando-se as diretrizes do artigo 42 da Lei 11.343/06 e 59 
do Código Penal (circunstâncias judiciais) observo que a quantidade 
das drogas apreendidas não são consideráveis, todavia, poderiam 

ser fracionadas em quantidades menores, possibilitando o comércio 
a várias pessoas, inclusive dentro do estabelecimento prisional. A 
natureza da droga não é inerente ao tipo, uma vez que se trata de 
duas substâncias diferentes. A culpabilidade do acusado é inerente 
ao tipo incurso. Com relação aos antecedentes, em que pese já ter 
respondido a outros processos, ao que tudo indica, o acusado é 
primário. Quanto à conduta social e personalidade, não há nos 
autos parâmetros para sua mensuração. Os motivos e as 
circunstâncias do crime são relevantes, pois a Lei Antidrogas 
protege a saúde pública, porém, já valorados negativamente pelo 
legislador. As consequências são próprias ao tipo, nada tendo a 
valorar nesta fase. Considerando-se todos estes aspectos, 
notadamente a natureza das drogas apreendidas, fixo-lhe a pena 
base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 
(quinhentos e cinquenta) dias-multa.Reconheço a atenuante da 
confissão espontânea e atenuo sua pena em 06 (seis) meses e 50 
(cinquenta) dias-multa, perfazendo a pena ao mínimo legal, qual 
seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.
Tendo em vista a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, 
inciso III, da Lei 11.343/06, aumento 1/6 (um sexto), totalizando a 
pena a ser cumprida em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de 
reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.O acusado 
é primário e, não havendo informações de seu envolvimento com o 
crime organizado, na forma do § 4º do artigo 33, da Lei 11.343/2006, 
reduzo a sua pena em 1/2, considerando a natureza das drogas 
apreendidas, tornando-a definitiva em 02 (dois) anos e 11 (onze) 
meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, 
ante a ausência de outras causas de diminuição ou aumento 
capazes de exercerem influência na quantificação da pena.Com 
relação à pena de multa, o valor do dia-multa será no mínimo 
previsto no § 1º do artigo 49 do Código Penal, isto é, 1/30 do salário-
mínimo vigente ao tempo do fato, considerando a condição 
socioeconômica da acusada, perfazendo o valor de R$ 9.774,76 
(nove mil, setecentos e setenta e quatro reais e setenta e seis 
centavos). O acusado cumprirá sua pena em regime inicialmente 
aberto.Contudo, diante das circunstâncias e características do caso 
e, especialmente por se mostrar medida possível e recomendável 
ao caso, defiro-lhe a substituição prevista no artigo 44 do Código 
Penal, posto que para sua regeneração e ressocialização esta 
medida se faz suficiente.Assim sendo, nos termos do artigo 44, § 
2º, segunda parte, do Código Penal, aplico à acusada, em 
substituição da pena privativa de liberdade, as seguintes penas:a) 
prestação de serviço gratuitos, em entidade a ser designada quando 
da audiência admonitória (art. 43, IV e 46, do CP);b) interdição 
temporária de direitos pelo tempo da condenação, consistente na 
proibição de frequentar bares, prostíbulos e congêneres (arts. 43, V 
c.c 47, IV do CP).Das demais deliberações:Considerando esta 
condenação, o quantum da pena e o regime ora aplicado, concedo 
ao condenado RONALDO o direito de interpor eventual recurso em 
liberdade, servindo esta de alvará de soltura.Da mesma forma, 
tendo em vista a absolvição do acusado CLEONE BATISTA DA 
ROCHA, cópia desta servirá de alvará de soltura a ele, devendo ser 
observada a execução de pena que cumpria anteriormente.As 
drogas apreendidas deverão ser incineradas como de costume. O 
celular apreendido com CLEONE deverá ser destruído.Após o 
trânsito em julgado, cumpram-se as seguintes 
determinações:Lancem–se o nome do condenado no rol dos 
culpados;Expeça-se guia para cumprimento da pena, enviando-se 
à 2ª Vara Criminal;Comunique-se à Justiça Eleitoral.Considerando 
que o condenado foi defendido pela Defensoria Pública e o acusado 
CLEONE foi absolvido, isento-os do pagamento das custas 
processuais.Caso não haja o pagamento da multa, inscreva-se na 
dívida ativa e, não havendo CPF nos autos, diligencie-se no sentido 
de obtê-lo.Após, arquivem-se os autos, mesmo que não encontrado 
o CPF do condenado.P.R.I.Ji-Paraná-RO, quarta-feira, 20 de 
novembro de 2019.Márcia Adriana Araújo Freitas Juíza de Direito
Janaíne Moraes Vieira
Diretora de Cartório
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SEGUNDA ENTRÂNCIA 

COMARCA DE  ARIQUEMES

1ª VARA CRIMINAL

1º Cartório Criminal
Proc.: 1003282-44.2017.8.22.0002
Ação:Ação Penal de Competência do Júri (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia.
Advogado:Promotor de Justiça (RO 1111)
Denunciado (Pronunci:Claudemir Silva de Queiros
Advogado:Husmath Gerson Duck de Freitas (RO 7744), Evaldo 
Silvan Duck de Freitas (RO 884)
EDITAL DE INTIMAÇÃO
SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES, FAÇAM-NAS PESSOALMENTE 
AO JUIZ OU CONTATE-NOS VIA INTERNET. Endereço Eletrônico: 
aqs1criminal@tj.ro.gov.br
Juiz: Dr. Alex Balmant
Diretora de Cartório: Aleksandra Aparecida Gaienski

Autos nº. 1003282-44.2017.8.22.0002 
RÉU: CLAUDEMIR SILVA DE QUEIROS, brasileiro, casado, 
nascido aos 26/12/1990, natural de Ji-Paraná/RO, filho de Jaime 
Evangelista de Queiros e Sueli Silva de Queiros, portador RG n. 
1.278.049 Sesdec/RO e CPF/MF n. 007.485.552-26, residente na 
Rua Presidente Prudente, n. 2214, Jardim Paulista, Ariquemes-
RO. Telefone 3535-7685, 9 9999-0085 ou 9 9956-5901.
ADVOGADOS: Dr. José Maria de Souza Rodrigues OAB/RO 1909 e 
Dr. Israel Ferreira de Oliveira OAB/RO 7968, ambos com endereço 
profissional à Rua Abunã, n. 2463, Bairro Liberdade, Porto Velho/
RO; Dr. Eliseu dos Santos Paulino, OAB/RO 6558, com escritório 
profissional na Av. Farquar, n. 1520, bairro Caiari, em Porto Velho/
RO.FINALIDADE: Intimar os advogados acima discriminados, da 
realização do julgamento do réu Claudemir Silva de Queiros nos 
autos acima, designado para o dia 27-11-2019, às 08:00 horas, no 
plenário do Tribunal Popular do Júri desta Comarca.
Ariquemes-RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019.
(documento assinado por certificação digital)
Aleksandra Aparecida Gaienski
Diretor de Cartório – assina por determinação judicial

Proc.: 0003427-49.2019.8.22.0002
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia.
Advogado:Promotor de Justiça (RO 1111)
Denunciado:Moacyr VieiraAdvogado:André Roberto Vieira Soares 
(OAB/RO 4452)
EDITAL DE INTIMAÇÃOVara: 1ª Vara Criminal
SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES, FAÇAM-NAS PESSOALMENTE 
AO JUÍZO OU CONTATE-NOS VIA INTERNET
End. eletrônico: aqs1criminal@tjro.jus.br
Juiz: Dr. Alex Balmant
Diretora de Cartório: Aleksandra Aparecida Gaienski
Autos n. 0003427-49.2019.22.0002
Classe: Ação Penal Réu: Moacir Vieira.
Advogado : - Dr. André Roberto Vieira Soares, OAB/RO 4452, com 
escritório profissional a Avenida JK, n. 2200, Setor 04, Ariquemes/
RO.Finalidade: INTIMAR o advogado acima, da expedição de 
Carta Precatória a Comarca de Porto Velho/RO a fim de inquirir a 
testemunha PM Geisivan Domingues Chaves.

Ariquemes-RO, 22 de Novembro de 2019.
Aleksandra Aparecida Gaienski
Diretora de Cartório
Aleksandra Aparecida Gaienski
Escrivã Judicial

2ª VARA CRIMINAL 

2º Cartório Criminal
2º Cartório Criminal
Juiza: Cláudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Diretora de Cartório: Caroline da Silva Modesto
E-mail:aqs2criminal@tjro.jus.br

Proc.: 0004563-81.2019.8.22.0002
Ação:Carta Precatória (Criminal)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia.
Réu:Ângelo Roberto Faroni
Advogado: Mário Almiro Pontes de Borba (OAB/RO 8256)
Despacho:Vistos.Cumpra-se.DESIGNO audiência para 
interrogatório do réu para o dia 22/01/2020 às 09hs15min.Requisite-
se e intime-se. Ciência ao Ministério Público e à Defesa.Comunique-
se ao Juízo deprecante.Caso o Oficial de Justiça certifique que a 
pessoa a ser intimada tenha mudado de endereço e indique o atual, 
fica desde já determinado, independente de nova deliberação, 
a remessa da presente ao juízo da Comarca que referir-se o 
novo endereço, dado o caráter itinerante das Cartas Precatórias, 
devendo, contudo, ser observado pela escrivania a comunicação 
ao Juízo deprecante quanto a essa remessa.Também fica desde já 
determinada a devolução da carta precatória à Comarca de origem, 
caso o Oficial de Justiça certifique que não foi possível encontrar 
a pessoa em questão, não declinando o novo endereço e/ou em 
caso de pedido de devolução independentemente de cumprimento, 
devendo a escrivania atentar-se quanto às providências para 
retirada do feito da pauta já reservadaCumprido o ato, devolva-se 
à origem com nossas homenagens.SERVE ESTE DESPACHO DE 
OFÍCIO AO JUÍZO DEPRECANTE E MANDADO DE INTIMAÇÃO/
OFÍCIO DE REQUISIÇÃO (anote-se que para o cumprimento 
da determinação constante no artigo 90, das Diretrizes Gerais 
Judiciais, o mandado deverá ser cumprido até 10 (dez) dias 
antes da audiência designada).Ariquemes-RO, quarta-feira, 20 de 
novembro de 2019.Cláudia Mara da Silva Faleiros Fernandes Juíza 
de Direito

Proc.: 1004425-68.2017.8.22.0002
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:M. P. do E. de R.
Denunciado:A. L. P. A.
Advogado: Maxwell Pasian Cerqueira Santos (OAB RO 6684)
Despacho:Vistos.Ao analisar a resposta à acusação oferecida 
pelo réu verificou-se que o rol de testemunha não foi apresentado 
atendendo o disposto no art. 401 do Código de Processo Penal, 
tendo sido determinada a intimação da Defesa a fim de adequar 
àquele, sob pena de serem intimadas apenas as 08 primeiras 
testemunhas arroladas, conforme se observa do despacho de fl. 
71.A Defesa devidamente intimada (fl. 72) do despacho exarado 
à fl. 71, quedou-se inerte. Desse modo, indefiro a oitiva das 
testemunhas excedentes constante no rol de fls. 67/69; e conforme 
consignado à fl. 71, serão ouvidas apenas as oito primeiras 
testemunhas do rol apresentado pela Defesa. . O acusado ao 
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apresentar resposta à acusação não alegou preliminares, mas tão 
somente matérias que se cingem com o mérito da causa, as quais 
serão analisadas em momento oportuno. Desta feita, não vislumbro 
nenhuma das hipóteses de absolvição sumária, razão pela qual, 
confirmo o recebimento da denúncia. Assim, DESIGNO audiência 
de instrução e julgamento para o dia 23/01/2020 às 08hs00min.
Intimem-se o réu e as testemunhas para a realização desta 
solenidade. Ciência ao Ministério Público e à Defesa.Pratique-se o 
necessário (requisite-se e/ou depreque-se).Denunciado: André Luiz 
Pinheiro Alves, residente na BR 364, ao lado do Posto 515, Violas 
Pub Sertanejo, Ariquemes/RO.Testemunhas de Acusação:Roberta 
Maria de Oliveira da Silva (vítima), residente na rua Jasmim, n. 
4294, setor 06, Ariquemes/RO.Maria de Lourdes de Oliveira Silva, 
residente na Av. Tabapuã, esquina com a 4ª rua, n. 4294, setor 04, 
Ariquemes/RO. Telefone: 69 9 8481-2668.Lilian Diamantine Braga, 
não há endereço nos autos.Testemunhas da Defesa:1- Bernardo 
Mota Padilha, residente no Vista Alegre Seva Park Chácara, 
estrada das araras, atrás do setor 09, Ariquemes/RO. Telefone: 
69 9 9359-3085.2- Guilherme Fernandes da Silva, Comparecerá 
independente de intimação.3- Marcelo de Jesus Silva, residente 
na rua Júpter, Jorge Teixeira, Ariquemes/RO. Telefone: 69 9 
9273-6477.4- Rene Silva Santos, residente na Alameda Brasília, 
n. 2718, setor 03, Ariquemes/RO. 5- Roseli Passos da Silva, 
residente na Av. Ariquemes, n. 3512, BNH, Ariquemes/RO. 
Telefone: 69 9 8426-5696.6- Wanderley Jesus da Silva, residente 
na rua Floriano Peixoto, n. 677, bairro Mutirão, Ariquemes/RO.7- 
Ana Kelly Miranda do Nascimento, Comparecerá independente de 
intimação.8- Susana Gomes de Lima, residente na rua Crisântemo, 
n. 3252, bairro São Luiz, Ariquemes/RO.SERVE A PRESENTE DE 
MANDADO DE INTIMAÇÃO/OFÍCIO DE REQUISIÇÃO (anote-se 
que para o cumprimento da determinação constante no artigo 90, 
das Diretrizes Gerais Judiciais, o mandado deverá ser cumprindo 
até 10 (dez) dias antes da audiência designada).Ariquemes-RO, 
quarta-feira, 20 de novembro de 2019.Cláudia Mara da Silva 
Faleiros Fernandes Juíza de Direito

Proc.: 0001589-71.2019.8.22.0002
Ação:Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)
Autor:Delegado de Polícia.
Réu:Lucas Moreira Dias
Advogado: Marinalva de Paulo (OAB/RO 5142)
Despacho:Vistos.O requerido, por meio de advogada constituída, 
juntou aos autos novos documentos, alegando que a requerente 
está descumprindo as medidas protetivas deferidas em seu favor, 
pois está encaminhando mensagens de whatsapp ao infrator.O 
Ministério Público, manifestou-se, pela designação de audiência 
com todos os envolvidos, para averiguação da necessidade 
da manutenção e/ou adequação das medidas protetivas.
DECIDOConsiderando a peculiaridade do caso, acolho o parecer 
ministerial, assim, designo a audiência para oitiva das partes para 
o dia 22/01/2020 às 08hs45min.Intimem-seCiência ao Ministério 
Público e à Defesa.Pratique-se o necessário.Requerente: Talita 
Silveira dos Santos, residente na rua Ariquemes, n. 3512, bairro 
BNH, na Comarca de Ariquemes/RO. Telefone: 69 9 8425-9636.
Requerido: Lucas Moreira Dias, residente na BR 364, n. 536, bairro 
Marechal Rondon, comerciante (Auto Elétrica Lukinha - BR 364), na 
Comarca de Ariquemes/RO. Telefone: 69 9 8402-1935.SERVE-A 
PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.Ariquemes-
RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019.Cláudia Mara da Silva 
Faleiros Fernandes Juíza de Direito
Caroline da Silva Modesto
Diretora de Cartório

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ariquemes - Juizado Especial
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Arique-
mes - RO - CEP: 76872-853 
Processo nº: 7002858-26.2019.8.22.0002.
EXEQUENTE: EDMAR RIBEIRO DE AMORIM
EXECUTADO: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A
Advogado do(a) EXECUTADO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA 
FILHO - RO635
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA 
INTIMADA, por intermédio de seu advogado, cumprir espontanea-
mente a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuando o paga-
mento do valor, obrigatoriamente junto a Caixa Econômica Federal 
(Provimento 001/2008 PR TJ/RO c/c Art. 840, I, do CPC), conforme 
Planilha de Cálculo anexa, sob pena de acréscimo de multa de 
10% (dez por cento) sobre o valor apresentado da dívida, conforme 
disposto no art. 523, § 1º, do Código de Processual Civil.
ADVERTÊNCIAS: 1) O VALOR DA CONDENAÇÃO OBRIGA-
TORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO A CAI-
XA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008 PR TJ/
RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E TEMPESTIVA 
COMPROVAÇÃO NO PROCESSO, SOB PENA DE SER CONSI-
DERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO REALIZADO ATRA-
VÉS DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NOS TERMOS DO 
ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO N.º 006/2015-PR-CG, 
PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ESTADUAL N.º 115/2015, 
INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS PREVISTAS NO ARTIGO 
475-J DO CPC, ALÉM DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA 
PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUI-
ZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO 
DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR 
DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE RE-
GRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVEN-
TUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB 
PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CAR-
TA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO 
CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95). 
Ariquemes, 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ariquemes - Juizado Especial
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Arique-
mes - RO - CEP: 76872-853 
Processo nº: 7004388-65.2019.8.22.0002.
EXEQUENTE: CESAR ALMEIDA RAMOS
EXECUTADO: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A
Advogado do(a) EXECUTADO: MARCIO MELO NOGUEIRA - 
RO2827
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA 
INTIMADA, por intermédio de seu advogado, cumprir espontanea-
mente a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuando o paga-
mento do valor, obrigatoriamente junto a Caixa Econômica Federal 
(Provimento 001/2008 PR TJ/RO c/c Art. 840, I, do CPC), conforme 
Planilha de Cálculo anexa, sob pena de acréscimo de multa de 
10% (dez por cento) sobre o valor apresentado da dívida, conforme 
disposto no art. 523, § 1º, do Código de Processual Civil.
ADVERTÊNCIAS: 1) O VALOR DA CONDENAÇÃO OBRIGA-
TORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO A CAI-
XA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008 PR TJ/
RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E TEMPESTIVA 
COMPROVAÇÃO NO PROCESSO, SOB PENA DE SER CONSI-
DERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO REALIZADO ATRA-
VÉS DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NOS TERMOS DO 
ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO N.º 006/2015-PR-CG, 
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PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ESTADUAL N.º 115/2015, 
INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS PREVISTAS NO ARTIGO 
475-J DO CPC, ALÉM DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA 
PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUI-
ZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO 
DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR 
DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE RE-
GRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVEN-
TUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB 
PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CAR-
TA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO 
CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95). 
Ariquemes, 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Tancredo Neves, nº 2606, Bairro Setor Institucional, CEP 
76804-110, Ariquemes, - de 2084 a 2700 - lado par 7014441-
08.2019.8.22.0002
Procedimento do Juizado Especial Cível
AUTOR: JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO CPF nº 298.421.152-
91, RUA RIO NEGRO 2684, CASA JORGE TEIXEIRA - 76870-000 
- ARIQUEMES - RONDÔNIAAUTOR: JOSE ANTONIO DA SILVA 
FILHO CPF nº 298.421.152-91, RUA RIO NEGRO 2684, CASA 
JORGE TEIXEIRA - 76870-000 - ARIQUEMES - RONDÔNIAAD-
VOGADO DO AUTOR: LEVI GUSTAVO ALVES DE FREITAS OAB 
nº RO4634, SEM ENDEREÇO
RÉUS: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON 
CNPJ nº 05.914.650/0001-56, AC ARIQUEMES, AVENIDA 
TANCREDO NEVES 1620 SETOR INSTITUCIONAL - 76870-
970 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, ENERGISA S/A CNPJ nº 
00.864.214/0001-06, JUSCELINO KUBITSCHEK 1966 SETOR 02 
- 76870-000 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS RÉUS: ENERGISA RONDÔNIA, AC ARIQUE-
MES, AVENIDA TANCREDO NEVES 1620 SETOR INSTITUCIO-
NAL - 76870-970 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Recebo a Inicial.
Considerando que a CERON é uma das maiores litigadas deste 
Juizado Especial Cível e considerando que as demandas que en-
volvem o fornecimento de energia elétrica quase sempre envolvem 
causas urgentes, deixo de designar audiência específica para con-
ciliação a fim de propiciar o rápido julgamento do feito e resolução 
da lide.
Considerando os princípios informadores dos Juizados Especiais, 
notadamente a celeridade e informalidade e considerando, sobre-
tudo, que no caso dos autos, a questão de fato pode ser provada 
por meio de documentos, também deixo de designar audiência de 
instrução e julgamento, posto que tal providência irá gerar morosi-
dade ao feito sem qualquer proveito prático, à medida que não há 
necessidade de provas testemunhais.
Assim, adoto, no caso em tela, o rito simplificado permitido pelo 
Sistema dos Juizados Especiais Cíveis como forma de prestigiar 
os princípios informadores da celeridade, economia processual e 
informalidade.
Cite-se e intime-se a CERON para que apresente resposta no pra-
zo de 30 dias a contar da citação/intimação.
Caso a CERON tenha interesse em realizar a conciliação, deter-
mino que junte aos autos, no prazo da contestação, a proposta de 
acordo que tiver a fim de que seja submetida à parte autora ou seja 
designada audiência de conciliação para esse fim.
Caso NÃO tenha interesse ou possibilidade de acordo, determino 
que informe isso nos autos por ocasião de sua contestação a fim 
de evitar possíveis alegações de cerceamento do direito de a parte 
se conciliar, pena de seu silêncio ser interpretado como falta de 
interesse na conciliação.
Caso exista pedido de DANO MORAL no caso em tela, as partes 
deverão observar se é caso de dano moral presumido e em caso 
negativo, deverão juntar declaração de suas testemunhas com fir-
ma reconhecida em Cartório relativamente ao fato constitutivo do 
direito que pretendem provar.

Em todo caso, se alguma das partes tiver interesse na produção de 
provas orais, determino que se manifestem nos autos informando 
tal interesse no prazo de 15 (quinze) dias, hipótese em que o direito 
de as partes produzirem provas será devidamente assegurado. Por 
outro lado, a não manifestação das partes no prazo ora assinalado, 
será interpretada como desinteresse à produção de provas orais.
Cancele-se eventual audiência designada automaticamente pelo 
Sistema PJE, retirando-a da pauta.
Cumpra-se servindo-se a presente Decisão como Carta de Citação 
e Intimação/Mandado/Ofício/Carta Precatória para o cumprimento 
da citação e intimação da CERON e intimação da parte autora.
segunda-feira, 14 de outubro de 2019
21 horas e 58 minutos
Márcia Cristina Rodrigues Masioli

7012909-33.2018.8.22.0002
EXEQUENTE: ADRIANO VIANA CPF nº 328.757.778-66, ÁREA 
RURAL, BR 421, LC 65, LOTE 22, GB 30 ÁREA RURAL DE ARI-
QUEMES - 76878-899 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: SIDNEI DONA OAB nº RO377, 
SILMAR KUNDZINS OAB nº RO8735
EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CE-
RON CNPJ nº 05.914.650/0001-56, AVENIDA DOS IMIGRANTES 
4137 INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS 
PINHEIRO SARMENTO OAB nº RO5462
Trata-se de cumprimento de sentença onde fora realizado o paga-
mento de parte do valor devido pela requerida CERON, por meio 
de depósito judicial.
Após a expedição de alvará relativamente ao montante depositado 
pela CERON, a parte autora requereu o prosseguimento do fei-
to sob o fundamento de que subsiste crédito remanescente a ser 
adimplido pela requerida.
Embora a condenação ainda não tenha sido satisfeita e haja pedi-
do de penhora online é o caso de intimar a parte adversa para com-
provar o pagamento de valores aos autos, haja vista que milhares 
de processos tramitam contra a executada no âmbito do Juizado 
de modo que para melhor otimizar tais pagamentos de condena-
ções, é medida mais eficaz e célere propiciar o depósito voluntário 
a aguardar a efetivação de penhora BACEN JUD.
Face o exposto, defiro o pedido da parte autora e determino que 
a requerida CERON/ENERGISA S/A seja intimada para depositar 
em juízo a quantia remanescente apontada no evento anterior, ou 
se for o caso para que justifique a impossibilidade de fazê-lo caso 
discorde quanto ao valor cobrado, devendo manifestar-se no pra-
zo máximo de 10 (dez) dias, impugnando as alegações da parte 
autora, sob pena de efetivação de penhora BACEN JUD em seu 
desfavor e ulterior liberação do valor à parte autora.
Para não onerar o Cartório com a providência ora determinada, 
esta decisão será publicada no Diário de Justiça e servirá como 
intimação para a CERON/ENERGISA S/A.
Decorrido o prazo, com demonstração de pagamento nos autos, 
determino a expedição de alvará judicial em favor da parte autora 
e/ou advogado habilitado para levantamento do valor depositado 
pela requerida. Ato contínuo, intime-se, por seu advogado cons-
tituído, para acessar o documento via sistema PJE e providenciar 
a respectiva impressão e, após faça-se conclusão dos autos para 
extinção por pagamento.
Por outro lado, decorrido o prazo, sem pagamento, certifique-se 
e faça-se conclusão para DECISÃO objetivando a solicitação de 
penhora BACEN JUD conforme já requerido pela parte autora nos 
autos.
Cumpra-se servindo-se a presente Decisão como Mandado/Ofício/
Carta Precatória/Notificação para o seu cumprimento.
Ariquemes/RO, data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - 7014889-49.2017.8.22.0002
REQUERENTE: SONIA DE LIMA SANTOS CPF nº 730.881.372-
04, AC ALTO PARAÍSO 3863, AVENIDA JORGE TEIXEIRA 3628 
CENTRO - 76862-000 - ALTO PARAÍSO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: OMAR VICENTE OAB nº 
RO6608, AMAURI LUIZ DE SOUZA OAB nº RO1301
REQUERIDOS: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 
00.394.585/0001-71, SEM ENDEREÇO, CATARINA VICENTE DE 
SOUZA CPF nº 683.396.742-34, RUA JITÓ 393, SENTIDO AO 
LAVADOR DO MARCÃO CENTRO - 76898-000 - GOVERNADOR 
JORGE TEIXEIRA - RONDÔNIAADVOGADOS DOS REQUERI-
DOS: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
SENTENÇARelatório formal dispensado na forma dos arts. 27 da 
Lei 12.153/09 c/c 38 da Lei 9.099/95.Trata-se de Ação de Obriga-
ção de Fazer c/c Indenização por Danos Morais em que a autora 
SONIA DE LIMA SANTOS tenciona a obtenção de regular transfe-
rência da MOTOCICLETA, Marca/Modelo 036400 DAFRA/SPEED 
150, Placa NEB 5352, Chassi 95VCA1C288M004793, Ano/Modelo 
2008/2008, Capacidade 150CC, Número do Motor C3C8005423, 
RENAVAM 961603453 para o nome da requerida CATARINA VI-
CENTE DE SOUZA, a qual figura como legítima adquirente do bem 
face a regular negociação havida entre as partes em 29/01/2010. 
Ademais, a parte autora objetiva a transferência dos débitos ge-
rados a título de licenciamento, IPVA, seguro obrigatório e de-
mais taxas existentes para o nome do(a) requerido(a) e, ainda, 
pugnou pela condenação do requerido ESTADO DE RONDÔNIA 
na obrigação de proceder a baixa definitiva de seu nome inscrito 
em dívida ativa, com fulcro em dívidas de IPVA geradas após a 
comercialização do veículo à parte ré e lançadas em seu nome 
pelo requerido, o qual não atentou-se a comunicado de venda re-
alizado no dia 29/01/2010, na forma do artigo 134 do CTB.Por fim, 
requereu a fixação de indenização por danos morais.Em sua de-
fesa o Estado de Rondônia requereu a improcedência da inicial 
sob o argumento de que inexiste prova da alienação do veículo, 
tendo afirmado ainda que não houve comunicação pelo DETRAN 
do comunicado de venda efetivado pela parte autora.Apesar de 
devidamente citada e intimada a parte requerida CATARINA VI-
CENTE DE SOUZA não apresentou defesa nos autos de modo, 
impondo-se a decretação de revelia porquanto assim prevê o artigo 
344 do Código de Processo Civil, a saber: “Se o réu não contestar 
a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as 
alegações de fato formuladas pelo autor”.Desse modo, decreto a 
revelia da requerida CATARINA VICENTE DE SOUZA porquanto 
a não apresentação da contestação conduz a aplicação do dispo-
sitivo mencionado.Além disso, o artigo 373 do Código de Processo 
Civil dispõe no inciso II que o ônus da prova incumbe “ao réu, quan-
to à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 
do autor”.Portanto, como a parte requerida é revel e nesse senti-
do não produziu nenhuma prova em contraposição as alegações 
contidas na inicial, tem-se que desincumbiu-se do ônus que lhe 
cabia.Inobstante a revelia e a presunção de veracidade dos fatos 
alegados, as provas dos autos, sobretudo o comunicado de venda 
registrado no sistema do DETRAN/RO (id. 28465813, atestam que 
a parte autora efetivamente vendeu o veículo objeto dos autos à 
requerida em 29/01/2010.Portanto, é fato incontroverso que a parte 
autora vendeu a motocicleta Marca/Modelo DAFRA/SPEED 150, 
Placa NEB 5352, Chassi 95VCA1C288M004793, Espécie PASSA-
GEIRO, Ano/Modelo 2008/2008, Número do Motor C3C8005423, 
RENAVAM 961603453 à parte requerida no ano de 2010 e esta por 
sua vez, não realizou a transferência do bem para seu nome.De 
igual forma, as provas demonstram que após a venda do bem, hou-
ve o vencimento de impostos que estão pendentes de pagamento, 
os quais são de responsabilidade do adquirente do bem.Seja como 
for, independentemente de o veículo automotor estar ou não na 
posse da parte requerida hoje, é dela a responsabilidade em trans-
feri-lo para seu nome, posto que foi ela quem fez o negócio jurídico 
com a parte autora e assumiu o compromisso de transferir o veículo 
para o seu nome ou para o nome de quem bem aprouvesse.Há 

entendimento jurisprudencial nesse mesmo sentido. Vejamos:
DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. APELAÇÃO CÍVEL. 
OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO JUN-
TO AO DETRAN. É dever do comprador realizar a transferência 
da propriedade junto ao DETRAN, forte no art. 123 do Código de 
Trânsito Brasileiro . Apelo desprovido. Sentença mantida. NE-
GARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível 
Nº 70052442761, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justi-
ça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 
17/09/2015). 
Assim, como a parte requerida teve tempo suficiente para regu-
larizar a situação do veículo e não o fez, compete ao Judiciário 
regularizar a situação do veículo, determinando que o mesmo seja 
registrado e licenciado em nome da parte requerida, com efeitos a 
partir da data da venda, qual seja, 29/01/2010, cabendo à requeri-
da CATARINA VICENTE DE SOUZA efetuar o pagamento de todos 
os impostos vencidos após aludida data.
Quando ao pedido de indenização pelos danos morais sofridos há 
de se ressaltar que no tocante às entidades de Direito Público, a 
responsabilidade objetiva foi adotada com base na Teoria do Risco 
Administrativo. Para a teoria supracitada, não há exigência de com-
provação de culpa do agente público com o fito de se configurar a 
responsabilidade da administração. Exige-se tão somente a prova 
da prática do ato ou da omissão do agente, a comprovação do 
dano e a relação de causalidade. 
Logo, nos termos da teoria objetiva, basta a prova da conduta, do 
dano e do nexo de causalidade para configurar-se o dever de inde-
nizar. No caso em exame, a conduta danosa do requerido operou-
-se com a indevida inscrição do nome da parte autora em dívida 
ativa e as consequências advindas deste ato.
Conforme a Súmula 585 do STJ, “a responsabilidade solidária do 
ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasilei-
ro – CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, 
no que se refere ao período posterior à sua alienação”. Logo, feita 
a comunicação da venda pelo vendedor, este deixa de ser respon-
sável tributário pela propriedade do veículo e portanto não pode 
ser compelido ao pagamento de débitos gerados após a alienação.
Como o DETRAN/RO é uma autarquia estadual, havendo comuni-
cação da venda a este pelo contribuinte, tem-se por comunicado 
também o Estado de Rondônia. Assim, inscrito o vendedor indevi-
damente em dívida ativa, após a comunicação de venda, responde 
o Estado pela desídia na atualização dos registros junto ao Fisco e 
pelos danos que vier a causar.
Assim, como os débitos que ensejaram a inscrição do nome da 
parte autora na dívida ativa são ilegítimos, restou configurada a 
falha da administração pública estadual e patente ilícito praticado.
Independentemente das provas documentais, imperioso destacar, 
que o dano moral em exame não necessita de comprovação quan-
to à sua ocorrência, porquanto a simples inscrição em dívida ativa 
pelas Fazendas Federal Estadual, Distrital ou Municipal, faz presu-
mir o prejuízo de ordem moral (dano moral in re ipsa). 
Nesse contexto, o Tribunal de Justiça de Rondônia tem decisões 
no sentido de considerar presumido o dano moral decorrente da 
inscrição indevida do nome do contribuinte no cadastro de dívida 
ativa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INSCRIÇÃO 
INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. CADASTRO PÚBLICO. DANO MO-
RAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO. Quando ocorre a inscrição 
do nome de um cidadão nos cadastros de inadimplentes (SERASA, 
SPC, e outros) o dano é presumido, ou seja in re ipsa, conforme ju-
risprudência pacífica dos Tribunais pátrios. Isso ocorre, pois estes 
cadastros são públicos e qualquer pessoa pode ter acesso a eles. 
No caso de inscrição em dívida ativa, deve ser feito o mesmo racio-
cínio, uma vez que estes cadastros também são públicos, conso-
ante disposições do art. 11, do Decreto-Lei n. 1.893/81 e art. 198, 
§ 3º, do CTN. Assim, deve ser feita uma interpretação extensiva da 
jurisprudência relativa aos demais cadastros de inadimplentes, a 
fim de se concluir que o dano decorrente da inscrição indevida em 
dívida ativa também é presumido. Recurso provido para o fim de 
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condenar o Município de Ji-Paraná ao pagamento de danos mo-
rais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). (Apelação n.0004559-
16.2011.8.22.0005, 2ª Câmara Especial, Relator Desembargador 
Walter Waltenberg Silva Junior, julgado em 19/06/2015). Por fim, 
o nexo de causalidade entre a conduta e o dano está comprovado 
por meio dos documentos anexados, os quais evidenciam que a 
inscrição em dívida ativa realizada de forma indevida foi ocasio-
nada pela conduta do requerido ESTADO DE RONDÔNIA.Assim, 
estando presentes os requisitos configuradores da responsabili-
dade objetiva (art. 37, § 6º, da CF), quais sejam, conduta, nexo 
causal e dano, no presente caso é cabível a responsabilização do 
requerido pelos danos morais causados à parte autora.Na fixação 
do quantum, levo em consideração a conduta lesiva do requerido, 
a capacidade econômica das partes e a extensão do dano, enten-
dendo razoável fixar o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a 
título de danos morais.Em relação ao pedido de danos materiais 
relativos a contratação de advogado, embora a parte autora tenha 
juntado contrato de prestação de serviços, não juntou recibo ou 
comprovante de pagamento atestando que tenham pago algum va-
lor ao advogado.
Face o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, julgo PROCE-
DENTE o pedido para o fim de condenar a parte requerida CA-
TARINA VICENTE DE SOUZA a registrar e licenciar a motocicle-
ta Marca/Modelo 036400 DAFRA/SPEED 150, Placa NEB 5352, 
Chassi 95VCA1C288M004793, Ano/Modelo 2008/2008, Capacida-
de 150CC, Número do Motor C3C8005423, RENAVAM 961603453 
em seu nome no prazo de 30 dias sob pena de aplicar-se o dis-
posto no art. 501 do CPC, ocasião em que essa sentença produzi-
rá todos os efeitos da declaração de vontade não emitida pelo(a) 
requerido(a), ficando o DETRAN autorizado a proceder ao registro 
e licenciamento do veículo em nome do(a) requerido(a), indepen-
dentemente de vistoria, mediante o pagamento das taxas e custas 
de transferência pela parte autora, as quais poderão ser recebidas 
da parte requerida posteriormente, devendo ainda o DETRAN efe-
tuar o lançamento de todas as multas e impostos atrasados em 
nome do(a) requerido(a) a partir de 29/01/2010, quando obteve a 
posse do veículo.Por fim, julgo PROCEDENTE para o fim de decla-
rar inexistente as CDA 20130200061542 e 20150205775940 exis-
tentes em nome da parte autora bem como para condenar o Estado 
de Rondônia a pagar em seu favor o importe R$ 4.000,00 (quatro 
mil reais) pelos danos morais sofridos.
O valor fixado deverá ser pago com juros aplicados à caderneta de 
poupança contados a partir da citação, nos termos do disposto no 
art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 
e correção monetária calculada com base no Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde o ajuizamento do pe-
dido.Sem custas e sem verbas honorárias, conforme dispõem os 
arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c 27 da Lei 12.153/09.
Publique-se.Registre-se.Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, inexistindo requerimento das partes, 
arquivem-se os autos. SERVE A PRESENTE COMO COMUNICA-
ÇÃO/MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/ CARTA DE CITAÇÃO/
CARTA PRECATÓRIA PARA SEU CUMPRIMENTO.
Ariquemes – RO; data e horário registrados via sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

7008311-02.2019.8.22.0002
REQUERENTE: ADRIANE ELAINE TEIXEIRA CPF nº 617.522.902-
91, RUA BOLÍVIA 3339 ÁREAS ESPECIAIS - 76870-000 - ARI-
QUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: LEVI GUSTAVO ALVES DE 
FREITAS OAB nº RO4634
REQUERIDOS: ENERGISA S/A CNPJ nº 00.864.214/0001-06, 
JUSCELINO KUBITSCHEK 1966 SETOR 02 - 76870-000 - ARI-
QUEMES - RONDÔNIA, CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA 
SA CERON CNPJ nº DESCONHECIDO, AVENIDA JUSCELINO 

KUBITSCHEK 1966 SETOR 02 - 76870-000 - ARIQUEMES - RON-
DÔNIAADVOGADOS DOS REQUERIDOS: MARCIO MELO NO-
GUEIRA OAB nº RO2827DECISÃO
Trata-se de cumprimento de sentença em que houve pagamento 
por parte da requerida CERON no importe de R$ 41.284,59. 
Os autos vieram conclusos face a manifestação da parte autora 
ADRIANE ELAINE TEIXEIRA informando que concorda com a pe-
nhora no rosto dos autos na quantia de R$ 4.271,99 deferida pelo 
Juízo da 3ª Vara Cível nos autos de n.º 7004197-25.2016.8.22.0002 
que tem como credor LUCIENE PETERLE e outros.
Ainda em sua manifestação, a parte autora pugnou pela expedição 
de alvará quanto ao saldo remanescente da quantia depositada 
pela requerida. 
Ocorre que, no presente feito, subsiste situação peculiar, que obsta 
claramente a liberação do valor ao exequente, senão vejamos:
Conforme decisão anexada no ID: 31588190, o juízo da 3ª Vara 
Cível procedeu à penhora no rosto dos autos, objetivando a cons-
trição no importe de R$ 4.271,99, haja vista que a Sra. Adriane 
Elaine Teixeira, figura como parte executada em processo sob nº 
7004197-25.2016.8.22.0002.
Além disso, verifica-se que no ID: 32151511 há outra penhora no 
rosto dos autos no valor de RS 37.012,60 formalizada pelo juízo 
da 3ª Vara Cível em autos distintos a saber, sob n.º 0012462-
72.2015.8.22.0002 em que Sra. Adriane Elaine Teixeira também 
figura como parte executada.
Logo, resta conclusivo que subsistem DUAS penhoras averbadas 
no presente feito. 
Por essa razão INDEFIRO o pedido da parte autora de ID: 32553036 
quanto a expedição de alvará em seu favor, porquanto o saldo re-
manescente que soma o importe de R$ 37.012,60 esta penhorado 
nos autos de n.º 0012462-72.2015.8.22.0002. 
Por oportuno, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE, por 
seu advogado constituído, para a respectiva ciência quanto a re-
ferida penhora formalizada, encaminhando-lhe cópia da decisão 
proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível, devendo manifestar-se no 
presente feito no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de re-
gular trâmite processual.
Além disso, ante a concordância da parte autora quanto a liberação 
da penhora na quantia de R$ 4.271,99 deferida pelo Juízo da 3ª 
Vara Cível nos autos de n.º 7004197-25.2016.8.22.0002, DETER-
MINO A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO àquele juízo para que informe os 
dados bancários da parte exequente nos autos de origem (conta, 
agência, nome e CPF/CNPJ), para expedição ofício de transferên-
cia bancária em seu favor, já que os pagamentos no curso da pre-
sente execução vem sendo feitos mediante depósito judicial.
Decorrido o prazo assinalado a parte exequente e, com a resposta 
do ofício encaminhado, faça-se nova conclusão para a respectiva 
deliberação judicial.
Cumpra-se servindo-se a presente Decisão como Mandado/Ofício/
Carta Precatória/Carta de Intimação/Notificação para o seu cumpri-
mento.Ariquemes-RO, data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

7010835-69.2019.8.22.0002
AUTOR: DANIELLE AGUIAR DE OLIVEIRA CPF nº 908.421.892-
20, RUA AMERICANA 4696, - LADO ÍMPAR CONDOMÍNIO SÃO 
PAULO - 76874-501 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: DENNIS LIMA BATISTA GURGEL DO 
AMARAL OAB nº RO7633, NILTOM EDGARD MATTOS MARENA 
OAB nº RO361, MARCOS PEDRO BARBAS MENDONCA OAB nº 
RO4476
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
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Relatório dispensado na forma dos arts. 27 da Lei 12.153/09 c/c 38 
da Lei 9.099/95.
Inicialmente afasto a preliminar de Coisa Julgada arguida pelo Es-
tado de Rondônia, tendo em vista que a causa de pedir da deman-
da indicada pelo requerido possui pedido diverso ao apresentado 
no presente processo.
O presente processo se restringe ao pagamento retroativo de adi-
cionais de periculosidade, enquanto que o outro processo men-
cionado pelo Estado, já transitado em julgado, tratava-se de im-
plementação de adicional de periculosidade, e, muito embora a 
sentença do processo indicado tenha determinado o pagamento 
de valor retroativo, a análise demonstra que refere-se a período 
diverso.
Logo, denota tratar-se de pedidos totalmente distintos, assim fica 
devidamente comprovado a inexistência de Coisa Julgada.
Assim, afasto a preliminar e passo à análise do mérito.
No mérito, trata-se de ação objetivando a cobrança de retroativo de 
adicional de periculosidade.
De acordo com a inicial, a parte autora pertence ao quadro de ser-
vidores da Polícia Civil, lotada em Delegacia de Polícia no municí-
pio de Ariquemes e por isso, requereu o recebimento do retroativo 
do adicional de periculosidade.
Resta saber se a parte autora de fato faz jus à verba pleiteada.
O Decreto estadual nº 19.202 de 29 de Setembro de 2014 (DOE 
2552), em seu artigo primeiro, dispõe o seguinte:
“A concessão de adicional de insalubridade, de periculosidade e de 
atividade penosa aos servidores públicos da Administração Direta, 
das autarquias e fundações públicas do Poder Executivo do Estado 
de Rondônia, obedece às normas estabelecidas por este Decreto. 
Parágrafo único: O servidor sujeito a mais de uma das condições 
de trabalho previstas neste artigo, optará pelo adicional correspon-
dente a uma delas, vedada sob qualquer hipótese, a acumulação”.
Logo, deve-se consignar que em caso de concessão de Adicional 
de Periculosidade em favor da parte autora ela terá necessaria-
mente que optar pelo recebimento deste ou de adicional de Insalu-
bridade, podendo escolher o de maior valor.
De acordo com a Lei Complementar n. 76 de 27 de abril de 1993 
– Estatuto da Polícia Civil de Rondônia, “além do vencimento e de-
mais vantagens concedidas através do Regime Jurídico dos Servi-
dores Públicos Civis do Estado de Rondônia, o servidor policial civil 
tem sua estrutura remuneratória definida pela Lei Complementar nº 
58 de 07 de julho de 1992” (art. 28).
Conforme Lei Complementar nº 58 do Estado de Rondônia, é pos-
sível aferir que os policiais civis fazem jus a diversos adicionais pre-
vistos no Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado 
de Rondônia e também com fulcro na legislação estadual em vigor.
Com efeito, a Lei Estadual nº 2.165 de 28 de outubro de 2009, 
prevê o direito de recebimento de adicional de insalubridade, de 
periculosidade e de atividades penosas aos servidores públicos da 
administração direta, das autarquias e das fundações públicas do 
Estado. O Decreto Estadual nº 19.202/2014 também prevê esse 
direito e regulamentou a concessão do adicional insalubridade e 
periculosidade para servidores públicos estaduais do Estado de 
Rondônia.Como no caso em tela a parte autora já recebe Adicional 
de Periculosidade, resta analisar se ela faz jus ao pagamento de 
valor retroativo, referente ao período reclamado nos autos.
Por meio do laudo pericial que instrui a petição inicial, a parte au-
tora provou que, desde o ano de 2009, servidores da Polícia Civil 
de Ariquemes são expostos a pólvora, solventes, armas de fogo, 
dentre outros.
O requerido impugnou o laudo apresentado sob a alegação de que 
é referente a período anterior ao laborado pela parte autora. Contu-
do, não houve a apresentação de nenhum laudo pericial pelo Esta-
do de Rondônia que fosse capaz de demonstrar que as circunstân-
cias apresentadas no laudo que ampara a inicial se modificaram.
Nesse sentido, como o laudo pericial apresentado é revestido dos 
requisitos legais e por isso goza de presunção de veracidade e le-
gitimidade, entendo que somente pode ser rejeitado quando existir 
prova robusta de sua incorreção, especialmente se tal documento 
encontrar respaldo em outras provas nos autos.

Como nada há nos autos para ilidir a presunção de legalidade do 
laudo formalmente elaborado, por profissional competente, há de 
se reconhecer a veracidade das informações neles consignadas.
Logo, conclui-se facilmente que a parte autora faz jus ao recebi-
mento do adicional de periculosidade compreendido no período 
de julho de 2014 a março de 2015 em seu favor, face à função 
por ela desempenhada.Quanto ao valor devido, a Lei Estadual n° 
2165/2009 previa à época que o adicional periculosidade deveria 
ser pago no importe de 30% sobre o vencimento básico do ser-
vidor. Nesse sentido:Art. 1º. A concessão do adicional de insalu-
bridade, de periculosidade e de atividade penosa aos servidores 
públicos da administração direta, das autarquias e das fundações 
públicas do Estado passa a ser aplicada mediante a presente Lei.
§ 1º. O servidor que habitualmente trabalhe em locais insalubres 
ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou 
com risco de contágio, ou, ainda, que exerça atividade penosa fará 
jus em cada caso a adicional de insalubridade, periculosidade ou 
a adicional por atividades penosas dos termos, condições e limites 
fixados nesta Lei.§ 2º. Os adicionais de que trata o caput deste 
artigo serão fixados nos percentuais e nas formas a seguir:
I - Insalubridade: deverá ser calculada com os seguintes índices:
a) 10% (dez por cento) grau mínimo;b) 20% (vinte por cento) grau 
médio; ec) 30% (trinta por cento) grau máximo;
II - Periculosidade: deverá ser calculada com o índice de 30% (trin-
ta por cento).§ 3°. A insalubridade terá como base de cálculo o 
valor correspondente a RS 500,00 (quinhentos reais) tendo como 
indexador o percentual correspondente ao aumento geral do ser-
vidor público e/ou outros índice adotado pela Administração Públi-
ca; a periculosidade e a penosidade terão como base de cálculo 
o valor correspondente ao vencimento básico do servidor público 
beneficiado.
§ 4º. O senador sujeito a mais de uma das condições de trabalho 
previstas neste artigo optará pelo adicional correspondente a uma 
delas, vedada, sob qualquer hipótese a acumulação. 
Dessa forma, a parte autora faz jus ao recebimento do adicional de 
periculosidade retroativo no grau máximo (30%) calculado sobre 
o seu vencimento básico a época, bem como deve incidir sobre o 
adicional de isonomia, porquanto esta verba específica foi incor-
porada ao vencimento dos policiais civis e, nesta qualidade urge 
seja efetivada a incidência do adicional de periculosidade sobre o 
vencimento básico e sobre a isonomia.
Posto isso, CONDENO o Estado de Rondônia a efetuar o paga-
mento em favor da parte autora, do adicional de periculosidade em 
grau máximo (30%) de maneira retroativa, relativamente ao perío-
do reclamado na inicial, conforme laudo pericial que instrui a exor-
dial, respeitando o prazo prescricional e a data da posse e efetivo 
exercício.
Por fim, havendo comprovação de que a parte autora recebeu adi-
cional de insalubridade em aludido período, desde já autorizo a 
compensação dos valores recebidos a este título.
O montante da condenação deverá ser pago com juros aplicados 
à caderneta de poupança contados a partir da citação, nos termos 
do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela 
Lei 11.960/2009 e correção monetária calculada com base no Ín-
dice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde o 
ajuizamento do pedido
Sem custas e sem verbas honorárias, conforme dispõem os arts. 
54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c 27 da Lei 12.153/09.
Cumpra-se servindo-se a presente Decisão como Mandado/Ofício/
Carta de Intimação/Carta Precatória/Notificação para seu cumpri-
mento.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Transitada em julgado a Sentença, se nada for requerido pelas par-
tes, arquive-se.
Ariquemes–RO; data e hora certificado no sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - 7013700-65.2019.8.22.0002
AUTOR: ANTONIO PEREIRA DE BARROS CPF nº 265.333.188-
88, RUA CECÍLIA MEIRELES 3880, TEL. 99983-5206 SETOR 06 
- 76873-632 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ADVOGADO DO AUTOR: 
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CE-
RON CNPJ nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA DOS IMIGRANTES 
4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 
- PORTO VELHO - RONDÔNIAADVOGADO DO REQUERIDO: 
ENERGISA RONDÔNIA, ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO 
OAB nº RO635
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de ação interposta por ANTONIO PEREIRA DE BARROS 
em face de CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A e ENER-
GISA S.A.
Segundo consta na inicial, no dia 13/09/2019 a parte autora solici-
tou junto a requerida a ligação da unidade consumidora. Todavia, 
inobstante tenha decorrido o prazo estipulado pela requerida no dia 
18/09/2019, o serviço não foi realizado.
Assim, como a ligação de energia elétrica na residência da par-
te autora apresentava prazo final o dia 18/09/2019 e até o dia 
27/09/2019 não havia sido realizado a prestação de serviços, in-
gressou com a presente tencionando, via antecipação da tutela, o 
fornecimento de energia elétrica. No mérito, requereu a confirma-
ção da tutela antecipada e o recebimento de indenização pelos da-
nos morais sofridos em razão da ausência de prestação do serviço 
essencial de energia elétrica.
Para amparar o pedido juntou documento de identidade, protoco-
los, contrato, dentre outros.
Citada a requerida pugnou pela improcedência da inicial.
Conforme narrativa dos fatos, resta patente que a questão dos au-
tos reflete uma relação de consumo, em que a responsabilidade 
do fornecedor é de natureza objetiva, somente dela se exonerando 
acaso prove que o defeito inexistiu na prestação de serviço, ou a 
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
A responsabilidade da pessoa jurídica em face dos atos realizados 
por seus prepostos regula-se pela teoria objetiva, de forma que 
basta a prova da conduta, do dano e do nexo de causalidade para 
configurar-se o dever de indenizar.
O art. 6°, VI e VIII do CDC esclarece ser direito básico do consumi-
dor a efetiva prevenção e reparação de danos a si causados, com 
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 
ônus da prova a seu favor, a critério do juiz.
No mérito, a ação é procedente.
A irregularidade da conduta adota pela requerida é evidente, em 
especial pelo fato de privar a parte autora de utilizar-se de serviço 
essencial de fornecimento de energia elétrica o qual só é possível 
através de contrato sinalagmático junto a requerida que detêm a 
qualidade de distribuidora do serviço de energia elétrica.
Com efeito, a CERON apresentou contestação e como no direito 
consumerista, vigora a inversão do ônus da prova, cabia à CERON 
provar que a residência da parte autora não preenche os requisitos 
necessários para receber o fornecimento de energia elétrica, bem 
como os serviços foram prestados de forma e nos prazos estipula-
dos em lei, o que não se verificou nos autos.Insta observar que o 
serviço de fornecimento de energia elétrica apenas foi realizado em 
razão da ordem judicial a pedido da parte autora via antecipação de 
tutela, face a demora da requerida em desempenhar espontanea-
mente a responsabilidade obrigacional contratual realizada entre as 
partes, de forma a demonstrar o desinteresse da requerida perante 
seus consumidores.Nos termos do parágrafo XVII do artigo 2º da 
Resolução 414/2010 da ANEEL consumidor é toda “pessoa física 
ou jurídica, de direito público ou privado, legalmente representada, 
que solicite o fornecimento, a contratação de energia ou o uso do 

sistema elétrico à distribuidora, assumindo as obrigações decor-
rentes deste atendimento à(s) sua(s) unidade(s) consumidora(s), 
segundo disposto nas normas e nos contratos”.Portanto a parte 
autora é parte legítima para pleitear o fornecimento de energia elé-
trica em sua residência e por conseguinte, por força do parágrafo 
XXV do mesmo artigo, a requerida é “agente titular de concessão 
ou permissão federal para prestar o serviço público de distribuição 
de energia elétrica”.Quanto ao prazo para atender o pedido de for-
necimento de energia elétrica o artigo 31 da resolução supracitada 
dispõe o seguinte:
Art. 31. A ligação de unidade consumidora deve ser efetuada de 
acordo com os prazos máximos a seguir fixados:
I - 2 (dois) dias úteis para unidade consumidora do grupo B, locali-
zada em área urbana;
II - 5 (cinco) dias úteis para unidade consumidora do grupo B, loca-
lizada em área rural; e
III - 7 (sete) dias úteis para unidade consumidora do grupo A.
Parágrafo único. Os prazos fixados neste artigo devem ser conta-
dos a partir da data da aprovação das instalações e do cumprimen-
to das demais condições regulamentares pertinentes.
Por outro lado, o artigo 27 da mesma resolução prevê a obriga-
toriedade da distribuidora em cientificar o interessado quanto ne-
cessidade de se fazer adequações para iniciar o fornecimento de 
energia elétrica. 
Como a requerida não realizou a vistoria pretendida pela parte au-
tora, tem-se que não há adequação necessária a ser realizada pela 
autora.
Portanto, é certo o direito da parte autora em ter garantido o for-
necimento de energia elétrica em sua residência por tratar-se de 
serviço essencial e por não ter a requerida demonstrado nos autos 
qualquer impedimento que pudesse se sobrepor a esse direito.
No tocante ao DANO MORAL face a ausência do fornecimento de 
energia elétrica, verifico que o pedido merece ser acolhido.
Os documentos juntados com a inicial evidenciam que a autora 
protocolizou requerimento junto a requerida para que fosse insta-
lada unidade consumidora em sua residência, no entanto, esses 
mesmos documentos atestam que a autora permaneceu por vários 
dias sem energia elétrica, tendo o fornecimento sido estabelecido 
somente por ocasião da decisão que antecipou os efeitos da tutela.
Portanto, a conduta da requerida restou amplamente demonstrada 
nos autos já que sem justo motivo deixou de atender a solicitação 
da autora, deixando-a sem o fornecimento de serviço essencial.
Seja como for, a requerida teve oportunidade de se manifestar e 
impugnar as alegações expendidas pela parte autora, no entanto, 
quedou-se inerte, já que não apresentou contestação impugnando 
especificadamente o direito do autor.
O dano causado pela conduta da requerida está comprovado por 
meio dos documentos juntados com a inicial que comprovam a au-
sência do fornecimento de energia elétrica sem justo motivo.
Independentemente dessas provas, é sabido que a falta da energia 
elétrica, gera desconforto, prejuízos econômicos e à saúde, cons-
trangimentos perante vizinhos e conhecidos, chateação e irritação 
que abala toda a estrutura da pessoa e da família onde ela está 
alicerçada, dispensando assim, provas nesse sentido.
Há inclusive entendimento jurisprudencial nesse sentido. Vejamos:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. 
PEDIDO DE LIGAÇÃO. DEMORA. DANOS MORAIS OCORREN-
TES. O autor requer indenização por danos morais decorrentes da 
demora na ligação de energia elétrica no imóvel por ele alugado. 
A solicitação foi feita em 19/10/2012 e, em que pese decorridos 
todos os prazos previstos no art. 31, da Resolução 414/2010, os 
quais vão de dois a sete dias úteis do pedido, obteve o consumidor 
a diligência tão somente em 01/11/2012, em razão do cumprimento 
da medida liminar deferida nos autos. Assim, sendo o fornecimento 
de energia elétrica considerado um serviço essencial e, não ha-
vendo qualquer justificativa plausível para o atraso, resta carac-
terizada a falha na prestação de serviços pela demora no atendi-
mento à ligação solicitada, restam caracterizados os danos morais 
pretendidos (grifado). Entretanto, o quantum indenizatório fixado 
em R$ 4.000,00 comporta redução para R$ 2.000,00, diante dos 
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princípios da proporcionalidade e razoabilidade frente às circuns-
tâncias do caso concreto, bem como para adequar-se aos parâme-
tros utilizados pelas Turmas Recursais Cíveis em casos análogos. 
RECURSO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 
71004737672, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 
Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 06/05/2014) (TJ-RS - Re-
curso Cível: 71004737672 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de 
Julgamento: 06/05/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de 
Publicação: Diário da Justiça do dia 08/05/2014).
Por fim, o nexo de causalidade entre a conduta e o dano está com-
provado por meio dos documentos que evidenciaram que os da-
nos morais sofridos pela autora foram causados pela conduta da 
CERON.Não se discute sobre a culpa da requerida, já que nesse 
caso se aplica a teoria objetiva da culpa, expressa nos arts. 932, 
III e 933 do CC. Mesmo que fosse o caso de se perquirir sobre a 
culpa, ainda assim seria o caso de atribuir à requerida a responsa-
bilidade, pois os seus prepostos agiram com evidente negligência 
e imprudência ao procederem o corte do fornecimento de ener-
gia elétrica em razão de faturas inadimplidas pelo antigo inquilino.
Dessa forma, não pairam dúvidas de que a conduta da requerida 
gerou abalo moral passível de reparação.Logo, estão presentes os 
elementos do dever de indenizar, quais sejam, a ação, o dano e o 
nexo de causalidade, consubstanciados no artigo 186 do Código 
Civil: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que ex-
clusivamente moral, comete ato ilícito”. A esse respeito, o art. 927, 
caput, do mesmo Diploma Legal dispõe acerca da obrigação de 
indenizar imposta àquele que agiu ilicitamente: “Aquele que, por 
ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 
repará-lo”.Na fixação do quantum, levo em consideração a conduta 
lesiva da requerida consistente na ausência do fornecimento de 
energia elétrica, a capacidade econômica das partes e a extensão 
do dano, o qual se agravou em razão do não cumprimento da or-
dem judicial emanada nestes autos, entendendo razoável fixar a 
quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Posto isto, confirmo a antecipação da tutela e no mérito julgo pro-
cedente o pedido para o fim de determinar que a requerida CEN-
TRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. proceda com o necessá-
rio para garantir o fornecimento de energia elétrica na residência 
da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezen-
tos reais) até o limite de vinte salários-mínimos. Por conseguinte, 
CONDENO a requerida CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA 
S.A. a pagar em favor da parte autora o importe de R$ 6.000,00 
(seis mil reais) a título de danos morais, extinguindo o processo 
com resolução do mérito.
Registre-se que, em ação indenizatória por danos morais, o termo 
inicial para incidência dos juros de mora é a data do evento danoso, 
em aplicação à Súmula 54 do STJ. Já a correção monetária deve 
incidir desde a data do julgamento em que a indenização foi arbi-
trada, de acordo com a súmula 362 do STJ.
Sem custas e sem verbas honorárias.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se a parte requerida, para cumprir a determinação acima em 
15 dias pena de multa de 10% como determina o artigo 523 §1º do 
CPC em vigor.
Após o trânsito em julgado, se nada for requerido pelas partes, 
arquivem-se os autos.
Cumpra-se servindo-se a presente como Comunicação/Carta de 
Citação/Carta de Intimação/Mandado/Ofício/Carta Precatória.
Ariquemes, data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

7011794-40.2019.8.22.0002
Indenização por Dano Material
REQUERENTE: FABIANO BARREIROS DOS SANTOS CPF nº 
700.384.342-02, AVENIDA RIO PARDO 1257, - DE 1108 A 1458 - 
LADO PAR SETOR 02 - 76873-078 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: LUIZ EDUARDO FOGACA OAB 
nº RO876

REQUERIDO: GILVAN ROSA DE AGUIAR & CIA LTDA - ME CNPJ 
nº 08.437.173/0001-83, AVENIDA CANAÃ 3358, - DE 3086 A 3354 
- LADO PAR SETOR 01 - 76870-078 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. 
Trata-se de ação consumerista interposta por FABIANO BARREI-
ROS DOS SANTOS em face de GILVAN ROSA DE AGUIAR & CIA 
LTDA – ME (PORTAL CELULARES).
De acordo com a inicial, o consumidor ocupou-se em comprar e 
pagar o valor de R$ 1.511,29 (mil quinhentos e onze reais e vinte e 
nove centavos), para a aquisição de um aparelho celular da marca 
LG K-10 K 430 16G 4G TV Dual Chip DOURADA QUADRIBAND 
n.º série 352860086026094.
Consta ainda que em razão de defeito apresentado do aparelho ce-
lular, em 03/06/2019 deixou o aparelho sob os cuidados da empre-
sa requerida a fim que a assistência técnica efetuasse o conserto 
no display e touch, no entanto, até a presente data a requerida não 
procedeu a devolução do produto. 
Face o exposto, como o produto defeituoso não foi reparado tam-
pouco devolvido, ingressou a parte autora com a presente tencio-
nando a restituição do valor pago pelo produto, bem como a res-
tituição da quantia de R$ 100,00 (cem reais) dada como entrada 
pela prestação de serviço não efetuada pela requerida.
Apesar de citada e intimada a parte requerida não compareceu na 
audiência realizada no curso do processo, nem apresentou contes-
tação. Nesse sentido, a ausência de contestação aos autos corro-
bora a decretação de revelia da parte requerida porquanto assim 
prevê o artigo 344 do Código de Processo Civil, a saber: “Se o réu 
não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão ver-
dadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”.
Desse modo, decreto a REVELIA da parte requerida, com as con-
sequências a ela inerentes.
O artigo 373 do Código de Processo Civil dispõe no inciso II que o 
ônus da prova incumbe “ao réu, quanto à existência de fato impedi-
tivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Portanto, como a parte requerida é revel e nesse sentido não pro-
duziu nenhuma prova em contraposição as alegações contidas na 
inicial, tem-se que desincumbiu-se do ônus que lhe cabia, ense-
jando o reconhecimento como verdadeiros dos fatos alegados no 
pedido inicial, nada havendo a infirmar tal convicção.
Pois bem. A responsabilidade da pessoa jurídica em face dos atos 
realizados por seus prepostos regula-se pela teoria objetiva, de for-
ma que basta a prova da conduta, do dano e do nexo de causalida-
de para configurar-se o dever de indenizar. 
O art. 6°, VI e VIII do CDC esclarece ser direito básico do consu-
midor a efetiva prevenção e reparação de danos morais a si cau-
sados, com facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 
inversão do ônus da prova a seu favor. 
Nesse caso, a presunção de vulnerabilidade da parte autora na 
relação jurídica acarreta sua hipossuficiência técnica. Por conta 
disso, cabia à requerida demonstrar a lícita origem de seus atos.
Conforme se verifica, a requerida é revel não se desincumbindo do 
ônus que lhe cabe a teor do art. 373, inciso II, NCPC. 
Dessa forma, como restou comprovado a aquisição do aparelho 
celular (ID: 29940475), entrega do bem aos cuidados da requerida 
(ID: 29940475) e ainda ausência de reparação e devolução do bem 
sem que houvesse justo motivo, somando ao fato de que a parte 
requerida não apresentou provas que descaracterizasse a falha na 
prestação do serviço, resta configurado o dever de indenizar.
Esse é o entendimento da jurisprudência atual. Em verdade:
RECURSO INOMINADO. NOTEBOOK. DEFEITO. NÃO DEVOLU-
ÇÃO DO BEM PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DANO MATERIAL 
E MORAL. Não tendo sido devolvido o produto pela assistência 
técnica, é devida a devolução do valor pago pelo mesmo. O dano 
moral nos casos de descumprimento contratual não é in re ipsa, 
havendo necessidade de prova da situação excepcional a fim de 
configurar o abalo aos atributos de personalidade. Prova não pro-
duzida nos autos e que competia à autora. É de se ressaltar, ainda, 
os inúmeros contatos da requerida com a autora, inclusive com 
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proposta de recompra do bem defeituoso. De qualquer sorte, au-
sente recurso da ré é de ser mantido o valor fixado a título e danos 
morais na sentença (R$ 2.200,00), não havendo falar em majora-
ção. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO 
DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71003390291, Primeira Turma 
Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Jul-
gado em: 12-07-2012)
RECURSO INOMINADO. PETIÇÃO DE BALCÃO. PRETENSÃO 
INDENIZATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. VÍCIO 
DE PRODUTO. NOTEBOOK. PRODUTO ENVIADO À ASSITÊN-
CIA TÉCNICA E NÃO DEVOLVIDO. AUSÊNCIA DE CONSERTO 
NO PRAZO LEGAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR DESEMBOLSA-
DO NA AQUISIÇÃO DA MERCADORIA. LEGITIMIDADE PASSIVA 
DO COMERCIANTE, QUE COLOCA O PRODUTO NO MERCADO 
E INTEGRA A CADEIA DE CONSUMO. INTELIGÊNCIA DO ART. 
18 DO CDC. ALEGAÇÃO DE EXTRAVIO O PRODUTO PELA AS-
SISTÊNCIA TÉCNICA NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS. CO-
MERCIANTE QUE RESPONDE SOLIDARIAMENTE PELA RES-
TIUIÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO PELO CONSUMIDOR. 
DANO MORAL INOCORRENTE. DESCUMPRIMENTO CONTRA-
TUAL QUE NÃO GERA DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA 
REFORMADA TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A PRETENSÃO 
INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71008206518, 
Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia 
Maria Pires Tedesco, Julgado em: 24-05-2019)
Portanto, devidamente comprovada a conduta em juízo, resta ve-
rificar a ocorrência de prejuízos, sejam eles de ordem material ou 
imaterial, bem como o nexo de causalidade entre a conduta prati-
cada e os prejuízos que a parte conseguir comprovar.
Restou incontroverso nos autos a regularidade da contratação en-
tre as partes litigantes, ante a ordem de serviço n.° 0470 anexa 
ao ID: 29940475 e na inicial a parte autora afirmou que não lhe foi 
devolvido o bem adquirido. Inobstante isso, não há provas do adim-
plemento dessa obrigação por parte da empresa, ao passo que 
vigora a boa fé do consumidor que ingressou em juízo justamente 
porque não recebeu o produto objeto do negócio jurídico entre as 
partes.
O artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor prevê que “toda 
informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por 
qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos 
e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a 
fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser 
celebrado”.
Conforme previsão do artigo 35 do Código de Defesa do Consu-
midor, havendo recusa no cumprimento de oferta, apresentação 
ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e a sua 
escolha: exigir o cumprimento forçado da obrigação, aceitar outro 
produto ou prestação de serviço equivalente ou rescindir o contra-
to, com direito a restituição de quantia eventualmente antecipada, 
monetariamente atualizada, e a perdas e danos.
Como a autora requereu a restituição do valor pago e nesse senti-
do demonstrou ter pago a quantia de R$ 1.511,29 (mil quinhentos 
e onze reais e vinte e nove centavos), para a aquisição de aparelho 
celular, e ainda ter pago à requerida o importe de R$ 100 (cem re-
ais), a parte autora faz jus a restituição de referido valor acrescido 
de juros e correções monetárias.
Sendo assim, a requerente faz jus ao ressarcimento do importe de 
R$ 1.611,29 (mil seiscentos e onze e vinte e nove centavos), acres-
cido de juros de 1% desde a citação e correção monetária desde a 
data do evento danoso.
Posto isso, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Ci-
vil, julgo PROCEDENTE o pedido e condeno a requerida GILVAN 
ROSA DE AGUIAR & CIA LTDA – ME a proceder a restituição do 
valor pago pela autora no importe de R$ 1.611,29 (mil seiscentos 
e onze e vinte e nove centavos), acrescido de juros de 1% desde a 
citação e correção monetária da data do evento danoso, extinguin-
do o processo com resolução do mérito.
Sem custas e sem verbas honorárias.

P. R.I.
Intime-se a parte requerida para cumprir a determinação acima em 
15 dias pena de multa de 10% descrita no art. 523, §1º do CPC.
Após o trânsito em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os 
autos.
CUMPRA-SE SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO/OFÍ-
CIO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA DE INTIMAÇÃO.
Ariquemes – RO; data e horário registrados via sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - 7013202-66.2019.8.22.0002
REQUERENTE: JUAREZ LUCIO MENDES CPF nº 419.904.042-
00, LINHA CP72 CA 16 LOTE 81 GLEBA 02 181 AREA RURAL 
- 76864-000 - CUJUBIM - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: NATHALIA TOMAZ BRASIL 
OAB nº RO9498, VANYA HELENA FERREIRA BRASIL TOMAZ 
DOS SANTOS OAB nº RO105225ADVOGADO DO REQUEREN-
TE: NATHALIA TOMAZ BRASIL OAB nº RO9498, VANYA HELE-
NA FERREIRA BRASIL TOMAZ DOS SANTOS OAB nº RO105225
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON CNPJ nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA JUSCELINO 
KUBITSCHEK 1966, - DE 1560 A 1966 - LADO PAR SETOR 02 
- 76873-238 - ARIQUEMES - RONDÔNIAADVOGADO DO RE-
QUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA, MARCIO MELO NOGUEIRA 
OAB nº RO2827
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Inicialmente importa analisar as preliminares arguidas pela CEN-
TRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A – CERON em sua con-
testação.Preliminarmente, a requerida arguiu a prescrição sob o 
argumento de que decorreu o prazo previsto no artigo 206, § 3º IV 
do Código Civil. Ocorre que referida alegação não merece pros-
perar. Explico.Conforme entendimento jurisprudencial, no caso em 
tela, ou seja, rede elétrica custeada pela parte autora incorporada 
ao patrimônio da empresa concessionária do serviço, o prazo pres-
cricional aplicado é o quinquenal, disposto no artigo 206, §5º, I, do 
Código Civil (tendo-se em vista, ainda, a regra de transição):
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE REDE 
DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔ-
NIO DA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA. PRESCRI-
ÇÃO. PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 206 , § 5º , I DO 
CC/2002 . REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO MESMO 
DIPLOMA LEGAL. POSIÇÃO DO STJ FIRMADA EM JULGAMEN-
TO DE RECURSO REPETITIVO. RECONHECIMENTO DA PRES-
CRIÇÃO DE OFÍCIO, COM A MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊN-
CIA. (TJ-PR - Apelação Cível AC 7250315 PR 0725031-5 (TJ-PR).
Ademais, com fulcro no art. 189 do Código Civil, o qual dispõe que 
“a pretensão nasce com a violação do direito substantivo”, o prazo 
prescricional somente começa a correr a partir da data em que os 
bens custados pelo requerente e foram incorporados ao patrimônio 
da concessionária, pois deste fato resulta a violação ao direito, no 
caso em tela, há aproximadamente três anos.De igual modo sus-
citou a ilegitimidade da parte autora sob o fundamento de que a 
parte autora não comprovou ter custeado a rede elétrica discutida 
nos autos. Bem como arguiu carência de ação por falta de interes-
se de agir da parte autora, haja vista não ter esgotado todas as 
vias administrativas junto à requerida. Ocorre que essas alegações 
se confundem com o mérito pois tratam-se de alegações fáticas 
que dependem de análise probatória. Assim, afasto as preliminares 
arguidas pela defesa e passo à análise do mérito.No mérito, trata-
-se de pedido de obrigação de fazer c/c indenização por danos 
materiais ajuizados em face de ELETROBRAS/CERON – CEN-
TRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A tencionando o reembolso 
de valor despendido com a construção de rede elétrica em pro-
priedade rural, bem como a formalização da incorporação da rede 
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supracitada.Segundo consta na inicial, a parte autora JUAREZ LÚ-
CIO MENDES construiu uma subestação de 05 KvA, situada na 
linha CP 72/CA 16 Lote 181, Gleba 02, Cujubim/RO, sendo que 
a parte requerida passou a prestar manutenção na rede construí-
da pela parte autora como se sua fosse, tendo ocorrido portanto, 
a incorporação da rede elétrica sem observância do disposto na 
Resolução 229/2006 da ANEEL.Consta ainda que a parte autora 
construiu a subestação nos moldes estabelecidos pela CERON/
ELETROBRAS, a qual aprovou o projeto e procedeu a instalação 
do serviço, contudo, até o momento não efetuou a restituição do 
valor dispendido para construção da subestação. Para comprovar 
o alegado juntou documentos conforme inicial.
Citada, a requerida apresentou contestação requerendo em suma 
a improcedência da inicial sob o argumento de que não houve a in-
corporação da rede elétrica. Argumentou ainda que, a parte autora 
não provou os fatos alegados, bem como, não provou ter sofrido 
qualquer dano material decorrente de ato da requerida.
Ocorre que os documentos juntados com a inicial comprovam a 
construção da rede de energia elétrica na propriedade da parte au-
tora e a incorporação por parte da requerida. Não restam dúvidas 
de que a requerida se beneficiou da estrutura construída pela parte 
autora para o fornecimento de energia elétrica na região onde re-
side. 
De outro lado, a requerida nada provou. Suas alegações vieram 
aos autos destituídas de provas, de modo que não há como acatar 
o alegado. 
Seja como for, a requerida passou a gerir a rede elétrica construí-
da pela parte autora como se sua fosse, sem contudo indenizá-la 
pelos valores despendidos. Os documentos comprovam a um só 
tempo, que a parte autora construiu uma subestação de energia 
elétrica em sua propriedade rural, e que a parte requerida, após a 
construção incorporou a rede elétrica sem qualquer formalização e 
indenização.
Assim, a devolução dos valores despendidos com a construção da 
rede de energia elétrica é perfeitamente cabível, visto que as ins-
talações passaram a integrar o patrimônio da concessionária CE-
RON, a qual explora atividade lucrativa.
Portanto, esta tem o dever de indenizar a parte autora, pena de 
enriquecimento sem causa, especialmente porque restou compro-
vado nos autos que a parte autora arcou com todos os custos para 
elaboração de projeto e construção de rede elétrica na zona rural e 
a requerida incorporou referida rede sem indenizar a parte autora 
ou formalizar a incorporação.
Atualmente a Jurisprudência do reconhece o direito à indenização:
“Restituição de valores. Rede elétrica rural. Construção. Recursos 
particulares. Apropriação pela concessionária. Prescrição quinque-
nal. Ação procedência. Valor. Reparação integral. É de cinco anos 
o prazo de prescrição para o ressarcimento de valores dispendi-
dos na construção de rede particular de energia elétrica apropriada 
pela concessionária de serviço público para expansão de programa 
de eletrificação de propriedades rurais. É devido o ressarcimento 
dos valores gastos pelo particular para construção de rede rural 
particular de energia elétrica se ocorrer a incorporação desta pela 
concessionária pública do serviço de energia elétrica, cujo valor 
deve ser pago devidamente corrigido e com juros de mora, em fun-
ção da vigência em nosso sistema do princípio da reparação inte-
gral” (TJRO, Apelação 01003969720088220007, Rel. Des. Marcos 
Alaor D. Grangeia, j. em 19/10/2011). “CERON. CONSTRUÇÃO 
DE REDE ELÉTRICA RURAL. RECURSOS PARTICULARES. DE-
VER DA CONCESSIONÁRIA RESTITUIR INTEGRALMENTE O 
VALOR” (TJRO, Turma Recursal de Porto Velho; Recurso Inomi-
nado n° 1001703-31.2012.8.22.0004, Relatora Juíza Euma Men-
donça Tourinho, j. em 08.10.2014).
Assim, ante o consolidado entendimento jurisprudencial e conside-
rando-se que a CERON não impugnou especificamente as alega-
ções da parte autora, restou evidenciada a sua responsabilidade 
de incorporar a subestação em seu patrimônio em razão da natu-
reza do serviço público, e consequentemente, o dever de indenizar 
a parte autora pelas despesas de aquisição e instalação da rede 
elétrica, urgindo analisar apenas o quantum devido.

De acordo com o art. 3º da Resolução Normativa N° 229, de 8 de 
agosto de 2006, “as redes particulares que não dispuserem de ato 
autorizativo do Poder Concedente, na forma desta Resolução, de-
verão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva concessionária 
ou permissionária de distribuição que, a partir da efetiva incorpora-
ção, se responsabilizará pelas despesas de operação e manuten-
ção de tais redes”. Nos termos do § 1° do art. 9º da Resolução, para 
obter o valor do ressarcimento ao proprietário da rede particular, a 
concessionária ou permissionária de distribuição deverá: I - calcu-
lar o encargo de responsabilidade da concessionária ou permissio-
nária de acordo com as regras vigentes à época da construção da 
rede; II - utilizar a Tarifa Fiscal estabelecida no § 2° deste artigo, 
atualizado-a anualmente por meio do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo – IPCA; e III - calcular o valor do ressarcimento 
ao proprietário da rede particular, considerando a depreciação dos 
ativos, por meio de fórmula própria.
Como visto, a Resolução determina que o valor da indenização 
leve em conta o valor vigente à época da construção da subesta-
ção, com atualização pelo índice do IPCA. Ocorre que a determi-
nação da ANEEL não vincula o Judiciário e se presta meramente a 
regulamentar a questão no âmbito administrativo. Dessa forma, a 
CERON/ELETROBRAS deve se nortear pela Resolução 229/06 da 
ANEEL para de forma administrativa, apurar, calcular e indenizar 
aqueles que construíram redes elétricas/subestações que foram in-
corporadas pela concessionária.
No entanto, caso a concessionária de energia não promova a in-
denização com base nos critérios da ANEEL, cabe à parte promo-
ver ação judicial para que no bojo do processo judicial, seja apu-
rado o valor.Os documentos juntados demonstram que na época 
da construção da subestação a parte autora realizou e pagou por 
um projeto de engenharia, bem como, todos os gastos inerentes 
a construção da rede elétrica.Ora, se a energia foi fornecida na 
região, é óbvio que o projeto elétrico foi executado e a subestação 
foi construída. É público e notório que o Governo Federal expan-
diu o fornecimento da energia elétrica para a zona rural há pouco 
tempo, de modo que há 08, 10 anos, os proprietários de imóveis 
rurais que queriam ter acesso à energia elétrica precisavam, com 
recursos próprios, construir subestações em suas propriedades e 
imediações, a fim de assegurar o fornecimento de energia elétrica.
Dessa forma, os documentos juntados na inicial corroboram esse 
conhecimento público, qual seja, que a parte autora fez um projeto, 
executou o mesmo e construiu uma subestação para ter acesso à 
energia, a qual foi efetivamente fornecida. 
Por fim, a parte autora foi diligente em juntar orçamento demons-
trando os valores gastos para a construção de sua subestação. 
A CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A - CERON teve 
acesso a esses documentos e os impugnou de forma genérica. 
Do mesmo modo, a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A 
- CERON não juntou NENHUM documento demonstrando que o 
orçamento/projeto está equivocado ou fora da realidade.
Por tudo isso, fixo o dano material no valor do orçamento junta-
do na inicial. Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado 
para condenar a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A – 
CERON a indenizar a parte autora JUAREZ LÚCIO MENDES no 
importe de R$ 12.257,53 (doze mil, duzentos e cinquenta e sete 
reais e cinquenta e três centavos), a título de danos materiais, refe-
rente às despesas comprovadas com a construção da rede particu-
lar de energia elétrica em sua propriedade, cujos valores deverão 
ser acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção 
monetária a partir da citação válida, bem como, determino que a 
CERON/ELETROBRAS proceda à incorporação da referida rede 
elétrica ao patrimônio da concessionária.
Sem honorários e sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se a requerida para efetuar o pagamento no prazo de 15 
(quinze) dias sob pena de acréscimo de 10% conforme art. 523, § 
3º do CPC. 
Transitada em julgado, sem o cumprimento voluntário da sentença 
e caso requerido pela parte autora, inicie-se a execução.
Se nada for requerido, arquive-se o feito.
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Cumpra-se servindo-se a presente Decisão como Mandado/Ofício/
Carta de Intimação/Carta Precatória/Notificação para seu cumpri-
mento.
Ariquemes/RO; data e horário registrados pelo sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - 7013928-40.2019.8.22.0002
REQUERENTE: JAIR ANTONIO TIECHER CPF nº 501.912.689-
68, AVENIDA CAPITÃO SÍLVIO 2667, - DE 2491 A 2705 - LADO 
ÍMPAR ÁREAS ESPECIAIS 01 - 76870-011 - ARIQUEMES - RON-
DÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: RAFAEL LEMOS REZENDE 
OAB nº RO9193, SEM ENDEREÇO
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CE-
RON CNPJ nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA JUSCELINO KU-
BITSCHEK 1966, - DE 1560 A 1966 - LADO PAR SETOR 02 - 
76873-238 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA, AVENI-
DA JUSCELINO KUBITSCHEK 1966, - DE 1560 A 1966 - LADO 
PAR SETOR 02 - 76873-238 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, RO-
CHILMER MELLO DA ROCHA FILHO OAB nº RO635, AV. SETE 
DE SETEMBRO 2233 - 76935-000 - SÃO FRANCISCO DO GUA-
PORÉ - RONDÔNIA, MARCIO MELO NOGUEIRA OAB nº RO2827, 
RUA SALGADO FILHO 2686, - DE 2365/2366 A 2704/2705 SÃO 
CRISTOVÃO - 76804-054 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
JAIR ANTONIO TIECHER ingressou com a presente AÇÃO DE IN-
DENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de ELETROBRAS 
- CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A - CERON tencio-
nando o recebimento de indenização pelos danos morais sofridos 
em razão da suspensão dos serviços de energia elétrica sem justo 
motivo.Segundo consta na inicial, a requerida procedeu a interrup-
ção dos serviços de energia elétrica no imóvel da parte autora sem 
justo motivo, uma vez que se encontra adimplente com suas obri-
gações contratuais face a requerida. Assim, afirma que a fatura 
questionada encontrava – se paga, de modo que não há alicerce 
à conduta da concessionária de serviços de energia elétrica.Des-
tarte, pugnou pela necessária reparação moral em virtude do ilícito 
praticado pela requerida.Citada a requerida apresentou contesta-
ção requerendo a improcedência da inicial.Como é cediço, a res-
ponsabilidade da pessoa jurídica em face dos atos realizados por 
seus prepostos regula-se pela teoria objetiva, de forma que basta 
a prova da conduta, do dano e do nexo de causalidade para confi-
gurar-se o dever de indenizar. De acordo com disposições contidas 
no Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade por falha 
na prestação de serviços opera-se independentemente da compro-
vação de culpa – Teoria do Risco do Negócio ou da Atividade.O 
artigo 6°, incisos VI e VIII do CDC, esclarece ser direito básico do 
consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos morais a si 
causados, com facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com 
a inversão do ônus da prova a seu favor.
Entre as partes litigantes há evidente relação consumerista e, 
portanto, aplicável a inversão do ônus probatório. Nesse caso, a 
presunção de vulnerabilidade do requerente na relação jurídica 
acarreta sua hipossuficiência técnica. Por conta disso, cabia à re-
querida demonstrar o não pagamento da fatura em questão.
No caso concreto, a controvérsia da lide reside em saber se a sus-
pensão dos serviços de energia elétrica fora realizada dentro do 
exercício regular de direito da requerida, ou não.No mérito, a ação 
é procedente.Com efeito, os documentos apresentadas nos au-
tos corroboram a alegação da parte autora de que não há débitos 
inadimplidos, tendo juntado comprovante de pagamento antes do 
vencimento da fatura questionada, portanto resta evidenciado que 
a a requerida suspendeu os serviços de energia elétrica sem justa 

causa, de modo que a autora permaneceu por dias sem energia 
elétrica, tendo o fornecimento sido estabelecido somente por oca-
sião da decisão que antecipou os efeitos da tutela.A parte requeri-
da não produziu prova alguma, o que enseja o julgamento do feito 
a partir das provas produzidas pela parte autora, as quais indicam a 
procedência do pedido inicial.Caso tivesse provado a existência do 
débito em aberto, sua conduta estaria justificada, mas como a parte 
requerida não juntou nenhuma prova concreta, urge seja aplicada a 
inversão do ônus da prova, presumindo-se que a parte autora teve 
a interrupção dos serviços de energia elétrica sem justa causa, 
de modo a ensejar a indenização por danos morais.Pelo exposto, 
no tocante ao DANO MORAL face a ausência do fornecimento de 
energia elétrica, verifico que o pedido merece ser acolhido.
Portanto, a conduta da requerida restou amplamente demonstrada 
nos autos já que sem justo motivo deixou de atender a solicitação 
da autora, deixando-a sem o fornecimento de serviço essencial.
O dano causado pela conduta da requerida está comprovado por 
meio dos documentos juntados com a inicial que comprovam a au-
sência do fornecimento de energia elétrica sem justo motivo.
Independentemente dessas provas, é sabido que a falta da energia 
elétrica, gera desconforto, prejuízos econômicos e à saúde, cons-
trangimentos perante vizinhos e conhecidos, chateação e irritação 
que abala toda a estrutura da pessoa e da família onde ela está 
alicerçada, dispensando assim, provas nesse sentido.
Por fim, o nexo de causalidade entre a conduta e o dano está com-
provado por meio dos documentos que evidenciaram que os danos 
morais sofridos pela autora foram causados pela conduta da CE-
RON.
Não se discute sobre a culpa da requerida, já que nesse caso se 
aplica a teoria objetiva da culpa, expressa nos arts. 932, III e 933 do 
CC. Mesmo que fosse o caso de se perquirir sobre a culpa, ainda 
assim seria o caso de atribuir à requerida a responsabilidade, pois 
os seus prepostos agiram com evidente negligência e imprudência 
ao procederem o corte do fornecimento de energia elétrica em ra-
zão de faturas inadimplidas pelo antigo inquilino.
Dessa forma, não pairam dúvidas de que a conduta da requerida 
gerou abalo moral passível de reparação.
Logo, estão presentes os elementos do dever de indenizar, quais 
sejam, a ação, o dano e o nexo de causalidade, consubstanciados 
no artigo 186 do Código Civil: “Aquele que, por ação ou omissão 
voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano 
a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 
A esse respeito, o art. 927, caput, do mesmo Diploma Legal dispõe 
acerca da obrigação de indenizar imposta àquele que agiu ilicita-
mente: “Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a 
outrem, fica obrigado a repará-lo”.
Na fixação do quantum, levo em consideração a conduta lesiva 
da requerida consistente na ausência do fornecimento de energia 
elétrica, a capacidade econômica das partes e a extensão do dano, 
entendendo razoável fixar a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Posto isso, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo 
Civil, julgo procedente o pedido para o fim de condenar a requerida 
CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A ao pagamento de R$ 
6.000,00 (seis mil reais) em favor da parte autora a título de danos 
morais, extinguindo o processo com julgamento do mérito.
Registre-se que, em ação indenizatória por danos morais, o termo 
inicial para incidência dos juros de mora é a data do evento danoso, 
em aplicação à Súmula 54 do STJ. Já a correção monetária deve 
incidir desde a data do julgamento em que a indenização foi arbi-
trada, de acordo com a súmula 362 do STJ.
Sem custas e sem verbas honorárias.
Publique-se.Registre-se.
Intime-se a parte requerida, para cumprir a determinação acima em 
15 dias pena de multa de 10% como determina o artigo 523 §1º do 
CPC em vigor.
Após o trânsito em julgado, se nada for requerido pelas partes, 
arquivem-se os autos.
Cumpra-se servindo-se a presente como Comunicação/Carta de 
Citação/Carta de Intimação/Mandado/Ofício/Carta Precatória.
Ariquemes, data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
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7014789-94.2017.8.22.0002
Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes
REQUERENTE: DORACY MARTINS FRANCA CPF nº 
438.088.832-00, RUA RIO CRESPO 2032 APOIO SOCIAL - 76873-
318 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: GUILHERME AZEVEDO MI-
RANDA MENDONCA OAB nº MT20683
REQUERIDO: Banco Bradesco S/A CNPJ nº 04130963945, BAN-
CO BRADESCO S.A., RUA BENEDITO AMÉRICO DE OLIVEIRA, 
S/N VILA YARA - 06029-900 - OSASCO - AMAPÁ
ADVOGADO DO REQUERIDO: WILSON BELCHIOR OAB nº 
AC4215
Relatório formal dispensável, nos termos do art. 38 da Lei n. 
9.099/95.
Trata-se de embargos de declaração opostos sob o fundamento 
de que a sentença de id. 30441612 indeferiu, sem justo motivo, o 
recebimento de honorários.
Dispõe o art. 48 da Lei n. 9.099/95: “Caberão embargos de decla-
ração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, con-
tradição, omissão ou dúvida”.
Infere-se que, de fato assiste razão ao embargante quanto à 
omissão relativa aos honorários pois, conforme acórdão de id. 
29722710, houve a condenação da parte requerida ao pagamento 
de honorários sucumbenciais no importe de 10% do valor da con-
denação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. 
Desta forma, conheço dos embargos, na forma do artigo 49 da Lei 
n. 9.0099/95, e acolho-os declarando e retificando, para incluir nos 
fundamentos da sentença as razões aqui discutidas. 
No mais, persiste a sentença tal como está lançada. 
Retifique-se o registro da sentença anterior, anotando-se. 
Por fim, ante o requerimento de prosseguimento do feito para pa-
gamento do valor remanescente, determino a intimação da parte 
requerida para comprovar o respectivo pagamento do valor rema-
nescente atinente a condenação no prazo máximo de 10 (dez) dias, 
sob pena de efetivação de penhora BACEN JUD em seu desfavor e 
ulterior liberação do valor à parte autora.
Em caso de pagamento até o decurso do prazo ora concedido, des-
de já autorizo a expedição de Alvará em favor da parte autora e na 
sequência, determino que a parte autora seja intimada, por seu(a) 
advogado(a) constituído(a), para acessar o documento via sistema 
PJE e providenciar a respectiva impressão.
Ocorrendo a apresentação de impugnação pela parte requerida, 
intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos no prazo de 
10 (dez) dias, devendo para tanto requerer o que entender de di-
reito, pena de prosseguimento do feito no valor apontado na im-
pugnação.
Existindo concordância da parte autora em relação ao valor apon-
tado pela requerida na impugnação, intime-se para realizar o paga-
mento do valor reconhecido no prazo de 05 (cinco) dias.
Caso haja discordância da parte autora com a impugnação apresen-
tada, remetam-se os autos à Contadoria para elaboração de cálcu-
lo e após, dê-se vistas as partes para manifestação no prazo de 05 
(cinco) dias.Apresentado o cálculo da contadoria, faça-se a conclusão 
dos autos.Em caso de decurso do prazo ofertado à requerida sem 
comprovação do pagamento, ante o pedido de penhora, faça-se a 
conclusão dos autos.
Por fim, demonstrado o pagamento do débito, faça-se a conclusão 
dos autos para extinção.
CUMPRA-SE SERVINDO O PRESENTE COMO COMUNICAÇÃO/
MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA DE INTIMA-
ÇÃO/ALVARÁ.
Ariquemes-RO, data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - 7012985-23.2019.8.22.0002
REQUERENTE: RUBENS DAROLT JUNIOR CPF nº 036.013.462-
90, RUA RIO GRANDE DO NORTE 3443, - ATÉ 3608/3609 SE-
TOR 05 - 76870-750 - ARIQUEMES - RONDÔNIA

ADVOGADO DO REQUERENTE: JANE MIRIAM DA SILVEIRA 
GONCALVES OAB nº RO4996, SEM ENDEREÇO
REQUERIDO: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A CNPJ 
nº 09.296.295/0001-60, AVENIDA DOUTOR MARCOS PENTEA-
DO DE ULHÔA RODRIGUES 939, EDIF. CASTELLO BRANCO 
OFFICE PARK - TORRE JATOBA - TAMBORÉ - 06460-040 - BA-
RUERI - SÃO PAULO
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA
Extrai-se dos autos que as partes entabularam ACORDO EXTRA-
JUDICIAL e nesse sentido requereram sua homologação judicial.
Considerando que o teor do documento apresentado não apresen-
ta nenhum vício ou irregularidade, HOMOLOGO POR SENTENÇA 
para que surtam seus jurídicos e legais efeitos o acordo efetivado 
pelas partes, que se regerá pelas cláusulas constantes no docu-
mento juntado aos autos e como consequência, EXTINGO o feito 
com resolução do mérito na forma do art. 487, III, b do CPC.
Cancele-se eventual audiência designada nos autos.
Sem custas e sem verbas honorárias.
Publique-se.
Registre-se.
Após, arquivem-se, independentemente do trânsito em julgado e 
de intimação.
CUMPRA-SE SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO/OFÍ-
CIO/CARTA PRECATÓRIA.
Ariquemes/RO, data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

7016274-61.2019.8.22.0002
AUTOR: SERGIO FERREIRA ARAUJO CPF nº 585.497.302-20, 
RUA DA SAFIRA 886, TEL. 8418-2384 PARQUE DAS GEMAS - 
76875-882 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: 
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CE-
RON CNPJ nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA DOS IMIGRANTES 
4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO
Recebo a inicial.
Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 
DÉBITOS C/C DANO MORAL proposta em face de ENERGISA/
CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. objetivando a isen-
ção do pagamento de diferença de consumo não faturada e o rece-
bimento de indenização pelos danos morais sofridos.
Segundo consta na Inicial, a requerida imputou-lhe uma diferen-
ça no consumo de energia elétrica, cobrando-lhe o importe de R$ 
2.202,18 (dois mil, duzentos e dois reais e dezoito centavos) refe-
rente à diferença de consumo. Referido débito foi apurado unilate-
ralmente no processo administrativo de recuperação de consumo.
Portanto, o mérito do processo reside em saber se essa fraude 
existiu e se essa cobrança retroativa é ou não legal.
O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que “a tutela de ur-
gência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado 
útil do processo”.
Os requisitos da medida encontram-se presentes, uma vez que a 
parte autora está discutindo fatura de energia elétrica que suposta-
mente não condiz com o consumo de sua unidade consumidora e 
há risco de interrupção do fornecimento de energia elétrica de seu 
imóvel.Não há que se falar em irreversibilidade do provimento, uma 
vez que este se limita na suspensão de possível corte de energia 
elétrica e suspensão da cobrança de recuperação de consumo e 
negativação, podendo referidos atos serem praticados pela reque-
rida, em momento posterior, caso seja comprovada a legitimidade 
de sua conduta.Assim, com fundamento no artigo 300 do CPC, DE-
FIRO A TUTELA DE URGÊNCIA E DETERMINO A SUSPENSÃO 
DA ANOTAÇÃO EXISTENTE EM NOME DA PARTE AUTORA NO 
VALOR DE R$ 2.202,18 (dois mil, duzentos e dois reais e dezoito 
centavos), havendo como credora a CERON S/A, bem como que 
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esta se abstenha de INTERROMPER o fornecimento de energia 
elétrica no imóvel até final decisão, COM FULCRO NAS FATURAS 
ACIMA DESCRITAS, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (tre-
zentos reais) até o limite de 20 salários-mínimos, e, caso, o corte já 
tenha sido efetivado, que proceda O IMEDIATO RELIGAMENTO, 
sob pena de aplicação da multa acima descrita, em favor do autor.
Oficie-se ao SPC para que exclua o nome da parte autora de seu 
banco de dados no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incorrer 
no crime de desobediência.Considerando que a ENERGISA/CE-
RON é uma das maiores litigadas deste Juizado Especial Cível e 
na maioria dos casos NÃO realiza acordos, e, considerando que as 
demandas que envolvem o fornecimento de energia elétrica quase 
sempre envolvem causas urgentes, deixo de designar audiência 
específica para conciliação a fim de propiciar o rápido julgamento 
do feito e resolução da lide.Considerando os princípios informado-
res dos Juizados Especiais, notadamente a celeridade e informali-
dade e considerando, sobretudo, que no caso dos autos, a questão 
de fato pode ser provada por meio de documentos, também deixo 
de designar audiência de instrução e julgamento, posto que tal pro-
vidência gerará morosidade ao feito sem qualquer proveito prático, 
à medida que não há necessidade de provas testemunhais.
Assim, adoto, no caso em tela, o rito simplificado permitido pelo 
Sistema dos Juizados Especiais Cíveis como forma de prestigiar 
os princípios informadores da celeridade, economia processual e 
informalidade.Cite-se e intime-se a ENERGISA S/A/CERON para 
que apresente resposta no prazo de 30 dias a contar da citação/
intimação.Caso a ENERGISA S/A/CERON tenha interesse em re-
alizar a conciliação, determino que junte aos autos, no prazo da 
contestação, a proposta de acordo que tiver a fim de que seja sub-
metida à parte autora ou seja designada audiência de conciliação 
para esse fim.
Caso NÃO tenha interesse ou possibilidade de acordo, determino 
que informe isso nos autos por ocasião de sua contestação a fim 
de evitar possíveis alegações de cerceamento do direito de a parte 
se conciliar, pena de seu silêncio ser interpretado como falta de 
interesse na conciliação.
Apresentada a contestação, faça-se conclusão dos autos para 
sentença.Caso exista pedido de DANO MORAL no caso em tela, 
as partes deverão observar se é caso de dano moral presumido e 
em caso negativo, deverão juntar declaração de suas testemunhas 
com firma reconhecida em Cartório relativamente ao fato constituti-
vo do direito que pretendem provar.
Em todo caso, se alguma das partes tiver interesse na produção de 
provas orais, determino que se manifestem nos autos informando 
tal interesse no prazo de 15 (quinze) dias, hipótese em que o direito 
de as partes produzirem provas será devidamente assegurado. Por 
outro lado, a não manifestação das partes no prazo ora assinalado, 
será interpretada como desinteresse à produção de provas orais.
Cancele-se eventual audiência designada automaticamente pelo 
Sistema PJE, retirando-a da pauta.
Cumpra-se servindo-se a presente como Comunicação/Carta de 
Citação/Carta de Intimação/Mandado/Ofício/Carta Precatória.
Ariquemes, data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - 7010003-36.2019.8.22.0002
REQUERENTE: ROSALVO CLEMENTINO DE OLIVEIRA CPF nº 
047.597.022-53, LH - C35, PST 23, KM05 5850, ZONA RURAL 
CENTRO - 76888-970 - MONTE NEGRO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: VANESSA ANGELICA DE 
ARAUJO CLEMENTINO OAB nº RO4722
REQUERIDO: SANDRA ALAIDES DAMASCENA CPF nº 
641.778.232-87, RUA 17 5814 JARDIM ZONA SUL - 76870-000 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIAADVOGADO DO REQUERIDO: 

SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. 
ROSALVO CLEMENTINO DE OLIVEIR ingressou com AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS em 
face de SANDRA ALAÍDES DAMACENA.
Aduz a parte autora em sua inicial que no dia 25/05/2019 se encon-
trava na lanchonete “Canecão” e fora agredido pela requerida, uma 
vez que ela não aceitava o término do relacionamento afetivo ocor-
rido entre as partes, tendo esta desferido dois tapas na face do re-
querente, além de ter desferido vários chutes neste. Ato contínuo, 
dias após o ocorrido, a parte autora se encontrava em uma lancho-
nete na data 02/06/2019, e a requerente, ao avistá-lo, novamente 
o agrediu, bem como causou danos materiais na latearia de seu 
veículo utilizando um capacete como instrumento para danificá-lo.
Dessa forma, ingressou com a presente tencionando a restituição 
dos danos materiais e o recebimento de danos morais, tendo como 
fato gerador a conduta danosa perpetrada pela requerida.
Citada a requerida apresentou contestação requerendo a impro-
cedência da inicial, sob o fundamento de que as partes travaram 
discussão na lanchonete “Canecão”, pois o requerente proferiu 
palavras comportando alusões que a requerida teria lhe subtraído 
dinheiro, de modo que houve injusta provocação que resultou em 
ofensas recíprocas, marcadas pelo desentendimento culminando 
em vias de fato.
Em relação ao segundo fato narrado na inicial, ocorrido no dia 
02/06/2019, a requerida nega o fato, de modo que aduz que não 
praticou a conduta de danificar o veículo do requerido. Desse 
modo, de igual modo, não a ilícito praticado de modo que não há o 
dever de restituir o dano material.
Assim, resumidamente, sob o fundamento de inocorrência de ilí-
cito praticado pela ré e ausência de danos oriundos de conduta a 
ela atribuível, a defesa pugnou pela total improcedência do pedido 
inicial.
Superadas as questões fáticas e jurídicas levantadas por ambas as 
partes no curso do processo, resta verificar a quem assiste razão 
com fulcro nas provas produzidas, em atenção ao Princípio do livre 
convencimento motivado ou persuasão racional do juiz, a teor do 
que dispõe o artigo 371 do CPC em vigor.
A controvérsia nos autos reside face os prejuízos de ordem moral e 
material arguidos na inicial, os quais decorrem de supostas agres-
sões físicas ocorridas no interior da lanchonete, perpetradas pelo 
réu em desfavor da parte autora, sem motivo plausível.
A Constituição Federal de 1988, artigo 5º, inciso V, dispõe que “é 
assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 
indenização por dano material, moral ou à imagem”, ademais o in-
ciso X preceitua que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 
honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização 
pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.
Nestes termos, todo aquele que causar dano a outrem, tem sabi-
damente o dever de repará-lo, seja de ordem patrimonial ou ex-
trapatrimonial, conforme expressamente preceitua o ordenamento 
jurídico pátrio.No mérito, a ação é parcialmente procedente.
Relevante que a briga entre as partes restou incontroversa nos au-
tos, uma vez que foi expressamente admitida em sede de contesta-
ção. E a alegação de que as agressões foram mútuas, e ambas as 
demandantes dela saíram machucadas, consiste em fato extintivo 
do direito da autora, o que remete à ré o ônus da prova consoante 
aplicação da regra prevista no art. 373, inciso II do Código de Pro-
cesso Civil:Art. 373. O ônus da prova incumbe:I - ao autor, quanto 
ao fato constitutivo de seu direito;II - ao réu, quanto à existência 
de fato impeditivo, modificativo ouextintivo do direito do autor....E 
sob esse aspecto, a prova produzida pauta-se em provas escritas 
(conversas por WhatsApp) e no depoimento de testemunhas.Des-
sa forma, o processo deve ser julgado de acordo com os elementos 
existentes nos autos.Constam nos autos que o requerente supos-
tamente sofreu ferimentos decorrentes do imbróglio, o que se ob-
serva do boletim de ocorrência. Contudo, não foi produzido Exame 
de Corpo de Delito a fim de corroborar a tese inicial demonstrando 
a existência de lesões corporais na face do requerente em razão da 
conduta praticada pela requerida, de modo que as alegações feitas 
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perante o escrivão de polícia que redigiu o boletim de ocorrência 
foi produzido de modo unilateral, apenas com a versão dos fatos 
do requerente.Ademais, a parte autora não juntou aos autos docu-
mentos fotográficos ou laudo médico a fim de demonstrar a presen-
ça da lesão. Assim, apenas a lavratura de boletim de ocorrência 
não é admitida como meio de prova capaz de formar o convenci-
mento inequívoco da existência do fato, Não obstante, de acordo 
com o disposto no artigo 336 do CPC, “Incumbe ao réu alegar, na 
contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato 
e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando 
as provas que pretende produzir”. Outrossim, conforme disposto 
no artigo 341 do mesmo diploma legal, “Incumbe também ao réu 
manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes 
da petição inicial, resumindo-se verdadeiras as não impugnadas”. 
Portando, desconsiderando a ré o ônus da impugnação específica, 
prevista nos dispositivos legais citados, uma vez que, em sua de-
fesa, não há manifestação negando a autoria ou a inexistência da 
materialidade da conduta de agressão física que lhe fora imputada 
na petição inicial, dessa forma, uma vez não demonstrado qualquer 
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direto pleiteado pelo 
autor, presume-se verdadeiros os fatos alegados na inicial. 
Diante do princípio do ônus da impugnação especificada exige-se 
a exposição individualizada em relação aos fatos articulados pela 
parte autora na petição inicial, de modo que ao deixar de impugnar 
algum fato, incide sobre ele a presunção de veracidade. A requeri-
da não contestou a conduta de ter desferido dois tapas na face do 
requerente ao momento da divergência acalorada, bem como ne-
nhuma testemunha de defesa presenciou o fato, apenas narrando 
que houve uma confusão entre as partes. Todavia, a testemunha 
do autor Marlon Sergio da Silva alega a ocorrência do golpe desfe-
rido, de modo que, uma vez não impugnado, presume-se verdadei-
ro o alegado na inicial.
No tocante a alegação de ofensas recíprocas, não há nos autos 
qualquer indício ou prova dos ferimentos físicos ou expressões de 
baixa estirpe dirigidas em direção à requerida, na ocasião, ônus 
que lhe competia a teor do artigo 371, II do Código de Processo 
Civil. 
Assim, pelo conjunto probatório dos autos, notadamente diante da 
verossimilhança da prova oral produzida, conclui-se pela veracida-
de dos fatos, suficientes para configurar não só o ato ilícito pratica-
do pela requerida, mas também o prejuízo moral dele decorrente, 
que certamente ultrapassou o conceito de mero dissabor, a justifi-
car o dever de indenizar.
A indenização, por sua vez, deve ser fixada de maneira equitativa 
e moderada, observando as peculiaridades de cada caso, para que 
não se tenha a dor como instrumento de captação de vantagem. 
Ela deve proporcionar ao ofendido uma compensação pelo dano 
sofrido e ao ofensor uma punição, para que a ofensa não se repita. 
Em casos como este, tem-se concedido indenização com obser-
vância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
O valor dos danos morais deve pautar-se pelas condições econô-
micas da vítima, pela gravidade da conduta lesiva, pela extensão 
do dano e pela capacidade financeira do ofensor, este último cri-
tério fundado no importantíssimo cunho sancionatório e preventivo 
da indenização por danos morais.
Por todas estas circunstâncias, para, de um lado, promover a ade-
quada sanção do ilícito, de modo a prevenir novas condutas lesi-
vas, mas, de outro, evitar o enriquecimento sem causa da autora, 
reputo razoável e suficiente indenização no valor de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais), que deve ser atualizado a partir desta data (Súmu-
la 362 STJ) e acrescido de juros de mora desde o evento danoso.
No que tange ao DANO MATERIAL, o autor não especificou os 
danos materiais dos quais pretende ser ressarcido, com alegações 
genéricas que não devem ser acolhidas. O requerente, em sua ini-
cial, alega que a requerida causou avarias em seu veículo, bem 
como tomou-lhe as chaves de casa, contudo não juntou aos autos 
documentos a fim de corroborar o que se alega, de modo que o 
simples orçamento/recibo não tem o condão de criar o nexo de 
causalidade entre o dano e a conduta, ou seja, não restou demons-

trado que o dano causado no veículo e a perda de suas chaves tem 
como origem a conduta da requerida. Ademais, não demonstrou 
que o fato realmente ocorreu, uma vez que não anexou aos autos 
qualquer prova nesse sentido.Dessa forma, como o requerente não 
comprovou o nexo causal entre a conduta e o dano material, não 
restou integralizado todos os elementos da responsabilidade civil, 
de forma que não há o dever de indenizar. Julgo improcedente o 
dever de restituir os danos materiais.
Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 
inicial, com fulcro no artigo 487, I do CPC, para o fim de CON-
DENAR a requerida SANDRA ALAÍDES DAMACENA a pagar ao 
requerente ROSALVO CLEMENTINO DE OLIVEIRA a quantia de 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, extinguindo 
o processo com resolução do mérito.
Registre-se que, em ação indenizatória por danos morais, o termo 
inicial para incidência dos juros de mora é a data do evento danoso, 
em aplicação à Súmula 54 do STJ. Já a correção monetária deve 
incidir desde a data do julgamento em que a indenização foi arbi-
trada, de acordo com a súmula 362 do STJ. 
Sem custas e sem verbas honorárias.
Publique-se. 
Registre-se.
Intime-se a parte requerida, para cumprir a determinação acima em 
15 dias pena de multa de 10% como determina o artigo 523 §1º do 
CPC em vigor.
Após o trânsito em julgado, se nada for requerido pelas partes, 
arquivem-se os autos.
Cumpra-se servindo-se a presente como Comunicação/Carta de 
Citação/Carta de Intimação/Mandado/Ofício/Carta Precatória.
Ariquemes, data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - 7009299-23.2019.8.22.0002
REQUERENTE: MARCOS RIBAS CPF nº 458.686.209-25, RUA 
SANTA CATARINA 3114, - ATÉ 3222/3223 SETOR 05 - 76870-
544 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ADERCIO DIAS SOBRINHO 
OAB nº RO3476ADVOGADO DO REQUERENTE: ADERCIO DIAS 
SOBRINHO OAB nº RO3476
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
Após regular apresentação de contestação e impugnação nos au-
tos, houve conclusão para julgamento.
Contudo, conforme demonstrado na contestação, tramita na 2ª 
Vara da Fazenda Pública de Porto Velho a Ação Coletiva 7049473-
14.2018.8.22.0001 ajuizada pelo SINTERO em face do Estado de 
Rondônia com objeto idêntico ao presente. 
Desse modo, como o julgamento de mérito da contenda é preju-
dicial nesta fase do processo e, pode ensejar o cometimento de 
injustiça a qualquer das partes, entendo salutar a suspensão pro-
cessual para aguardar o julgamento da causa que tramita perante o 
juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Porto Velho e, encontra-se 
em fase recursal.
De acordo com o art. 313 do CPC, suspende-se o processo: (…) 
V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de 
outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de 
relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo 
pendente; b) tiver de ser proferida somente após a verificação de 
determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro 
juízo.Seja como for, não havendo risco ou prejuízo, SUSPENDO o 
processo, para aguardar o trânsito em julgado de sentença profe-
rida nos autos 7049473-14.2018.8.22.0001.Sobrevindo a prolação 
de acórdão e certidão de trânsito em julgado naqueles autos, com-
petirá à autora, por seu advogado, diligenciar a este respeito e pro-
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videnciar a juntada de tais documentos neste feito, comunicando o 
juízo para regular andamento processual.Intimem-se e, proceda-se 
a SUSPENSÃO do feito, para os devidos fins de direito.CUMPRA-
-SE SERVINDO O PRESENTE COMO COMUNICAÇÃO/MANDA-
DO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA DE INTIMAÇÃO/AL-
VARÁ.Ariquemes-RO, data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - 7012507-15.2019.8.22.0002
AUTOR: ALEXANDRE DE MELO CORDEIRO CPF nº 918.379.442-
53, ÁREA RURAL lote014, LINHA C18, KM 03, GLEBA 05 ÁREA 
RURAL DE ARIQUEMES - 76878-899 - ARIQUEMES - RONDÔ-
NIA
ADVOGADO DO AUTOR: SIDNEI DONA OAB nº RO377, SILMAR 
KUNDZINS OAB nº RO8735ADVOGADO DO AUTOR: SIDNEI 
DONA OAB nº RO377, SILMAR KUNDZINS OAB nº RO8735
RÉUS: ENERGISA S/A CNPJ nº 00.864.214/0001-06, AVENI-
DA JUSCELINO KUBITSCHEK 1966, - DE 1560 A 1966 - LADO 
PAR SETOR 02 - 76873-238 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, CEN-
TRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON CNPJ nº 
05.914.650/0001-66, AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 1966, 
- DE 1560 A 1966 - LADO PAR SETOR 02 - 76873-238 - ARIQUE-
MES - RONDÔNIAADVOGADOS DOS RÉUS: MARCIO MELO 
NOGUEIRA OAB nº RO2827
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Inicialmente importa analisar as preliminares arguidas pela CEN-
TRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A – CERON em sua con-
testação.
Preliminarmente, a requerida arguiu que o Juizado Especial seria 
incompetente para analisar tal feito devido à necessidade de reali-
zação de perícia técnica com formulação de quesitos das partes e 
assistente técnico para o correto deslinde do feito, contudo, verifico 
improceder.
Por força da legislação aplicável, o Juizado Especial está proibido 
de realizar provas técnicas de maior complexidade. Ademais, no 
caso em tela não parece haver necessidade de realização desse 
tipo de prova/perícia, ao passo que subsistem outros meios proba-
tórios capazes de resolver a questão, tais como provas documen-
tais e testemunhais de modo que a perícia não afigura-se essencial. 
A requerida arguiu ainda a prescrição sob o argumento de que de-
correu o prazo previsto no artigo 206, § 3º IV do Código Civil. Ocor-
re que referida alegação não merece prosperar. Explico.
Conforme entendimento jurisprudencial, no caso em tela, ou seja, 
rede elétrica custeada pela parte autora incorporada ao patrimônio 
da empresa concessionária do serviço, o prazo prescricional apli-
cado é o quinquenal, disposto no artigo 206, §5º, I, do Código Civil 
(tendo-se em vista, ainda, a regra de transição):
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE REDE 
DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔ-
NIO DA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA. PRESCRI-
ÇÃO. PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 206 , § 5º , I DO 
CC/2002 . REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO MESMO 
DIPLOMA LEGAL. POSIÇÃO DO STJ FIRMADA EM JULGAMEN-
TO DE RECURSO REPETITIVO. RECONHECIMENTO DA PRES-
CRIÇÃO DE OFÍCIO, COM A MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊN-
CIA. (TJ-PR - Apelação Cível AC 7250315 PR 0725031-5 (TJ-PR).
Ademais, com fulcro no art. 189 do Código Civil, o qual dispõe que 
“a pretensão nasce com a violação do direito substantivo”, o prazo 
prescricional somente começa a correr a partir da data em que os 
bens custados pelo requerente e foram incorporados ao patrimônio 
da concessionária, pois deste fato resulta a violação ao direito, no 
caso em tela, há aproximadamente três anos.De igual modo susci-
tou a ilegitimidade da parte autora sob o fundamento de que a parte 

autora não comprovou ter custeado a rede elétrica discutida nos 
autos. Bem como arguiu carência de ação por falta de interesse 
de agir da parte autora, haja vista não ter esgotado todas as vias 
administrativas junto à requerida. Ocorre que essas alegações se 
confundem com o mérito pois tratam-se de alegações fáticas que 
dependem de análise probatória.
Referente a preliminar de carência da ação por falta de interesse 
processual, sob o fundamento de que não houve o decurso do tem-
po limite para a incorporação, verifica-se que também não assiste 
razão, uma vez que foi devidamente juntado documentos que de-
mostram que a incorporação da rede elétrica já foi incorporada de 
fato, todavia não houve a indenização devida. Logo, em que pese 
as alegações de que não houve o decurso do prazo limite para 
a incorporação da rede elétrica, verifica-se que no caso concreto 
já houve a incorporação de fato, legitimando a parte requerente a 
ingressar com a presente demanda.
Por fim, quanto à ilegitimidade passiva da Energisa S/A a questão 
não merece acolhimento. Segundo consta na defesa, os prejuízos 
materiais reclamados pela parte autora são oriundos de relação 
jurídica originária com a empresa CERON, de modo que a ENER-
GISA não poderia responder por dívidas contraídas por terceira 
pessoa, a qual encontra-se inadimplida. Ocorre que não procede 
tal argumento, porque resta claro que a ENERGISA não é terceiro 
estranho à relação jurídica processual que deu origem ao prejuízo 
material à parte autora. A arguição serve de mero subterfúgio para 
honrar com os compromissos financeiros assumidos pela CERON. 
Como é cediço, houve legítima aquisição da empresa anterior por 
parte da ENERGISA e, portanto, admite-se que haja constrição de 
valores dessa sucessora, em caso de procedência do pedido ini-
cial, para que o consumidor tenha seu crédito solvido, já que vigora 
regra processual no sentido de que “as partes têm o direito de obter 
em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade 
satisfativa” - artigo 4º do CPC.
Assim, afasto as preliminares arguidas pela defesa e passo à aná-
lise do mérito.
No mérito, trata-se de pedido de obrigação de fazer c/c indenização 
por danos materiais ajuizados em face de ELETROBRÁS DISTRI-
BUIÇÃO RONDÔNIA - CERON e ENERGISA S/A tencionando o 
reembolso de valor despendido com a construção de rede elétrica 
em propriedade rural, bem como a formalização da incorporação 
da rede supracitada.
Segundo consta na inicial, a parte autora ALEXANDER DE MELO 
CORDEIRO adquiriu uma propriedade situada na Linha C 18, Km 
03, Lote 14, Gleba 05, Ariquemes/RO, na qual foi construída uma 
subestação de 03 KvA, sendo que a parte requerida passou a pres-
tar manutenção na rede adquirida pela parte autora como se sua 
fosse, tendo ocorrido portanto, a incorporação da rede elétrica sem 
observância do disposto na Resolução 229/2006 da ANEEL.
Consta ainda que a subestação foi construída nos moldes esta-
belecidos pela CERON/ELETROBRAS, a qual aprovou o projeto 
e procedeu a instalação do serviço, contudo, até o momento não 
efetuou a restituição do valor dispendido para construção da su-
bestação. Para comprovar o alegado juntou documentos conforme 
inicial.
Citada, a requerida apresentou contestação requerendo em suma 
a improcedência da inicial sob o argumento de que não houve a in-
corporação da rede elétrica. Argumentou ainda que, a parte autora 
não provou os fatos alegados, bem como, não provou ter sofrido 
qualquer dano material decorrente de ato da requerida.
Ocorre que os documentos juntados com a inicial comprovam a 
construção da rede de energia elétrica na propriedade da parte au-
tora e a incorporação por parte da requerida. Não restam dúvidas 
de que a requerida se beneficiou da estrutura construída, perten-
cente à parte autora, para o fornecimento de energia elétrica na 
região onde reside. De outro lado, a requerida nada provou. Suas 
alegações vieram aos autos destituídas de provas, de modo que 
não há como acatar o alegado. Seja como for, a requerida passou 
a gerir a rede elétrica adquirida pela parte autora como se sua fos-
se, sem contudo indenizá-la pelos valores despendidos. Os docu-
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mentos comprovam a um só tempo, que a parte autora adquiriu a 
propriedade rural, na qual foi construída uma subestação de ener-
gia elétrica, e que a parte requerida, após a construção incorporou 
a rede elétrica sem qualquer formalização e indenização.Assim, a 
devolução dos valores despendidos com a construção da rede de 
energia elétrica é perfeitamente cabível, visto que as instalações 
passaram a integrar o patrimônio da concessionária CERON, a 
qual explora atividade lucrativa.Portanto, esta tem o dever de in-
denizar a parte autora, pena de enriquecimento sem causa, espe-
cialmente porque restou comprovado nos autos que a parte autora 
arcou com todos os custos e a requerida incorporou referida rede 
sem indenizar a parte autora ou formalizar a incorporação.
Atualmente a Jurisprudência do reconhece o direito à indenização:
“Restituição de valores. Rede elétrica rural. Construção. Recursos 
particulares. Apropriação pela concessionária. Prescrição quinque-
nal. Ação procedência. Valor. Reparação integral. É de cinco anos 
o prazo de prescrição para o ressarcimento de valores dispendi-
dos na construção de rede particular de energia elétrica apropriada 
pela concessionária de serviço público para expansão de programa 
de eletrificação de propriedades rurais. É devido o ressarcimento 
dos valores gastos pelo particular para construção de rede rural 
particular de energia elétrica se ocorrer a incorporação desta pela 
concessionária pública do serviço de energia elétrica, cujo valor 
deve ser pago devidamente corrigido e com juros de mora, em fun-
ção da vigência em nosso sistema do princípio da reparação inte-
gral” (TJRO, Apelação 01003969720088220007, Rel. Des. Marcos 
Alaor D. Grangeia, j. em 19/10/2011). “CERON. CONSTRUÇÃO 
DE REDE ELÉTRICA RURAL. RECURSOS PARTICULARES. DE-
VER DA CONCESSIONÁRIA RESTITUIR INTEGRALMENTE O 
VALOR” (TJRO, Turma Recursal de Porto Velho; Recurso Inomi-
nado n° 1001703-31.2012.8.22.0004, Relatora Juíza Euma Men-
donça Tourinho, j. em 08.10.2014).
Assim, ante o consolidado entendimento jurisprudencial e conside-
rando-se que a CERON não impugnou especificamente as alega-
ções da parte autora, restou evidenciada a sua responsabilidade 
de incorporar a subestação em seu patrimônio em razão da natu-
reza do serviço público, e consequentemente, o dever de indenizar 
a parte autora pelas despesas de aquisição e instalação da rede 
elétrica, urgindo analisar apenas o quantum devido.
De acordo com o art. 3º da Resolução Normativa N° 229, de 8 
de agosto de 2006, “as redes particulares que não dispuserem de 
ato autorizativo do Poder Concedente, na forma desta Resolução, 
deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva conces-
sionária ou permissionária de distribuição que, a partir da efetiva 
incorporação, se responsabilizará pelas despesas de operação e 
manutenção de tais redes”. Nos termos do § 1° do art. 9º da Reso-
lução, para obter o valor do ressarcimento ao proprietário da rede 
particular, a concessionária ou permissionária de distribuição de-
verá: I - calcular o encargo de responsabilidade da concessionária 
ou permissionária de acordo com as regras vigentes à época da 
construção da rede; II - utilizar a Tarifa Fiscal estabelecida no § 2° 
deste artigo, atualizado-a anualmente por meio do Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA; e III - calcular o valor do 
ressarcimento ao proprietário da rede particular, considerando a 
depreciação dos ativos, por meio de fórmula própria.Como visto, 
a Resolução determina que o valor da indenização leve em conta 
o valor vigente à época da construção da subestação, com atuali-
zação pelo índice do IPCA. Ocorre que a determinação da ANEEL 
não vincula o Judiciário e se presta meramente a regulamentar a 
questão no âmbito administrativo. Dessa forma, a CERON/ELE-
TROBRAS deve se nortear pela Resolução 229/06 da ANEEL para 
de forma administrativa, apurar, calcular e indenizar aqueles que 
construíram redes elétricas/subestações que foram incorporadas 
pela concessionária.No entanto, caso a concessionária de ener-
gia não promova a indenização com base nos critérios da ANEEL, 
cabe à parte promover ação judicial para que no bojo do processo 
judicial, seja apurado o valor.Os documentos juntados demonstram 
que, na época da aquisição da propriedade, a parte autora arcou 
com os gastos inerentes à construção da rede elétrica.

Ora, se a energia foi fornecida na região, é óbvio que o projeto 
elétrico foi executado e a subestação foi construída. É público e 
notório que o Governo Federal expandiu o fornecimento da energia 
elétrica para a zona rural há pouco tempo, de modo que há 08, 10 
anos, os proprietários de imóveis rurais que queriam ter acesso à 
energia elétrica precisavam, com recursos próprios, construir su-
bestações em suas propriedades e imediações, a fim de assegurar 
o fornecimento de energia elétrica.
Por fim, a parte autora foi diligente em juntar orçamento demons-
trando os valores gastos para a construção de sua subestação. A 
CERON teve acesso a esses documentos e os impugnou de forma 
genérica. Do mesmo modo, a CERON não juntou NENHUM docu-
mento demonstrando que o orçamento/projeto está equivocado ou 
fora da realidade.
Por tudo isso, fixo o dano material no valor do recibo juntado na 
inicial. Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado para 
condenar a ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA - CERON 
e ENERGISA S/A a indenizar a parte autora ALEXANDER DE 
MELO CORDEIRO no importe de R$ 3.515,47 (três mil, quinhentos 
e quinze reais e quarenta e sete centavos), a título de danos ma-
teriais, referente às despesas comprovadas com a construção da 
rede particular de energia elétrica em sua propriedade, cujos valo-
res deverão ser acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e 
correção monetária a partir da citação válida, bem como, determino 
que a CERON/ELETROBRAS proceda à incorporação da referida 
rede elétrica ao patrimônio da concessionária.
Sem honorários e sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se a requerida para efetuar o pagamento no prazo de 15 
(quinze) dias sob pena de acréscimo de 10% conforme art. 523, § 
3º do CPC. 
Transitada em julgado, sem o cumprimento voluntário da sentença 
e caso requerido pela parte autora, inicie-se a execução.
Se nada for requerido, arquive-se o feito.
Cumpra-se servindo-se a presente como Comunicação/Carta de 
Citação/Carta de Intimação/Mandado/Ofício/Carta Precatória.
Ariquemes, data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara do Juizado Especial Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - 
7009218-45.2017.8.22.0002
EXEQUENTE: AMERICANA ARIQUEMES LTDA CNPJ nº 
10.624.802/0001-26, ALAMEDA PIQUIA 1867 SETOR 01 - 76870-
082 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DENIO FRANCO SILVA OAB nº 
RO4212
EXECUTADO: SAMARA LEMES COLTRO CPF nº 960.151.282-
91, RUA LONDRINA 2099 JARDIM PARANÁ - 76871-420 - ARI-
QUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
HOMOLOGO por sentença para que surtam seus jurídicos e legais 
efeitos o acordo efetivado pelas partes, que se regerá pelas cláu-
sulas constantes no documento juntado aos autos (id. 32556251) e 
como consequência, EXTINGO o feito com resolução do mérito na 
forma do art. 487, III, b do CPC.
Fica ciente o(a) requerido(a) que o não cumprimento ensejará mul-
ta de 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 523, § 1º do 
Código de Processo Civil.
Em razão da extinção do feito, DETERMINO que o Cartório ve-
rifique a existência e providencie a baixa de eventuais restrições 
no SERASA, SPC, SERASAJUD, BACENJUD, RENAJUD e 
CARTÓRIO(S) DE PROTESTO.
Caso exista algum bem fisicamente penhorado, fica automatica-
mente liberado, independentemente de documento oficial ou cum-
primento de diligência.Sem custas e sem verbas honorárias.
Publique-se. 
Registre-se.
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Após, arquivem-se, independentemente do trânsito em julgado e 
de intimação.
CUMPRA-SE SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO/OFÍ-
CIO/CARTA PRECATÓRIA.
Ariquemes, data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - 7012652-71.2019.8.22.0002
Indenização por Dano Material, Incorporação Imobiliária, Indeniza-
ção por Dano Material
Procedimento do Juizado Especial CívelAUTOR: LAERCIO VIEIRA 
LOPES CPF nº 027.905.259-60, ÁREA RURAL 0, LINHA C 70 TB 
10 ÁREA RURAL DE ARIQUEMES - 76878-899 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: FABIANO REGES FERNANDES OAB 
nº RO4806
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CE-
RON CNPJ nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA DOS IMIGRANTES 
4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA
Decisão
Os autos vieram conclusos para julgamento, todavia, em análise 
aos documentos juntado pela parte autora, verifica-se que o projeto 
da rede elétrica encontra-se em nome da parte autora e Valdemir 
Estevão, terceira pessoa estranha ao processo, conforme docu-
mento juntado em ID número 30560890.
Em consonância com a lei e para evitar qualquer alegação poste-
rior de nulidade, se faz necessária que a parte requerente regulari-
ze o polo ativo da presente demanda ou que junte documento com-
probatório que a autorize a ingressar em juízo em favor de terceira 
pessoa para reclamar o prejuízo material advindo da construção de 
rede elétrica rural.
Desta feita, para não ensejar eventuais arguições de nulidades, 
determino a intimação da parte requerente para manifestar-se no 
prazo legal de 5 (cinco) dias, caso queira, sob pena de julgamento 
no estado em que se encontra.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, faça-se conclusão 
dos autos para prolação da Sentença.
Cumpra-se servindo-se a presente como Comunicação/Carta de 
Citação/Carta de Intimação/Mandado/Ofício/Carta Precatória.
Ariquemes, data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

7010823-55.2019.8.22.0002
AUTOR: ISABELEN SILVA SOUZA CPF nº 950.915.802-04, RUA 
SÃO CARLOS 4716, - LADO ÍMPAR CONDOMÍNIO SÃO PAULO 
- 76874-501 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: NILTOM EDGARD MATTOS MARENA 
OAB nº RO361, DENNIS LIMA BATISTA GURGEL DO AMARAL 
OAB nº RO7633, MARCOS PEDRO BARBAS MENDONCA OAB 
nº RO4476
REQUERIDO: Governo do Estado de Rondônia CNPJ nº DESCO-
NHECIDO, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório dispensado na forma dos arts. 27 da Lei 12.153/09 c/c 38 
da Lei 9.099/95.
Inicialmente afasto a preliminar de Coisa Julgada arguida pelo Es-
tado de Rondônia, tendo em vista que a causa de pedir da deman-
da indicada pelo requerido possui pedido diverso ao apresentado 
no presente processo.O presente processo se restringe ao paga-
mento retroativo de adicionais de periculosidade, enquanto que o 
outro processo mencionado pelo Estado, já transitado em julgado, 

tratava-se de implementação de adicional de periculosidade, e, 
muito embora a sentença do processo indicado tenha determinado 
o pagamento de valor retroativo, a análise demonstra que refere-se 
a período diverso.Logo, denota tratar-se de pedidos totalmente dis-
tintos, assim fica devidamente comprovado a inexistência de Coisa 
Julgada.Assim, afasto a preliminar e passo à análise do mérito.
No mérito, trata-se de ação objetivando a cobrança de retroativo de 
adicional de periculosidade.De acordo com a inicial, a parte autora 
pertence ao quadro de servidores da Polícia Civil, lotada na 1ª De-
legacia de Polícia de Ariquemes e por isso, requereu o recebimento 
do retroativo do adicional de periculosidade.
Resta saber se a parte autora de fato faz jus à verba pleiteada.
O Decreto estadual nº 19.202 de 29 de Setembro de 2014 (DOE 
2552), em seu artigo primeiro, dispõe o seguinte:
“A concessão de adicional de insalubridade, de periculosidade e de 
atividade penosa aos servidores públicos da Administração Direta, 
das autarquias e fundações públicas do Poder Executivo do Estado 
de Rondônia, obedece às normas estabelecidas por este Decreto. 
Parágrafo único: O servidor sujeito a mais de uma das condições 
de trabalho previstas neste artigo, optará pelo adicional correspon-
dente a uma delas, vedada sob qualquer hipótese, a acumulação”.
Logo, deve-se consignar que em caso de concessão de Adicional 
de Periculosidade em favor da parte autora ela terá necessaria-
mente que optar pelo recebimento deste ou de adicional de Insalu-
bridade, podendo escolher o de maior valor.
De acordo com a Lei Complementar n. 76 de 27 de abril de 1993 
– Estatuto da Polícia Civil de Rondônia, “além do vencimento e de-
mais vantagens concedidas através do Regime Jurídico dos Servi-
dores Públicos Civis do Estado de Rondônia, o servidor policial civil 
tem sua estrutura remuneratória definida pela Lei Complementar nº 
58 de 07 de julho de 1992” (art. 28).
Conforme Lei Complementar nº 58 do Estado de Rondônia, é pos-
sível aferir que os policiais civis fazem jus a diversos adicionais pre-
vistos no Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado 
de Rondônia e também com fulcro na legislação estadual em vigor.
Com efeito, a Lei Estadual nº 2.165 de 28 de outubro de 2009, 
prevê o direito de recebimento de adicional de insalubridade, de 
periculosidade e de atividades penosas aos servidores públicos da 
administração direta, das autarquias e das fundações públicas do 
Estado. O Decreto Estadual nº 19.202/2014 também prevê esse 
direito e regulamentou a concessão do adicional insalubridade e 
periculosidade para servidores públicos estaduais do Estado de 
Rondônia.
Como no caso em tela a parte autora já recebe Adicional de Pe-
riculosidade, resta analisar se ela faz jus ao pagamento de valor 
retroativo, referente ao período reclamado nos autos.
Por meio do laudo pericial que instrui a petição inicial, a parte au-
tora provou que, desde o ano de 2009, servidores da Polícia Civil 
de Ariquemes são expostos a pólvora, solventes, armas de fogo, 
dentre outros.
O requerido impugnou o laudo apresentado sob a alegação de que 
é referente a período anterior ao laborado pela parte autora. Contu-
do, não houve a apresentação de nenhum laudo pericial pelo Esta-
do de Rondônia que fosse capaz de demonstrar que as circunstân-
cias apresentadas no laudo que ampara a inicial se modificaram.
Nesse sentido, como o laudo pericial apresentado é revestido dos 
requisitos legais e por isso goza de presunção de veracidade e le-
gitimidade, entendo que somente pode ser rejeitado quando existir 
prova robusta de sua incorreção, especialmente se tal documento 
encontrar respaldo em outras provas nos autos.
Como nada há nos autos para ilidir a presunção de legalidade do 
laudo formalmente elaborado, por profissional competente, há de 
se reconhecer a veracidade das informações neles consignadas.
Logo, conclui-se facilmente que a parte autora faz jus ao recebi-
mento do adicional de periculosidade compreendido no período de 
julho de 2014 a março de 2015 em seu favor, face à função por ela 
desempenhada.
Quanto ao valor devido, a Lei Estadual n° 2165/2009 previa à épo-
ca que o adicional periculosidade deveria ser pago no importe de 
30% sobre o vencimento básico do servidor. Nesse sentido:
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Art. 1º. A concessão do adicional de insalubridade, de periculosida-
de e de atividade penosa aos servidores públicos da administração 
direta, das autarquias e das fundações públicas do Estado passa 
a ser aplicada mediante a presente Lei.§ 1º. O servidor que habitu-
almente trabalhe em locais insalubres ou em contato permanente 
com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de contágio, ou, 
ainda, que exerça atividade penosa fará jus em cada caso a adicio-
nal de insalubridade, periculosidade ou a adicional por atividades 
penosas dos termos, condições e limites fixados nesta Lei.§ 2º. Os 
adicionais de que trata o caput deste artigo serão fixados nos per-
centuais e nas formas a seguir:I - Insalubridade: deverá ser calcu-
lada com os seguintes índices:a) 10% (dez por cento) grau mínimo;
b) 20% (vinte por cento) grau médio; ec) 30% (trinta por cento) grau 
máximo;II - Periculosidade: deverá ser calculada com o índice de 
30% (trinta por cento).
§ 3°. A insalubridade terá como base de cálculo o valor correspon-
dente a RS 500,00 (quinhentos reais) tendo como indexador o per-
centual correspondente ao aumento geral do servidor público e/ou 
outros índice adotado pela Administração Pública; a periculosidade 
e a penosidade terão como base de cálculo o valor correspondente 
ao vencimento básico do servidor público beneficiado.
§ 4º. O senador sujeito a mais de uma das condições de trabalho 
previstas neste artigo optará pelo adicional correspondente a uma 
delas, vedada, sob qualquer hipótese a acumulação. 
Dessa forma, a parte autora faz jus ao recebimento do adicional de 
periculosidade retroativo no grau máximo (30%) calculado sobre 
o seu vencimento básico a época, bem como deve incidir sobre o 
adicional de isonomia, porquanto esta verba específica foi incor-
porada ao vencimento dos policiais civis e, nesta qualidade urge 
seja efetivada a incidência do adicional de periculosidade sobre o 
vencimento básico e sobre a isonomia.
Posto isso, CONDENO o Estado de Rondônia a efetuar o paga-
mento em favor da parte autora, do adicional de periculosidade em 
grau máximo (30%) de maneira retroativa, relativamente ao perío-
do reclamado na inicial, conforme laudo pericial que instrui a exor-
dial, respeitando o prazo prescricional e a data da posse e efetivo 
exercício.
Por fim, havendo comprovação de que a parte autora recebeu adi-
cional de insalubridade em aludido período, desde já autorizo a 
compensação dos valores recebidos a este título.
O montante da condenação deverá ser pago com juros aplicados 
à caderneta de poupança contados a partir da citação, nos termos 
do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela 
Lei 11.960/2009 e correção monetária calculada com base no Ín-
dice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde o 
ajuizamento do pedido
Sem custas e sem verbas honorárias, conforme dispõem os arts. 
54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c 27 da Lei 12.153/09.
Cumpra-se servindo-se a presente Decisão como Mandado/Ofício/
Carta de Intimação/Carta Precatória/Notificação para seu cumpri-
mento.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Transitada em julgado a Sentença, se nada for requerido pelas par-
tes, arquive-se.
Ariquemes–RO; data e hora certificado no sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

7016271-09.2019.8.22.0002
AUTOR: ESCOLA DE IDIOMAS VASCONCELOS LTDA - ME CNPJ 
nº 06.089.781/0001-19, RUA SÃO VICENTE 2412, - DE 2281/2282 
A 2471/2472 SETOR 03 - 76870-384 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: REGINALDO SILVA SANTOS OAB nº 
RO7387
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON CNPJ 
nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137, - DE 
3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA

ADVOGADO DO RÉU: ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO
Recebo a inicial.
Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 
DÉBITOS proposta em face de ENERGISA/CENTRAIS ELÉTRI-
CAS DE RONDÔNIA S.A. objetivando a isenção do pagamento de 
diferença de consumo não faturada.
Segundo consta na Inicial, a requerida imputou-lhe uma diferen-
ça no consumo de energia elétrica, cobrando-lhe o importe de R$ 
862,15 (oitocentos e sessenta e dois reais e quinze centavos) refe-
rente à diferença de consumo. Referido débito foi apurado unilate-
ralmente no processo administrativo de recuperação de consumo.
Portanto, o mérito do processo reside em saber se essa fraude 
existiu e se essa cobrança retroativa é ou não legal.
O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que “a tutela de ur-
gência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado 
útil do processo”.
Os requisitos da medida encontram-se presentes, uma vez que a 
parte autora está discutindo fatura de energia elétrica que suposta-
mente não condiz com o consumo de sua unidade consumidora e 
há risco de interrupção do fornecimento de energia elétrica de seu 
imóvel.
Não há que se falar em irreversibilidade do provimento, uma vez 
que este se limita na suspensão de possível corte de energia elétri-
ca e suspensão da cobrança de recuperação de consumo e nega-
tivação, podendo referidos atos serem praticados pela requerida, 
em momento posterior, caso seja comprovada a legitimidade de 
sua conduta.
Assim, com fundamento no artigo 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA 
DE URGÊNCIA e determino que a requerida ENERGISA S/A/CE-
RON se abstenha de NEGATIVAR o nome do(a) requerente junto 
aos órgãos restritivos (SPC e SERASA), bem como se abstenha 
de INTERROMPER o fornecimento de energia elétrica no imóvel 
até final decisão, COM FULCRO NAS FATURAS DISCUTIDAS NO 
PROCESSO, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos 
reais) até o limite de 20 salários-mínimos, e, caso, o corte já tenha 
sido efetivado, que proceda O IMEDIATO RELIGAMENTO, sob 
pena de aplicação da multa acima descrita, em favor do autor.
Considerando que a ENERGISA/CERON é uma das maiores liti-
gadas deste Juizado Especial Cível e na maioria dos casos NÃO 
realiza acordos, e, considerando que as demandas que envolvem 
o fornecimento de energia elétrica quase sempre envolvem causas 
urgentes, deixo de designar audiência específica para conciliação 
a fim de propiciar o rápido julgamento do feito e resolução da lide.
Considerando os princípios informadores dos Juizados Especiais, 
notadamente a celeridade e informalidade e considerando, sobre-
tudo, que no caso dos autos, a questão de fato pode ser provada 
por meio de documentos, também deixo de designar audiência de 
instrução e julgamento, posto que tal providência gerará morosi-
dade ao feito sem qualquer proveito prático, à medida que não há 
necessidade de provas testemunhais.
Assim, adoto, no caso em tela, o rito simplificado permitido pelo 
Sistema dos Juizados Especiais Cíveis como forma de prestigiar 
os princípios informadores da celeridade, economia processual e 
informalidade.
Cite-se e intime-se a ENERGISA S/A/CERON para que apresente 
resposta no prazo de 30 dias a contar da citação/intimação.
Caso a ENERGISA S/A/CERON tenha interesse em realizar a con-
ciliação, determino que junte aos autos, no prazo da contestação, 
a proposta de acordo que tiver a fim de que seja submetida à parte 
autora ou seja designada audiência de conciliação para esse fim.
Caso NÃO tenha interesse ou possibilidade de acordo, determino 
que informe isso nos autos por ocasião de sua contestação a fim 
de evitar possíveis alegações de cerceamento do direito de a parte 
se conciliar, pena de seu silêncio ser interpretado como falta de 
interesse na conciliação.
Apresentada a contestação, faça-se conclusão dos autos para sen-
tença.
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Caso exista pedido de DANO MORAL no caso em tela, as partes 
deverão observar se é caso de dano moral presumido e em caso 
negativo, deverão juntar declaração de suas testemunhas com fir-
ma reconhecida em Cartório relativamente ao fato constitutivo do 
direito que pretendem provar.
Em todo caso, se alguma das partes tiver interesse na produção de 
provas orais, determino que se manifestem nos autos informando 
tal interesse no prazo de 15 (quinze) dias, hipótese em que o direito 
de as partes produzirem provas será devidamente assegurado. Por 
outro lado, a não manifestação das partes no prazo ora assinalado, 
será interpretada como desinteresse à produção de provas orais.
Cancele-se eventual audiência designada automaticamente pelo 
Sistema PJE, retirando-a da pauta.
Cumpra-se servindo-se a presente como Comunicação/Carta de 
Citação/Carta de Intimação/Mandado/Ofício/Carta Precatória.
Ariquemes, data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de pedido de indenização por danos materiais ajuizados 
em face de CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA – CERON 
tencionando o reembolso de valor despendido com a construção 
de rede elétrica em propriedade rural, bem como a formalização da 
incorporação da rede supracitada.
Segundo consta na inicial, a parte autora AILTON VAZ FERREI-
RA construiu uma rede elétrica/subestação, Localizada na Rodovia 
257, Linha C-60, Lote 25, Gleba 20, Ariquemes/RO, e desde então 
a requerida vem atuando como se fosse proprietária da subesta-
ção, tendo ocorrido portanto, a incorporação da rede elétrica sem 
observância do disposto na Resolução 229/2006 da ANEEL.
Consta ainda que a parte autora construiu a subestação nos mol-
des estabelecidos pela CERON/ELETROBRAS, a qual aprovou o 
projeto e procedeu a instalação do serviço, contudo, até o momen-
to não efetuou a restituição do valor dispendido para construção da 
subestação. Para comprovar o alegado juntou documentos confor-
me inicial.
Citada e intimada, a Requerida CERON não apresentou contes-
tação, apesar de devidamente intimada, motivo pelo qual decreto 
sua revelia. 
Com efeito, os documentos apresentados na inicial comprovam a 
construção da rede de energia elétrica na propriedade da parte au-
tora. Não restam dúvidas de que a requerida se beneficiou da es-
trutura construída pela parte autora para o fornecimento de energia 
elétrica na região onde reside. Seja como for, a requerida passou 
a gerir a rede elétrica construída pela parte autora como se sua 
fosse, sem contudo indenizá-la pelos valores despendidos.
Assim, a devolução dos valores despendidos com a construção da 
rede de energia elétrica é perfeitamente cabível, visto que as ins-
talações passaram a integrar o patrimônio da concessionária CE-
RON, a qual explora atividade lucrativa.
Portanto, esta tem o dever de indenizar a parte autora, pena de 
enriquecimento sem causa, especialmente porque restou compro-
vado nos autos que a parte autora arcou com todos os custos para 
elaboração de projeto e construção de rede elétrica na zona rural e 
a requerida incorporou referida rede sem indenizar a parte autora 
ou formalizar a incorporação. 
Atualmente, em casos análogos a Jurisprudência do reconhece o 
direito à indenização:
“Restituição de valores. Rede elétrica rural. Construção. Recursos 
particulares. Apropriação pela concessionária. Prescrição quinque-
nal. Ação procedência. Valor. Reparação integral. É de cinco anos 
o prazo de prescrição para o ressarcimento de valores dispendi-
dos na construção de rede particular de energia elétrica apropriada 
pela concessionária de serviço público para expansão de programa 
de eletrificação de propriedades rurais. É devido o ressarcimento 
dos valores gastos pelo particular para construção de rede rural 
particular de energia elétrica se ocorrer a incorporação desta pela 
concessionária pública do serviço de energia elétrica, cujo valor 
deve ser pago devidamente corrigido e com juros de mora, em fun-

ção da vigência em nosso sistema do princípio da reparação inte-
gral” (TJRO, Apelação 01003969720088220007, Rel. Des. Marcos 
Alaor D. Grangeia, j. em 19/10/2011). “CERON. CONSTRUÇÃO 
DE REDE ELÉTRICA RURAL. RECURSOS PARTICULARES. DE-
VER DA CONCESSIONÁRIA RESTITUIR INTEGRALMENTE O 
VALOR” (TJRO, Turma Recursal de Porto Velho; Recurso Inomi-
nado n° 1001703-31.2012.8.22.0004, Relatora Juíza Euma Men-
donça Tourinho, j. em 08.10.2014). 
Assim, ante o consolidado entendimento jurisprudencial e consi-
derando-se que a CERON não impugnou as alegações da parte 
autora, restou evidenciada a sua responsabilidade de incorporar 
a subestação em seu patrimônio em razão da natureza do serviço 
público, e consequentemente, o dever de indenizar a parte autora 
pelas despesas de aquisição e instalação da rede elétrica, urgindo 
analisar apenas o quantum devido.
De acordo com o art. 3º da Resolução Normativa N° 229, de 8 de 
agosto de 2006, “as redes particulares que não dispuserem de ato 
autorizativo do Poder Concedente, na forma desta Resolução, de-
verão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva concessionária 
ou permissionária de distribuição que, a partir da efetiva incorpora-
ção, se responsabilizará pelas despesas de operação e manuten-
ção de tais redes”. Nos termos do § 1° do art. 9º da Resolução, para 
obter o valor do ressarcimento ao proprietário da rede particular, a 
concessionária ou permissionária de distribuição deverá: I - calcu-
lar o encargo de responsabilidade da concessionária ou permissio-
nária de acordo com as regras vigentes à época da construção da 
rede; II - utilizar a Tarifa Fiscal estabelecida no § 2° deste artigo, 
atualizado-a anualmente por meio do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo – IPCA; e III - calcular o valor do ressarcimento 
ao proprietário da rede particular, considerando a depreciação dos 
ativos, por meio de fórmula própria.
Como visto, a Resolução determina que o valor da indenização 
leve em conta o valor vigente à época da construção da subesta-
ção, com atualização pelo índice do IPCA. Ocorre que a determi-
nação da ANEEL não vincula o Judiciário e se presta meramente a 
regulamentar a questão no âmbito administrativo. Dessa forma, a 
CERON/ELETROBRAS deve se nortear pela Resolução 229/06 da 
ANEEL para de forma administrativa, apurar, calcular e indenizar 
aqueles que construíram redes elétricas/subestações que foram in-
corporadas pela concessionária.
No entanto, caso a concessionária de energia não promova a in-
denização com base nos critérios da ANEEL, cabe à parte autora 
promover ação judicial para que no bojo no processo judicial, seja 
apurado o valor.
Dessa forma, os documentos juntados na inicial corroboram esse 
conhecimento público, qual seja, que a parte autora fez um projeto, 
executou o mesmo e construiu uma subestação para ter acesso à 
energia, a qual foi efetivamente fornecida. Por fim, a parte autora 
foi diligente em juntar orçamento dos valores correspondentes para 
a construção de sua subestação. A CERON teve acesso a esses 
documentos e não os impugnou. Do mesmo modo, a CERON não 
juntou NENHUM documento demonstrando que o orçamento está 
equivocado ou fora da realidade.
Por tudo isso, fixo o dano material no valor do orçamento junta-
do na inicial. Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado 
para condenar a CERON – Centrais Elétricas de Rondônia S/A a 
indenizar a parte autora no importe de R$ 22.366,18 (vinte e dois 
mil trezentos e sessenta e seis reais e dezoito centavos) a título de 
danos materiais, referente às despesas comprovadas com a cons-
trução da rede particular de energia elétrica em sua propriedade, 
cujo o valor do desembolso feito pelo consumidor deverá ser corri-
gido com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária 
a partir da citação válida, bem como, determino que a CERON/
ELETROBRAS proceda à incorporação da referida rede elétrica ao 
patrimônio da concessionária.
Sem honorários e sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se a requerida para efetuar o pagamento no prazo de 15 
(quinze) dias sob pena de acréscimo de 10% conforme art. 523, § 
3º do CPC. 
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Transitada em julgado, sem o cumprimento voluntário da sentença 
e caso requerido pela parte autora, inicie-se a execução.Se nada 
for requerido, arquive-se o feito.Cumpra-se servindo-se a presente 
Decisão como Mandado/Ofício/Carta de Intimação/Carta Precató-
ria/Notificação para seu cumprimento.Ariquemes/RO; data e horá-
rio certificado no sistema PJE.Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
MoraisJuíza de Direito

CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ariquemes - Juizado Especial
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Arique-
mes - RO - CEP: 76872-853 
Processo nº: 7003981-59.2019.8.22.0002.
EXEQUENTE: CLAUDINEI ANDRADE ENGLERTH
EXECUTADO: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A
Advogado do(a) EXECUTADO: MARCIO MELO NOGUEIRA - 
RO2827
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA 
INTIMADA, por intermédio de seu advogado, cumprir espontanea-
mente a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuando o paga-
mento do valor, obrigatoriamente junto a Caixa Econômica Federal 
(Provimento 001/2008 PR TJ/RO c/c Art. 840, I, do CPC), conforme 
Planilha de Cálculo anexa, sob pena de acréscimo de multa de 
10% (dez por cento) sobre o valor apresentado da dívida, conforme 
disposto no art. 523, § 1º, do Código de Processual Civil.
ADVERTÊNCIAS: 1) O VALOR DA CONDENAÇÃO OBRIGA-
TORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO A CAI-
XA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008 PR TJ/
RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E TEMPESTIVA 
COMPROVAÇÃO NO PROCESSO, SOB PENA DE SER CONSI-
DERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO REALIZADO ATRA-
VÉS DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NOS TERMOS DO 
ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO N.º 006/2015-PR-CG, 
PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ESTADUAL N.º 115/2015, 
INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS PREVISTAS NO ARTIGO 
475-J DO CPC, ALÉM DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA 
PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUI-
ZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO 
DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR 
DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE RE-
GRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVEN-
TUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB 
PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CAR-
TA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO 
CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95). 
Ariquemes, 21 de novembro de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ariquemes - Juizado Especial
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Arique-
mes - RO - CEP: 76872-853 
Processo nº: 7004363-52.2019.8.22.0002.
EXEQUENTE: DOVILIO LAVERDE
EXECUTADO: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A
Advogado do(a) EXECUTADO: MARCIO MELO NOGUEIRA - 
RO2827
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA 
INTIMADA, por intermédio de seu advogado, cumprir espontanea-
mente a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuando o paga-
mento do valor, obrigatoriamente junto a Caixa Econômica Federal 
(Provimento 001/2008 PR TJ/RO c/c Art. 840, I, do CPC), conforme 
Planilha de Cálculo anexa, sob pena de acréscimo de multa de 
10% (dez por cento) sobre o valor apresentado da dívida, conforme 
disposto no art. 523, § 1º, do Código de Processual Civil.

ADVERTÊNCIAS: 1) O VALOR DA CONDENAÇÃO OBRIGA-
TORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO A CAI-
XA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008 PR TJ/
RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E TEMPESTIVA 
COMPROVAÇÃO NO PROCESSO, SOB PENA DE SER CONSI-
DERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO REALIZADO ATRA-
VÉS DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NOS TERMOS DO 
ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO N.º 006/2015-PR-CG, 
PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ESTADUAL N.º 115/2015, 
INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS PREVISTAS NO ARTIGO 
475-J DO CPC, ALÉM DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA 
PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUI-
ZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO 
DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR 
DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE RE-
GRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVEN-
TUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB 
PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CAR-
TA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO 
CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95). 
Ariquemes, 21 de novembro de 2019.

Ariquemes - Juizado Especial
7004369-59.2019.8.22.0002.
EXEQUENTE: CHAULES VOLBAN POZZEBON
EXECUTADO: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A
Advogado do(a) EXECUTADO: MARCIO MELO NOGUEIRA - 
RO2827
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA 
INTIMADA, por intermédio de seu advogado, cumprir espontanea-
mente a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuando o paga-
mento do valor, obrigatoriamente junto a Caixa Econômica Federal 
(Provimento 001/2008 PR TJ/RO c/c Art. 840, I, do CPC), conforme 
Planilha de Cálculo anexa, sob pena de acréscimo de multa de 
10% (dez por cento) sobre o valor apresentado da dívida, conforme 
disposto no art. 523, § 1º, do Código de Processual Civil.
ADVERTÊNCIAS: 1) O VALOR DA CONDENAÇÃO OBRIGA-
TORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO A CAI-
XA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008 PR TJ/
RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E TEMPESTIVA 
COMPROVAÇÃO NO PROCESSO, SOB PENA DE SER CONSI-
DERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO REALIZADO ATRA-
VÉS DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NOS TERMOS DO 
ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO N.º 006/2015-PR-CG, 
PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ESTADUAL N.º 115/2015, 
INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS PREVISTAS NO ARTIGO 
475-J DO CPC, ALÉM DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA 
PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUI-
ZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO 
DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR 
DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE RE-
GRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVEN-
TUAIS ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB 
PENA DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CAR-
TA/MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO 
CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95). 
Ariquemes, 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - 7013827-03.2019.8.22.0002
AUTOR: MARIA DA CONCEICAO FARIAS DA SILVA CPF 
nº 774.896.672-91, RUA GREGÓRIO DE MATOS 3783, - DE 
3772/3773 AO FIM SETOR 06 - 76873-640 - ARIQUEMES - RON-
DÔNIA
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ADVOGADO DO AUTOR: KARYNNA AKEMY HACHIYA HASHI-
MOTO OAB nº PR4664, SEM ENDEREÇO
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CE-
RON CNPJ nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA JUSCELINO KU-
BITSCHEK 1966, - DE 1560 A 1966 - LADO PAR SETOR 02 - 
76873-238 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA, AVENI-
DA JUSCELINO KUBITSCHEK 1966, - DE 1560 A 1966 - LADO 
PAR SETOR 02 - 76873-238 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, MAR-
CIO MELO NOGUEIRA OAB nº RO2827, RUA SALGADO FILHO 
2686, - DE 2365/2366 A 2704/2705 SÃO CRISTOVÃO - 76804-054 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de ação interposta por MARIA DA CONCEIÇÃO FARIAS 
DA SILVA em face de CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA 
S/A. 
Segundo consta na inicial, no dia 23/09/2019 a parte autora solici-
tou junto a requerida a ligação da unidade consumidora. Todavia, 
inobstante tenha decorrido o prazo estipulado pela requerida no dia 
26/09/2019, o serviço não foi realizado.
Assim, como a ligação de energia elétrica na residência da par-
te autora apresentava prazo final o dia 26/09/2019 e até o dia 
01/10/2019 não havia sido realizado a prestação de serviços, in-
gressou com a presente tencionando, via antecipação da tutela, o 
fornecimento de energia elétrica. No mérito, requereu a confirma-
ção da tutela antecipada e o recebimento de indenização pelos da-
nos morais sofridos em razão da ausência de prestação do serviço 
essencial de energia elétrica e indenização por danos materiais por 
ela suportado.
Para amparar o pedido juntou documento de identidade, protoco-
los, contratos, vídeos, áudios, dentre outros.
Citada a requerida pugnou pela improcedência da inicial.
Conforme narrativa dos fatos, resta patente que a questão dos au-
tos reflete uma relação de consumo, em que a responsabilidade 
do fornecedor é de natureza objetiva, somente dela se exonerando 
acaso prove que o defeito inexistiu na prestação de serviço, ou a 
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
A responsabilidade da pessoa jurídica em face dos atos realizados 
por seus prepostos regula-se pela teoria objetiva, de forma que 
basta a prova da conduta, do dano e do nexo de causalidade para 
configurar-se o dever de indenizar.
O art. 6°, VI e VIII do CDC esclarece ser direito básico do consumi-
dor a efetiva prevenção e reparação de danos a si causados, com 
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 
ônus da prova a seu favor.
Registre-se oportunamente, que o princípio da dignidade do ser 
humano norteia qualquer relação jurídica. Tanto é que, o inciso su-
pracitado respeita o referido princípio constitucional, e reforça o ar-
tigo 4º, inciso I da Lei Consumerista, que reconhece taxativamente 
a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo (artigo 
4º do CDC). 
A irregularidade da conduta adota pela requerida é evidente, em 
especial pelo fato de privar a parte autora de utilizar-se de serviço 
essencial de fornecimento de energia elétrica o qual só é possível 
através de contrato sinalagmático junto a requerida que detêm a 
qualidade de distribuidora do serviço de energia elétrica.
Com efeito, a CERON apresentou contestação e como no direito 
consumerista, vigora a inversão do ônus da prova, cabia à CERON 
provar que a residência da parte autora não preenche os requisitos 
necessários para receber o fornecimento de energia elétrica, bem 
como os serviços foram prestados de forma e nos prazos estipula-
dos em lei, o que não se verificou nos autos.Insta observar que o 
serviço de fornecimento de energia elétrica apenas foi realizado em 
razão da ordem judicial a pedido da parte autora via antecipação de 
tutela, face a demora da requerida em desempenhar espontanea-
mente a responsabilidade obrigacional contratual realizada entre as 
partes, de forma a demonstrar o desinteresse da requerida perante 
seus consumidores.Nos termos do parágrafo XVII do artigo 2º da 
Resolução 414/2010 da ANEEL consumidor é toda “pessoa física 

ou jurídica, de direito público ou privado, legalmente representada, 
que solicite o fornecimento, a contratação de energia ou o uso do 
sistema elétrico à distribuidora, assumindo as obrigações decor-
rentes deste atendimento à(s) sua(s) unidade(s) consumidora(s), 
segundo disposto nas normas e nos contratos”.Portanto a parte 
autora é parte legítima para pleitear o fornecimento de energia elé-
trica em sua residência e por conseguinte, por força do parágrafo 
XXV do mesmo artigo, a requerida é “agente titular de concessão 
ou permissão federal para prestar o serviço público de distribuição 
de energia elétrica”.
Quanto ao prazo para atender o pedido de fornecimento de energia 
elétrica o artigo 31 da resolução supracitada dispõe o seguinte:
Art. 31. A ligação de unidade consumidora deve ser efetuada de 
acordo com os prazos máximos a seguir fixados:
I - 2 (dois) dias úteis para unidade consumidora do grupo B, locali-
zada em área urbana;
II - 5 (cinco) dias úteis para unidade consumidora do grupo B, loca-
lizada em área rural; e
III - 7 (sete) dias úteis para unidade consumidora do grupo A.
Parágrafo único. Os prazos fixados neste artigo devem ser conta-
dos a partir da data da aprovação das instalações e do cumprimen-
to das demais condições regulamentares pertinentes.
Por outro lado, o artigo 27 da mesma resolução prevê a obriga-
toriedade da distribuidora em cientificar o interessado quanto ne-
cessidade de se fazer adequações para iniciar o fornecimento de 
energia elétrica. 
Como a requerida não realizou a vistoria pretendida pela parte au-
tora, tem-se que não há adequação necessária a ser realizada pela 
autora.
Portanto, é certo o direito da parte autora em ter garantido o for-
necimento de energia elétrica em sua residência por tratar-se de 
serviço essencial e por não ter a requerida demonstrado nos autos 
qualquer impedimento que pudesse se sobrepor a esse direito.
No que tange ao DANO MATERIAL, a parte autora logrou exito em 
comprovar suas alegações através de recibos, contratos e vídeos, 
portanto o pedido merece ser acolhido e a parte indenizada pelos 
prejuízos suportados.
No tocante ao DANO MORAL face a ausência do fornecimento de 
energia elétrica, verifico que o pedido também merece ser acolhido.
Os documentos e áudios juntados com a inicial evidenciam que a 
autora protocolizou requerimento junto a requerida para que fosse 
instalada unidade consumidora em sua residência, no entanto, es-
ses mesmos documentos atestam que a autora permaneceu por 
vários dias sem energia elétrica, tendo o fornecimento sido esta-
belecido somente por ocasião da decisão que antecipou os efeitos 
da tutela.
Portanto, a conduta da requerida restou amplamente demonstrada 
nos autos já que sem justo motivo deixou de atender a solicitação 
da autora, deixando-a sem o fornecimento de serviço essencial.
O dano causado pela conduta da requerida está comprovado por 
meio dos documentos juntados com a inicial que comprovam a au-
sência do fornecimento de energia elétrica sem justo motivo.
Independentemente dessas provas, é sabido que a falta da energia 
elétrica, gera desconforto, prejuízos econômicos e à saúde, cons-
trangimentos perante vizinhos e conhecidos, chateação e irritação 
que abala toda a estrutura da pessoa e da família onde ela está 
alicerçada, dispensando assim, provas nesse sentido.
Há inclusive entendimento jurisprudencial nesse sentido. Vejamos:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. 
PEDIDO DE LIGAÇÃO. DEMORA. DANOS MORAIS OCORREN-
TES. O autor requer indenização por danos morais decorrentes da 
demora na ligação de energia elétrica no imóvel por ele alugado. 
A solicitação foi feita em 19/10/2012 e, em que pese decorridos 
todos os prazos previstos no art. 31, da Resolução 414/2010, os 
quais vão de dois a sete dias úteis do pedido, obteve o consumidor 
a diligência tão somente em 01/11/2012, em razão do cumprimento 
da medida liminar deferida nos autos. Assim, sendo o fornecimento 
de energia elétrica considerado um serviço essencial e, não ha-
vendo qualquer justificativa plausível para o atraso, resta carac-
terizada a falha na prestação de serviços pela demora no atendi-
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mento à ligação solicitada, restam caracterizados os danos morais 
pretendidos (grifado). Entretanto, o quantum indenizatório fixado 
em R$ 4.000,00 comporta redução para R$ 2.000,00, diante dos 
princípios da proporcionalidade e razoabilidade frente às circuns-
tâncias do caso concreto, bem como para adequar-se aos parâme-
tros utilizados pelas Turmas Recursais Cíveis em casos análogos. 
RECURSO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 
71004737672, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 
Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 06/05/2014) (TJ-RS - Re-
curso Cível: 71004737672 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de 
Julgamento: 06/05/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de 
Publicação: Diário da Justiça do dia 08/05/2014).
RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE 
DEMORA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA. DESNECESSIDADE DE 
REALIZAÇÃO DE OBRAS PELO PROPRIETÁRIO. INOCORRÊN-
CIA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA PELA RÉ. OBRIGAÇÃO DE FA-
ZER. Não havendo a requerida procedido à avaliação técnica no 
sentido de evidenciar quais obras seriam necessárias ao forneci-
mento de energia elétrica, não pode simplesmente negar o pedido 
do autor. Tem-se, pois, que a empresa ré não procedeu de forma 
devida quanto à solicitação de fornecimento de energia pelo autor 
e quanto às obras necessárias, conforme art. 27 da Resolução nº 
414/ 2010 da ANEEL. É de se ressaltar que a ré além de realizar 
avaliação técnica no local deveria notificar o autor acerca da neces-
sidade de efetivação de obras, para que o mesmo viesse a satisfa-
zê-las e procedesse ao requerimento dos serviços. Destarte, assim 
não procedendo e não logrando demonstrar nos autos haver óbice 
à ligação de energia elétrica na residência do autor, chancela-se 
a procedência da demanda. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso 
Cível Nº 71004861233, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 
Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 12/08/2014) 
(TJ-RS - Recurso Cível: 71004861233 RS, Relator: Marta Borges 
Ortiz, Data de Julgamento: 12/08/2014, Primeira Turma Recursal 
Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/08/2014).
Por fim, o nexo de causalidade entre a conduta e o dano está com-
provado por meio dos documentos que evidenciaram que os danos 
morais sofridos pela autora foram causados pela conduta da CE-
RON.
Não se discute sobre a culpa da requerida, já que nesse caso se 
aplica a teoria objetiva da culpa, expressa nos arts. 932, III e 933 
do CC. 
Mesmo que fosse o caso de se perquirir sobre a culpa, ainda as-
sim seria o caso de atribuir à requerida a responsabilidade, pois os 
seus prepostos agiram com evidente negligência e imprudência ao 
procederem o corte do fornecimento de energia elétrica em razão 
de faturas inadimplidas pelo antigo inquilino.
Dessa forma, não pairam dúvidas de que a conduta da requerida 
gerou abalo moral passível de reparação.
Logo, estão presentes os elementos do dever de indenizar, quais 
sejam, a ação, o dano e o nexo de causalidade, consubstanciados 
no artigo 186 do Código Civil: “Aquele que, por ação ou omissão 
voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano 
a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 
A esse respeito, o art. 927, caput, do mesmo Diploma Legal dispõe 
acerca da obrigação de indenizar imposta àquele que agiu ilicita-
mente: “Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a 
outrem, fica obrigado a repará-lo”.
Na fixação do quantum, levo em consideração a conduta lesiva 
da requerida consistente na ausência do fornecimento de energia 
elétrica, a capacidade econômica das partes e a extensão do dano, 
o qual se agravou em razão do não cumprimento da ordem judicial 
emanada nestes autos, entendendo razoável fixar a quantia de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais).
Posto isto, confirmo a antecipação da tutela e no mérito julgo pro-
cedente o pedido para o fim de determinar que a requerida CEN-
TRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. proceda com o necessá-
rio para garantir o fornecimento de energia elétrica na residência da 
parte autora, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos re-
ais) até o limite de vinte salários-mínimos. Por conseguinte, CON-

DENO a requerida CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. a 
pagar em favor da parte autora o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais) a título de danos morais, bem como o valor de R$ 1.260,00 
(um mil e duzentos e sessenta reais) a título de danos materiais 
extinguindo o processo com resolução do mérito.Registre-se que, 
em ação indenizatória por danos morais, o termo inicial para inci-
dência dos juros de mora é a data do evento danoso, em aplicação 
à Súmula 54 do STJ. Já a correção monetária deve incidir desde a 
data do julgamento em que a indenização foi arbitrada, de acordo 
com a súmula 362 do STJ.
Sem custas e sem verbas honorárias.
Publique-se.Registre-se.
Intime-se a parte requerida, para cumprir a determinação acima em 
15 dias pena de multa de 10% como determina o artigo 523 §1º do 
CPC em vigor.
Após o trânsito em julgado, se nada for requerido pelas partes, 
arquivem-se os autos.
Cumpra-se servindo-se a presente como Comunicação/Carta de 
Citação/Carta de Intimação/Mandado/Ofício/Carta Precatória.
Ariquemes, data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - 7009346-94.2019.8.22.0002
AUTOR: NELSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR CPF nº 
081.338.628-41, RUA TOLEDO 2448 JARDIM PARANÁ - 76871-
462 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: LAERCIO MARCOS GERON OAB nº 
RO4078
RÉUS: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-71, 
SEM ENDEREÇO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRAN-
SITO - DETRAN-RO CNPJ nº 15.883.796/0001-45, SEM ENDE-
REÇOADVOGADOS DOS RÉUS: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA, PROCURADORIA AUTÁRQUICA DO 
DETRAN/RO
SENTENÇA
Trata-se de procedimento do Juizado Especial onde a parte autora 
requereu, por meio da petição de id. 32615888, a extinção do feito 
por não ter mais interesse em seu prosseguimento vez que a ação 
fora cadastrada em duplicidade.
Ante o exposto, e considerando o pedido da parte autora, homolo-
go o pedido de desistência para que surta seus jurídicos e legais 
efeitos, na forma do art. 485, V e VIII do CPC.
P. R. 
Após, arquivem-se os autos independente do trânsito em julgado 
e de intimação.
Cumpra-se servindo-se a presente como Mandado/Ofício/Carta 
Precatória/Notificação para seu cumprimento.
Ariquemes/RO, data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

7010907-56.2019.8.22.0002
AUTOR: MARCIANA APARECIDA DOS SANTOS CPF nº 
860.944.592-53, TRAVESSA CENTRAL 3656 SETOR 06 - 76876-
714 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ALINE ANGELA DUARTE OAB nº 
RO2095
RÉU: MUNICIPIO DE ARIQUEMES CNPJ nº DESCONHECIDO, 
SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
DE ARIQUEMES
Relatório dispensado na forma dos arts. 27 da Lei 12.153/09 c/c 38 
da Lei 9.099/95.
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Trata-se de cobrança de Gratificação de Risco e Dedicação Ex-
clusiva (GRDE) em face do MUNICÍPIO DE ARIQUEMES sob o 
fundamento que a parte autora teve a gratificação reduzida, abrup-
tamente, de 100% (cem por cento) para 50% (cinquenta por cento).
Segundo consta na inicial, a parte requerente é servidor público 
do Município de Ariquemes/RO, exercendo a função de Guarda 
Municipal e recebeu 100% da GRDE desde a vigência da lei que 
instituiu o benefício em 2007 até dezembro de 2012. Todavia, em 
janeiro de 2013, teria sido editada uma lei municipal reduzindo o 
montante da gratificação, o que lhes trouxe prejuízos financeiros, 
tendo em vista a redução salarial.
Consta ainda, que parte dos servidores, guardas municipais, já in-
gressaram com ação judicial reclamando o pagamento da supra-
mencionada gratificação, bem como o próprio autor desta ação já 
impetrou mandado de segurança para restabelecimento da GRDE, 
e, em ambos os casos lograram êxito, tanto que os impetrantes 
do mandado de segurança já estão recebendo a GRDE em sua 
integralidade (100%), e aqueles que ingressaram com ação neste 
Juizado já receberam todos os retroativos.
Menciona, em sede de Exordial, que no mandado de segurança 
não se pode pedir cumprimento de sentença do mês de janeiro de 
2013, haja vista ter sido o mesmo impetrado no mês de fevereiro 
daquele ano, razão pela qual, reclama o recebimento tão somente 
da diferença do mês de janeiro do ano de 2013.
Desta forma, o cerne da questão consiste em saber se é possível 
haver redução da gratificação de risco e dedicação exclusiva, bem 
como, se a parte autora faz jus ao recebimento da diferença da 
GRDE referente ao mês de janeiro de 2013.
Pois bem, no âmbito do Município de Ariquemes, a Gratificação de 
Risco e Dedicação Exclusiva – GRDE foi criada pela Lei Municipal 
nº 1.303 de 22 de junho de 2007, que em seus artigos 43 e 44 
prevê o seguinte:
Art. 43. Fica criada a Gratificação de Risco e Dedicação Exclusiva – 
GRDE, para os servidores do Cargo da Guarda Municipal e Agente 
de Fiscalização de Transito.
§ 1º A Gratificação de Risco e Dedicação Exclusiva – GRDE, é 
devida ao Agentes de Fiscalização de Trânsito e Guarda Munici-
pal que estejam lotados em unidade da estrutura organizacional da 
Prefeitura Municipal responsável pela gestão da Guarda Municipal 
e/ou do Transito e no efetivo exercício das atividades especificadas 
de vigilância dos prédios, praças e hospitais públicos e de fiscaliza-
ção de transito, conforme definido na legislação específica.
Art. 44 . A Gratificação de Risco e Dedicação Exclusiva – GRDE – 
será calculada no limite máximo de 100% (cem por cento), sobre o 
vencimento base.
Pelo teor da lei, a Gratificação de Risco e Dedicação Exclusiva – 
GRDE é devida aos Agentes de Fiscalização de Trânsito e Guarda 
Municipal que atendam aos seguintes requisitos: que estejam lota-
dos em unidade da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal 
responsável pela Gestão da Guarda Municipal e/ou do Trânsito e 
no efetivo exercício das atividades especificadas de vigilância dos 
prédios, praças e hospitais públicos e de fiscalização de trânsito, 
conforme definido na legislação específica.
Por conseguinte, o artigo 44 da mesma lei é claro ao dispor que a 
GRDE poderá ser de até 100% sobre o vencimento base.
Conforme a inicial, consta que a parte requerente recebeu a gra-
tificação no importe de 100% no período de 2007 a dezembro de 
2012.
Ainda conforme a inicial, em 15 de janeiro, lançou-se um Decreto n. 
9.472, de 15 de janeiro de 2013, determinando que a gratificação 
devida aos Agentes de Fiscalização de Trânsito e Guarda Muni-
cipal, será calculada até o limite máximo de 50% (cinquenta por 
cento), sobre o vencimento base.
De acordo com a doutrina e jurisprudência, a gratificação de risco 
e dedicação exclusiva CONSUBSTANCIA UMA VANTAGEM “EX 
PACTO OFFICII”, DECORRENTE DO DESEMPENHO DE CER-
TOS CARGOS OU FUNÇÕES QUE EXIGEM REGIME ESPECIAL 
DE TRABALHO, EM RAZÃO DA PECULIARIDADE DO SERVI-
ÇO, A SER PRESTADO SEGUNDO O MODELO DE “FULL-TIME” 
AMERICANO, ENQUADRANDO-SE NO TIPO VANTAGEM “PRO 

LABORE FACIENDO” OU “PROPTER LABOREM”, ou seja, devida 
apenas a quem se encontra no efetivo exercício da atividade sobre 
a qual recai a gratificação.Exatamente por isso, essa gratificação 
somente pode ser concedida ao servidor que estiver lotado no ór-
gão e em efetivo exercício da atividade ensejadora da gratificação.
Essa gratificação incorpora a remuneração, não podendo haver 
sua redução ou supressão quando impõe redutibilidade salarial, 
pois de acordo com a nova ordem constitucional, os servidores pú-
blicos não tem direito adquirido ao regime jurídico ou à composição 
de sua remuneração. Todavia, os servidores possuem assegurada 
a irredutibilidade salarial. Nesse sentido: 
Agravo regimental no recuso extraordinário. Servidor público. Gra-
tificação por tempo integral e dedicação exclusiva (TIDE). Inexis-
tência de direito adquirido a regime jurídico. Vantagens funcionais 
em cascata. Período anterior à Emenda Constitucional nº 19/98. 
Vedação. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Proceden-
tes. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal está fir-
mada no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, 
ficando assegurada, contudo, a irredutibilidade de vencimentos. 2. 
Esta Corte consolidou entendimento de que, mesmo anteriormente 
à Emenda Constitucional nº 19/98, era vedado o acúmulo de van-
tagens pecuniárias concedidas sob o mesmo título ou por idêntico 
fundamento (efeito cascata). 3. Inadmissível, em recurso extraor-
dinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência 
da Súmula nº 279 desta Corte. 4. Agravo regimental não provido. 
(STF, 457745 AgR/PR – rel. Min. DIAS TOFFOLI – DJE 188 de 
25-09-2012).
Portanto, a gratificação prevista no artigo 43 da Lei Municipal nº 
1.303 de 22 de junho de 2007 poderia ter sido reduzida e até mes-
mo suprimida, desde que o Município de Ariquemes tivesse feito a 
composição salarial, mudando a rubrica mas mantendo o valor da 
remuneração.
Como no caso em tela a parte requerente juntou contracheque de-
monstrando que no mês de janeiro de 2013 a gratificação GRDE 
foi paga no importe de 50% do vencimento base, restou provado 
que houve REDUÇÃO SALARIAL, em prejuízo ao direito constitu-
cional de ver preservado o valor nominal de sua remuneração e 
sua dignidade.
Portanto, a parte requerente faz jus à percepção da diferença da 
Gratificação de Risco e Dedicação Exclusiva referente ao mês de 
janeiro do ano 2013, tendo em vista que esta foi paga apenas no 
importe de 50% do vencimento base, quando o correto seria o pa-
gamento de 100% do vencimento base.
No tocante ao valor, como o próprio autor especificou o montante 
de R$ 461,73 (quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e três 
centavos) conforme planilha juntada, a título de diferença de valor 
referente ao mês de janeiro de 2013, relativamente à GRDE não 
paga e, esse valor não foi objeto de impugnação específica por 
parte do Município de Ariquemes, há que se concluir pelo acerto 
quanto a referido valor, especialmente porque tal valor foi devida-
mente comprovado nos autos.
Sendo assim, diante da comprovação do direito ao recebimento 
da gratificação e da ausência de prova pelo Município, quanto ao 
pagamento, correta a condenação deste ao pagamento respectivo, 
pena de configuração de enriquecimento ilícito do Município, o que 
é vedado em lei.
Posto isso, nos termos do art. 487, I do CPC julgo PROCEDENTE o 
pedido para o fim de condenar o Município de Ariquemes a pagar à 
parte requerente a quantia de R$ 461,73 (quatrocentos e sessenta 
e um reais e setenta e três centavos) a título de diferença de Grati-
ficação de Risco e Dedicação Exclusiva (GRDE), conforme planilha 
de cálculo acostada na Exordial, cujo valor deverá ser corrigido 
com juros de 1% desde a citação e correção monetária desde o 
ajuizamento do pedido.
Se cabível, o Município poderá realizar descontos previdenciários e 
de imposto de renda às verbas a serem pagas.
Sem custas e sem verbas honorárias, conforme dispõem os arts. 
54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c 27 da Lei 12.153/09.
Publique-se.
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Registre-se.
Intime-se.
Transitada em julgado a Sentença, se nada for requerido pelas par-
tes, arquive-se.
Cumpra-se servindo a presente como comunicação/mandado/car-
ta de intimação/carta precatória para seu cumprimento.
Ariquemes-RO; data e hora certificado no sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara do Juizado Especial Cível 
Av. Tancredo Neves, nº 2606, Bairro Centro, CEP 76.872-854, Ari-
quemes, RO 7009284-54.2019.8.22.0002
AUTOR: CLEUZA VITORIANO DA COSTA SANTOS CPF nº 
704.818.062-53, RUA CURIANGO 1596 SETOR 02 - 76864-000 - 
CUJUBIM - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ALAN CARLOS DELANES MARTINS 
OAB nº RO10173, SEM ENDEREÇO
RÉU: MUNICÍPIO DE CUJUBIM CNPJ nº 84.736.941/0001-88, AV. 
CONDOR 2588 SETOR INSTITUCIONAL - 76864-000 - CUJUBIM 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍ-
PIO DE CUJUBIM, AV. CONDOR 2588 SETOR INSTITUCIONAL 
- 76864-000 - CUJUBIM - RONDÔNIA
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma dos arts. 27 da Lei 12.153/09 c/c 38 
da Lei 9.099/95.
Trata-se de Ação de Cobrança de Verbas Rescisórias ajuizada por 
CLEUZA VITORIANO DA COSTA SANTOS em face do MUNICÍ-
PIO DE CUJUBIM/RO tencionando o pagamento de verbas resci-
sórias a que faria jus em virtude do encerramento de contrato legí-
timo junto ao ente público para o qual laborou durante determinado 
período.
Segundo expressamente descrito na Inicial, a autora laborou como 
servidor público municipal e, após regular exoneração do cargo, 
não houve regular adimplemento das verbas rescisórias à época, 
as quais totalizam o valor bruto de R$ 1.192,06 (mil cento e noven-
ta e dois reais e seis centavos), inobstante processo administrativo 
protocolado junto ao ente público.
Citado o requerido apresentou contestação reconhecendo o pedi-
do apresentado pela parte autora e confirmando a legitimidade do 
direito ao recebimento de verbas rescisórias em razão do término 
do vínculo laboral.
Conforme teor da defesa, a parte autora faria jus ao recebimento 
do importe LÍQUIDO de R$ 1.185,41 (mil cento e oitenta e cinco 
reais e quarenta e um centavos), já admitidos portanto os descon-
tos legais, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho. 
Pois bem. Segundo a Administração Pública Municipal, a autora 
faz jus ao valor exato descrito em sua Inicial porque previsto em 
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho regularmente emitido.
Portanto, como se vê, o requerido reconheceu o pedido apresen-
tado pela parte autora confessando o inadimplemento das verbas 
rescisórias devidas.
Mesmo que assim não fosse, há que reconhecer os direitos tra-
balhistas da parte autora, caso contrário tal solução se mostraria 
injusta e desrespeitosa a vários princípios basilares, como a veda-
ção ao enriquecimento sem causa, a segurança jurídica e a boa-fé 
objetiva, já que deixaria o requerente sem a contraprestação pelos 
serviços prestados ao Município.Desse modo, a parte autora deve 
receber a quantia LÍQUIDA de R$ 1.185,41 (mil cento e oitenta e 
cinco reais e quarenta e um centavos).
Ressalte-se, por oportuno, que as férias não usufruídas e o res-
pectivo terço constitucional não se enquadram nas hipóteses au-
torizadoras de incidência do Imposto de Renda, posto o caráter 
indenizatório a que apresentam. É esse o entendimento firmado 
nos tribunais. Vejamos:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE 1/3 (UM TERÇO) 
DE FÉRIAS. 1. Acórdão elaborado de conformidade com o dispos-
to no art. 46 da Lei 9.099/1995, 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento 
Interno das Turmas Recursais. Recurso próprio, regular e tempes-
tivo. 2. Consoante entendimento jurisprudencial majoritário, não 
incide a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional 
de férias, isto porque, o adicional de férias, correspondente a um 
terço (1/3) da remuneração percebida pelo servidor, possui nature-
za indenizatória, e não remuneratória, sendo que as parcelas que 
não se incorporam à remuneração são insuscetíveis de incidência 
de contribuição previdenciária. Precedentes STJ: AgRg no AREsp 
103294/RN e AgRg no AREsp 73523/GO.3. Recurso conhecido e 
não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 
4. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios 
que fixo em 15% (quinze por cento), que deverá incidir sobre o 
valor da condenação devidamente corrigido. Sem custas, em ra-
zão da isenção legal (Acórdão n.767299, 20130110782004ACJ, 
Relator: ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ, 2ª Turma Recursal dos 
Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 
11/03/2014, Publicado no DJE: 14/03/2014. Pág.: 285).
TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL MANDADO DE SEGURAN-
ÇA PREVENTIVO PERDA DE OBJETO NÃO OCORRÊNCIA - IM-
POSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE NÃO INCIDÊNCIA SO-
BRE FÉRIAS INDENIZADAS E ADICIONAL DE UM TERÇO TAXA 
SELIC. 1. Não perde o objeto o mandado de segurança preventivo 
cujo ato que se pretende evitar acaba por consumar-se, após o 
ajuizamento da ação. 2. O mandamus preventivo traz ínsito o pe-
dido de desconstituição do referido ato, caso ocorra sua consuma-
ção, e se concedida a segurança. 3. O pagamento de férias não 
gozadas por necessidade de serviço não está sujeito à incidência 
de imposto de renda. (Súmula nº 125 do STJ). 4. O abono constitu-
cional de um terço que irá incidir sobre o salário de férias que não 
foram gozadas não sofre a incidência do imposto de renda retido 
na fonte (grifado). 5. A 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no 
julgamento do ERESP 267080/SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 
assentou entendimento no sentido da aplicação da Taxa Selic no 
âmbito do direito tributário, a partir de 1º/01/1996. 6. A incidência 
da Taxa Selic importa na inaplicabilidade de qualquer outro critério 
de atualização monetária ou juros de mora, vez que já engloba 
juros e atualização. 7. Apelação provida (TRF-2 - AMS: 54801 RJ 
2003.51.06.000655-8, Relator: Desembargador Federal PAULO 
BARATA, Data de Julgamento: 12/08/2008, TERCEIRA TURMA 
ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data::21/08/2008 – 
Página::317).
Em razão do exposto, importante consignar o enunciado da Súmu-
la 386 do STJ de que “São isentos de imposto de renda as indeni-
zações de férias proporcionais e respectivo adicional”.
Posto isso, nos termos do art. 487, I do CPC, julgo parcialmente 
procedente para o fim de condenar o MUNICÍPIO DE CUJUBIM/
RO a pagar em favor da parte autora a importância de R$ 1.185,41 
(mil cento e oitenta e cinco reais e quarenta e um centavos), já 
admitidos os descontos legais cabíveis, sendo que o valor do cré-
dito deverá ser pago com juros aplicados à caderneta de poupança 
contados a partir da citação, nos termos do disposto no art. 1º-F da 
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 e correção 
monetária calculada de acordo com o IPCA-E desde o ajuizamento 
do pedido, tudo conforme as teses fixadas pelo STF no julgamento 
do RE 870947 (tema 810 da Repercussão Geral) acerca dos índi-
ces de correção e juros em condenações contra Fazenda Pública, 
extinguindo-se o feito com resolução do mérito.
Sem custas e sem verbas honorárias, conforme dispõem os arts. 
54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c 27 da Lei 12.153/09.
Publique-se.Registre-se.Intimem-se.Após o trânsito em julgado da 
sentença, se nada for requerido, arquive-se.
Cumpra-se servindo-se a presente como Mandado/Ofício/Carta 
Precatória/Notificação para seu cumprimento.
Ariquemes; data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara do Juizado Especial Cível 
Av. Tancredo Neves, nº 2606, Bairro Centro, CEP 76.872-854, Ari-
quemes, RO 7003903-65.2019.8.22.0002
REQUERENTE: GERALDO PEREIRA DA SILVA CPF nº 
608.159.302-91, RUA CAMPO MOURÃO 2712 JARDIM PARANÁ 
- 76871-470 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: DILNEY EDUARDO BARRIO-
NUEVO ALVES OAB nº RO301B
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma dos arts. 27 da Lei 12.153/09 c/c 38 
da Lei 9.099/95.
No mérito, trata-se de ação de conhecimento ajuizada por GERAL-
DO PEREIRA DA SILVA em face de ESTADO DE RONDÔNIA, em 
que a parte autora, na qualidade de servidora pública estadual, in-
tegrante do quadro da Polícia Civil, objetiva a concessão de verba 
salarial retroativa, a qual é legítima e não foi paga pela Fazenda 
Pública, em descumprimento à Lei 3.961/2016.
Em suma, a legislação previu acréscimo salarial, o qual já foi imple-
mentado pelo ente público, mas em momento ulterior ao previsto 
em lei, pelo que a parte intenta o recebimento do retroativo pelos 
meses em que perduraram o inadimplemento em virtude da sobre-
dita alteração na Lei 3.961/2016. 
Segundo a parte autora, essa implementação no plano concreto 
apenas ocorreu em julho de 2018 quando deveria ter sido feita em 
Janeiro de 2018. Assim faria jus ao valor da diferença salarial retro-
ativa pelos meses reclamados na Inicial – Janeiro a Junho, no total 
de R$ 2.804,71 (Dois mil oitocentos e quatro reais e setenta e um 
centavos), o que requereu judicialmente.
O Estado alegou que os proventos da autora já foram reajusta-
dos, com fulcro na Lei 3.961/2016 no percentual legítimo, com 
base em decisão do Governador e Sindicato da categoria, sendo 
que a questão foi objeto de análise administrativa e, então assegu-
rou que os valores retroativos dessa diferença a que faz jus serão 
pagos oportunamente na seara administrativa. Mesmo porque o 
pagamento adiantado importaria em responsabilização do gestor 
com fulcro na Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, pugnou pela 
improcedência do pedido inicial.
Superadas as questões fáticas e jurídicas trazidas pelas partes, 
passo à necessária fundamentação.Pois bem. Cabe salientar que 
a pretensão formulada encontra respaldo na legislação estadual 
vigente (Lei 3.961/2016), a qual prevê a existência de Tabela re-
muneratória própria à categoria de servidores que a parte autora 
integra, estabelecendo o respectivo salário base.
Não precisa efetivar cálculo aritmético tão elaborado para perceber 
que a autora suportou decréscimo salarial mensal ANTES da efeti-
va implementação desse reajuste legal por parte da Administração 
Pública Estadual e, isso, com certeza comprometeu sua subsistên-
cia e o adimplemento de suas obrigações, de modo que deve obter 
o direito ao ressarcimento como medida de inteira justiça. Como 
este valor do decréscimo foi objeto do pedido inicial e, há provas 
contundentes de sua correção e acerto, é justo que lhe seja con-
cedido este montante a título de reparação por prejuízos materiais.
Mesmo porque, o réu confirmou que o decréscimo existiu e foi 
objeto de discussão na seara administrativa, o que culminou na 
estipulação de prazo para implementação dessa diferença nos 
contracheques dos servidores, conforme decisão do Governador 
juntamente com o Sindicato da Categoria.
Desta feita, o pedido inicial procede na íntegra.
Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar 
o ESTADO DE RONDÔNIA ao pagamento de R$ 2.804,71 (Dois 
mil oitocentos e quatro reais e setenta e um centavos) a título de 
perdas e danos, haja vista o decréscimo patrimonial que perdurou 
pelo período reclamado na Inicial, extinguindo-se o feito com reso-
lução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

O valor do crédito deverá ser pago com juros aplicados à caderneta 
de poupança contados a partir da citação, nos termos do disposto 
no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 
e correção monetária calculada de acordo com o IPCA-E desde o 
ajuizamento do pedido, tudo conforme as teses fixadas pelo STF 
no julgamento do RE 870947 (tema 810 da Repercussão Geral) 
acerca dos índices de correção e juros em condenações contra 
Fazenda Pública.
Sem custas e sem verbas honorárias, conforme dispõem os arts. 
54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c 27 da Lei 12.153/09.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado da sentença, se nada for requerido, 
arquive-se.
Cumpra-se servindo-se a presente como Mandado/Ofício/Carta 
Precatória/Notificação para seu cumprimento.
Ariquemes-RO; data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ariquemes - Juizado Especial
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Arique-
mes - RO - CEP: 76872-853 
Processo nº 7016053-78.2019.8.22.0002
AUTOR: LUCIANA DUTRA RAMOS
Advogados do(a) AUTOR: DANIELLA PERON DE MEDEIROS - 
RO5764, KARINE DE PAULA RODRIGUES - RO3140, ADVARCI 
GUERREIRO DE PAULA ROSA - RO7927
RÉU: ELETRO J. M. S/A.
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as par-
tes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a compare-
cerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na sala de 
audiências da CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos 
e Cidadania, localizado à Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, 
Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-853 , conforme 
informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: ARIJESP - Sala de Conciliação CEJUSC 
Data: 24/01/2020 Hora: 08:00 
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a 
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser 
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não haven-
do acordo, poderá ser designada uma data para a realização da 
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade de 
assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar atendi-
mento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de 
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca; 
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as 
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4) 
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) 
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu 
não comparecimento a qualquer das audiências designadas, im-
plicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados no 
pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria Con-
junta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo da de-
manda deverá comparecer na audiência de conciliação, instrução e 
julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos 
moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo que os atos 
constitutivos, contratos sociais e demais documentos de comprova-
ção de poderes servem para efetiva constatação da personalidade 
jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil e 
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia. 2) Os 
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prazos processuais neste juizado especial, inclusive na execução, 
contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo (art. 
42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às audiências de-
signadas munidas dos números de suas respectivas contas bancá-
rias para eventual formalização e efetivação do acordo, evitando-se 
o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar eventuais 
alterações dos respectivos endereços, sob pena de se considerar 
como válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de 
intimação cumprido no endereço constante dos autos (art 19, §2º, lf 
9099/95); 5) Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consu-
mo, fica expressamente consignada a possibilidade e advertência 
de inversão do ônus da prova, (art. 6º, cdc). 6) As partes deverão 
comparecer às audiências designadas na data, horário e endereço 
em que ser realizará a audiência, e que procuradores e preposto 
deverão comparecer munidos de poderes específicos para transa-
cionar; 7) EM SE TRATANDO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 
JULGAMENTO, As partes poderão trazer para a audiência até três 
testemunhas – independentemente de intimação – e a documenta-
ção que julgarem necessárias para instruir do feito.
Ariquemes, 22 de novembro de 2019.

7002152-82.2015.8.22.0002REQUERENTE: WAGNER TORRES 
DE ASSUNCAO CPF nº 272.509.622-72, AVENIDA RIO PARDO 
885, SETOR 02 SETOR RECREATIVO - 76873-033 - ARIQUE-
MES - RONDÔNIAADVOGADO DO REQUERENTE: GRAZIELA 
PEREIRA DANILUCCI OAB nº RO4805, BRUNA GISELLE RA-
MOS OAB nº RO4706, LUDMILA MORETTO SBARZI GUEDES 
OAB nº RO4546REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 
04.080.776/0001-10, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ES-
TADO DE RONDÔNIATrata-se de impugnação ao cumprimento de 
sentença onde o Estado de Rondônia afirmou que o valor referente 
aos honorários contratuais deve ser subtraído do valor correspon-
dente a Requisição de Pequeno Valor a ser expedida em favor da 
parte autora.Intimada para se manifestar, a parte autora requereu o 
prosseguimento do feito com a expedição de duas Requisições de 
Pequeno Valor no valor anteriormente apontado vez que as alega-
ções expendidas pelo Estado de Rondônia improcedem.
Analisando os autos verifico que assiste razão a parte autora pois 
o acórdão proferido pela Turma Recursal condenou o requerido 
na obrigação de adimplir honorários sucumbenciais no importe de 
15% sobre o valor da condenação e não sobre o valor efetivamente 
recebido pela parte autora.
A alegação do Estado de Rondônia improcede pois a verba hono-
rária é considerada parcela autônoma para fins de pagamento a 
título de precatório ou RPV e, por isso, dada à qualidade de bene-
ficiário que é atribuída ao advogado, é devida a expedição de duas 
requisições de pagamento, de modo que o valor correspondente 
aos honorários deve ser retirado do valor apontado no acórdão e 
não do valor da RPV a ser expedida em favor da parte autora.
Face o exposto, julgo improcedente a impugnação apresentada 
pelo Estado de Rondônia e determino o prosseguimento do feito, 
devendo o cartório expedir duas Requisições de Pequeno Valor, 
sendo uma em favor da parte autora e outra em favor de seu advo-
gado, conforme cálculo e dados bancários apresentados nos autos.
Fixo o prazo para pagamento da RPV em 60 (sessenta) dias con-
tados da data do recebimento da requisição, pena de sequestro 
do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a 
audiência da fazenda pública.Comprovado o recebimento das Re-
quisições de Pequeno Valor, determino o arquivamento dos autos, 
devendo a parte autora manifestar-se no caso de descumprimento 
requerendo o que entender de direito. Intimem-se observando-se 
que, as intimações para pagamento de RPV serão feitas através do 
sistema PJE, dispensando-se assim, o envio de correspondência 
através dos Correios. Cumpra-se.Cumpra-se servindo-se a pre-
sente Decisão como Mandado/Ofício/Carta Precatória/Notificação 
para o seu cumprimento.Ariquemes/RO, data e horário certificados 
no Sistema PJE.Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara do Juizado Especial Cível 
Av. Tancredo Neves, nº 2606, Bairro Centro, CEP 76.872-854, Ari-
quemes, RO 7006435-12.2019.8.22.0002
REQUERENTE: ROSINEIDE PEREIRA DE ARAUJO CPF nº 
599.142.622-87, AVENIDA URUPÁ 3795, - ATÉ 4218/4219 SE-
TOR 02 - 76873-166 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: DILNEY EDUARDO BARRIO-
NUEVO ALVES OAB nº RO301B
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma dos arts. 27 da Lei 12.153/09 c/c 38 
da Lei 9.099/95.
No mérito, trata-se de ação de conhecimento ajuizada por ROSI-
NEIDE PEREIRA DE ARAÚJO em face de ESTADO DE RONDÔ-
NIA, em que a parte autora, na qualidade de servidora pública es-
tadual, integrante do quadro da Polícia Civil, objetiva a concessão 
de verba salarial retroativa, a qual é legítima e não foi paga pela 
Fazenda Pública, em descumprimento à Lei 3.961/2016.
Em suma, a legislação previu acréscimo salarial, o qual já foi imple-
mentado pelo ente público, mas em momento ulterior ao previsto 
em lei, pelo que a parte intenta o recebimento do retroativo pelos 
meses em que perduraram o inadimplemento em virtude da sobre-
dita alteração na Lei 3.961/2016. 
Segundo a parte autora, essa implementação no plano concreto 
apenas ocorreu em julho de 2018 quando deveria ter sido feita em 
Janeiro de 2018. Assim faria jus ao valor da diferença salarial re-
troativa pelos meses reclamados na Inicial – Janeiro a Junho, no 
total de R$ 3.079,33 (três mil e setenta e nove reais e trinta e três 
centavos), o que requereu judicialmente.
O Estado alegou que os proventos da autora já foram reajusta-
dos, com fulcro na Lei 3.961/2016 no percentual legítimo, com 
base em decisão do Governador e Sindicato da categoria, sendo 
que a questão foi objeto de análise administrativa e, então assegu-
rou que os valores retroativos dessa diferença a que faz jus serão 
pagos oportunamente na seara administrativa. Mesmo porque o 
pagamento adiantado importaria em responsabilização do gestor 
com fulcro na Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, pugnou pela 
improcedência do pedido inicial.
Superadas as questões fáticas e jurídicas trazidas pelas partes, 
passo à necessária fundamentação.
Pois bem. Cabe salientar que a pretensão formulada encontra 
respaldo na legislação estadual vigente (Lei 3.961/2016), a qual 
prevê a existência de Tabela remuneratória própria à categoria de 
servidores que a parte autora integra, estabelecendo o respectivo 
salário base.Não precisa efetivar cálculo aritmético tão elaborado 
para perceber que a autora suportou decréscimo salarial mensal 
ANTES da efetiva implementação desse reajuste legal por parte da 
Administração Pública Estadual e, isso, com certeza comprometeu 
sua subsistência e o adimplemento de suas obrigações, de modo 
que deve obter o direito ao ressarcimento como medida de inteira 
justiça. Como este valor do decréscimo foi objeto do pedido inicial 
e, há provas contundentes de sua correção e acerto, é justo que lhe 
seja concedido este montante a título de reparação por prejuízos 
materiais.Mesmo porque, o réu confirmou que o decréscimo existiu 
e foi objeto de discussão na seara administrativa, o que culminou 
na estipulação de prazo para implementação dessa diferença nos 
contracheques dos servidores, conforme decisão do Governador 
juntamente com o Sindicato da Categoria.
Desta feita, o pedido inicial procede na íntegra.
Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar 
o ESTADO DE RONDÔNIA ao pagamento de R$ 3.079,33 (três mil 
e setenta e nove reais e trinta e três centavos) a título de perdas e 
danos, haja vista o decréscimo patrimonial que perdurou pelo perí-
odo reclamado na Inicial, extinguindo-se o feito com resolução do 
mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.
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O valor do crédito deverá ser pago com juros aplicados à caderneta 
de poupança contados a partir da citação, nos termos do disposto 
no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 
e correção monetária calculada de acordo com o IPCA-E desde o 
ajuizamento do pedido, tudo conforme as teses fixadas pelo STF 
no julgamento do RE 870947 (tema 810 da Repercussão Geral) 
acerca dos índices de correção e juros em condenações contra 
Fazenda Pública.
Sem custas e sem verbas honorárias, conforme dispõem os arts. 
54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c 27 da Lei 12.153/09.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado da sentença, se nada for requerido, 
arquive-se.
Cumpra-se servindo-se a presente como Mandado/Ofício/Carta 
Precatória/Notificação para seu cumprimento.
Ariquemes-RO; data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - 7016256-40.2019.8.22.0002
REQUERENTE: JOSE ELENA BARRANCO CPF nº 226.109.799-
91, AVENIDA RIO BRANCO 3063, CASA JARDIM JORGE TEIXEI-
RA - 76876-548 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: MARISTELA GERA KRAJE-
VISKI OAB nº RO6124ADVOGADO DO REQUERENTE: MARIS-
TELA GERA KRAJEVISKI OAB nº RO6124
REQUERIDO: OI MOVEL S.A., EDIFÍCIO TELEBRASÍLIA S/N, 
SCN QUADRA 3 BLOCO A ASA NORTE - 70713-900 - BRASÍLIA 
- DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
Recebo a inicial.
Trata-se de ação interposta por JOSÉ ELENA BARRANCO em 
face de OI S/A tencionando, via antecipação da tutela, a determi-
nação para que a requerida se abstenha de proceder a inclusão 
de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito relativamente a 
débitos oriundos dos terminais (69) 3535-4438 e (69) 98411-1964.
Segundo consta na inicial, a parte autora manteve relação consu-
merista com a requerida relativamente a prestação de serviços de 
telefonia, contudo, inobstante tenha solicitado o encerramento dos 
planos contratados anteriormente, a requerida insiste em realizar 
cobranças em seu desfavor, relativamente a serviços e multa con-
tratual que não pactuou.
Assim, ingressou com a presente tencionando no mérito, a confir-
mação da tutela, a declaração de rescisão de contrato de adesão e 
a fixação de indenização por danos morais.
Para amparar o pedido, juntou documento de identidade, certidão, 
dentre outros.
O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que “a tutela de ur-
gência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado 
útil do processo”.
A tutela antecipada reclama pressupostos substanciais, a evidência 
e a periclitação potencial do direito objeto da ação, caracterizadas 
pelo abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório 
do réu e pressupostos processuais, quais sejam: prova inequívo-
ca conducente à comprovação da verossimilhança da alegação e 
requerimento da parte. Observa-se, ainda que, tais pressupostos 
devem ser evidenciados conjuntamente, pelo que, em via oblíqua, 
tornar-se-á defesa a concessão da liminar.Os requisitos da medida 
encontram-se presentes, uma vez que a parte autora está discu-
tindo o contrato mantido junto a requerida e a cobrança de valores 
inerentes a esse contrato e, por certo que o não pagamento poderá 
ensejar a negativação de seu nome.Não há o que se falar em irre-
versibilidade do provimento, uma vez que este se limita na suspen-

são de possível ordem de negativação do nome da parte autora, 
podendo referido ato ser praticado pela requerida, em momento 
posterior, caso seja comprovada a legitimidade do ato.NESSA SE-
ARA, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DETERMINO 
QUE A REQUERIDA SE ABSTENHA DE PROCEDER A INCLU-
SÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS ÓRGÃOS DE RES-
TRIÇÃO AO CRÉDITO PELO INADIMPLEMENTO DE DÉBITOS 
ORIUNDOS DOS TERMINAIS (69) 3535-4438 E (69) 98411-1964.
Determino a designação de audiência de tentativa de conciliação 
para o dia 23 de janeiro de 2019 às 11:00 horas.
Cite-se a parte requerida para tomar ciência da presente e intime-
-se para comparecer na audiência designada nos autos que se re-
alizará no Fórum de Ariquemes/RO localizado na Avenida JK, setor 
Institucional, nº2365.
Conforme instruções contidas no Provimento Conjunto nº 01/2017, 
as partes deverão comparecer na audiência designada munidos de 
documentos de identificação válidos, devendo a parte autora estar 
de posse de seus dados bancários a fim de permitir a instrumen-
talização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o 
uso da conta judicial.
Tratando-se de pessoa jurídica, a parte requerida deverá compa-
recer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida 
de carta de preposto com poderes específicos para transacionar, 
sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 
9.099/1995, sendo que, os atos constitutivos, contratos sociais e 
demais documentos de comprovação servem para efetiva cons-
tatação da personalidade jurídica e da regular representação em 
juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), 
sob pena de revelia.
A contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemu-
nhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e en-
dereço) deverão ser apresentadas até o ato da audiência de con-
ciliação, devendo as partes comunicarem eventuais alterações dos 
respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e 
eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação 
cumprido no endereço constante dos autos.
Ficam as partes advertidas de que os prazos processuais no Jui-
zado Especial contam-se da data da intimação ou ciência do ato 
respectivo e, nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mí-
nimos, deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado 
e, havendo necessidade de assistência por Defensor Público, de-
verão solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias an-
tes da audiência de conciliação, diretamente à sede da Defensoria 
Pública.
Fica a parte autora advertida de que na audiência conciliatória de-
verá se manifestar, em até 10 (dez) minutos, sobre os documentos 
e preliminares eventualmente apresentados pela parte requerida, 
ficando ciente que a ausência importará em extinção do processo e 
condenação em custas processuais.
Fica a parte requerida advertida que o não comparecimento na au-
diência importará, conforme disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, 
na decretação de sua revelia, presunção de veracidade dos fatos 
alegados pela parte autora e no julgamento antecipado da lide.
Cumpridas as determinações acima, encaminhe-se os autos à CE-
JUSC para realização de audiência.
Cancele-se eventual audiência designada automaticamente pelo 
sistema PJE.Cumpra-se servindo a presente como mandado/car-
ta de intimação/carta precatória/carta de citação para seu cumpri-
mento.Ariquemes, data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito 

7016328-27.2019.8.22.0002
REQUERENTES: ROZINEUZA SILVA SOUZA CPF nº 
421.227.162-15, RUA CACOAL 2370, - DE 2258/2259 AO FIM 
BNH - 76870-752 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, ANTONIO JUVE-
NAL DE SOUZA CPF nº 206.756.079-49, ÁREA RURAL BR 364, 
Km 470, ENTRADA DA LINHA C-45, SÍTIO PONTA ÁREA RURAL 
DE ARIQUEMES - 76878-899 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
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ADVOGADOS DOS REQUERENTES: NEILA SILVA FAGUNDES 
OAB nº RO7444
REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA CNPJ nº 60.746.948/1680-
56, AVENIDA TANCREDO NEVES 2047, - DE 2025 A 2233 - LADO 
ÍMPAR SETOR 03 - 76870-507 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
DECISÃO
Recebo a inicial.
Trata-se de ação de conhecimento por meio da qual a parte autora 
postula a devida reparação por danos materiais e morais alegada-
mente suportados em razão de ter sido vítima de fraude praticada 
por terceiros que procederam o saque de seu benefício previden-
ciário sem sua anuência, motivo pelo qual, tenciona via ANTECI-
PAÇÃO DE TUTELA que o requerido BANCO BRADESCO S.A 
proceda a imediata restituição da quantia indevidamente levantada 
por terceiros.
O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que “a tutela de ur-
gência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado 
útil do processo”.
Ocorre que o objeto pleiteado em antecipação de tutela esgota o 
próprio mérito, o que contraria a previsão legal. Além disso, a aná-
lise do pedido deve ser feita por ocasião do mérito, haja vista a 
necessidade de instrução do feito.
Logo, no caso em tela, não há possibilidade jurídica para a con-
cessão da antecipação pretendida, razão pela qual, INDEFIRO o 
pedido de antecipação de tutela nos termos do art. 300 do CPC.
Por conseguinte, designo audiência de tentativa de conciliação 
para o dia 24 de Janeiro de 2020 às 12h00min.
Cite-se a parte requerida para tomar ciência da presente e intime-
-se para comparecer na audiência designada nos autos que se rea-
lizará no CEJUSC localizado no prédio do Fórum Novo na Av. Jus-
celino Kubitschek, n. 2365, Setor Institucional, CEP: 76.872-853, 
em Ariquemes/RO.
Conforme instruções contidas no Provimento Conjunto nº 01/2017, 
as partes deverão comparecer na audiência designada munidos de 
documentos de identificação válidos, devendo a parte autora estar 
de posse de seus dados bancários a fim de permitir a instrumen-
talização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o 
uso da conta judicial.
Tratando-se de pessoa jurídica, a parte requerida deverá compa-
recer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida 
de carta de preposto com poderes específicos para transacionar, 
sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 
9.099/1995, sendo que, os atos constitutivos, contratos sociais e 
demais documentos de comprovação servem para efetiva cons-
tatação da personalidade jurídica e da regular representação em 
juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), 
sob pena de revelia.
A contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemu-
nhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e en-
dereço) deverão ser apresentadas até o ato da audiência de con-
ciliação, devendo as partes comunicarem eventuais alterações dos 
respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e 
eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação 
cumprido no endereço constante dos autos.
Ficam as partes advertidas de que os prazos processuais no Jui-
zado Especial contam-se da data da intimação ou ciência do ato 
respectivo e, nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mí-
nimos, deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado 
e, havendo necessidade de assistência por Defensor Público, de-
verão solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias an-
tes da audiência de conciliação, diretamente à sede da Defensoria 
Pública.
Fica a parte autora advertida de que na audiência conciliatória de-
verá se manifestar, em até 10 (dez) minutos, sobre os documentos 
e preliminares eventualmente apresentados pela parte requerida, 
ficando ciente que a ausência importará em extinção do processo e 
condenação em custas processuais.

Fica a parte requerida advertida que o não comparecimento na au-
diência importará, conforme disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, 
na decretação de sua revelia, presunção de veracidade dos fatos 
alegados pela parte autora e no julgamento antecipado da lide.
Cumpridas as determinações acima, encaminhe-se os autos à CE-
JUSC para realização de audiência.Cancele-se eventual audiência 
designada automaticamente pelo sistema PJE.
Cumpra-se servindo a presente como mandado/carta de intimação/
carta precatória/carta de citação para seu cumprimento.
Ariquemes/RO, data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

7008668-79.2019.8.22.0002
REQUERENTE: TADEU COELHO XAVIER CPF nº 529.615.912-
87, RUA ANDORINHA 48 SETOR 01 - 76864-000 - CUJUBIM - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: DILNEY EDUARDO BARRIO-
NUEVO ALVES OAB nº RO301
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
De acordo com a Inicial, a parte autora pertence ao quadro da Po-
lícia Civil e, obteve judicialmente o direito à implementação do adi-
cional de periculosidade no patamar de 30% sobre o vencimento 
básico. A sentença foi confirmada em segundo grau, transitando 
em julgado. Inobstante isso, o requerido alterou a base de cálculo 
do adicional de periculosidade e por isso, não está cumprindo a 
obrigação que lhe fora imposta.Desta feita, no curso do presente 
pedido de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fora concedida tutela 
de urgência para determinar ao Estado que retomasse o pagamen-
to do adicional ao patamar de 30% sobre o vencimento básico, por-
que a verba restou suprimida pelo ente público, sem justo motivo.
Agora, vieram os autos conclusos em razão do pedido de expedi-
ção de Requisição de Pequeno Valor/Precatório. 
Contudo, inobstante o pedido apresentado, o Estado de Rondônia 
tem impetrado Mandado de Segurança em face de decisões limina-
res que foram concedidas por esta magistrada, em processos que 
tramitam neste Juizado Especial, com o mesmo pedido e causa de 
pedir: O restabelecimento do pagamento de adicional de periculosi-
dade no importe de 30% sobre o vencimento básico em virtude de 
sentença de mérito transitada em julgado.
Nesse sentido, diante da impetração do mandado, a Turma Re-
cursal concedeu a liminar pretendida pelo Estado de Rondônia e 
determinou a suspensão da decisão que antecipou os efeitos da 
tutela consistente no restabelecimento do pagamento do adicional 
de periculosidade, nos moldes da sentença transitada em julgado.
Assim, a deliberação ou ainda a concessão de liminar nesse mo-
mento não garantirá à parte autora a efetividade do seu cumprimen-
to pois o Estado de Rondônia, seguindo o entendimento adotado 
nas demais demandas idênticas, certamente impetrará Mandado 
de Segurança.Ainda que assim não fosse, trata-se de demanda 
interposta por servidor público, onde, muito embora tenha o ad-
vogado distribuído as ações individualmente, é público e notório 
que possuem o mesmo pedido e causa de pedir e por este motivo, 
a decisão proferida em uma destas ações refletirá em relação as 
demais.Desse modo, SUSPENDO o processo até o julgamento de 
mérito do Mandado de Segurança interposto pelo Estado de Ron-
dônia, em demandas idênticas, inclusive patrocinadas pelo mesmo 
advogado.
Sobrevindo o julgamento e certidão de trânsito em julgado naque-
les autos, competirá à parte autora, por seu advogado, diligenciar 
a este respeito e providenciar a juntada de tais documentos neste 
feito, comunicando o juízo para regular andamento processual.
Intimem-se as partes e, proceda-se a SUSPENSÃO do feito, para 
os devidos fins de direito.Ariquemes – RO; data e horário registra-
dos no sistema PJE.Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - 7015680-47.2019.8.22.0002
REQUERENTE: RAIMISON DOS SANTOS MENDES CPF nº 
698.843.232-91, RUA QUARENTA E QUATRO 1389 JARDIM 
ZONA SUL - 76876-826 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: PEDRO RODRIGUES DE SOU-
ZA OAB nº RO10519ADVOGADO DO REQUERENTE: PEDRO 
RODRIGUES DE SOUZA OAB nº RO10519
REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA, AVENIDA TANCREDO 
NEVES 2047, - DE 2025 A 2233 - LADO ÍMPAR SETOR 03 - 
76870-507 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: Recebo a inicial.
Trata-se de ação indenizatória interposta por RAIMISON DOS 
SANTOS MENDES em face do BANCO BRADESCO S/A tencio-
nando a suspensão de descontos efetivados mensalmente em sua 
conta salário, os quais afirma serem indevidos.
De acordo com a petição inicial, a parte autora possui uma conta 
salário no banco requerido a qual é utilizada apenas para rece-
bimento de salário que é automaticamente transferido para conta 
bancária que mantém junto ao Banco SICCOB (Agência 3315-4, 
conta corrente 32.535-0). 
Consta ainda que nos meses de setembro e dezembro a parte foi 
surpreendida com a efetivação de descontos referentes ao em-
préstimo denominado MORA CRED PESS, conforme atestam os 
extratos apresentados no id. 32780823, o qual confirma ter realiza-
do no caixa eletrônico, no entanto, afirma não ter autorizado a efe-
tivação dos descontos mensais em sua conta salário: “Na verdade, 
conforme relatado por ele, este de fato realizou um empréstimo 
CDC, onde este foi realizado no caixa eletrônico e não foi assinado 
nenhum documento para desconto em sua CONTA SALÁRIO” (id. 
32470377 página 5).
Assim, por não ter autorizado os descontos em sua conta salário, 
ingressou com a presente tencionando a suspensão dos descon-
tos, a restituição, em dobro, de valor descontado, a fixação de in-
denização por danos morais e a exibição, pela parte requerida, de 
documentos que atestem a autorização dos descontos.
Para amparar a presente, apresentou com a inicial e petição de 
emenda (id. 32780823), documento de identidade, contracheques 
e extratos bancários.
O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que “a tutela de ur-
gência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado 
útil do processo”.
No caso em tela, a parte autora confirma a realização do emprés-
timo, contudo, afirma inexistir autorização para desconto em conta 
salário. 
Os documentos juntados pela parte autora demonstram a probabi-
lidade do direito e a verossimilhança das alegações, demonstrando 
estarem presentes os requisitos ensejadores da concessão da an-
tecipação da tutela de urgência, afinal, nos autos há documentos 
que indicam que a parte autora está sofrendo descontos em sua 
conta bancária relativamente a um empréstimo que não autorizou 
ser desconto em conta salário.
Muito embora não tenha apresentado nenhum documento in-
dicando que a conta mantida junto ao banco requerida seja em 
verdade, conta salário, o perigo de dano demonstrado enseja a 
concessão da tutela pois reconhecidamente a demora na conces-
são da medida poderá causar danos irreparáveis à parte autora 
já que compromete sua renda.Sobre o assunto, há entendimento 
jurisprudencial concedendo a antecipação da tutela em situações 
semelhantes. Vejamos:AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO 
MONOCRÁTICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. EMPRÉS-
TIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ANTECIPA-
ÇÃO DE TUTELA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS. DEFE-
RIMENTO. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. (Agravo de 
Instrumento Nº 70052180734, Décima Oitava Câmara Cível, Tri-

bunal de Justiça do RS, Relator: Nara Leonor Castro Garcia, Jul-
gado em 29/11/2012) (TJ-RS - AI: 70052180734 RS, Relator: Nara 
Leonor Castro Garcia, Data de Julgamento: 29/11/2012, Décima 
Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 
03/12/2014).
Não há que se falar em irreversibilidade do provimento, uma vez 
que este se limita à suspensão dos descontos, e, caso seja com-
provada a legitimidade do ato poderão ser novamente incluídos.
Assim, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Ci-
vil, defiro o pedido de antecipação de tutela e, em consequência, 
determino que a parte requerida BANCO BRADESCO S/A se abs-
tenha de cobrar a parte autora, efetuando descontos em sua conta 
salário, relativamente ao empréstimo denominado MORA CRED 
PESS, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) 
até o limite de 20 (vinte salários mínimos).
Oficie-se ao BANCO BRADESCO S/A dando ciência da presente, 
bem como para que SUSPENDA de imediato descontos advindos 
do suposto contrato.
Por conseguinte, designo audiência de tentativa de conciliação 
para 23 de Janeiro de 2020 às 12:00 horas.
Cite-se a parte requerida para tomar ciência da presente e intime-
-se para comparecer na audiência designada nos autos que se rea-
lizará no CEJUSC localizado no prédio do Fórum Novo na Av. Jus-
celino Kubitschek, n. 2365, Setor Institucional, CEP: 76.872-853, 
em Ariquemes/RO.
Conforme instruções contidas no Provimento Conjunto nº 01/2017, 
as partes deverão comparecer na audiência designada munidos de 
documentos de identificação válidos, devendo a parte autora estar 
de posse de seus dados bancários a fim de permitir a instrumen-
talização imediata e efetivação de eventual acordo, evitando-se o 
uso da conta judicial.
Tratando-se de pessoa jurídica, a parte requerida deverá compa-
recer à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida 
de carta de preposto com poderes específicos para transacionar, 
sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 
9.099/1995, sendo que, os atos constitutivos, contratos sociais e 
demais documentos de comprovação servem para efetiva cons-
tatação da personalidade jurídica e da regular representação em 
juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), 
sob pena de revelia.
A contestação e demais provas, inclusive a indicação de testemu-
nhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e en-
dereço) deverão ser apresentadas até o ato da audiência de con-
ciliação, devendo as partes comunicarem eventuais alterações dos 
respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e 
eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação 
cumprido no endereço constante dos autos.
Ficam as partes advertidas de que os prazos processuais no Jui-
zado Especial contam-se da data da intimação ou ciência do ato 
respectivo e, nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mí-
nimos, deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado 
e, havendo necessidade de assistência por Defensor Público, de-
verão solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias an-
tes da audiência de conciliação, diretamente à sede da Defensoria 
Pública.
Fica a parte autora advertida de que na audiência conciliatória de-
verá se manifestar, em até 10 (dez) minutos, sobre os documentos 
e preliminares eventualmente apresentados pela parte requerida, 
ficando ciente que a ausência importará em extinção do processo e 
condenação em custas processuais.
Do mesmo modo, fica a parte requerida advertida que o não com-
parecimento na audiência importará, conforme disposto no artigo 
20 da Lei 9.099/95, na decretação de sua revelia, presunção de 
veracidade dos fatos alegados pela parte autora e no julgamento 
antecipado da lide.
Cumpridas as determinações acima, encaminhe-se os autos à CE-
JUSC para realização de audiência.
Cancele-se eventual audiência designada automaticamente pelo 
sistema PJE.
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Cumpra-se servindo a presente como comunicação/mandado/car-
ta de intimação/carta precatória/carta de citação/ofício para seu 
cumprimento.
Ariquemes/RO, data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
7004070-24.2015.8.22.0002
EXEQUENTE: LIMA & ZAMARCHI AUTO ELETRICA LTDA - ME 
CNPJ nº 08.958.023/0001-15, AVENIDA CANAÃ 1481, - DE 1347 
A 1727 - LADO ÍMPAR ÁREAS ESPECIAIS - 76870-249 - ARI-
QUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: LARISSA BISSOLI DA SILVA 
OAB nº RO7208, RODRIGO DALLAGASSA GONTIJO DE OLIVEI-
RA OAB nº RO5724, AMANDA BRAZ GOMES PETERLE OAB nº 
RO5238
EXECUTADO: CARLOS FELIX FILHO CPF nº 312.615.662-20, 
RUA DAS TURMALINAS 1420 PARQUE DAS GEMAS - 76875-
862 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Ante o decurso do prazo para resposta, nesta data acessei o siste-
ma SERASAJUD e verifiquei a resposta POSITIVA, com inclusão 
do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, conforme cons-
ta no Ofício anexo.
Intime-se o credor para tomar conhecimento da inclusão e requerer 
as providências que entender cabíveis para o prosseguimento do 
feito.
Ariquemes – RO; data e hora certificada pelo sistema.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - 7003520-87.2019.8.22.0002
REQUERENTE: BARBIERI E ALMEIDA LTDA - ME CNPJ nº 
63.779.383/0001-68, AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 2786, 
- DE 2726 A 3010 - LADO PAR SETOR 04 - 76873-540 - ARIQUE-
MES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: WENDER SILVA DA COSTA 
OAB nº RO9177ADVOGADO DO REQUERENTE: WENDER SIL-
VA DA COSTA OAB nº RO9177
REQUERIDO: ANA PAULA ALVES DOS SANTOS, RUA MATO 
GROSSO 4051, - DE 3951/3952 AO FIM SETOR 05 - 76870-612 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
Trata-se de ação onde a parte autora manifestou-se requerendo o 
prosseguimento do feito face o descumprimento da obrigação de 
pagar imposta na sentença proferida nos autos.
Deste modo, face o decurso do prazo para pagamento voluntário 
e o requerimento do credor, RETIFIQUE-SE A CALSSE PROCES-
SUAL PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e intime-se a parte 
requerida para comprovar o respectivo pagamento da condenação 
no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de multa de 10%, a 
teor do disposto no artigo 523, I do CPC e efetivação de penhora 
em seu desfavor.
Em caso de pagamento até o decurso do prazo ora concedido, des-
de já autorizo a expedição de Alvará em favor da parte autora e na 
sequência, determino que a parte autora seja intimada, por seu(a) 
advogado(a) constituído(a), para acessar o documento via sistema 
PJE e providenciar a respectiva impressão.
Ocorrendo a apresentação de impugnação pela parte requerida, 
intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos no prazo de 
10 (dez) dias, devendo para tanto requerer o que entender de direi-
to, pena de prosseguimento do feito no valor apontado na impug-
nação.Existindo concordância da parte autora em relação ao valor 
apontado pela requerida na impugnação, intime-se para realizar o 
pagamento do valor reconhecido no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso haja discordância da parte autora com a impugnação apre-
sentada, remetam-se os autos à Contadoria para elaboração de 
cálculo e após, dê-se vistas as partes para manifestação no prazo 
de 05 (cinco) dias.Apresentado o cálculo da contadoria, faça-se a 
conclusão dos autos.
Em caso de decurso do prazo ofertado à requerida sem comprova-
ção do pagamento, ante o pedido de penhora, faça-se a conclusão 
dos autos para Decisão JUD’s.
Por fim, demonstrado o pagamento do débito, faça-se a conclusão 
dos autos para extinção.
CUMPRA-SE SERVINDO O PRESENTE COMO COMUNICAÇÃO/
MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA DE INTIMA-
ÇÃO/ALVARÁ.
Ariquemes-RO, data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

7013130-79.2019.8.22.0002
Indenização por Dano Material, Incorporação Imobiliária, Obriga-
ção de Fazer / Não FazerAUTOR: ANTONIO SARAIVA SOBRI-
NHO CPF nº 559.159.657-68, LINHA C-45 LOTE 40-A, ZONA RU-
RAL GLEBA 35-C - 76870-000 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: JUCYARA ZIMMER OAB nº RO5888
REQUERIDOS: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A 
- CERON CNPJ nº 05.914.650/0001-66, JK 1966 SETOR 02 - 
76870-000 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, ENERGISA S/A CNPJ 
nº 00.864.214/0001-06, AV JK 1966 SETOR 02 - 76870-000 - ARI-
QUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: ENERGISA RONDÔNIA, 
MARCIO MELO NOGUEIRA OAB nº RO2827
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Inicialmente importa analisar as preliminares arguidas pela CEN-
TRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A – CERON em sua contes-
tação.Preliminarmente, a requerida arguiu que o Juizado Especial 
seria incompetente para analisar tal feito devido à necessidade de 
realização de perícia técnica com formulação de quesitos das par-
tes e assistente técnico para o correto deslinde do feito, contudo, 
verifico improceder.Por força da legislação aplicável, o Juizado Es-
pecial está proibido de realizar provas técnicas de maior comple-
xidade. Ademais, no caso em tela não parece haver necessidade 
de realização desse tipo de prova/perícia, ao passo que subsistem 
outros meios probatórios capazes de resolver a questão, tais como 
provas documentais e testemunhais de modo que a perícia não 
afigura-se essencial. 
A requerida arguiu ainda a prescrição sob o argumento de que de-
correu o prazo previsto no artigo 206, § 3º IV do Código Civil. Ocor-
re que referida alegação não merece prosperar. Explico.
Conforme entendimento jurisprudencial, no caso em tela, ou seja, 
rede elétrica custeada pela parte autora incorporada ao patrimônio 
da empresa concessionária do serviço, o prazo prescricional apli-
cado é o quinquenal, disposto no artigo 206, §5º, I, do Código Civil 
(tendo-se em vista, ainda, a regra de transição):
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE REDE 
DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔ-
NIO DA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA. PRESCRI-
ÇÃO. PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 206 , § 5º , I DO 
CC/2002 . REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO MESMO 
DIPLOMA LEGAL. POSIÇÃO DO STJ FIRMADA EM JULGAMEN-
TO DE RECURSO REPETITIVO. RECONHECIMENTO DA PRES-
CRIÇÃO DE OFÍCIO, COM A MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊN-
CIA. (TJ-PR - Apelação Cível AC 7250315 PR 0725031-5 (TJ-PR).
Ademais, com fulcro no art. 189 do Código Civil, o qual dispõe que 
“a pretensão nasce com a violação do direito substantivo”, o prazo 
prescricional somente começa a correr a partir da data em que os 
bens custados pelo requerente e foram incorporados ao patrimônio 
da concessionária, pois deste fato resulta a violação ao direito, no 
caso em tela, há aproximadamente três anos.De igual modo susci-
tou a ilegitimidade da parte autora sob o fundamento de que a parte 
autora não comprovou ter custeado a rede elétrica discutida nos 
autos. Bem como arguiu carência de ação por falta de interesse 
de agir da parte autora, haja vista não ter esgotado todas as vias 
administrativas junto à requerida. Ocorre que essas alegações se 
confundem com o mérito pois tratam-se de alegações fáticas que 
dependem de análise probatória. 
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Por fim, quanto à ilegitimidade passiva da Energisa S/A a questão 
não merece acolhimento. Segundo consta na defesa, os prejuízos 
materiais reclamados pela parte autora são oriundos de relação 
jurídica originária com a empresa CERON, de modo que a ENER-
GISA não poderia responder por dívidas contraídas por terceira 
pessoa, a qual encontra-se inadimplida. Ocorre que não procede 
tal argumento, porque resta claro que a ENERGISA não é terceiro 
estranho à relação jurídica processual que deu origem ao prejuízo 
material à parte autora. A arguição serve de mero subterfúgio para 
honrar com os compromissos financeiros assumidos pela CERON. 
Como é cediço, houve legítima aquisição da empresa anterior por 
parte da ENERGISA e, portanto, admite-se que haja constrição de 
valores dessa sucessora, em caso de procedência do pedido ini-
cial, para que o consumidor tenha seu crédito solvido, já que vigora 
regra processual no sentido de que “as partes têm o direito de obter 
em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade 
satisfativa” - artigo 4º do CPC.
Assim, afasto as preliminares arguidas pela defesa e passo à aná-
lise do mérito.
No mérito, trata-se de pedido de obrigação de fazer c/c indenização 
por danos materiais ajuizados em face de ELETROBRAS/CERON 
– CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, e ENERGISA S.A 
tencionando o reembolso de valor despendido com a construção 
de rede elétrica em propriedade rural, bem como a formalização da 
incorporação da rede supracitada.
Segundo consta na inicial, a parte autora ANTÔNIO SARAIVA SO-
BRINHO construiu uma subestação de 05 KvA, situada na BR 364, 
T B65, L C35, LOTE 116, ZONA RURAL, Ariquemes-RO, sendo 
que a parte requerida passou a prestar manutenção na rede cons-
truída pela parte autora como se sua fosse, tendo ocorrido portan-
to, a incorporação da rede elétrica sem observância do disposto na 
Resolução 229/2006 da ANEEL.
Consta ainda que a parte autora construiu a subestação nos mol-
des estabelecidos pela CERON/ELETROBRAS, a qual aprovou o 
projeto e procedeu a instalação do serviço, contudo, até o momen-
to não efetuou a restituição do valor dispendido para construção da 
subestação. Para comprovar o alegado juntou documentos confor-
me inicial.
Citada, a requerida apresentou contestação requerendo em suma 
a improcedência da inicial sob o argumento de que não houve a in-
corporação da rede elétrica. Argumentou ainda que, a parte autora 
não provou os fatos alegados, bem como, não provou ter sofrido 
qualquer dano material decorrente de ato da requerida.
Ocorre que os documentos juntados com a inicial comprovam a 
construção da rede de energia elétrica na propriedade da parte au-
tora e a incorporação por parte da requerida. Não restam dúvidas 
de que a requerida se beneficiou da estrutura construída pela parte 
autora para o fornecimento de energia elétrica na região onde re-
side. 
De outro lado, a requerida nada provou. Suas alegações vieram 
aos autos destituídas de provas, de modo que não há como acatar 
o alegado. 
Seja como for, a requerida passou a gerir a rede elétrica construí-
da pela parte autora como se sua fosse, sem contudo indenizá-la 
pelos valores despendidos. Os documentos comprovam a um só 
tempo, que a parte autora construiu uma subestação de energia 
elétrica em sua propriedade rural, e que a parte requerida, após a 
construção incorporou a rede elétrica sem qualquer formalização e 
indenização.
Assim, a devolução dos valores despendidos com a construção da 
rede de energia elétrica é perfeitamente cabível, visto que as ins-
talações passaram a integrar o patrimônio da concessionária CE-
RON, a qual explora atividade lucrativa.
Portanto, esta tem o dever de indenizar a parte autora, pena de 
enriquecimento sem causa, especialmente porque restou com-
provado nos autos que a parte autora arcou com todos os custos 
para elaboração de projeto e construção de rede elétrica na zona 
rural e a requerida incorporou referida rede sem indenizar a parte 
autora ou formalizar a incorporação.Atualmente a Jurisprudência 
do reconhece o direito à indenização:“Restituição de valores. Rede 
elétrica rural. Construção. Recursos particulares. Apropriação pela 

concessionária. Prescrição quinquenal. Ação procedência. Valor. 
Reparação integral. É de cinco anos o prazo de prescrição para 
o ressarcimento de valores dispendidos na construção de rede 
particular de energia elétrica apropriada pela concessionária de 
serviço público para expansão de programa de eletrificação de 
propriedades rurais. É devido o ressarcimento dos valores gastos 
pelo particular para construção de rede rural particular de energia 
elétrica se ocorrer a incorporação desta pela concessionária públi-
ca do serviço de energia elétrica, cujo valor deve ser pago devida-
mente corrigido e com juros de mora, em função da vigência em 
nosso sistema do princípio da reparação integral” (TJRO, Apelação 
01003969720088220007, Rel. Des. Marcos Alaor D. Grangeia, j. 
em 19/10/2011). “CERON. CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA 
RURAL. RECURSOS PARTICULARES. DEVER DA CONCES-
SIONÁRIA RESTITUIR INTEGRALMENTE O VALOR” (TJRO, 
Turma Recursal de Porto Velho; Recurso Inominado n° 1001703-
31.2012.8.22.0004, Relatora Juíza Euma Mendonça Tourinho, j. 
em 08.10.2014).
Assim, ante o consolidado entendimento jurisprudencial e conside-
rando-se que a CERON não impugnou especificamente as alega-
ções da parte autora, restou evidenciada a sua responsabilidade 
de incorporar a subestação em seu patrimônio em razão da natu-
reza do serviço público, e consequentemente, o dever de indenizar 
a parte autora pelas despesas de aquisição e instalação da rede 
elétrica, urgindo analisar apenas o quantum devido.
De acordo com o art. 3º da Resolução Normativa N° 229, de 8 de 
agosto de 2006, “as redes particulares que não dispuserem de ato 
autorizativo do Poder Concedente, na forma desta Resolução, de-
verão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva concessionária 
ou permissionária de distribuição que, a partir da efetiva incorpora-
ção, se responsabilizará pelas despesas de operação e manuten-
ção de tais redes”. Nos termos do § 1° do art. 9º da Resolução, para 
obter o valor do ressarcimento ao proprietário da rede particular, a 
concessionária ou permissionária de distribuição deverá: I - calcu-
lar o encargo de responsabilidade da concessionária ou permissio-
nária de acordo com as regras vigentes à época da construção da 
rede; II - utilizar a Tarifa Fiscal estabelecida no § 2° deste artigo, 
atualizado-a anualmente por meio do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo – IPCA; e III - calcular o valor do ressarcimento 
ao proprietário da rede particular, considerando a depreciação dos 
ativos, por meio de fórmula própria.
Como visto, a Resolução determina que o valor da indenização 
leve em conta o valor vigente à época da construção da subesta-
ção, com atualização pelo índice do IPCA. Ocorre que a determi-
nação da ANEEL não vincula o Judiciário e se presta meramente a 
regulamentar a questão no âmbito administrativo. Dessa forma, a 
CERON/ELETROBRAS deve se nortear pela Resolução 229/06 da 
ANEEL para de forma administrativa, apurar, calcular e indenizar 
aqueles que construíram redes elétricas/subestações que foram in-
corporadas pela concessionária.
No entanto, caso a concessionária de energia não promova a inde-
nização com base nos critérios da ANEEL, cabe à parte promover 
ação judicial para que no bojo do processo judicial, seja apurado 
o valor.
Os documentos juntados demonstram que na época da construção 
da subestação a parte autora realizou e pagou por um projeto de 
engenharia, bem como, todos os gastos inerentes a construção da 
rede elétrica.
Ora, se a energia foi fornecida na região, é óbvio que o projeto elé-
trico foi executado e a subestação foi construída. É público e notório 
que o Governo Federal expandiu o fornecimento da energia elétrica 
para a zona rural há pouco tempo, de modo que há 08, 10 anos, 
os proprietários de imóveis rurais que queriam ter acesso à energia 
elétrica precisavam, com recursos próprios, construir subestações 
em suas propriedades e imediações, a fim de assegurar o forneci-
mento de energia elétrica.Dessa forma, os documentos juntados 
na inicial corroboram esse conhecimento público, qual seja, que 
a parte autora fez um projeto, executou o mesmo e construiu uma 
subestação para ter acesso à energia, a qual foi efetivamente for-
necida. Por fim, a parte autora foi diligente em juntar orçamento 
demonstrando os valores gastos para a construção de sua subes-
tação. A CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A - CERON 
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teve acesso a esses documentos e os impugnou de forma genéri-
ca. Do mesmo modo, a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA 
S/A - CERON não juntou NENHUM documento demonstrando que 
o orçamento/projeto está equivocado ou fora da realidade.
Por tudo isso, fixo o dano material no valor do orçamento junta-
do na inicial. Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado 
para condenar a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A – 
CERON e ENERGISA S.A a indenizar a parte autora ANTÔNIO 
SARAIVA SOBRINHO, no importe de R$ 27.729,22 (vinte e sete 
mil e setecentos e vinte e nove reais e vinte e dois centavos), a 
título de danos materiais, referente às despesas comprovadas com 
a construção da rede particular de energia elétrica em sua proprie-
dade, cujos valores deverão ser acrescidos de juros de 1% (um por 
cento) ao mês e correção monetária a partir da citação válida, bem 
como, determino que a CERON/ELETROBRAS proceda à incor-
poração da referida rede elétrica ao patrimônio da concessionária.
Sem honorários e sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se a requerida para efetuar o pagamento no prazo de 15 
(quinze) dias sob pena de acréscimo de 10% conforme art. 523, § 
3º do CPC. 
Transitada em julgado, sem o cumprimento voluntário da sentença 
e caso requerido pela parte autora, inicie-se a execução.
Se nada for requerido, arquive-se o feito.
Cumpra-se servindo-se a presente Decisão como Mandado/Ofício/
Carta de Intimação/Carta Precatória/Notificação para seu cumpri-
mento.
Ariquemes/RO; data e horário registrados pelo sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - 7016316-13.2019.8.22.0002
AUTOR: JOSE CARLOS EVANGELISTA DOS SANTOS CPF nº 
271.728.642-04, ZONA RURAL LINHA C-O, KM 09 - 76889-000 - 
CACAULÂNDIA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: SONIA SANTUZZI ZUCCOLOTTO 
BATISTA OAB nº RO8728, AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 
1924, - DE 1560 A 1966 - LADO PAR SETOR 02 - 76873-238 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA, VALDECIR BATISTA OAB nº RO4271, 
SEM ENDEREÇO
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON CNPJ 
nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137, - DE 
3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: ENERGISA RONDÔNIA, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL 
- 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Intime-se a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 dias 
sob pena de indeferimento, devendo para tanto proceder a juntada 
do Projeto de construção da subestação por ser documento 
imprescindível ao processo.
Decorrido o prazo, faça-se a conclusão dos autos.
Intimem-se.
Cumpra-se servindo a presente como mandado/carta de intimação/
carta precatória para seu cumprimento.
sexta-feira, 22 de novembro de 2019
10 horas e 21 minutos
Márcia Cristina Rodrigues Masioli

Ariquemes - Juizado Especial 7016272-91.2019.8.22.0002
AUTORES: MARIA CLAUDIMIRA ROSA CPF nº 389.681.002-25, 
RUA VITÓRIA 2626, - DE 2783/2784 AO FIM SETOR 03 - 76870-
354 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, IRAMAR GONCALVES DA SILVA 
CPF nº 169.193.351-15, RUA VITÓRIA 2626, - DE 2783/2784 AO 
FIM SETOR 03 - 76870-354 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: XANGAI GUSTAVO VARGAS 
OAB nº PB19205, SEM ENDEREÇO

RÉUS: ADEMIR RODRIGUES CPF nº DESCONHECIDO, RUA 
FLORIANÓPOLIS, - DE 2766/2767 AO FIM SETOR 03 - 76870-
334 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, ROSANGELA MARTINS CPF nº 
386.236.172-15, RUA FLORIANÓPOLIS 2665, - DE 2766/2767 AO 
FIM SETOR 03 - 76870-334 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS RÉUS: 
Recebo a inicial
Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 
03/02/2020 às 08:00 horas. 
Cite-se a parte requerida para tomar ciência da presente e intime-
se para comparecer na audiência designada nos autos que se 
realizará no CEJUSC no Fórum de Ariquemes/RO.
Conforme instruções contidas no Provimento Conjunto nº 01/2017, 
as partes deverão comparecer na audiência designada munidos 
de documentos de identificação válidos, devendo a parte autora 
estar de posse de seus dados bancários a fim de permitir a 
instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial.
Tratando-se de pessoa jurídica, a parte requerida deverá comparecer 
à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta 
de preposto com poderes específicos para transacionar, sob pena 
de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, 
sendo que, os atos constitutivos, contratos sociais e demais 
documentos de comprovação servem para efetiva constatação da 
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, 
Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de 
revelia.A contestação e demais provas, inclusive a indicação de 
testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF 
e endereço) deverão ser apresentadas até o ato da audiência de 
conciliação, devendo as partes comunicarem eventuais alterações 
dos respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida 
e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação 
cumprido no endereço constante dos autos.Ficam as partes 
advertidas de que os prazos processuais no Juizado Especial 
contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo e, nas 
causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, deverão 
comparecer ao ato acompanhadas de advogado e, havendo 
necessidade de assistência por Defensor Público, deverão solicitar 
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência 
de conciliação, diretamente à sede da Defensoria Pública.
Fica a parte autora advertida de que na audiência conciliatória 
deverá se manifestar, em até 10 (dez) minutos, sobre os documentos 
e preliminares eventualmente apresentados pela parte requerida, 
ficando ciente que a ausência importará em extinção do processo e 
condenação em custas processuais.
Fica a parte requerida advertida que o não comparecimento 
na audiência importará, conforme disposto no artigo 20 da Lei 
9.099/95, na decretação de sua revelia, presunção de veracidade 
dos fatos alegados pela parte autora e no julgamento antecipado 
da lide.
Cumpridas as determinações acima, encaminhe-se os autos à 
CEJUSC para realização de audiência.
Cancele-se eventual audiência designada automaticamente pelo 
sistema PJE.
Cumpra-se servindo a presente como mandado/carta de citação/
intimação para seu cumprimento.
sexta-feira, 
22 de novembro de 2019
10 horas e 20 minutos
Márcia Cristina Rodrigues Masioli
O inteiro teor da Inicial pode ser acessado digitando o número do 
processo no link do Pje http://pje.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/
listView.seam

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - 7016321-35.2019.8.22.0002
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REQUERENTE: ARI BINOTTO CPF nº 220.192.862-20, . ., LINHA 
C-03, KM 06, LOTE 17, GLEBA 06 . - 76889-000 - CACAULÂNDIA 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: EDSON LUIZ RIBEIRO BISSOLI 
OAB nº RO6464, AVENIDA GUAPORÉ, - DE 3197 A 3599 - LADO 
ÍMPAR SETOR 05 - 76870-575 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, 
CRISTIANE RIBEIRO BISSOLI OAB nº RO4848, SEM ENDEREÇO
REQUERIDOS: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON CNPJ nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA JUSCELINO 
KUBITSCHEK 1966, - DE 1560 A 1966 - LADO PAR SETOR 02 
- 76873-238 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, ENERGISA S/A CNPJ 
nº 00.864.214/0001-06, AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 
1966, - DE 1560 A 1966 - LADO PAR SETOR 02 - 76873-238 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: ENERGISA RONDÔNIA, 
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 1966, - DE 1560 A 1966 - 
LADO PAR SETOR 02 - 76873-238 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Intime-se a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 
dias sob pena de indeferimento, devendo para tanto proceder a 
juntada do Projeto de Construção da Subestação or ser documento 
imprescindível ao processo, pena de indeferimento.Decorrido 
o prazo, faça-se a conclusão dos autos.Intimem-se.Cumpra-se 
servindo a presente como mandado/carta de intimação/carta 
precatória para seu cumprimento.sexta-feira, 
22 de novembro de 2019
10 horas e 20 minutos
Márcia Cristina Rodrigues Masioli

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - 7012334-88.2019.8.22.0002
REQUERENTE: JOAO ANTONIO DOS SANTOS CPF nº 
335.247.269-68, BR-421, BR 421, LC 25, KM 14, LT 22, GB 81, 
ZONA RURAL ZONA RURAL - 76888-000 - MONTE NEGRO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ADEMIR KRUMENAUR OAB 
nº RO7001, ALAMEDA FORTALEZA 2198, - ATÉ 2236/2237 
SETOR 03 - 76870-504 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, ANDREAN 
CESAR FILGUEIRAS DE NORMANDES OAB nº RO6660, SEM 
ENDEREÇO
REQUERIDOS: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON CNPJ nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA JUSCELINO 
KUBITSCHEK, - DE 1560 A 1966 - LADO PAR SETOR 02 - 
76873-238 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, ENERGISA S/A CNPJ 
nº 00.864.214/0001-06, AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 
1966, - DE 1560 A 1966 - LADO PAR SETOR 02 - 76873-238 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: MARCIO MELO NOGUEIRA 
OAB nº RO2827, RUA SALGADO FILHO 2686, - DE 2365/2366 
A 2704/2705 SÃO CRISTOVÃO - 76804-054 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Inicialmente importa analisar as preliminares arguidas pela 
CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A – CERON em sua 
contestação.
Preliminarmente, a requerida arguiu a prescrição sob o argumento 
de que decorreu o prazo previsto no artigo 206, § 3º IV do Código 
Civil. Ocorre que referida alegação não merece prosperar. Explico.
Conforme entendimento jurisprudencial, no caso em tela, ou seja, 
rede elétrica custeada pela parte autora incorporada ao patrimônio 
da empresa concessionária do serviço, o prazo prescricional 
aplicado é o quinquenal, disposto no artigo 206, §5º, I, do Código 
Civil (tendo-se em vista, ainda, a regra de transição):
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE 
REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. INCORPORAÇÃO AO 
PATRIMÔNIO DA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA. 
PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 

206 , § 5º , I DO CC/2002 . REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 
2.028 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. POSIÇÃO DO STJ 
FIRMADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. 
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO, COM A 
MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. (TJ-PR - Apelação Cível AC 
7250315 PR 0725031-5 (TJ-PR).
Ademais, com fulcro no art. 189 do Código Civil, o qual dispõe que 
“a pretensão nasce com a violação do direito substantivo”, o prazo 
prescricional somente começa a correr a partir da data em que os 
bens custados pelo requerente e foram incorporados ao patrimônio 
da concessionária, pois deste fato resulta a violação ao direito, no 
caso em tela, há aproximadamente três anos.
De igual modo suscitou a ilegitimidade da parte autora sob o 
fundamento de que a parte autora não comprovou ter custeado 
a rede elétrica discutida nos autos. Bem como arguiu carência de 
ação por falta de interesse de agir da parte autora, haja vista não 
ter esgotado todas as vias administrativas junto à requerida. Ocorre 
que essas alegações se confundem com o mérito pois tratam-se de 
alegações fáticas que dependem de análise probatória. 
Ainda de acordo com a requerida a petição inicial é inepta porque 
não foi instruída com os documentos essenciais que comprovem 
o fato constitutivo do direito da parte requerente. Ocorre que não 
se vislumbra inépcia na inicial posto que os fatos foram deduzidos 
de forma que possibilitou a compreensão e defesa por parte da 
requerida, bem como, todos os documentos necessários para 
instruir o processo foram devidamente coligidos aos autos, a 
exemplo do projeto com carimbo de aprovação da requerida, 
amparando o alegado, especialmente para o fato de comprovar o 
endereço da propriedade rural em que foi construída a subestação, 
de modo que há inclusive pedido expresso quanto aos valores 
que deseja ser ressarcido, inexistindo qualquer irregularidade que 
impedisse a defesa da requerida ou o conhecimento do Mérito.
Assim, afasto as preliminares arguidas pela defesa e passo à 
análise do mérito.No mérito, trata-se de pedido de obrigação de 
fazer c/c indenização por danos materiais ajuizados em face de 
ELETROBRAS/CERON – CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA 
S/A, e ENERGISA S.A tencionando o reembolso de valor despendido 
com a construção de rede elétrica em propriedade rural, bem como 
a formalização da incorporação da rede supracitada.
Segundo consta na inicial, a parte autora JOÃO ANTONIO DOS 
SANTOS, construiu uma subestação de 03 KvA, Rodovia BR 421, 
LC 25, KM 14, LT 22, GB 81, Zona Rural, CEP: 76.888-000, na 
Cidade de Monte Negro-RO, sendo que a parte requerida passou a 
prestar manutenção na rede construída pela parte autora como se 
sua fosse, tendo ocorrido portanto, a incorporação da rede elétrica 
sem observância do disposto na Resolução 229/2006 da ANEEL.
Consta ainda que a parte autora construiu a subestação nos moldes 
estabelecidos pela CERON/ELETROBRAS, a qual aprovou o 
projeto e procedeu a instalação do serviço, contudo, até o momento 
não efetuou a restituição do valor dispendido para construção 
da subestação. Para comprovar o alegado juntou documentos 
conforme inicial.
Citada, a requerida apresentou contestação requerendo em suma 
a improcedência da inicial sob o argumento de que não houve 
a incorporação da rede elétrica. Argumentou ainda que, a parte 
autora não provou os fatos alegados, bem como, não provou ter 
sofrido qualquer dano material decorrente de ato da requerida.
Ocorre que os documentos juntados com a inicial comprovam a 
construção da rede de energia elétrica na propriedade da parte 
autora e a incorporação por parte da requerida. Não restam dúvidas 
de que a requerida se beneficiou da estrutura construída pela parte 
autora para o fornecimento de energia elétrica na região onde 
reside. De outro lado, a requerida nada provou. Suas alegações 
vieram aos autos destituídas de provas, de modo que não há como 
acatar o alegado. Seja como for, a requerida passou a gerir a 
rede elétrica construída pela parte autora como se sua fosse, sem 
contudo indenizá-la pelos valores despendidos. Os documentos 
comprovam a um só tempo, que a parte autora construiu uma 
subestação de energia elétrica em sua propriedade rural, e que 
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a parte requerida, após a construção incorporou a rede elétrica 
sem qualquer formalização e indenização.Assim, a devolução dos 
valores despendidos com a construção da rede de energia elétrica 
é perfeitamente cabível, visto que as instalações passaram a 
integrar o patrimônio da concessionária CERON, a qual explora 
atividade lucrativa.Portanto, esta tem o dever de indenizar a parte 
autora, pena de enriquecimento sem causa, especialmente porque 
restou comprovado nos autos que a parte autora arcou com todos 
os custos para elaboração de projeto e construção de rede elétrica 
na zona rural e a requerida incorporou referida rede sem indenizar 
a parte autora ou formalizar a incorporação.
Atualmente a Jurisprudência do reconhece o direito à indenização:
“Restituição de valores. Rede elétrica rural. Construção. Recursos 
particulares. Apropriação pela concessionária. Prescrição 
quinquenal. Ação procedência. Valor. Reparação integral. É de 
cinco anos o prazo de prescrição para o ressarcimento de valores 
dispendidos na construção de rede particular de energia elétrica 
apropriada pela concessionária de serviço público para expansão 
de programa de eletrificação de propriedades rurais. É devido o 
ressarcimento dos valores gastos pelo particular para construção 
de rede rural particular de energia elétrica se ocorrer a incorporação 
desta pela concessionária pública do serviço de energia elétrica, 
cujo valor deve ser pago devidamente corrigido e com juros de 
mora, em função da vigência em nosso sistema do princípio da 
reparação integral” (TJRO, Apelação 01003969720088220007, 
Rel. Des. Marcos Alaor D. Grangeia, j. em 19/10/2011). “CERON. 
CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL. RECURSOS 
PARTICULARES. DEVER DA CONCESSIONÁRIA RESTITUIR 
INTEGRALMENTE O VALOR” (TJRO, Turma Recursal de Porto 
Velho; Recurso Inominado n° 1001703-31.2012.8.22.0004, 
Relatora Juíza Euma Mendonça Tourinho, j. em 08.10.2014).
Assim, ante o consolidado entendimento jurisprudencial e 
considerando-se que a CERON não impugnou especificamente 
as alegações da parte autora, restou evidenciada a sua 
responsabilidade de incorporar a subestação em seu patrimônio 
em razão da natureza do serviço público, e consequentemente, 
o dever de indenizar a parte autora pelas despesas de aquisição 
e instalação da rede elétrica, urgindo analisar apenas o quantum 
devido.
De acordo com o art. 3º da Resolução Normativa N° 229, de 8 
de agosto de 2006, “as redes particulares que não dispuserem 
de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma desta 
Resolução, deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva 
concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir 
da efetiva incorporação, se responsabilizará pelas despesas 
de operação e manutenção de tais redes”. Nos termos do § 1° 
do art. 9º da Resolução, para obter o valor do ressarcimento ao 
proprietário da rede particular, a concessionária ou permissionária 
de distribuição deverá: I - calcular o encargo de responsabilidade 
da concessionária ou permissionária de acordo com as regras 
vigentes à época da construção da rede; II - utilizar a Tarifa Fiscal 
estabelecida no § 2° deste artigo, atualizado-a anualmente por 
meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA; 
e III - calcular o valor do ressarcimento ao proprietário da rede 
particular, considerando a depreciação dos ativos, por meio de 
fórmula própria.
Como visto, a Resolução determina que o valor da indenização leve 
em conta o valor vigente à época da construção da subestação, 
com atualização pelo índice do IPCA. Ocorre que a determinação 
da ANEEL não vincula o Judiciário e se presta meramente a 
regulamentar a questão no âmbito administrativo. Dessa forma, a 
CERON/ELETROBRAS deve se nortear pela Resolução 229/06 da 
ANEEL para de forma administrativa, apurar, calcular e indenizar 
aqueles que construíram redes elétricas/subestações que foram 
incorporadas pela concessionária.
No entanto, caso a concessionária de energia não promova a 
indenização com base nos critérios da ANEEL, cabe à parte 
promover ação judicial para que no bojo do processo judicial, seja 
apurado o valor.

Os documentos juntados demonstram que na época da construção 
da subestação a parte autora realizou e pagou por um projeto de 
engenharia, bem como, todos os gastos inerentes a construção da 
rede elétrica.Ora, se a energia foi fornecida na região, é óbvio que 
o projeto elétrico foi executado e a subestação foi construída. É 
público e notório que o Governo Federal expandiu o fornecimento 
da energia elétrica para a zona rural há pouco tempo, de modo 
que há 08, 10 anos, os proprietários de imóveis rurais que queriam 
ter acesso à energia elétrica precisavam, com recursos próprios, 
construir subestações em suas propriedades e imediações, a fim 
de assegurar o fornecimento de energia elétrica.Dessa forma, os 
documentos juntados na inicial corroboram esse conhecimento 
público, qual seja, que a parte autora fez um projeto, executou o 
mesmo e construiu uma subestação para ter acesso à energia, a 
qual foi efetivamente fornecida. Por fim, a parte autora foi diligente 
em juntar orçamento demonstrando os valores gastos para a 
construção de sua subestação. A CENTRAIS ELÉTRICAS DE 
RONDÔNIA S/A - CERON teve acesso a esses documentos e 
os impugnou de forma genérica. Do mesmo modo, a CENTRAIS 
ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A - CERON não juntou NENHUM 
documento demonstrando que o orçamento/projeto está equivocado 
ou fora da realidade.Por tudo isso, fixo o dano material no valor 
do orçamento juntado na inicial. Posto isso, julgo PROCEDENTE 
o pedido formulado para condenar a CENTRAIS ELÉTRICAS 
DE RONDÔNIA S/A – CERON e ENERGISA S.A a indenizar a 
parte autora JOÃO ANTONIO DOS SANTOS no importe de R$ 
20.238,06 (vinte mil, duzentos e trinta e oito reais e seis centavos), 
a título de danos materiais, referente às despesas comprovadas 
com a construção da rede particular de energia elétrica em sua 
propriedade, cujos valores deverão ser acrescidos de juros de 1% 
(um por cento) ao mês e correção monetária a partir da citação 
válida, bem como, determino que a CERON/ELETROBRAS 
proceda à incorporação da referida rede elétrica ao patrimônio 
da concessionária.Sem honorários e sem custas.Publique-se. 
Registre-se. Intimem-se.Intime-se a requerida para efetuar o 
pagamento no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de acréscimo de 
10% conforme art. 523, § 3º do CPC. Transitada em julgado, sem 
o cumprimento voluntário da sentença e caso requerido pela parte 
autora, inicie-se a execução.Se nada for requerido, arquive-se o 
feito.Cumpra-se servindo-se a presente Decisão como Mandado/
Ofício/Carta de Intimação/Carta Precatória/Notificação para seu 
cumprimento.
Ariquemes/RO; data e horário registrados pelo sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

Ariquemes - Juizado Especial 7012409-30.2019.8.22.0002
AUTOR: DIOGENES CAETANO LEMOS CPF nº 005.709.222-24, 
ÁREA RURAL, BR 421, TB B-40 ÁREA RURAL DE ARIQUEMES - 
76878-899 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: SILVIO ALVES FONSECA NETO OAB 
nº RO8984
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON CNPJ 
nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 
1966, - DE 1560 A 1966 - LADO PAR SETOR 02 - 76873-238 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: MARCIO MELO NOGUEIRA OAB nº 
RO2827
Os autos vieram conclusos para julgamento, todavia, em análise 
aos documentos juntado pela parte autora, verifica-se que o 
projeto da rede elétrica encontra-se em nome de terceira pessoa 
estranha ao processo, conforme documento juntado em ID número 
30384022.
Em consonância com a lei e para evitar qualquer alegação posterior 
de nulidade, se faz necessária que a parte requerente regularize 
o polo ativo da presente demanda ou que junte documento 
comprobatório que a autorize a ingressar em juízo em favor de 
terceira pessoa para reclamar o prejuízo material advindo da 
construção de rede elétrica rural.
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Desta feita, para não ensejar eventuais arguições de nulidades, 
determino a intimação da parte requerente para manifestar-se no 
prazo legal de 5 (cinco) dias, caso queira, sob pena de julgamento 
no estado em que se encontra.Decorrido o prazo, com ou sem 
manifestação, faça-se conclusão dos autos para prolação da 
Sentença.Cumpra-se servindo-se a presente como Comunicação/
Carta de Citação/Carta de Intimação/Mandado/Ofício/Carta 
Precatória.Ariquemes,
data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

Ariquemes - Juizado Especial 7016307-51.2019.8.22.0002
Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: AGUINALDO MELONE DE ARAUJO CPF nº 
377.661.392-00, . ., LINHA C-10, N 3715, PST 52 . - 76888-000 
- MONTE NEGRO - RONDÔNIAREQUERENTE: AGUINALDO 
MELONE DE ARAUJO CPF nº 377.661.392-00, . ., LINHA 
C-10, N 3715, PST 52 . - 76888-000 - MONTE NEGRO - 
RONDÔNIAADVOGADO DO REQUERENTE: EDSON LUIZ 
RIBEIRO BISSOLI OAB nº RO6464, AVENIDA GUAPORÉ, - DE 
3197 A 3599 - LADO ÍMPAR SETOR 05 - 76870-575 - ARIQUEMES 
- RONDÔNIA, CRISTIANE RIBEIRO BISSOLI OAB nº RO4848, 
SEM ENDEREÇOREQUERIDOS: CENTRAIS ELETRICAS DE 
RONDONIA S/A - CERON CNPJ nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA 
JUSCELINO KUBITSCHEK 1966, - DE 1560 A 1966 - LADO PAR 
SETOR 02 - 76873-238 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, ENERGISA 
S/A CNPJ nº 00.864.214/0001-06, AVENIDA JUSCELINO 
KUBITSCHEK 1966, - DE 1560 A 1966 - LADO PAR SETOR 02 - 
76873-238 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: ENERGISA RONDÔNIA, 
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 1966, - DE 1560 A 1966 - 
LADO PAR SETOR 02 - 76873-238 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Recebo a Inicial.Considerando que a CERON é uma das maiores 
litigadas deste Juizado Especial Cível e considerando que as 
demandas que envolvem o fornecimento de energia elétrica quase 
sempre envolvem causas urgentes, deixo de designar audiência 
específica para conciliação a fim de propiciar o rápido julgamento do 
feito e resolução da lide.Considerando os princípios informadores 
dos Juizados Especiais, notadamente a celeridade e informalidade 
e considerando, sobretudo, que no caso dos autos, a questão de 
fato pode ser provada por meio de documentos, também deixo 
de designar audiência de instrução e julgamento, posto que tal 
providência irá gerar morosidade ao feito sem qualquer proveito 
prático, à medida que não há necessidade de provas testemunhais.
Assim, adoto, no caso em tela, o rito simplificado permitido pelo 
Sistema dos Juizados Especiais Cíveis como forma de prestigiar 
os princípios informadores da celeridade, economia processual e 
informalidade.Cite-se e intime-se a CERON para que apresente 
resposta no prazo de 30 dias a contar da citação/intimação.
Caso a CERON tenha interesse em realizar a conciliação, determino 
que junte aos autos, no prazo da contestação, a proposta de 
acordo que tiver a fim de que seja submetida à parte autora ou seja 
designada audiência de conciliação para esse fim.
Caso NÃO tenha interesse ou possibilidade de acordo, determino 
que informe isso nos autos por ocasião de sua contestação a fim 
de evitar possíveis alegações de cerceamento do direito de a parte 
se conciliar, pena de seu silêncio ser interpretado como falta de 
interesse na conciliação.Caso exista pedido de DANO MORAL no 
caso em tela, as partes deverão observar se é caso de dano moral 
presumido e em caso negativo, deverão juntar declaração de suas 
testemunhas com firma reconhecida em Cartório relativamente ao 
fato constitutivo do direito que pretendem provar.
Em todo caso, se alguma das partes tiver interesse na produção de 
provas orais, determino que se manifestem nos autos informando 
tal interesse no prazo de 15 (quinze) dias, hipótese em que o direito 
de as partes produzirem provas será devidamente assegurado. Por 
outro lado, a não manifestação das partes no prazo ora assinalado, 
será interpretada como desinteresse à produção de provas orais.

Cancele-se eventual audiência designada automaticamente pelo 
Sistema PJE, retirando-a da pauta.Cumpra-se servindo-se a 
presente como Comunicação/Mandado/Ofício/Carta Precatória/
Notificação para o seu cumprimento e intimação da parte autora.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli

7016327-42.2019.8.22.0002
Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita
REQUERENTE: VALTER SILVA DOS SANTOS CPF nº 
084.870.812-15, LOTE 67 GLEBA 16 SN ZONA RURAL - 76863-
000 - RIO CRESPO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: IGOR HENRIQUE DOMINGOS 
OAB nº RO9884REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE 
RONDONIA S/A - CERON CNPJ nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA 
JUSCELINO KUBITSCHEK 2032, - DE 1903 A 2021 - LADO 
ÍMPAR SETOR INSTITUCIONAL - 76872-861 - ARIQUEMES 
- RONDÔNIAADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA 
RONDÔNIARelatório formal dispensado.
Trata-se de ação de reparação por danos materiais, em que o autor 
Valter Silva dos Santos é representado por JOSE CARLOS SILVA, 
por meio de instrumento próprio (Procuração Pública).
Como é cediço, nos Juizados Especiais Cíveis não há a 
possibilidade de a parte ser representada por terceiro em virtude 
da necessidade de comparecimento pessoal em todos os atos do 
processo, em atenção ao disposto nos artigos 8º e 9º da Lei nº. 
9.099/95, bem como na Jurisprudência vigente. 
Há entendimento pacificado nesse sentido. Vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO DE PESSOA FÍSICA. 
IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA DE O AUTOR 
SER REPRESENTADO POR PROCURADOR NOS JUIZADOS. 
ART. 8º, § 1º, INC. I E ART. 9º, “CAPUT” DA LEI Nº 9.099/95, 
QUE VEDA A REPRESENTAÇÃO DA PESSOA FÍSICA, PELA 
NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO PESSOAL DA PARTE. 
AUTORA QUE POSTULA EM NOME PRÓPRIO DIREITO 
ALHEIO, O QUE É VEDADO PELO ART. 6º DO CCB. EXTINÇÃO 
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM BASE NO 
ART. 51, INC. IV, DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. 
(Recurso Cível Nº 71005110937, Terceira Turma Recursal Cível, 
Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 
29/01/2015) (TJ-RS - Recurso Cível: 71005110937 RS , Relator: 
Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 29/01/2015, Terceira 
Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 
03/02/2015).PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO. PESSOA 
FÍSICA. OUTORGA DE PROCURAÇÃO POR ESCRITURA 
PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE NO SISTEMA DOS JUIZADOS. 
NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO PESSOAL DA 
PARTE, CONFORME ART. 9º DA LEI Nº 9.099/95. EXTINÇÃO 
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM BASE 
NO ART. 51, INC. I, DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO PROVIDO. 
(Recurso Cível Nº 71003815172, Segunda Turma Recursal Cível, 
Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, 
Julgado em 08/05/2013) (TJ-RS - Recurso Cível: 71003815172 RS 
, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de Julgamento: 
08/05/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 
Diário da Justiça do dia 10/05/2013).Como no caso da autora, 
não é possível que se aplique a pessoalidade, pois ela intenta 
expressamente se fazer representar por terceira pessoa em juízo, 
decorre logicamente que a demanda não pode tramitar perante a 
Justiça Especializada, urgindo que o litígio seja resolvido perante o 
Juízo Cível, onde se admite a sobredita representação. Posto isso, 
declaro-me INCOMPETENTE para processar e julgar o feito e, 
tendo em vista a inadmissibilidade do procedimento no âmbito do 
Juizado Especial, julgo extinto o processo, sem o exame do mérito, 
nos termos da Lei 9.099/95 . P.R.I.Após, arquivem-se os autos.
CUMPRA-SE SERVINDO A PRESENTE COMO COMUNICAÇÃO/
MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Ariquemes – RO; data e horário registrados no sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
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7016308-36.2019.8.22.0002
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: ROSELY NICOLAU DE SALES SILVA CPF 
nº 670.966.032-04, RUA TANGARÁ 494, - DE 453/454 AO 
FIM JARDIM DAS PALMEIRAS - 76876-622 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JEFERSON EVANGELISTA DIAS 
OAB nº RO9852, ANA LIDIA VALADARES OAB nº RO9975
EXECUTADO: ELIANA CONCEICAO DA SILVA CPF nº 
017.279.802-71, RUA SANTO ANTÔNIO 1026, - ATÉ 1133/1134 
SÃO GERALDO - 76877-190 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Recebo a Inicial.Trata-se de Execução de Título Extrajudicial cujo 
rito prevê a realização de audiência de conciliação, nos termos do 
art. 53, § 1º da Lei 9.099/95.Ocorre que a audiências de conciliação 
a que se refere o artigo citado, é realizada perante o Centro de 
Conciliação (CEJUSC), o qual detém pauta extensa em razão de 
acumular audiências de conciliações de todas as Varas Cíveis e 
ainda, deste Juizado Especial. Com isso, a pauta de audiências 
tem se projetado para 4 ou 5 meses, o que tem comprometido 
o princípio da celeridade que norteia o sistema dos Juizados 
Especiais.Como referida audiência se presta apenas e tão somente 
a negociar débitos e parcelamentos e isso pode perfeitamente ser 
feito por escrito, não se vislumbra imprescindibilidade de realização 
desta audiência. Ademais, de acordo com os artigos 5º e 6º da Lei 
9.099/95, “o Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 
as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial 
valor às regras de experiência comum ou técnica”, e “adotará em 
cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo 
aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum”.
Logo, no caso em tela, a realização de audiência de conciliação se 
mostra prejudicial às partes, à medida em que o processo ficará 4 ou 
5 meses paralisado, aguardando apenas a realização de audiência, 
quando as partes podem, caso tenham interesse, apresentar 
propostas de pagamento e parcelamento por escrito, resolvendo a 
lide em tempo infinitamente menor. Diante disso, deixo de designar 
a audiência de conciliação e determino apenas a realização de 
atos executórios, com penhora, avaliação e/ou descrição de bens 
que guarnecem a residência do(a) executado(a) e intimação para 
tomar conhecimento do presente procedimento e de eventual 
penhora.A CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO(A) EXECUTADO(A) deve 
ser feita no endereço constante na petição inicial em anexo para 
no prazo de 3 (três) dias pagar a dívida com os juros e encargos 
ou opor embargos em 15 (quinze) dias, contados esse último 
de sua intimação, independentemente de penhora, depósito ou 
caução. Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do 
mandado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora 
de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de 
tais atos intimando, na mesma oportunidade, a executada. O(a) 
executado(a), no mesmo prazo dos embargos, se reconhecer o 
crédito do(a) exequente, poderá requerer, desde que pago 30% 
do valor da execução, o pagamento do restante em até 6 (seis) 
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% 
de ao mês (art. 916 CPC). Se a penhora recair sobre bem imóvel, 
intime-se o cônjuge do(a) executado(a) para tomar conhecimento, 
bem como o(a) exequente para providenciar a respectiva 
averbação no registro imobiliário, mediante a apresentação de 
certidão de inteiro teor do ato, independentemente de mandado 
judicial.Caso não sejam encontrados bens móveis e imóveis livres 
e desembaraçados, o Oficial deverá proceder a penhora dos bens 
que guarnecem a residência ou estabelecimento do devedor, desde 
que não sejam de primeira utilidade. CASO NECESSÁRIO, FICA 
DESDE JÁ AUTORIZADO EVENTUAL ARROMBAMENTO (O 
ART. 846 DO CPC) E/OU AUXILIO DE FORÇA POLICIAL (ART. 
846, §2º DO CPC) SERVINDO O PRESENTE MANDADO DE 
OFÍCIO REQUISITÓRIO. No caso do(a) executado(a) não aceitar o 
encargo de fiel depositário, deverá proceder à penhora e remoção 
imediata do bem, ficando o(a) exequente como depositário. 
Caso a diligência do Oficial de Justiça seja negativa, no sentido 

de não localizar o devedor para citação e/ou não localizar bens 
passíveis de penhora, fica determinado ao cartório do Juizado que 
proceda ao imediato arquivamento do feito, independentemente 
de nova de deliberação judicial, nos exatos termos do artigo 53 
§4º da Lei 9.099/95.16:29CUMPRA-SE SERVINDO O PRESENTE 
COMO MANDADO/OFÍCIO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA DE 
CITAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA.
Ariquemes, data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - 7013081-38.2019.8.22.0002
AUTOR: SERGIO GOMES DE OLIVEIRA CPF nº 341.120.302-15, 
RUA YACI 3789, - DE 3480/3481 AO FIM FLORES - 76876-446 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: SERGIO GOMES DE OLIVEIRA OAB 
nº RO5750, RUA FORTALEZA 2236 SETOR 03 - 76870-000 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA, FERNANDO MARTINS GONCALVES 
OAB nº AC834, RUA FORTALEZA 2236 SETOR 03 - 76870-000 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA, LEVI GUSTAVO ALVES DE FREITAS 
OAB nº RO4634, SEM ENDEREÇO
RÉUS: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON 
CNPJ nº 05.914.650/0001-66, AC ARIQUEMES, AVENIDA 
TANCREDO NEVES 1620 SETOR INSTITUCIONAL - 76870-
970 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, ENERGISA S/A CNPJ nº 
00.864.214/0001-06, JUSCELINO KUBITSCHEK 1966 SETOR 02 
- 76870-000 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS RÉUS: ENERGISA RONDÔNIA, AC 
ARIQUEMES, AVENIDA TANCREDO NEVES 1620 SETOR 
INSTITUCIONAL - 76870-970 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, 
MARCIO MELO NOGUEIRA OAB nº RO2827, RUA SALGADO 
FILHO 2686, - DE 2365/2366 A 2704/2705 SÃO CRISTOVÃO - 
76804-054 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Inicialmente importa analisar as preliminares arguidas pela 
CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A – CERON em sua 
contestação.
Preliminarmente, a requerida arguiu a prescrição sob o argumento 
de que decorreu o prazo previsto no artigo 206, § 3º IV do Código 
Civil. Ocorre que referida alegação não merece prosperar. Explico.
Conforme entendimento jurisprudencial, no caso em tela, ou seja, 
rede elétrica custeada pela parte autora incorporada ao patrimônio 
da empresa concessionária do serviço, o prazo prescricional 
aplicado é o quinquenal, disposto no artigo 206, §5º, I, do Código 
Civil (tendo-se em vista, ainda, a regra de transição):
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE 
REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. INCORPORAÇÃO AO 
PATRIMÔNIO DA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA. 
PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 
206 , § 5º , I DO CC/2002 . REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 
2.028 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. POSIÇÃO DO STJ 
FIRMADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. 
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO, COM A 
MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. (TJ-PR - Apelação Cível AC 
7250315 PR 0725031-5 (TJ-PR).
Ademais, com fulcro no art. 189 do Código Civil, o qual dispõe que 
“a pretensão nasce com a violação do direito substantivo”, o prazo 
prescricional somente começa a correr a partir da data em que os 
bens custados pelo requerente e foram incorporados ao patrimônio 
da concessionária, pois deste fato resulta a violação ao direito, no 
caso em tela, há aproximadamente três anos.Ainda de acordo com 
a requerida a petição inicial é inepta porque não foi instruída com 
os documentos essenciais que comprovem o fato constitutivo do 
direito da parte requerente. Ocorre que não se vislumbra inépcia na 
inicial posto que os fatos foram deduzidos de forma que possibilitou 
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a compreensão e defesa por parte da requerida, bem como, 
todos os documentos necessários para instruir o processo foram 
devidamente coligidos aos autos, a exemplo do projeto com carimbo 
de aprovação da requerida, amparando o alegado, especialmente 
para o fato de comprovar o endereço da propriedade rural em que 
foi construída a subestação, de modo que há inclusive pedido 
expresso quanto aos valores que deseja ser ressarcido, inexistindo 
qualquer irregularidade que impedisse a defesa da requerida ou o 
conhecimento do Mérito.
Assim, afasto as preliminares arguidas pela defesa e passo à 
análise do mérito.
No mérito, trata-se de pedido de obrigação de fazer c/c indenização 
por danos materiais ajuizados em face de ELETROBRAS/CERON 
– CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, e ENERGISA S.A 
tencionando o reembolso de valor despendido com a construção 
de rede elétrica em propriedade rural, bem como a formalização da 
incorporação da rede supracitada.
Segundo consta na inicial, a parte autora SÉRGIO GOMES DE 
OLIVEIRA construiu uma subestação de 10 KvA, situada na BR-
364, Km 03, Fazenda Corte Grande, Ariquemes-RO, sendo que a 
parte requerida passou a prestar manutenção na rede construída 
pela parte autora como se sua fosse, tendo ocorrido portanto, a 
incorporação da rede elétrica sem observância do disposto na 
Resolução 229/2006 da ANEEL.
Consta ainda que a parte autora construiu a subestação nos moldes 
estabelecidos pela CERON/ELETROBRAS, a qual aprovou o 
projeto e procedeu a instalação do serviço, contudo, até o momento 
não efetuou a restituição do valor dispendido para construção 
da subestação. Para comprovar o alegado juntou documentos 
conforme inicial.
Citada, a requerida apresentou contestação requerendo em suma 
a improcedência da inicial sob o argumento de que não houve 
a incorporação da rede elétrica. Argumentou ainda que, a parte 
autora não provou os fatos alegados, bem como, não provou ter 
sofrido qualquer dano material decorrente de ato da requerida.
Ocorre que os documentos juntados com a inicial comprovam a 
construção da rede de energia elétrica na propriedade da parte 
autora e a incorporação por parte da requerida. Não restam 
dúvidas de que a requerida se beneficiou da estrutura construída 
pela parte autora para o fornecimento de energia elétrica na região 
onde reside. 
De outro lado, a requerida nada provou. Suas alegações vieram 
aos autos destituídas de provas, de modo que não há como acatar 
o alegado. 
Seja como for, a requerida passou a gerir a rede elétrica construída 
pela parte autora como se sua fosse, sem contudo indenizá-la 
pelos valores despendidos. Os documentos comprovam a um só 
tempo, que a parte autora construiu uma subestação de energia 
elétrica em sua propriedade rural, e que a parte requerida, após a 
construção incorporou a rede elétrica sem qualquer formalização 
e indenização.Assim, a devolução dos valores despendidos com 
a construção da rede de energia elétrica é perfeitamente cabível, 
visto que as instalações passaram a integrar o patrimônio da 
concessionária CERON, a qual explora atividade lucrativa.
Portanto, esta tem o dever de indenizar a parte autora, pena 
de enriquecimento sem causa, especialmente porque restou 
comprovado nos autos que a parte autora arcou com todos os 
custos para elaboração de projeto e construção de rede elétrica na 
zona rural e a requerida incorporou referida rede sem indenizar a 
parte autora ou formalizar a incorporação.
Atualmente a Jurisprudência do reconhece o direito à indenização:
“Restituição de valores. Rede elétrica rural. Construção. Recursos 
particulares. Apropriação pela concessionária. Prescrição 
quinquenal. Ação procedência. Valor. Reparação integral. É de 
cinco anos o prazo de prescrição para o ressarcimento de valores 
dispendidos na construção de rede particular de energia elétrica 
apropriada pela concessionária de serviço público para expansão 
de programa de eletrificação de propriedades rurais. É devido o 
ressarcimento dos valores gastos pelo particular para construção 

de rede rural particular de energia elétrica se ocorrer a incorporação 
desta pela concessionária pública do serviço de energia elétrica, 
cujo valor deve ser pago devidamente corrigido e com juros de 
mora, em função da vigência em nosso sistema do princípio da 
reparação integral” (TJRO, Apelação 01003969720088220007, 
Rel. Des. Marcos Alaor D. Grangeia, j. em 19/10/2011). “CERON. 
CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL. RECURSOS 
PARTICULARES. DEVER DA CONCESSIONÁRIA RESTITUIR 
INTEGRALMENTE O VALOR” (TJRO, Turma Recursal de Porto 
Velho; Recurso Inominado n° 1001703-31.2012.8.22.0004, 
Relatora Juíza Euma Mendonça Tourinho, j. em 08.10.2014).
Assim, ante o consolidado entendimento jurisprudencial e 
considerando-se que a CERON não impugnou especificamente 
as alegações da parte autora, restou evidenciada a sua 
responsabilidade de incorporar a subestação em seu patrimônio 
em razão da natureza do serviço público, e consequentemente, 
o dever de indenizar a parte autora pelas despesas de aquisição 
e instalação da rede elétrica, urgindo analisar apenas o quantum 
devido.
De acordo com o art. 3º da Resolução Normativa N° 229, de 8 
de agosto de 2006, “as redes particulares que não dispuserem 
de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma desta 
Resolução, deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva 
concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir 
da efetiva incorporação, se responsabilizará pelas despesas 
de operação e manutenção de tais redes”. Nos termos do § 1° 
do art. 9º da Resolução, para obter o valor do ressarcimento ao 
proprietário da rede particular, a concessionária ou permissionária 
de distribuição deverá: I - calcular o encargo de responsabilidade 
da concessionária ou permissionária de acordo com as regras 
vigentes à época da construção da rede; II - utilizar a Tarifa Fiscal 
estabelecida no § 2° deste artigo, atualizado-a anualmente por 
meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA; 
e III - calcular o valor do ressarcimento ao proprietário da rede 
particular, considerando a depreciação dos ativos, por meio de 
fórmula própria.
Como visto, a Resolução determina que o valor da indenização leve 
em conta o valor vigente à época da construção da subestação, 
com atualização pelo índice do IPCA. Ocorre que a determinação 
da ANEEL não vincula o Judiciário e se presta meramente a 
regulamentar a questão no âmbito administrativo. Dessa forma, a 
CERON/ELETROBRAS deve se nortear pela Resolução 229/06 da 
ANEEL para de forma administrativa, apurar, calcular e indenizar 
aqueles que construíram redes elétricas/subestações que foram 
incorporadas pela concessionária.
No entanto, caso a concessionária de energia não promova a 
indenização com base nos critérios da ANEEL, cabe à parte 
promover ação judicial para que no bojo do processo judicial, seja 
apurado o valor.
Os documentos juntados demonstram que na época da construção 
da subestação a parte autora realizou e pagou por um projeto de 
engenharia, bem como, todos os gastos inerentes a construção da 
rede elétrica.
Ora, se a energia foi fornecida na região, é óbvio que o projeto 
elétrico foi executado e a subestação foi construída. É público 
e notório que o Governo Federal expandiu o fornecimento da 
energia elétrica para a zona rural há pouco tempo, de modo que 
há 08, 10 anos, os proprietários de imóveis rurais que queriam 
ter acesso à energia elétrica precisavam, com recursos próprios, 
construir subestações em suas propriedades e imediações, a fim 
de assegurar o fornecimento de energia elétrica.
Dessa forma, os documentos juntados na inicial corroboram esse 
conhecimento público, qual seja, que a parte autora fez um projeto, 
executou o mesmo e construiu uma subestação para ter acesso à 
energia, a qual foi efetivamente fornecida. Por fim, a parte autora 
foi diligente em juntar orçamento demonstrando os valores gastos 
para a construção de sua subestação. A CENTRAIS ELÉTRICAS 
DE RONDÔNIA S/A - CERON teve acesso a esses documentos e 
os impugnou de forma genérica. Do mesmo modo, a CENTRAIS 
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ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A - CERON não juntou NENHUM 
documento demonstrando que o orçamento/projeto está equivocado 
ou fora da realidade.Por tudo isso, fixo o dano material no valor 
do orçamento juntado na inicial. Posto isso, julgo PROCEDENTE 
o pedido formulado para condenar a CENTRAIS ELÉTRICAS DE 
RONDÔNIA S/A – CERON e ENERGISA S.A a indenizar a parte 
autora SÉRGIO GOMES DE OLIVEIRA no importe de R$27.729,22 
(vinte sete mil setecentos e vinte nove reais e vinte dois centavos), 
a título de danos materiais, referente às despesas comprovadas 
com a construção da rede particular de energia elétrica em sua 
propriedade, cujos valores deverão ser acrescidos de juros de 1% 
(um por cento) ao mês e correção monetária a partir da citação 
válida, bem como, determino que a CERON/ELETROBRAS 
proceda à incorporação da referida rede elétrica ao patrimônio da 
concessionária.
Sem honorários e sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se a requerida para efetuar o pagamento no prazo de 15 
(quinze) dias sob pena de acréscimo de 10% conforme art. 523, § 
3º do CPC. 
Transitada em julgado, sem o cumprimento voluntário da sentença 
e caso requerido pela parte autora, inicie-se a execução.
Se nada for requerido, arquive-se o feito.
Cumpra-se servindo-se a presente Decisão como Mandado/
Ofício/Carta de Intimação/Carta Precatória/Notificação para seu 
cumprimento.
Ariquemes/RO; data e horário registrados pelo sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - 7013369-83.2019.8.22.0002
AUTOR: HELDER PEREIRA BEZERRA CPF nº 142.867.182-04, 
ROD BR 364, LC 85, LT 03, GB 15, KM 04 S/N ZONA RURAL - 
76863-000 - RIO CRESPO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ANDREAN CESAR FILGUEIRAS DE 
NORMANDES OAB nº RO6660, AVENIDA TANCREDO NEVES 
2729 SETOR 03 - 76870-525 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, 
ADEMIR KRUMENAUR OAB nº RO7001, SEM ENDEREÇO
RÉUS: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON CNPJ nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA JUSCELINO 
KUBITSCHEK 1966, - DE 1560 A 1966 - LADO PAR SETOR 02 
- 76873-238 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, ENERGISA S/A CNPJ 
nº 00.864.214/0001-06, AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 
1966, - DE 1560 A 1966 - LADO PAR SETOR 02 - 76873-238 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS RÉUS: ENERGISA RONDÔNIA, AVENIDA 
JUSCELINO KUBITSCHEK 1966, - DE 1560 A 1966 - LADO PAR 
SETOR 02 - 76873-238 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, MARCIO 
MELO NOGUEIRA OAB nº RO2827, RUA SALGADO FILHO 2686, 
- DE 2365/2366 A 2704/2705 SÃO CRISTOVÃO - 76804-054 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Inicialmente importa analisar as preliminares arguidas pela 
CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A – CERON em sua 
contestação.Preliminarmente, a requerida arguiu que o Juizado 
Especial seria incompetente para analisar tal feito devido à 
necessidade de realização de perícia técnica com formulação de 
quesitos das partes e assistente técnico para o correto deslinde do 
feito, contudo, verifico improceder.Por força da legislação aplicável, 
o Juizado Especial está proibido de realizar provas técnicas de 
maior complexidade. Ademais, no caso em tela não parece haver 
necessidade de realização desse tipo de prova/perícia, ao passo 
que subsistem outros meios probatórios capazes de resolver a 
questão, tais como provas documentais e testemunhais de modo 
que a perícia não afigura-se essencial. A requerida arguiu ainda a 

prescrição sob o argumento de que decorreu o prazo previsto no 
artigo 206, § 3º IV do Código Civil. Ocorre que referida alegação não 
merece prosperar. Explico.Conforme entendimento jurisprudencial, 
no caso em tela, ou seja, rede elétrica custeada pela parte autora 
incorporada ao patrimônio da empresa concessionária do serviço, 
o prazo prescricional aplicado é o quinquenal, disposto no artigo 
206, §5º, I, do Código Civil (tendo-se em vista, ainda, a regra de 
transição):APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO 
DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. INCORPORAÇÃO AO 
PATRIMÔNIO DA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA. 
PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 
206 , § 5º , I DO CC/2002 . REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 
2.028 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. POSIÇÃO DO STJ 
FIRMADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. 
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO, COM A 
MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. (TJ-PR - Apelação Cível AC 
7250315 PR 0725031-5 (TJ-PR).
Ademais, com fulcro no art. 189 do Código Civil, o qual dispõe que 
“a pretensão nasce com a violação do direito substantivo”, o prazo 
prescricional somente começa a correr a partir da data em que os 
bens custados pelo requerente e foram incorporados ao patrimônio 
da concessionária, pois deste fato resulta a violação ao direito, no 
caso em tela, há aproximadamente três anos.
De igual modo suscitou a ilegitimidade da parte autora sob o 
fundamento de que a parte autora não comprovou ter custeado 
a rede elétrica discutida nos autos. Bem como arguiu carência de 
ação por falta de interesse de agir da parte autora, haja vista não 
ter esgotado todas as vias administrativas junto à requerida. Ocorre 
que essas alegações se confundem com o mérito pois tratam-se de 
alegações fáticas que dependem de análise probatória. 
Por fim, quanto à ilegitimidade passiva da Energisa S/A a 
questão não merece acolhimento. Segundo consta na defesa, os 
prejuízos materiais reclamados pela parte autora são oriundos 
de relação jurídica originária com a empresa CERON, de modo 
que a ENERGISA não poderia responder por dívidas contraídas 
por terceira pessoa, a qual encontra-se inadimplida. Ocorre que 
não procede tal argumento, porque resta claro que a ENERGISA 
não é terceiro estranho à relação jurídica processual que deu 
origem ao prejuízo material à parte autora. A arguição serve de 
mero subterfúgio para honrar com os compromissos financeiros 
assumidos pela CERON. Como é cediço, houve legítima aquisição 
da empresa anterior por parte da ENERGISA e, portanto, admite-
se que haja constrição de valores dessa sucessora, em caso de 
procedência do pedido inicial, para que o consumidor tenha seu 
crédito solvido, já que vigora regra processual no sentido de que “as 
partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral 
do mérito, incluída a atividade satisfativa” - artigo 4º do CPC.
Assim, afasto as preliminares arguidas pela defesa e passo à 
análise do mérito.
No mérito, trata-se de pedido de obrigação de fazer c/c indenização 
por danos materiais ajuizados em face de ELETROBRAS/CERON 
– CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, e ENERGISA S.A 
tencionando o reembolso de valor despendido com a construção 
de rede elétrica em propriedade rural, bem como a formalização da 
incorporação da rede supracitada.
Segundo consta na inicial, a parte autora HELDER PEREIRA 
BEZERRA construiu uma subestação de 05 KvA, situada na Rodovia 
BR 364, LC 85, LT 03, GB 15, KM 04, Zona Rural, CEP: 76.863-
000, na Cidade de Rio Crespo-RO, sendo que a parte requerida 
passou a prestar manutenção na rede construída pela parte autora 
como se sua fosse, tendo ocorrido portanto, a incorporação da rede 
elétrica sem observância do disposto na Resolução 229/2006 da 
ANEEL.
Consta ainda que a parte autora construiu a subestação nos moldes 
estabelecidos pela CERON/ELETROBRAS, a qual aprovou o 
projeto e procedeu a instalação do serviço, contudo, até o momento 
não efetuou a restituição do valor dispendido para construção 
da subestação. Para comprovar o alegado juntou documentos 
conforme inicial.
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Citada, a requerida apresentou contestação requerendo em suma 
a improcedência da inicial sob o argumento de que não houve a 
incorporação da rede elétrica. Argumentou ainda que, a parte autora 
não provou os fatos alegados, bem como, não provou ter sofrido 
qualquer dano material decorrente de ato da requerida.Ocorre que 
os documentos juntados com a inicial comprovam a construção 
da rede de energia elétrica na propriedade da parte autora e a 
incorporação por parte da requerida. Não restam dúvidas de que 
a requerida se beneficiou da estrutura construída pela parte autora 
para o fornecimento de energia elétrica na região onde reside. 
De outro lado, a requerida nada provou. Suas alegações vieram 
aos autos destituídas de provas, de modo que não há como 
acatar o alegado. Seja como for, a requerida passou a gerir a 
rede elétrica construída pela parte autora como se sua fosse, sem 
contudo indenizá-la pelos valores despendidos. Os documentos 
comprovam a um só tempo, que a parte autora construiu uma 
subestação de energia elétrica em sua propriedade rural, e que a 
parte requerida, após a construção incorporou a rede elétrica sem 
qualquer formalização e indenização.
Assim, a devolução dos valores despendidos com a construção 
da rede de energia elétrica é perfeitamente cabível, visto que as 
instalações passaram a integrar o patrimônio da concessionária 
CERON, a qual explora atividade lucrativa.
Portanto, esta tem o dever de indenizar a parte autora, pena 
de enriquecimento sem causa, especialmente porque restou 
comprovado nos autos que a parte autora arcou com todos os 
custos para elaboração de projeto e construção de rede elétrica na 
zona rural e a requerida incorporou referida rede sem indenizar a 
parte autora ou formalizar a incorporação.
Atualmente a Jurisprudência do reconhece o direito à indenização:
“Restituição de valores. Rede elétrica rural. Construção. Recursos 
particulares. Apropriação pela concessionária. Prescrição 
quinquenal. Ação procedência. Valor. Reparação integral. É de 
cinco anos o prazo de prescrição para o ressarcimento de valores 
dispendidos na construção de rede particular de energia elétrica 
apropriada pela concessionária de serviço público para expansão 
de programa de eletrificação de propriedades rurais. É devido o 
ressarcimento dos valores gastos pelo particular para construção 
de rede rural particular de energia elétrica se ocorrer a incorporação 
desta pela concessionária pública do serviço de energia elétrica, 
cujo valor deve ser pago devidamente corrigido e com juros de 
mora, em função da vigência em nosso sistema do princípio da 
reparação integral” (TJRO, Apelação 01003969720088220007, 
Rel. Des. Marcos Alaor D. Grangeia, j. em 19/10/2011). “CERON. 
CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL. RECURSOS 
PARTICULARES. DEVER DA CONCESSIONÁRIA RESTITUIR 
INTEGRALMENTE O VALOR” (TJRO, Turma Recursal de Porto 
Velho; Recurso Inominado n° 1001703-31.2012.8.22.0004, 
Relatora Juíza Euma Mendonça Tourinho, j. em 08.10.2014).
Assim, ante o consolidado entendimento jurisprudencial e 
considerando-se que a CERON não impugnou especificamente 
as alegações da parte autora, restou evidenciada a sua 
responsabilidade de incorporar a subestação em seu patrimônio 
em razão da natureza do serviço público, e consequentemente, 
o dever de indenizar a parte autora pelas despesas de aquisição 
e instalação da rede elétrica, urgindo analisar apenas o quantum 
devido.
De acordo com o art. 3º da Resolução Normativa N° 229, de 8 
de agosto de 2006, “as redes particulares que não dispuserem 
de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma desta 
Resolução, deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva 
concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir 
da efetiva incorporação, se responsabilizará pelas despesas 
de operação e manutenção de tais redes”. Nos termos do § 1° 
do art. 9º da Resolução, para obter o valor do ressarcimento ao 
proprietário da rede particular, a concessionária ou permissionária 
de distribuição deverá: I - calcular o encargo de responsabilidade 
da concessionária ou permissionária de acordo com as regras 
vigentes à época da construção da rede; II - utilizar a Tarifa Fiscal 

estabelecida no § 2° deste artigo, atualizado-a anualmente por 
meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA; 
e III - calcular o valor do ressarcimento ao proprietário da rede 
particular, considerando a depreciação dos ativos, por meio de 
fórmula própria.Como visto, a Resolução determina que o valor da 
indenização leve em conta o valor vigente à época da construção 
da subestação, com atualização pelo índice do IPCA. Ocorre que 
a determinação da ANEEL não vincula o Judiciário e se presta 
meramente a regulamentar a questão no âmbito administrativo. 
Dessa forma, a CERON/ELETROBRAS deve se nortear pela 
Resolução 229/06 da ANEEL para de forma administrativa, apurar, 
calcular e indenizar aqueles que construíram redes elétricas/
subestações que foram incorporadas pela concessionária.
No entanto, caso a concessionária de energia não promova a 
indenização com base nos critérios da ANEEL, cabe à parte 
promover ação judicial para que no bojo do processo judicial, 
seja apurado o valor.Os documentos juntados demonstram que 
na época da construção da subestação a parte autora realizou e 
pagou por um projeto de engenharia, bem como, todos os gastos 
inerentes a construção da rede elétrica.
Ora, se a energia foi fornecida na região, é óbvio que o projeto 
elétrico foi executado e a subestação foi construída. É público 
e notório que o Governo Federal expandiu o fornecimento da 
energia elétrica para a zona rural há pouco tempo, de modo que 
há 08, 10 anos, os proprietários de imóveis rurais que queriam 
ter acesso à energia elétrica precisavam, com recursos próprios, 
construir subestações em suas propriedades e imediações, a fim 
de assegurar o fornecimento de energia elétrica.
Dessa forma, os documentos juntados na inicial corroboram esse 
conhecimento público, qual seja, que a parte autora fez um projeto, 
executou o mesmo e construiu uma subestação para ter acesso à 
energia, a qual foi efetivamente fornecida. 
Por fim, a parte autora foi diligente em juntar orçamento 
demonstrando os valores gastos para a construção de sua 
subestação. A CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A - 
CERON teve acesso a esses documentos e os impugnou de 
forma genérica. Do mesmo modo, a CENTRAIS ELÉTRICAS 
DE RONDÔNIA S/A - CERON não juntou NENHUM documento 
demonstrando que o orçamento/projeto está equivocado ou fora 
da realidade.
Por tudo isso, fixo o dano material no valor do orçamento juntado 
na inicial. Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado para 
condenar a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A – CERON 
e ENERGISA S.A a indenizar a parte autora HELDER PEREIRA 
BEZERRA no importe de R$ 20.663,71 (vinte mil seiscentos e 
sessenta e três reais e setenta e um centavos), a título de danos 
materiais, referente às despesas comprovadas com a construção 
da rede particular de energia elétrica em sua propriedade, cujos 
valores deverão ser acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao 
mês e correção monetária a partir da citação válida, bem como, 
determino que a CERON/ELETROBRAS proceda à incorporação 
da referida rede elétrica ao patrimônio da concessionária.
Sem honorários e sem custas.Publique-se. Registre-se. Intimem-
se.Intime-se a requerida para efetuar o pagamento no prazo de 15 
(quinze) dias sob pena de acréscimo de 10% conforme art. 523, § 3º 
do CPC. Transitada em julgado, sem o cumprimento voluntário da 
sentença e caso requerido pela parte autora, inicie-se a execução.
Se nada for requerido, arquive-se o feito.
Cumpra-se servindo-se a presente Decisão como Mandado/
Ofício/Carta de Intimação/Carta Precatória/Notificação para seu 
cumprimento.Ariquemes/RO; data e horário registrados pelo 
sistema PJE.Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - 7013483-22.2019.8.22.0002
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AUTOR: UILLIAN PENA DE SOUZA CPF nº 804.302.522-34, RUA 
LISBOA 5464, TEL. 99360-3160 RESIDENCIAL ALVORADA - 
76875-516 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ADVOGADO DO AUTOR: 
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON CNPJ nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA JUSCELINO 
KUBITSCHEK 2032, - DE 2044 A 2236 - LADO PAR SETOR 
04 - 76873-494 - ARIQUEMES - RONDÔNIAADVOGADO DO 
REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de ação interposta por UILLIAN PENA DE SOUZA em face 
de CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A e ENERGISA S.A.
Segundo consta na inicial, no dia 18/09/2019 a parte autora solicitou 
junto a requerida a ligação da unidade consumidora. Todavia, 
inobstante tenha decorrido o prazo estipulado pela requerida no 
dia 23/09/2019, o serviço não foi realizado.
Assim, como a ligação de energia elétrica na residência da parte 
autora apresentava prazo final o dia 23/09/2019 e até o dia 
24/09/2019 não havia sido realizado a prestação de serviços, 
ingressou com a presente tencionando, via antecipação da 
tutela, o fornecimento de energia elétrica. No mérito, requereu a 
confirmação da tutela antecipada e o recebimento de indenização 
pelos danos morais sofridos em razão da ausência de prestação do 
serviço essencial de energia elétrica.
Para amparar o pedido juntou documento de identidade, protocolos, 
contrato, dentre outros.
A requerida CERON, apesar de devidamente intimada, não 
apresentou contestação aos autos, motivo pelo qual decreto sua 
revelia.
Conforme narrativa dos fatos, resta patente que a questão dos 
autos reflete uma relação de consumo, em que a responsabilidade 
do fornecedor é de natureza objetiva, somente dela se exonerando 
acaso prove que o defeito inexistiu na prestação de serviço, ou a 
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
A responsabilidade da pessoa jurídica em face dos atos realizados 
por seus prepostos regula-se pela teoria objetiva, de forma que 
basta a prova da conduta, do dano e do nexo de causalidade para 
configurar-se o dever de indenizar.
O art. 6°, VI e VIII do CDC esclarece ser direito básico do consumidor 
a efetiva prevenção e reparação de danos a si causados, com 
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 
ônus da prova a seu favor, a critério do juiz.
No mérito, a ação é procedente.
A irregularidade da conduta adota pela requerida é evidente, em 
especial pelo fato de privar a parte autora de utilizar-se de serviço 
essencial de fornecimento de energia elétrica o qual só é possível 
através de contrato sinalagmático junto a requerida que detêm a 
qualidade de distribuidora do serviço de energia elétrica.
Com efeito, a CERON não apresentou contestação e como no 
direito consumerista vigora a inversão do ônus da prova, cabia 
à CERON provar que a residência da parte autora não preenche 
os requisitos necessários para receber o fornecimento de energia 
elétrica, bem como os serviços foram prestados de forma e nos 
prazos estipulados em lei, o que não se verificou nos autos.
Nos termos do parágrafo XVII do artigo 2º da Resolução 414/2010 
da ANEEL consumidor é toda “pessoa física ou jurídica, de 
direito público ou privado, legalmente representada, que solicite 
o fornecimento, a contratação de energia ou o uso do sistema 
elétrico à distribuidora, assumindo as obrigações decorrentes 
deste atendimento à(s) sua(s) unidade(s) consumidora(s), segundo 
disposto nas normas e nos contratos”.
Portanto a parte autora é parte legítima para pleitear o fornecimento 
de energia elétrica em sua residência e por conseguinte, por força 
do parágrafo XXV do mesmo artigo, a requerida é “agente titular de 
concessão ou permissão federal para prestar o serviço público de 
distribuição de energia elétrica”.
Quanto ao prazo para atender o pedido de fornecimento de energia 
elétrica o artigo 31 da resolução supracitada dispõe o seguinte:

Art. 31. A ligação de unidade consumidora deve ser efetuada de 
acordo com os prazos máximos a seguir fixados:
I - 2 (dois) dias úteis para unidade consumidora do grupo B, 
localizada em área urbana;II - 5 (cinco) dias úteis para unidade 
consumidora do grupo B, localizada em área rural; e
III - 7 (sete) dias úteis para unidade consumidora do grupo A.
Parágrafo único. Os prazos fixados neste artigo devem ser contados 
a partir da data da aprovação das instalações e do cumprimento 
das demais condições regulamentares pertinentes.
Por outro lado, o artigo 27 da mesma resolução prevê a 
obrigatoriedade da distribuidora em cientificar o interessado quanto 
necessidade de se fazer adequações para iniciar o fornecimento 
de energia elétrica. 
Como a requerida não realizou a vistoria pretendida pela parte 
autora, tem-se que não há adequação necessária a ser realizada 
pela autora.
Portanto, é certo o direito da parte autora em ter garantido o 
fornecimento de energia elétrica em sua residência por tratar-se de 
serviço essencial e por não ter a requerida demonstrado nos autos 
qualquer impedimento que pudesse se sobrepor a esse direito.
No tocante ao DANO MORAL face a ausência do fornecimento de 
energia elétrica, verifico que o pedido merece ser acolhido.
Os documentos juntados com a inicial evidenciam que a autora 
protocolizou requerimento junto a requerida para que fosse 
instalada unidade consumidora em sua residência, no entanto, 
esses mesmos documentos atestam que a autora permaneceu 
por vários dias sem energia elétrica, tendo o fornecimento sido 
estabelecido somente por ocasião da decisão que antecipou os 
efeitos da tutela.
Portanto, a conduta da requerida restou amplamente demonstrada 
nos autos já que sem justo motivo deixou de atender a solicitação 
da autora, deixando-a sem o fornecimento de serviço essencial.
Seja como for, a requerida teve oportunidade de se manifestar e 
impugnar as alegações expendidas pela parte autora, no entanto, 
quedou-se inerte, já que não apresentou contestação impugnando 
especificadamente o direito do autor.
O dano causado pela conduta da requerida está comprovado por 
meio dos documentos juntados com a inicial que comprovam a 
ausência do fornecimento de energia elétrica sem justo motivo.
Independentemente dessas provas, é sabido que a falta da energia 
elétrica, gera desconforto, prejuízos econômicos e à saúde, 
constrangimentos perante vizinhos e conhecidos, chateação e 
irritação que abala toda a estrutura da pessoa e da família onde ela 
está alicerçada, dispensando assim, provas nesse sentido.
Há inclusive entendimento jurisprudencial nesse sentido. Vejamos:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA 
ELÉTRICA. PEDIDO DE LIGAÇÃO. DEMORA. DANOS MORAIS 
OCORRENTES. O autor requer indenização por danos morais 
decorrentes da demora na ligação de energia elétrica no imóvel 
por ele alugado. A solicitação foi feita em 19/10/2012 e, em que 
pese decorridos todos os prazos previstos no art. 31, da Resolução 
414/2010, os quais vão de dois a sete dias úteis do pedido, obteve 
o consumidor a diligência tão somente em 01/11/2012, em razão do 
cumprimento da medida liminar deferida nos autos. Assim, sendo o 
fornecimento de energia elétrica considerado um serviço essencial 
e, não havendo qualquer justificativa plausível para o atraso, resta 
caracterizada a falha na prestação de serviços pela demora no 
atendimento à ligação solicitada, restam caracterizados os danos 
morais pretendidos (grifado). Entretanto, o quantum indenizatório 
fixado em R$ 4.000,00 comporta redução para R$ 2.000,00, diante 
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade frente às 
circunstâncias do caso concreto, bem como para adequar-se aos 
parâmetros utilizados pelas Turmas Recursais Cíveis em casos 
análogos. RECURSO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME. (Recurso 
Cível Nº 71004737672, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 
Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 06/05/2014) 
(TJ-RS - Recurso Cível: 71004737672 RS, Relator: Pedro Luiz 
Pozza, Data de Julgamento: 06/05/2014, Primeira Turma Recursal 
Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/05/2014).
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Por fim, o nexo de causalidade entre a conduta e o dano está 
comprovado por meio dos documentos que evidenciaram que os 
danos morais sofridos pela autora foram causados pela conduta 
da CERON.Não se discute sobre a culpa da requerida, já que 
nesse caso se aplica a teoria objetiva da culpa, expressa nos arts. 
932, III e 933 do CC. Mesmo que fosse o caso de se perquirir 
sobre a culpa, ainda assim seria o caso de atribuir à requerida a 
responsabilidade, pois os seus prepostos agiram com evidente 
negligência e imprudência ao procederem o corte do fornecimento 
de energia elétrica em razão de faturas inadimplidas pelo antigo 
inquilino.Dessa forma, não pairam dúvidas de que a conduta da 
requerida gerou abalo moral passível de reparação.Logo, estão 
presentes os elementos do dever de indenizar, quais sejam, a 
ação, o dano e o nexo de causalidade, consubstanciados no artigo 
186 do Código Civil: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, 
ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 
A esse respeito, o art. 927, caput, do mesmo Diploma Legal 
dispõe acerca da obrigação de indenizar imposta àquele que agiu 
ilicitamente: “Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar 
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.
Na fixação do quantum, levo em consideração a conduta lesiva 
da requerida consistente na ausência do fornecimento de energia 
elétrica, a capacidade econômica das partes e a extensão do dano 
entendendo razoável fixar a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Posto isto, confirmo a antecipação da tutela e no mérito julgo 
procedente o pedido para o fim de determinar que a requerida 
CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. proceda com 
o necessário para garantir o fornecimento de energia elétrica 
na residência da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 
300,00 (trezentos reais) até o limite de vinte salários-mínimos. Por 
conseguinte, CONDENO a requerida CENTRAIS ELÉTRICAS DE 
RONDÔNIA S.A. a pagar em favor da parte autora o importe de 
R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, extinguindo o 
processo com resolução do mérito.
Registre-se que, em ação indenizatória por danos morais, o termo 
inicial para incidência dos juros de mora é a data do evento danoso, 
em aplicação à Súmula 54 do STJ. Já a correção monetária deve 
incidir desde a data do julgamento em que a indenização foi 
arbitrada, de acordo com a súmula 362 do STJ.
Sem custas e sem verbas honorárias.
Publique-se.Registre-se.
Intime-se a parte requerida, para cumprir a determinação acima em 
15 dias pena de multa de 10% como determina o artigo 523 §1º do 
CPC em vigor.
Após o trânsito em julgado, se nada for requerido pelas partes, 
arquivem-se os autos.
Cumpra-se servindo-se a presente como Comunicação/Carta de 
Citação/Carta de Intimação/Mandado/Ofício/Carta Precatória.
Ariquemes, data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

7016311-88.2019.8.22.0002
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: ROSELY NICOLAU DE SALES SILVA CPF 
nº 670.966.032-04, RUA TANGARÁ 494, - DE 453/454 AO 
FIM JARDIM DAS PALMEIRAS - 76876-622 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JEFERSON EVANGELISTA DIAS 
OAB nº RO9852, ANA LIDIA VALADARES OAB nº RO9975
EXECUTADO: JOSE CARLOS PEREIRA DA CRUZ CPF nº 
695.350.602-44, AVENIDA GUAPORÉ 5503, - LADO PAR 
COLONIAL - 76873-764 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Recebo a Inicial.
Trata-se de Execução de Título Extrajudicial cujo rito prevê a 
realização de audiência de conciliação, nos termos do art. 53, § 1º 
da Lei 9.099/95.

Ocorre que a audiências de conciliação a que se refere o artigo 
citado, é realizada perante o Centro de Conciliação (CEJUSC), 
o qual detém pauta extensa em razão de acumular audiências 
de conciliações de todas as Varas Cíveis e ainda, deste Juizado 
Especial. Com isso, a pauta de audiências tem se projetado para 4 
ou 5 meses, o que tem comprometido o princípio da celeridade que 
norteia o sistema dos Juizados Especiais.
Como referida audiência se presta apenas e tão somente a 
negociar débitos e parcelamentos e isso pode perfeitamente ser 
feito por escrito, não se vislumbra imprescindibilidade de realização 
desta audiência. Ademais, de acordo com os artigos 5º e 6º da Lei 
9.099/95, “o Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 
as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial 
valor às regras de experiência comum ou técnica”, e “adotará em 
cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo 
aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum”.Logo, no 
caso em tela, a realização de audiência de conciliação se mostra 
prejudicial às partes, à medida em que o processo ficará 4 ou 5 
meses paralisado, aguardando apenas a realização de audiência, 
quando as partes podem, caso tenham interesse, apresentar 
propostas de pagamento e parcelamento por escrito, resolvendo a 
lide em tempo infinitamente menor. Diante disso, deixo de designar 
a audiência de conciliação e determino apenas a realização de atos 
executórios, com penhora, avaliação e/ou descrição de bens que 
guarnecem a residência do(a) executado(a) e intimação para tomar 
conhecimento do presente procedimento e de eventual penhora.
A CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO(A) EXECUTADO(A) deve ser 
feita no endereço constante na petição inicial em anexo para no 
prazo de 3 (três) dias pagar a dívida com os juros e encargos 
ou opor embargos em 15 (quinze) dias, contados esse último 
de sua intimação, independentemente de penhora, depósito ou 
caução. Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do 
mandado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora 
de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de 
tais atos intimando, na mesma oportunidade, a executada. O(a) 
executado(a), no mesmo prazo dos embargos, se reconhecer o 
crédito do(a) exequente, poderá requerer, desde que pago 30% 
do valor da execução, o pagamento do restante em até 6 (seis) 
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% 
de ao mês (art. 916 CPC). Se a penhora recair sobre bem imóvel, 
intime-se o cônjuge do(a) executado(a) para tomar conhecimento, 
bem como o(a) exequente para providenciar a respectiva 
averbação no registro imobiliário, mediante a apresentação de 
certidão de inteiro teor do ato, independentemente de mandado 
judicial.Caso não sejam encontrados bens móveis e imóveis livres 
e desembaraçados, o Oficial deverá proceder a penhora dos bens 
que guarnecem a residência ou estabelecimento do devedor, desde 
que não sejam de primeira utilidade. CASO NECESSÁRIO, FICA 
DESDE JÁ AUTORIZADO EVENTUAL ARROMBAMENTO (O 
ART. 846 DO CPC) E/OU AUXILIO DE FORÇA POLICIAL (ART. 
846, §2º DO CPC) SERVINDO O PRESENTE MANDADO DE 
OFÍCIO REQUISITÓRIO. No caso do(a) executado(a) não aceitar o 
encargo de fiel depositário, deverá proceder à penhora e remoção 
imediata do bem, ficando o(a) exequente como depositário. 
Caso a diligência do Oficial de Justiça seja negativa, no sentido 
de não localizar o devedor para citação e/ou não localizar bens 
passíveis de penhora, fica determinado ao cartório do Juizado que 
proceda ao imediato arquivamento do feito, independentemente 
de nova de deliberação judicial, nos exatos termos do artigo 53 
§4º da Lei 9.099/95.16:29CUMPRA-SE SERVINDO O PRESENTE 
COMO MANDADO/OFÍCIO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA 
DE CITAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA.Ariquemes, data e horário 
certificados no Sistema PJE.Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
MoraisJuíza de Direito

Ariquemes - 1ª Vara do Juizado Especial Cível 
7002775-44.2018.8.22.0002EXEQUENTE: MARCO ANTONIO 
MARCONATO CPF nº 096.169.438-63, RUA ALAGOAS 3806, - 
DE 3768/3769 A 3915/3916 SETOR 05 - 76870-720 - ARIQUEMES 
- RONDÔNIAADVOGADO DO EXEQUENTE: ROSANA PATRICIA 
PEGO DE FREITAS OAB nº RO8286
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EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A CNPJ nº 60.746.948/0960-
47, S/N, ESQ/RUA MAL. - RONDON S/N RUA XV DE NOVEMBRO 
- 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: WILSON BELCHIOR OAB nº 
AC4215
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de cumprimento de sentença onde fora realizado o 
pagamento do valor devido pela parte requerida por meio de 
depósito judicial (ID:24915443).
Ante o exposto, julgo extinto o processo com resolução do mérito, 
considerando a satisfação do crédito por meio do pagamento 
comprovado nos autos, fazendo-o com base no art. 924, II do CPC.
Por conseguinte, determino a expedição de alvará judicial em 
favor da parte autora para levantamento do valor depositado. Ato 
contínuo, intime-se, por seu advogado constituído, para acessar o 
documento via sistema PJE e providenciar a respectiva impressão.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após, arquivem-se os autos, independentemente de trânsito em 
julgado.
CUMPRA-SE SERVINDO O PRESENTE COMO MANDADO/
OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA DE INTIMAÇÃO.
Ariquemes/RO, data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - 7013792-43.2019.8.22.0002
REQUERENTE: ROMULO GON SANTOS CPF nº 027.496.652-21, 
LH C 20 KM 05 ZONA RURAL - 76889-000 - CACAULÂNDIA - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ADVOGADO DO REQUERENTE: 
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON 
CNPJ nº 05.914.650/0001-66, 25 DE AGOSTO 4621 CENTRO - 
76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIAADVOGADO DO 
REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA, ROCHILMER MELLO DA 
ROCHA FILHO OAB nº RO635
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de ação interposta por ROMULO GON SANTOS em face 
de CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A e ENERGISA S.A.
Segundo consta na inicial, no dia 13/09/2019 a parte autora solicitou 
junto a requerida a ligação da unidade consumidora. Todavia, 
inobstante tenha decorrido o prazo estipulado pela requerida no 
dia 20/09/2019, o serviço não foi realizado.Assim, como a ligação 
de energia elétrica na residência da parte autora apresentava 
prazo final o dia 20/09/2019 e até o dia 30/09/2019 não havia 
sido realizado a prestação de serviços, ingressou com a presente 
tencionando, via antecipação da tutela, o fornecimento de energia 
elétrica. No mérito, requereu a confirmação da tutela antecipada 
e o recebimento de indenização pelos danos morais sofridos em 
razão da ausência de prestação do serviço essencial de energia 
elétrica.Para amparar o pedido juntou documento de identidade, 
protocolos, contrato, dentre outros.Citada a requerida pugnou 
pela improcedência da inicial.Conforme narrativa dos fatos, resta 
patente que a questão dos autos reflete uma relação de consumo, 
em que a responsabilidade do fornecedor é de natureza objetiva, 
somente dela se exonerando acaso prove que o defeito inexistiu 
na prestação de serviço, ou a culpa exclusiva do consumidor ou 
de terceiro.A responsabilidade da pessoa jurídica em face dos 
atos realizados por seus prepostos regula-se pela teoria objetiva, 
de forma que basta a prova da conduta, do dano e do nexo de 
causalidade para configurar-se o dever de indenizar.O art. 6°, VI 
e VIII do CDC esclarece ser direito básico do consumidor a efetiva 

prevenção e reparação de danos a si causados, com facilitação da 
defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova 
a seu favor, a critério do juiz.No mérito, a ação é procedente.A 
irregularidade da conduta adota pela requerida é evidente, em 
especial pelo fato de privar a parte autora de utilizar-se de serviço 
essencial de fornecimento de energia elétrica o qual só é possível 
através de contrato sinalagmático junto a requerida que detêm a 
qualidade de distribuidora do serviço de energia elétrica.
Com efeito, a CERON apresentou contestação e como no direito 
consumerista, vigora a inversão do ônus da prova, cabia à CERON 
provar que a residência da parte autora não preenche os requisitos 
necessários para receber o fornecimento de energia elétrica, 
bem como os serviços foram prestados de forma e nos prazos 
estipulados em lei, o que não se verificou nos autos.
Insta observar que o serviço de fornecimento de energia elétrica 
apenas foi realizado em razão da ordem judicial a pedido da parte 
autora via antecipação de tutela, face a demora da requerida em 
desempenhar espontaneamente a responsabilidade obrigacional 
contratual realizada entre as partes, de forma a demonstrar o 
desinteresse da requerida perante seus consumidores.
Nos termos do parágrafo XVII do artigo 2º da Resolução 414/2010 
da ANEEL consumidor é toda “pessoa física ou jurídica, de 
direito público ou privado, legalmente representada, que solicite 
o fornecimento, a contratação de energia ou o uso do sistema 
elétrico à distribuidora, assumindo as obrigações decorrentes 
deste atendimento à(s) sua(s) unidade(s) consumidora(s), segundo 
disposto nas normas e nos contratos”.
Portanto a parte autora é parte legítima para pleitear o fornecimento 
de energia elétrica em sua residência e por conseguinte, por força 
do parágrafo XXV do mesmo artigo, a requerida é “agente titular de 
concessão ou permissão federal para prestar o serviço público de 
distribuição de energia elétrica”.
Quanto ao prazo para atender o pedido de fornecimento de energia 
elétrica o artigo 31 da resolução supracitada dispõe o seguinte:
Art. 31. A ligação de unidade consumidora deve ser efetuada de 
acordo com os prazos máximos a seguir fixados:
I - 2 (dois) dias úteis para unidade consumidora do grupo B, 
localizada em área urbana;
II - 5 (cinco) dias úteis para unidade consumidora do grupo B, 
localizada em área rural; e
III - 7 (sete) dias úteis para unidade consumidora do grupo A.
Parágrafo único. Os prazos fixados neste artigo devem ser contados 
a partir da data da aprovação das instalações e do cumprimento 
das demais condições regulamentares pertinentes.
Por outro lado, o artigo 27 da mesma resolução prevê a 
obrigatoriedade da distribuidora em cientificar o interessado quanto 
necessidade de se fazer adequações para iniciar o fornecimento 
de energia elétrica. 
Como a requerida não realizou a vistoria pretendida pela parte 
autora, tem-se que não há adequação necessária a ser realizada 
pela autora.
Portanto, é certo o direito da parte autora em ter garantido o 
fornecimento de energia elétrica em sua residência por tratar-se de 
serviço essencial e por não ter a requerida demonstrado nos autos 
qualquer impedimento que pudesse se sobrepor a esse direito.
No tocante ao DANO MORAL face a ausência do fornecimento de 
energia elétrica, verifico que o pedido merece ser acolhido.
Os documentos juntados com a inicial evidenciam que a autora 
protocolizou requerimento junto a requerida para que fosse instalada 
unidade consumidora em sua residência, no entanto, esses 
mesmos documentos atestam que a autora permaneceu por vários 
dias sem energia elétrica, tendo o fornecimento sido estabelecido 
somente por ocasião da decisão que antecipou os efeitos da tutela.
Portanto, a conduta da requerida restou amplamente demonstrada 
nos autos já que sem justo motivo deixou de atender a solicitação 
da autora, deixando-a sem o fornecimento de serviço essencial.
Seja como for, a requerida teve oportunidade de se manifestar e 
impugnar as alegações expendidas pela parte autora, no entanto, 
quedou-se inerte, já que não apresentou contestação impugnando 
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especificadamente o direito do autor.O dano causado pela conduta 
da requerida está comprovado por meio dos documentos juntados 
com a inicial que comprovam a ausência do fornecimento de energia 
elétrica sem justo motivo.Independentemente dessas provas, é 
sabido que a falta da energia elétrica, gera desconforto, prejuízos 
econômicos e à saúde, constrangimentos perante vizinhos e 
conhecidos, chateação e irritação que abala toda a estrutura da 
pessoa e da família onde ela está alicerçada, dispensando assim, 
provas nesse sentido.Há inclusive entendimento jurisprudencial 
nesse sentido. Vejamos:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA 
ELÉTRICA. PEDIDO DE LIGAÇÃO. DEMORA. DANOS MORAIS 
OCORRENTES. O autor requer indenização por danos morais 
decorrentes da demora na ligação de energia elétrica no imóvel 
por ele alugado. A solicitação foi feita em 19/10/2012 e, em que 
pese decorridos todos os prazos previstos no art. 31, da Resolução 
414/2010, os quais vão de dois a sete dias úteis do pedido, obteve 
o consumidor a diligência tão somente em 01/11/2012, em razão do 
cumprimento da medida liminar deferida nos autos. Assim, sendo o 
fornecimento de energia elétrica considerado um serviço essencial 
e, não havendo qualquer justificativa plausível para o atraso, resta 
caracterizada a falha na prestação de serviços pela demora no 
atendimento à ligação solicitada, restam caracterizados os danos 
morais pretendidos (grifado). Entretanto, o quantum indenizatório 
fixado em R$ 4.000,00 comporta redução para R$ 2.000,00, diante 
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade frente às 
circunstâncias do caso concreto, bem como para adequar-se aos 
parâmetros utilizados pelas Turmas Recursais Cíveis em casos 
análogos. RECURSO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME. (Recurso 
Cível Nº 71004737672, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 
Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 06/05/2014) 
(TJ-RS - Recurso Cível: 71004737672 RS, Relator: Pedro Luiz 
Pozza, Data de Julgamento: 06/05/2014, Primeira Turma Recursal 
Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/05/2014).
Por fim, o nexo de causalidade entre a conduta e o dano está 
comprovado por meio dos documentos que evidenciaram que os 
danos morais sofridos pela autora foram causados pela conduta 
da CERON.
Não se discute sobre a culpa da requerida, já que nesse caso se 
aplica a teoria objetiva da culpa, expressa nos arts. 932, III e 933 
do CC. 
Mesmo que fosse o caso de se perquirir sobre a culpa, ainda assim 
seria o caso de atribuir à requerida a responsabilidade, pois os 
seus prepostos agiram com evidente negligência e imprudência ao 
procederem o corte do fornecimento de energia elétrica em razão 
de faturas inadimplidas pelo antigo inquilino.
Dessa forma, não pairam dúvidas de que a conduta da requerida 
gerou abalo moral passível de reparação.
Logo, estão presentes os elementos do dever de indenizar, quais 
sejam, a ação, o dano e o nexo de causalidade, consubstanciados 
no artigo 186 do Código Civil: “Aquele que, por ação ou omissão 
voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano 
a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 
A esse respeito, o art. 927, caput, do mesmo Diploma Legal 
dispõe acerca da obrigação de indenizar imposta àquele que agiu 
ilicitamente: “Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar 
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.
Na fixação do quantum, levo em consideração a conduta lesiva 
da requerida consistente na ausência do fornecimento de energia 
elétrica, a capacidade econômica das partes e a extensão do dano, 
o qual se agravou em razão do não cumprimento da ordem judicial 
emanada nestes autos, entendendo razoável fixar a quantia de R$ 
6.000,00 (seis mil reais).Posto isto, confirmo a antecipação da tutela 
e no mérito julgo procedente o pedido para o fim de determinar que 
a requerida CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. proceda 
com o necessário para garantir o fornecimento de energia elétrica 
na residência da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 
300,00 (trezentos reais) até o limite de vinte salários-mínimos. Por 
conseguinte, CONDENO a requerida CENTRAIS ELÉTRICAS DE 

RONDÔNIA S.A. a pagar em favor da parte autora o importe de 
R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, extinguindo 
o processo com resolução do mérito.Registre-se que, em ação 
indenizatória por danos morais, o termo inicial para incidência dos 
juros de mora é a data do evento danoso, em aplicação à Súmula 
54 do STJ. Já a correção monetária deve incidir desde a data do 
julgamento em que a indenização foi arbitrada, de acordo com a 
súmula 362 do STJ.Sem custas e sem verbas honorárias.
Publique-se.Registre-se.Intime-se a parte requerida, para cumprir 
a determinação acima em 15 dias pena de multa de 10% como 
determina o artigo 523 §1º do CPC em vigor.Após o trânsito em 
julgado, se nada for requerido pelas partes, arquivem-se os autos.
Cumpra-se servindo-se a presente como Comunicação/Carta de 
Citação/Carta de Intimação/Mandado/Ofício/Carta Precatória.
Ariquemes, data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

Ariquemes - 1ª Vara do Juizado Especial Cível 
7008426-23.2019.8.22.0002
REQUERENTE: OSMARIO ALVES DE SOUZA JUNIOR CPF nº 
798.650.202-97, RUA DOM PEDRO II 599, - DE 599 A 925 - LADO 
ÍMPAR MONTE CRISTO - 76877-164 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: BRYAN ERIKSON CAMARGO 
RIBEIRO OAB nº RO9490
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
Recebo a inicial nos termos da Lei 12.153/09.
Considerando os princípios informadores dos Juizados Especiais, 
notadamente a celeridade e informalidade e considerando, 
sobretudo, que no caso dos autos, a questão tratada nos autos 
é meramente de direito, sem necessidade de produção de provas 
orais, deixo de designar audiência de tentativa de conciliação, 
instrução e julgamento, posto que tal providência gerará morosidade 
ao feito sem qualquer benefício prático às partes.
Cite(m)-se e intime(m)-se a(s) parte(s) requerida(s) para que 
apresente(m) resposta no prazo de 30 dias a contar da citação/
intimação, ressaltando-se que nos termos do art. 7º da Lei 
12.153/2009 não há prazos diferenciados para a prática de nenhum 
ato processual para a Fazenda Pública no procedimento instituído 
por esta Lei.
Caso a Fazenda Pública tenha interesse em realizar a conciliação, 
determino que junte aos autos, no prazo da contestação, a proposta 
de acordo que tiver a fim de que seja submetida à parte autora ou 
seja designada audiência de conciliação para esse fim.
Caso NÃO tenha interesse ou possibilidade de acordo, determino 
que informe isso nos autos por ocasião de sua contestação a fim 
de evitar possíveis alegações de cerceamento do direito de a parte 
se conciliar.
CUMPRA-SE SERVINDO O PRESENTE COMO MANDADO/
OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA DE INTIMAÇÃO.
Ariquemes/RO, data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

7009100-98.2019.8.22.0002
EXEQUENTE: AMERICANA ARIQUEMES LTDA CNPJ nº 
10.624.802/0001-26, ALAMEDA PIQUIA 1867 SETOR 01 - 76870-
082 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DENIO FRANCO SILVA OAB nº 
RO4212
EXECUTADO: MARIA DO AMPARO PEREIRA DA SILVA CPF nº 
597.879.021-34, RUA MACAL 5249, - ATÉ 5238/5239 SETOR 09 - 
76876-234 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DECISÃO
Defiro o pedido da parte autora.
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Expeça-se mandado judicial para penhora de tantos bens quantos 
bastem à satisfação do crédito.
Caso não sejam localizados bens penhoráveis, relacione-se os 
bens da residência do(a) executado(a), conforme disposição legal 
do artigo 836 §1º do CPC em vigor.
Com a juntada do mandado aos autos, intime-se a parte autora 
para requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, 
sob pena de extinção.
CASO NECESSÁRIO, FICA DESDE JÁ AUTORIZADO EVENTUAL 
ARROMBAMENTO (O ART. 846 DO CPC) E/OU AUXILIO DE 
FORÇA POLICIAL (ART. 846, §2º DO CPC) SERVINDO O 
PRESENTE MANDADO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO.
Ariquemes/RO, data e horário certificados no sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

7016303-14.2019.8.22.0002
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: ROSEMARY APARECIDA SANTOS CPF nº 
386.793.452-53, ALAMEDA BRASÍLIA 2464, - DE 2265/2266 A 
2491/2492 SETOR 03 - 76870-510 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JEFERSON EVANGELISTA DIAS 
OAB nº RO9852, ANA LIDIA VALADARES OAB nº RO9975
EXECUTADO: NEOCILEIA MEDEIROS DE FREITAS CPF nº 
848.176.902-91, AVENIDA JAMARI 3140, HOSPITAL MONTE 
SINAI (UTI) ÁREAS ESPECIAIS 01 - 76870-018 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Recebo a Inicial.
Trata-se de Execução de Título Extrajudicial cujo rito prevê a 
realização de audiência de conciliação, nos termos do art. 53, § 1º 
da Lei 9.099/95.
Ocorre que a audiências de conciliação a que se refere o artigo 
citado, é realizada perante o Centro de Conciliação (CEJUSC), 
o qual detém pauta extensa em razão de acumular audiências 
de conciliações de todas as Varas Cíveis e ainda, deste Juizado 
Especial. Com isso, a pauta de audiências tem se projetado para 4 
ou 5 meses, o que tem comprometido o princípio da celeridade que 
norteia o sistema dos Juizados Especiais.
Como referida audiência se presta apenas e tão somente a 
negociar débitos e parcelamentos e isso pode perfeitamente ser 
feito por escrito, não se vislumbra imprescindibilidade de realização 
desta audiência. 
Ademais, de acordo com os artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95, “o 
Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas 
a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às 
regras de experiência comum ou técnica”, e “adotará em cada caso 
a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins 
sociais da lei e às exigências do bem comum”.
Logo, no caso em tela, a realização de audiência de conciliação se 
mostra prejudicial às partes, à medida em que o processo ficará 4 ou 
5 meses paralisado, aguardando apenas a realização de audiência, 
quando as partes podem, caso tenham interesse, apresentar 
propostas de pagamento e parcelamento por escrito, resolvendo a 
lide em tempo infinitamente menor. Diante disso, deixo de designar 
a audiência de conciliação e determino apenas a realização de 
atos executórios, com penhora, avaliação e/ou descrição de bens 
que guarnecem a residência do(a) executado(a) e intimação para 
tomar conhecimento do presente procedimento e de eventual 
penhora.A CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO(A) EXECUTADO(A) deve 
ser feita no endereço constante na petição inicial em anexo para no 
prazo de 3 (três) dias pagar a dívida com os juros e encargos ou 
opor embargos em 15 (quinze) dias, contados esse último de sua 
intimação, independentemente de penhora, depósito ou caução. 
Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o 
Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens e a sua 
avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, 
na mesma oportunidade, a executada. O(a) executado(a), no 
mesmo prazo dos embargos, se reconhecer o crédito do(a) 

exequente, poderá requerer, desde que pago 30% do valor da 
execução, o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas 
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% de ao 
mês (art. 916 CPC). Se a penhora recair sobre bem imóvel, intime-
se o cônjuge do(a) executado(a) para tomar conhecimento, bem 
como o(a) exequente para providenciar a respectiva averbação no 
registro imobiliário, mediante a apresentação de certidão de inteiro 
teor do ato, independentemente de mandado judicial.
Caso não sejam encontrados bens móveis e imóveis livres e 
desembaraçados, o Oficial deverá proceder a penhora dos bens 
que guarnecem a residência ou estabelecimento do devedor, 
desde que não sejam de primeira utilidade. CASO NECESSÁRIO, 
FICA DESDE JÁ AUTORIZADO EVENTUAL ARROMBAMENTO 
(O ART. 846 DO CPC) E/OU AUXILIO DE FORÇA POLICIAL (ART. 
846, §2º DO CPC) SERVINDO O PRESENTE MANDADO DE 
OFÍCIO REQUISITÓRIO. No caso do(a) executado(a) não aceitar o 
encargo de fiel depositário, deverá proceder à penhora e remoção 
imediata do bem, ficando o(a) exequente como depositário. 
Caso a diligência do Oficial de Justiça seja negativa, no sentido 
de não localizar o devedor para citação e/ou não localizar bens 
passíveis de penhora, fica determinado ao cartório do Juizado que 
proceda ao imediato arquivamento do feito, independentemente de 
nova de deliberação judicial, nos exatos termos do artigo 53 §4º da 
Lei 9.099/95.16:29
CUMPRA-SE SERVINDO O PRESENTE COMO MANDADO/
OFÍCIO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA DE CITAÇÃO/CARTA 
PRECATÓRIA.
Ariquemes, data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara do Juizado Especial Cível 
Av. Tancredo Neves, nº 2606, Bairro Centro, CEP 76.872-854, 
Ariquemes, RO 7001048-55.2015.8.22.0002
EXEQUENTE: IVALDO VIEIRA DA ROSA DOS SANTOS CPF 
nº 670.420.152-15, RUA PORTO VELHO 3320, SETOR 7 BNH - 
76870-774 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DILNEY EDUARDO 
BARRIONUEVO ALVES OAB nº RO301
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
De acordo com a Inicial, a parte autora pertence ao quadro da 
Polícia Civil e, obteve judicialmente o direito à implementação do 
adicional de periculosidade no patamar de 30% sobre o vencimento 
básico. A sentença foi confirmada em segundo grau, transitando 
em julgado. Inobstante isso, o requerido alterou a base de cálculo 
do adicional de periculosidade e por isso, não está cumprindo a 
obrigação que lhe fora imposta.
Desta feita, no curso do presente pedido de CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA, fora concedida tutela de urgência para determinar ao 
Estado que retomasse o pagamento do adicional ao patamar de 
30% sobre o vencimento básico, porque a verba restou suprimida 
pelo ente público, sem justo motivo.
Agora, vieram os autos conclusos em razão do pedido de expedição 
de Requisição de Pequeno Valor/Precatório. 
Contudo, inobstante o pedido apresentado, o Estado de Rondônia 
tem impetrado Mandado de Segurança em face de decisões 
liminares que foram concedidas por esta magistrada, em 
processos que tramitam neste Juizado Especial, com o mesmo 
pedido e causa de pedir: O restabelecimento do pagamento de 
adicional de periculosidade no importe de 30% sobre o vencimento 
básico em virtude de sentença de mérito transitada em julgado.
Nesse sentido, diante da impetração do mandado, a Turma 
Recursal concedeu a liminar pretendida pelo Estado de Rondônia 
e determinou a suspensão da decisão que antecipou os efeitos 
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da tutela consistente no restabelecimento do pagamento do 
adicional de periculosidade, nos moldes da sentença transitada 
em julgado.Assim, a deliberação ou ainda a concessão de liminar 
nesse momento não garantirá à parte autora a efetividade do seu 
cumprimento pois o Estado de Rondônia, seguindo o entendimento 
adotado nas demais demandas idênticas, certamente impetrará 
Mandado de Segurança.Ainda que assim não fosse, trata-se de 
demanda interposta por servidor público, onde, muito embora 
tenha o advogado distribuído as ações individualmente, é público 
e notório que possuem o mesmo pedido e causa de pedir e por 
este motivo, a decisão proferida em uma destas ações refletirá em 
relação as demais.
Desse modo, SUSPENDO o processo até o julgamento de mérito 
do Mandado de Segurança interposto pelo Estado de Rondônia, 
em demandas idênticas, inclusive patrocinadas pelo mesmo 
advogado.
Sobrevindo o julgamento e certidão de trânsito em julgado naqueles 
autos, competirá à parte autora, por seu advogado, diligenciar a 
este respeito e providenciar a juntada de tais documentos neste 
feito, comunicando o juízo para regular andamento processual.
Intimem-se as partes e, proceda-se a SUSPENSÃO do feito, para 
os devidos fins de direito.
Ariquemes – RO; data e horário registrados no sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - 7016300-59.2019.8.22.0002
REQUERENTE: AZEMIRO CORDEIRO DOS SANTOS CPF nº 
163.031.802-72, KM 04 . LINHA C 01 - 76889-000 - CACAULÂNDIA 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: EDSON LUIZ RIBEIRO BISSOLI 
OAB nº RO6464, AVENIDA GUAPORÉ, - DE 3197 A 3599 - LADO 
ÍMPAR SETOR 05 - 76870-575 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, 
CRISTIANE RIBEIRO BISSOLI OAB nº RO4848, SEM ENDEREÇO
REQUERIDOS: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON CNPJ nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA JUSCELINO 
KUBITSCHEK 1966, - DE 1560 A 1966 - LADO PAR SETOR 02 
- 76873-238 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, ENERGISA S/A CNPJ 
nº 00.864.214/0001-06, AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 
1966, - DE 1560 A 1966 - LADO PAR SETOR 02 - 76873-238 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: ENERGISA RONDÔNIA, 
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 1966, - DE 1560 A 1966 - 
LADO PAR SETOR 02 - 76873-238 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Trata-se de ação indenizatória por danos materiais ajuizada por 
Azemiro Cordeiro dos Santos, tencionando o ressarcimento de 
valores gastos com a construção de uma subestação de energia 
elétrica, que teria sido incorporada pela CERON, bem como 
obrigação de fazer de incorporar a subestação ao patrimônio da 
CERON.
Conforme consta nos documentos juntados pela parte autora, a 
subestação discutida no presente feito encontra-se localizada no 
município de Theobroma e comarca de JARU/RO, sendo que a parte 
autora pleiteia em Juízo que a CERON implemente a incorporação 
que foi feita de fato há alguns anos, procedendo a regularização 
dessa situação e efetuando a necessária restituição dos valores 
gastos para a construção da subestação.Por qualquer ângulo que 
se aprecie a questão verifica-se a patente incompetência deste 
juízo para processar e julgar a causa, porquanto o CPC em vigor 
preceitua em seu artigo 53, III, “d” que é competente o foro do 
lugar onde a obrigação deve ser satisfeita para ação em que se 
lhe exigir o cumprimento. Ademais, o mesmo Código dispõe em 
seu artigo 53, IV, “a” que é competente o foro do lugar do ato ou 
fato para a ação de reparação de dano.Logo, independente de qual 
seja a regra aplicável, há a certeza de que a parte autora deveria 

ter direcionado sua demanda indenizatória para o juízo de JARU 
e, não para o juízo de Ariquemes, conforme foi feito.Portanto, a 
obrigação de incorporar legalmente a subestação e, de pagar o valor 
indenizatório correspondente deve ser satisfeita naquela Comarca. 
Dessa forma aplica-se o disposto no art. 4º, II da Lei 9.099/95 e art. 
53 do Código de Processo Civil, ou seja, a ação deve ser aforada 
na Comarca onde a obrigação deve ser satisfeita, levando-se em 
consideração o local do fato para a reparação do respectivo dano 
material reclamado, que no caso compete à comarca de JARU/
RO.Posto isto, reconheço a INCOMPETÊNCIA deste juízo para 
julgar a causa e julgo extinto o feito sem resolução do mérito na 
forma do art. 485, I do CPC.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se e após, arquive-se.
sexta-feira, 
22 de novembro de 201910 horas e 20 minutos
Márcia Cristina Rodrigues Masioli

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - 7016302-29.2019.8.22.0002
Procedimento do Juizado Especial Cível
AUTOR: AFONSO NOVAIS CAYRES CPF nº 285.258.179-
53, RUA GUAPORÉ S/N --- - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM 
- RONDÔNIAAUTOR: AFONSO NOVAIS CAYRES CPF nº 
285.258.179-53, RUA GUAPORÉ S/N --- - 76850-000 - GUAJARÁ-
MIRIM - RONDÔNIAADVOGADO DO AUTOR: JUCYARA ZIMMER 
OAB nº RO5888, SEM ENDEREÇO
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A 
- CERON CNPJ nº 05.914.650/0001-66, JK 1966 SETOR 02 - 
76870-000 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA, JK 1966 
SETOR 02 - 76870-000 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Recebo a Inicial.
Considerando que a CERON é uma das maiores litigadas deste 
Juizado Especial Cível e considerando que as demandas que 
envolvem o fornecimento de energia elétrica quase sempre 
envolvem causas urgentes, deixo de designar audiência específica 
para conciliação a fim de propiciar o rápido julgamento do feito e 
resolução da lide.
Considerando os princípios informadores dos Juizados Especiais, 
notadamente a celeridade e informalidade e considerando, 
sobretudo, que no caso dos autos, a questão de fato pode ser 
provada por meio de documentos, também deixo de designar 
audiência de instrução e julgamento, posto que tal providência irá 
gerar morosidade ao feito sem qualquer proveito prático, à medida 
que não há necessidade de provas testemunhais.
Assim, adoto, no caso em tela, o rito simplificado permitido pelo 
Sistema dos Juizados Especiais Cíveis como forma de prestigiar 
os princípios informadores da celeridade, economia processual e 
informalidade.
Cite-se e intime-se a CERON para que apresente resposta no 
prazo de 30 dias a contar da citação/intimação.
Caso a CERON tenha interesse em realizar a conciliação, determino 
que junte aos autos, no prazo da contestação, a proposta de 
acordo que tiver a fim de que seja submetida à parte autora ou seja 
designada audiência de conciliação para esse fim.
Caso NÃO tenha interesse ou possibilidade de acordo, determino 
que informe isso nos autos por ocasião de sua contestação a fim 
de evitar possíveis alegações de cerceamento do direito de a parte 
se conciliar, pena de seu silêncio ser interpretado como falta de 
interesse na conciliação.Caso exista pedido de DANO MORAL no 
caso em tela, as partes deverão observar se é caso de dano moral 
presumido e em caso negativo, deverão juntar declaração de suas 
testemunhas com firma reconhecida em Cartório relativamente ao 
fato constitutivo do direito que pretendem provar.
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Em todo caso, se alguma das partes tiver interesse na produção de 
provas orais, determino que se manifestem nos autos informando 
tal interesse no prazo de 15 (quinze) dias, hipótese em que o direito 
de as partes produzirem provas será devidamente assegurado. Por 
outro lado, a não manifestação das partes no prazo ora assinalado, 
será interpretada como desinteresse à produção de provas orais.
Cancele-se eventual audiência designada automaticamente pelo 
Sistema PJE, retirando-a da pauta.
Cumpra-se servindo-se a presente como Comunicação/Mandado/
Ofício/Carta Precatória/Notificação para o seu cumprimento 
e intimação da parte autora.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - 7016301-44.2019.8.22.0002
Procedimento do Juizado Especial Cível
AUTOR: MAURO KOTTWITZ CPF nº 386.791.082-00, AVENIDA 
JK 3246, - DE 2240 A 2490 - LADO PAR SETOR 06 - 76870-000 
- ARIQUEMES - RONDÔNIAAUTOR: MAURO KOTTWITZ CPF nº 
386.791.082-00, AVENIDA JK 3246, - DE 2240 A 2490 - LADO PAR 
SETOR 06 - 76870-000 - ARIQUEMES - RONDÔNIAADVOGADO 
DO AUTOR: JUCYARA ZIMMER OAB nº RO5888, SEM 
ENDEREÇO
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A 
- CERON CNPJ nº 05.914.650/0001-66, JK 1966 SETOR 02 - 
76870-000 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA, JK 1966 
SETOR 02 - 76870-000 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Recebo a Inicial.
Considerando que a CERON é uma das maiores litigadas deste 
Juizado Especial Cível e considerando que as demandas que 
envolvem o fornecimento de energia elétrica quase sempre 
envolvem causas urgentes, deixo de designar audiência específica 
para conciliação a fim de propiciar o rápido julgamento do feito e 
resolução da lide.
Considerando os princípios informadores dos Juizados Especiais, 
notadamente a celeridade e informalidade e considerando, 
sobretudo, que no caso dos autos, a questão de fato pode ser 
provada por meio de documentos, também deixo de designar 
audiência de instrução e julgamento, posto que tal providência irá 
gerar morosidade ao feito sem qualquer proveito prático, à medida 
que não há necessidade de provas testemunhais.
Assim, adoto, no caso em tela, o rito simplificado permitido pelo 
Sistema dos Juizados Especiais Cíveis como forma de prestigiar 
os princípios informadores da celeridade, economia processual e 
informalidade.
Cite-se e intime-se a CERON para que apresente resposta no 
prazo de 30 dias a contar da citação/intimação.
Caso a CERON tenha interesse em realizar a conciliação, determino 
que junte aos autos, no prazo da contestação, a proposta de 
acordo que tiver a fim de que seja submetida à parte autora ou seja 
designada audiência de conciliação para esse fim.
Caso NÃO tenha interesse ou possibilidade de acordo, determino 
que informe isso nos autos por ocasião de sua contestação a fim 
de evitar possíveis alegações de cerceamento do direito de a parte 
se conciliar, pena de seu silêncio ser interpretado como falta de 
interesse na conciliação.Caso exista pedido de DANO MORAL no 
caso em tela, as partes deverão observar se é caso de dano moral 
presumido e em caso negativo, deverão juntar declaração de suas 
testemunhas com firma reconhecida em Cartório relativamente ao 
fato constitutivo do direito que pretendem provar.Em todo caso, 
se alguma das partes tiver interesse na produção de provas orais, 
determino que se manifestem nos autos informando tal interesse 
no prazo de 15 (quinze) dias, hipótese em que o direito de as 
partes produzirem provas será devidamente assegurado. Por outro 
lado, a não manifestação das partes no prazo ora assinalado, 

será interpretada como desinteresse à produção de provas orais.
Cancele-se eventual audiência designada automaticamente pelo 
Sistema PJE, retirando-a da pauta.Cumpra-se servindo-se a 
presente como Comunicação/Mandado/Ofício/Carta Precatória/
Notificação para o seu cumprimento e intimação da parte autora.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - 7016313-58.2019.8.22.0002
REQUERENTE: GETULIO FERREIRA DA CRUZ CPF nº 
037.954.778-32, . ., LINHA C-03, KM 06, LOTE 07, GLEBA 07 . - 
76889-000 - CACAULÂNDIA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: EDSON LUIZ RIBEIRO BISSOLI 
OAB nº RO6464, AVENIDA GUAPORÉ, - DE 3197 A 3599 - LADO 
ÍMPAR SETOR 05 - 76870-575 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, 
CRISTIANE RIBEIRO BISSOLI OAB nº RO4848, SEM ENDEREÇO
REQUERIDOS: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON CNPJ nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA JUSCELINO 
KUBITSCHEK 1966, - DE 1560 A 1966 - LADO PAR SETOR 02 
- 76873-238 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, ENERGISA S/A CNPJ 
nº 00.864.214/0001-06, AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 
1966, - DE 1560 A 1966 - LADO PAR SETOR 02 - 76873-238 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: ENERGISA RONDÔNIA, 
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 1966, - DE 1560 A 1966 - 
LADO PAR SETOR 02 - 76873-238 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Intime-se a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 dias 
sob pena de indeferimento, devendo para tanto proceder a juntada 
do Projeto de construção da subestação por ser documento 
imprescindível ao pedido, pena de indeferimento. 
Decorrido o prazo, faça-se a conclusão dos autos.
Intimem-se.Cumpra-se servindo a presente como mandado/carta 
de intimação/carta precatória para seu cumprimento.
sexta-feira, 22 de novembro de 2019
10 horas e 20 minutos
Márcia Cristina Rodrigues Masioli

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ariquemes - Juizado Especial
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, 
Ariquemes - RO - CEP: 76872-853 
Processo n°: 7001555-74.2019.8.22.0002
EXEQUENTE: ANTONIO MANUEL ALVES COELHO
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOAO BATISTA BATISTI - RO7211
EXECUTADO: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, 
FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, para ciência e manifestação 
acerca da petição do ID 32802426, no prazo de 5 (cinco) dias.
Ariquemes, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara do Juizado Especial Cível 
Av. Tancredo Neves, nº 2606, Bairro Centro, CEP 76.872-854, 
Ariquemes, RO 7015181-97.2018.8.22.0002
REQUERENTE: ROBSON KOPP DONATO CPF nº 006.147.351-
06, RUA RIO PRETO 2960, - DE 3391/3392 AO FIM BNH - 76870-
780 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: DILNEY EDUARDO 
BARRIONUEVO ALVES OAB nº RO301
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, SEM ENDEREÇO
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ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
Segundo consta nos autos, houve a concessão de liminar por 
ocasião do Mandado de Segurança impetrado pelo requerido, 
conforme notificação juntada no id. 28524982.
Desse modo, como o artigo 314 do Código de Processo Civil dispõe 
ser vedada a prática de qualquer ato processual, resguardados os 
atos urgentes, SUSPENDO o curso o processo até o julgamento de 
mérito do Mandado de Segurança.
Sobrevindo o julgamento e certidão de trânsito em julgado naqueles 
autos, competirá à parte autora, por seu advogado, diligenciar a 
este respeito e providenciar a juntada de tais documentos neste 
feito, comunicando o juízo para regular andamento processual.
Intimem-se as partes e, proceda-se a SUSPENSÃO do feito, para 
os devidos fins de direito.
Ariquemes – RO; data e horário registrados no sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
7003318-13.2019.8.22.0002
REQUERENTE: SEBASTIAO SILVERIO FILHO CPF nº 
303.895.691-00, LINHA C45 KM 16 LOTE 34 GLEBA 10 BR 364 - 
76870-000 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: JUCYARA ZIMMER OAB nº 
RO5888
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON 
CNPJ nº 05.914.650/0001-56, AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137 
INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA 
FILHO OAB nº RO635
Trata-se de cumprimento de sentença onde fora realizado o 
pagamento de parte do valor devido pela requerida CERON, por 
meio de depósito judicial.
Após a expedição de alvará relativamente ao montante depositado 
pela CERON, a parte autora requereu o prosseguimento do 
feito sob o fundamento de que subsiste crédito remanescente a 
ser adimplido pela requerida.Embora a condenação ainda não 
tenha sido satisfeita e haja pedido de penhora online é o caso de 
intimar a parte adversa para comprovar o pagamento de valores 
aos autos, haja visa que milhares de processo tramitam contra a 
executada no âmbito do Juizado de modo que para melhor otimizar 
tais pagamentos de condenações, é medida mais eficaz e célere 
propiciar o depósito voluntário a aguardar a efetivação de penhora 
BACEN JUD.Face o exposto, defiro o pedido da parte autora e 
determino que a requerida CERON/ENERGISA S/A seja intimada 
para depositar em juízo a quantia remanescente apontada no evento 
anterior, ou se for o caso para que justifique a impossibilidade de 
fazê-lo caso discorde quanto ao valor cobrado, devendo manifestar-
se no prazo máximo de 10 (dez) dias, impugnando as alegações da 
parte autora, sob pena de efetivação de penhora BACEN JUD em 
seu desfavor e ulterior liberação do valor à parte autora.
Para não onerar o Cartório com a providência ora determinada, 
esta decisão será publicada no Diário de Justiça e servirá como 
intimação para a CERON/ENERGISA S/A.
Decorrido o prazo, com demonstração de pagamento nos autos, 
determino a expedição de alvará judicial em favor da parte autora e/
ou advogado habilitado para levantamento do valor depositado pela 
requerida. Ato contínuo, intime-se, por seu advogado constituído, 
para acessar o documento via sistema PJE e providenciar a 
respectiva impressão e, após faça-se conclusão dos autos para 
extinção por pagamento.Por outro lado, decorrido o prazo, sem 
pagamento, certifique-se e faça-se conclusão para DECISÃO 
objetivando a solicitação de penhora BACEN JUD conforme 
já requerido pela parte autora nos autos.Cumpra-se servindo-
se a presente Decisão como Mandado/Ofício/Carta Precatória/
Notificação para o seu cumprimento.
Ariquemes/RO, 
data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

7013801-39.2018.8.22.0002
REQUERENTE: PAULO JORGE SULZBACHER CPF nº 
415.213.311-20, AV. JK 4510 BOM JESUS - 76870-000 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: DILNEY EDUARDO 
BARRIONUEVO ALVES OAB nº RO301
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
Segundo consta nos autos, houve a concessão de liminar por 
ocasião do Mandado de Segurança impetrado pelo requerido, 
conforme notificação juntada no id. 24033485.
Desse modo, como o artigo 314 do Código de Processo Civil dispõe 
ser vedada a prática de qualquer ato processual, resguardados os 
atos urgentes, SUSPENDO o curso o processo até o julgamento de 
mérito do Mandado de Segurança.
Sobrevindo o julgamento e certidão de trânsito em julgado naqueles 
autos, competirá à parte autora, por seu advogado, diligenciar a 
este respeito e providenciar a juntada de tais documentos neste 
feito, comunicando o juízo para regular andamento processual.
Intimem-se as partes e, proceda-se a SUSPENSÃO do feito, para 
os devidos fins de direito.
Ariquemes – RO; data e horário registrados no sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

7015191-44.2018.8.22.0002
EXEQUENTE: VAUELIDA PINHEIRO FERREIRA CPF nº 
000.450.132-25, RUA RIO PRETO, - DE 3391/3392 AO FIM BNH - 
76870-780 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DILNEY EDUARDO 
BARRIONUEVO ALVES OAB nº RO301
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, AVENIDA FARQUAR 2.986, PALÁCIO RIO MADEIRA - PRAÇA 
GETÚLIO VARGAS PEDRINHAS - 76801-470 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
DECISÃO
Segundo consta nos autos, houve a concessão de liminar por 
ocasião do Mandado de Segurança impetrado pelo requerido.
Desse modo, como o artigo 314 do Código de Processo Civil dispõe 
ser vedada a prática de qualquer ato processual, resguardados os 
atos urgentes, SUSPENDO o curso o processo até o julgamento de 
mérito do Mandado de Segurança.
Sobrevindo o julgamento e certidão de trânsito em julgado naqueles 
autos, competirá à parte autora, por seu advogado, diligenciar a 
este respeito e providenciar a juntada de tais documentos neste 
feito, comunicando o juízo para regular andamento processual.
Intimem-se as partes e, proceda-se a SUSPENSÃO do feito, para 
os devidos fins de direito.
Ariquemes – RO; data e horário registrados no sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

7003941-77.2019.8.22.0002
EXEQUENTE: NERCI RIGON CPF nº 297.772.599-72, LINHA C 
60 sn BURAREIRO - 76870-000 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JUCYARA ZIMMER OAB nº 
RO5888
EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON 
CNPJ nº 05.914.650/0001-56, AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137 
INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: ENERGISA RONDÔNIA, 
ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO OAB nº RO635
DECISÃOTrata-se de ação que tramita em face da CERON S/A, 
em que houve prolação de sentença de mérito, transitada em 
julgado em sede de primeiro grau.
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Por ocasião da sentença a parte ré foi intimada para pagar o valor 
da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do artigo 
523 §1º do CPC em vigor. No entanto, decorreu esse prazo para 
pagamento voluntário.
Embora a condenação ainda não tenha sido satisfeita e haja 
pedido de penhora online é o caso de intimar a parte adversa 
NOVAMENTE para comprovar o pagamento de valores aos autos.
Pelo exposto, determino a intimação da requerida CERON S/A 
para comprovar o respectivo pagamento da condenação no prazo 
máximo de 10 (dez) dias, sob pena de efetivação de penhora 
BACEN JUD em seu desfavor e ulterior liberação do valor à parte 
autora.
Comprovada a intimação do(a) requerido(a), intime-se o(a) autor(a) 
para requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, 
pena de arquivamento do feito.
Se já houver requerimento do autor para penhora BACEN JUD, 
fica dispensada a intimação do autor e determino a conclusão dos 
autos para DECISÃO JUD’S.
Se o autor nada disser no processo, arquive-se de plano.
SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO OFÍCIO/CARTA/
MANDADO DE INTIMAÇÃO.
Ariquemes, data e horário registrados no PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara do Juizado Especial Cível 
Av. Tancredo Neves, nº 2606, Bairro Centro, CEP 76.872-854, 
Ariquemes, RO 7006965-16.2019.8.22.0002
REQUERENTE: GERSELITA GONSAGA DE NOVAES CPF nº 
421.125.402-20, RUA VITÓRIA-RÉGIA 2160, - ATÉ 2235/2236 
SETOR 04 - 76873-490 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ADERCIO DIAS SOBRINHO 
OAB nº RO3476, SEM ENDEREÇO
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA, SEM ENDEREÇO
Relatório dispensado na forma dos arts. 27 da Lei 12.153/09 c/c 38 
da Lei 9.099/95.
Trata-se de ação interposta em face do ESTADO DE RONDÔNIA 
onde a parte autora reclama o direito ao restabelecimento de 
Gratificação de Efetivo Trabalho, a qual fora suspensa pelo 
requerido.Segundo consta na inicial, a parte autora é servidora 
concursada do requerido para o cargo/função de professora, 
com qualificação em Orientação Educacional e desse modo, faz 
jus ao recebimento de gratificação prevista no artigo 77 da Lei 
Complementar nº 680 de 2012 que trata sobre o Plano de Carreira, 
Cargo e Remuneração dos Profissionais da Educação.
Consta ainda que a gratificação vinha sendo paga pelo requerido. 
Contudo, sem que houvesse a interrupção do desenvolvimento 
da atividade laborativa de Orientador Educacional, o requerido 
suspendeu o pagamento no ano de 2018 sob o argumento de 
que o quadro de orientadores está excedente na instituição de 
ensino onde a parte autora se encontra lotada.Assim, ingressou 
com a presente tencionando o restabelecimento do pagamento da 
gratificação, a condenação do requerido na obrigação de pagar o 
valor retroativo, desde a data da suspensão do pagamento, e a 
fixação de indenização por danos morais em seu favor.Citado o 
requerido apresentou contestação requerendo a improcedência da 
inicial sob o argumento de que a parte autora está lotada como 
orientadora escolar, no entanto, o número de orientadores está 
excedente na instituição em que labora e por isso, não faz jus ao 
recebimento da gratificação.De acordo com o requerido, o excesso 
de docentes exercendo a função de orientação educacional não é 
permitido por força da Lei Complementar 280/2012, a qual prevê em 
seu artigo 29, a possibilidade de lotação de apenas um orientador 
por nível de ensino.

Por fim, alegou inexistir irregularidade na conduta adotada já que 
fora aberto procedimento administrativo para apurar o excesso de 
orientadores nas unidades escolares e à parte autora foi dada a 
opção de ser lotada em outra unidade de ensino, no entanto, houve 
a recusa.
O art. 373 do CPC dispõe que o ônus da prova incumbe ao 
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto 
à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 
do autor.
No termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a 
responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público regula-se 
pela teoria objetiva, in verbis:
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que 
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado 
o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou 
culpa.
Os documentos apresentados com a inicial comprovam que a parte 
autora é servidora do requerido e nessa qualidade exerce suas 
atividades funcionais de orientadora, restando ao juízo apurar se 
ela faz jus ao recebimento da gratificação prevista no artigo 77, II, 
alínea g, da Lei Complementar nº 680 de 2012, o qual transcrevo 
abaixo:
Art. 77. Além do vencimento, o servidor abrangido pelo presente 
Plano de Carreira, Cargo e Remuneração fará jus às seguintes 
vantagens:
I – adicional por serviço extraordinário; e
II - gratificações: 
g) Gratificação de Efetivo Trabalho: concedida aos profissionais 
do Magistério em efetivo exercício na função de supervisão, 
orientação ou psicopedagogia, desde que lotados exclusivamente 
nas unidades escolares, correspondente ao valor de R$ 620,00 
(seiscentos e vinte reais) para a jornada de trabalho de 40 
(quarenta) horas semanais e de R$ 310,00 (trezentos e dez reais) 
para a jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais; (Redação 
dada pela Lei Complementar n. 867, de 12/04/2016).
Pela transcrição do artigo acima denota-se que ao servidor estadual 
do magistério em exercício de função de orientação, supervisão 
ou psicopedagogia, é assegurado o recebimento de gratificação 
por Efetivo Trabalho, desde que esteja lotado exclusivamente em 
unidade escolar e exerça jornada semanal de no mínimo 20 horas.
Exatamente por isso, essa gratificação somente pode ser concedida 
ao servidor que estiver lotado em unidade escolar e em efetivo 
exercício da atividade ensejadora da gratificação.
No caso em tela, a parte autora apresentou documentos 
comprobatórios atestando que fora empossada junto ao requerido 
para exercer a função de Professor Nível 3 com qualificação na 
área de Orientação Escolar. A parte autora apresentou documentos 
indicando ainda que desde o ano de 2017 exerce a função de 
orientadora educacional.
O requerido por sua vez, não apresentou nenhuma prova capaz de 
impugnar as alegações e os documentos apresentados pela parte 
autora, tendo limitado-se a requerer a improcedência da inicial 
sob o argumento de que o quadro de orientadores na unidade de 
ensino onde a parte autora encontra-se lotada está com o número 
excedente.Embora tenha afirmado, conforme documento de id. 
28433917, que à parte autora fora ofertada a lotação em outra 
unidade de ensino, o requerido não juntou nenhuma prova capaz 
de amparar essa alegação. O requerido não comprovou também 
que houve a recusa por parte da autora.aO requerido alegou que 
o quantitativo de profissionais exercendo atividade de orientação 
escolar excede o número legal permitido, contudo, aqui convém 
destacar que não houve a juntada de nenhuma prova capaz 
de justificar o porquê de a parte autora ter tido o pagamento da 
gratificação suspenso, em detrimento aos demais servidores que 
exercem a mesma função na unidade escolar em que se encontra 
lotada, inexistindo ainda a demonstração, pelo requerido, dos 
critérios que levaram o ente público a considerar apenas a lotação 
da parte autora excedente.
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Desse modo, o feito deve ser julgado a partir das provas 
apresentadas pela parte autora, as quais indicam que o pagamento 
da gratificação foi suprimido sem que houvesse justo motivo já que 
até o momento, mantém-se na atividade laborativa de orientadora, 
cumprindo os requisitos dispostos no artigo 77, II, alínea g, da Lei 
Complementar nº 680 de 2012.
Assim, a parte faz jus ao restabelecimento do pagamento da 
gratificação, observada a carga horária efetivamente cumprida.
Registre-se que aos servidores públicos não há direito adquirido ao 
regime jurídico ou a composição de sua remuneração, no entanto, 
uma vez previsto legalmente o direito a gratificação e cumprindo 
o servidor os requisitos inerentes, é justo que seja implementada 
em seu favor.No tocante ao valor retroativo, verifico que a parte 
autora especificou o montante requerido, relativamente ao período 
em que o pagamento da gratificação esteve suspenso, contudo, fez 
constar juros e correção monetária inaplicáveis ao caso em tela. 
Desse modo, em relação ao valor retroativo, ante a comprovação 
de que a gratificação não foi paga durante cinco meses e face 
a ausência de impugnação específica pelo requerido, deve ser 
compelido a proceder o pagamento do valor correspondente, de 
maneira simplificada, sem os juros requeridos pela parte autora, 
autorizando-se de outro modo, a correção monetária e juros 
aplicáveis à Fazenda Pública.Por outro lado, quanto ao pedido de 
indenização por danos morais, verifico improceder. 
Não enseja indenização por dano moral a conduta adotada pelo 
requerido já que não se cuida de hipótese de responsabilidade 
objetiva do Estado. 
Ademais, em relação a esse pedido deve-se ressaltar que o dano 
extrapatrimonial é aquele que atinge o psiquê da pessoa, causando 
dor, vexame, sofrimento. No caso em tela, ainda que o atraso no 
pagamento por parte da Administração Pública tenha causado 
transtornos e aborrecimentos ao servidor, não tem o condão de 
acarretar danos morais indenizáveis. 
A parte autora também não trouxe nenhuma prova capaz de provar 
a ocorrência do dano moral que afirma ter sofrido. Além disso, não 
se cuida de hipótese de dano moral in re ipsa.
Ante o exposto, cabe à parte autora apenas a implementação da 
gratificação e o recebimento do valor retroativo correspondente.
Registre-se que eventual valor correspondente ao IRPF e verbas 
previdenciárias deverão ser descontados na fonte e recolhidos 
posteriormente pelo Município a quem de direito, ressaltando-se 
que as férias não usufruídas e o respectivo terço constitucional 
não se enquadram nas hipóteses autorizadoras de incidência do 
Imposto de Renda, posto o caráter indenizatório a que apresentam. 
É esse o entendimento firmado nos tribunais. Vejamos:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE 1/3 (UM TERÇO) 
DE FÉRIAS. 1. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto 
no art. 46 da Lei 9.099/1995, 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento 
Interno das Turmas Recursais. Recurso próprio, regular e 
tempestivo. 2. Consoante entendimento jurisprudencial majoritário, 
não incide a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional 
de férias, isto porque, o adicional de férias, correspondente a um 
terço (1/3) da remuneração percebida pelo servidor, possui natureza 
indenizatória, e não remuneratória, sendo que as parcelas que não 
se incorporam à remuneração são insuscetíveis de incidência de 
contribuição previdenciária. Precedentes STJ: AgRg no AREsp 
103294/RN e AgRg no AREsp 73523/GO.3. Recurso conhecido e 
não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 
4. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios 
que fixo em 15% (quinze por cento), que deverá incidir sobre o 
valor da condenação devidamente corrigido. Sem custas, em 
razão da isenção legal (Acórdão n.767299, 20130110782004ACJ, 
Relator: ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ, 2ª Turma Recursal dos 
Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 
11/03/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: 285).
Em razão do exposto, importante consignar o enunciado da 
Súmula 386 do STJ de que “São isentos de imposto de renda as 
indenizações de férias proporcionais e respectivo adicional”.

Posto isso, nos termos do art. 487, I do CPC, julgo parcialmente 
procedente o pedido para o fim de condenar o Estado de Rondônia 
a implementar no contracheque da parte autora a Gratificação 
de Efetivo Trabalho prevista no artigo 77, II, alínea g, da Lei 
Complementar nº 680 de 2012, no percentual correspondente a 
carga horária exercida, bem como para pagar em seu favor o valor 
retroativo relativo ao período em que o pagamento da gratificação 
permaneceu suspenso, devendo o valor ser pago com juros 
aplicados à caderneta de poupança contados a partir da citação, nos 
termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada 
pela Lei 11.960/2009 e correção monetária calculada com base no 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) desde 
o ajuizamento do pedido, extinguindo-se o feito com resolução do 
mérito.Sem custas e sem verbas honorárias, conforme dispõem os 
arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c 27 da Lei 12.153/09.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, inexistindo requerimento das partes, 
arquivem-se os autos.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA DE 
INTIMAÇÃO/ CARTA DE CITAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA PARA 
SEU CUMPRIMENTO.
Ariquemes – RO; data e horário registrados via sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - 7009937-56.2019.8.22.0002
REQUERENTE: JACY FERREIRA SOARES CPF nº 421.169.532-
00, RUA RIO DE JANEIRO 176 JARDIM BANDEIRANTE - 76920-
000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ALEXANDRE ANDERSON 
HOFFMANN OAB nº RO3709
REQUERIDO: ROBERTO MARTINS SOBRINHO CPF nº 
644.662.302-00, BR 364 KM 124 ZONA RURAL - 76861-000 - 
ITAPUÃ DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
Trata-se de ação de cobrança.
No presente caso, entendendo inexistir elementos suficientes para 
o imediato julgamento, especialmente, porque na contestação 
informa uma proposta de acordo recusada pelo requerente, bem 
como, arrolou testemunha.
Assim, designo designação de audiência de instrução e julgamento 
para o dia 10/02/2020 às 10:00 horas, ocasião em que cada umas 
das partes deverá trazer até três testemunhas à audiência ou, se 
pretenderem que as mesmas sejam intimadas pelo juízo, trazer 
seus nomes, qualificação e endereço, em até 05 (cinco) dias antes 
da audiência. 
Ficam as partes advertidas de que a ausência do(a) requerente 
à audiência de instrução acarretará a extinção do processo por 
desídia e a ausência do requerido acarretará a decretação de sua 
revelia, reputando-se verdadeiros os fatos alegados na inicial.
Intimem-se.
Cumpra-se servindo-se a presente como Comunicação/Mandado/
Ofício/Carta Precatória/Notificação para o seu cumprimento.
Ariquemes – RO; data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Tancredo Neves, nº 2606, Bairro Setor Institucional, CEP 
76804-110, Ariquemes, - de 2084 a 2700 - lado par 7001814-
74.2016.8.22.0002
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REQUERENTE: TARONE SUELA DE FREITAS SILVA CPF nº 
908.115.182-72, RUA DA SAFIRA -- PARQUE DAS GEMAS - 
76875-882 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: DILNEY EDUARDO 
BARRIONUEVO ALVES OAB nº RO301
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, AC ESPLANADA DAS SECRETARIAS PEDRINHAS - 76801-
976 - PORTO VELHO - RONDÔNIAADVOGADO DO REQUERIDO: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
SENTENÇA
Relatório formal dispensado na forma dos arts. 27 da Lei 12.153/09 
c/c 38 da Lei 9.099/95.
Preliminarmente, o Estado de Rondônia suscitou que subsistiria 
pedido de uniformização de interpretação da lei e, para evitar grave 
lesão à economia pública pugnou pela suspensão dos processos 
que tenham sido afetados pela mesma controvérsia.
Diante disso, o feito foi efetivamente suspenso após a contestação. 
No entanto, agora, face à solução da temática junto ao STJ, admite-
se o regular andamento processual para adequado julgamento de 
mérito. Portanto, não mais vigora a suspensão objeto da preliminar 
arguida, o que passo a reconhecer e, proferir a respectiva sentença.
Trata-se de Ação Declaratória c/c Ressarcimento de valores 
ajuizada em face de ESTADO DE RONDÔNIA, sob o argumento 
de que o(a) requerente, na qualidade de servidor(a) público(a) 
estadual, sofreu descontos indevidos em seu contracheque, os 
quais correspondem à incidência do Imposto de Renda sobre o 
adicional de férias (1/3).
Segundo consta na narrativa fática, há entendimento assente do 
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a aludida verba tem 
cunho indenizatório e não está sujeita à incidência do Imposto de 
Renda, pelo que a parte autora faria jus ao ressarcimento quanto 
aos descontos indevidos já efetuados em seu contracheque a este 
título, pelo período descrito em sua petição inicial. 
Em sua contestação, o Estado de Rondônia argumentou que o 
entendimento assente nos Tribunais Superiores é no sentido de 
que vigora a incidência de imposto de renda sobre o terço de 
férias gozadas, questão que se encontra pacificada para permitir 
o desconto do tributo. Logo, de acordo com o ente público, por 
entender que a incidência do Imposto de Renda sobre o terço de 
férias é legítima e acertada, pugnou pela improcedência do pedido 
inicial.
Superadas as questões fáticas e jurídicas levantadas por ambas as 
partes no curso do processo, resta verificar a quem assiste razão 
com fulcro nas provas produzidas, em atenção ao Princípio do livre 
convencimento motivado ou persuasão racional do juiz, a teor do 
que dispõe o artigo 371 do CPC em vigor.
A questão discutida nos autos é de direito, urgindo saber se 
é legítimo o desconto de Imposto de Renda incidente sobre o 
adicional de férias (1/3), por tratar-se de verba remuneratória, ou 
se é indevida a aludida incidência do imposto por se tratar de verba 
indenizatória, a qual não comporta os descontos a este título.
Oportuno reconhecer que, durante muito tempo a controvérsia 
perdurou perante os Tribunais Superiores, o que gerava incerteza 
acerca da possibilidade de haver ou não essa incidência tributária 
sobre o terço constitucional. No entanto, recentemente, houve 
solução da questão, a qual passo a aplicar para decidir o presente 
feito.Pois bem. De acordo com o artigo 43 do Código Tributário 
Nacional, “o imposto, de competência da União, sobre a renda e 
proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição 
da disponibilidade econômica ou jurídica (...)”.Trata-se, portanto, 
de imposto incidente sobre a renda e proventos, o qual possui 
como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou 
jurídica decorrente de acréscimo patrimonial. 
O art. 7º, inc. XVII, da Constituição Federal estabelece por seu 
turno, que, dentre os direitos sociais dos trabalhadores, inclui-se 
o “gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço 
a mais do que o salário normal”. Esse direito foi expressamente 
estendido aos servidores públicos pelo art. 39, § 3º, da vigente 
Constituição, resultando, então, que todos os trabalhadores fazem 

jus à benesse, independentemente do regime jurídico a que se 
submetam.No caso dos autos, oportuno assegurar que a discussão 
travada é alusiva ao desconto de IR sobre o terço constitucional 
de férias gozadas. Neste ponto, resta assentada a sua natureza 
remuneratória, sujeitando-se à incidência do imposto de renda, na 
esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça 
(STJ). Nesta linha de raciocínio, o terço constitucional de férias 
gozadas não se confunde com o de férias indenizadas, o qual não 
admite incidência do tributo em questão. Isto porque, o primeiro 
tem caráter de acréscimo patrimonial, enquanto o segundo tem 
natureza de reposição.
Por fim, resta conclusivo, na linha da atual jurisprudência do STJ 
firmada em sede de Incidente de Demandas Repetitivas, RESP 
nº 1.111.223/SP (Tema 121) e Resp 1.459.779/MA (Tema 881), é 
devida a incidência do imposto de renda sobre o adicional de 1/3 
de férias GOZADAS, visto que configura acréscimo patrimonial e 
não está beneficiado por nenhuma regra de isenção tributária e, 
por outro lado, não incide tal tributo sobre o terço de férias NÃO 
GOZADAS (férias indenizadas).
Neste ponto, importante consignar o enunciado da Súmula 
386 do STJ, que é específico ao tema das férias NÃO gozadas/
indenizadas, as quais representam situação diversa da situação 
descrita no pedido inicial. Eis o seu teor: “São isentos de imposto 
de renda as indenizações de férias proporcionais e respectivo 
adicional”.
Para corroborar que o pedido do autor é manifestamente 
IMPROCEDENTE, passo à transcrição de Jurisprudência em vigor 
sobre o tema da legitimidade de incidência tributária sobre o terço 
constitucional de férias gozadas, senão vejamos:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. 
ADICIONAL DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS GOZADAS. 
INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO.1.A jurisprudência tradicional do STJ é 
pacífica quanto à incidência do imposto de renda sobre o adicional 
(1/3) de férias gozadas. Precedentes: Pet 6.243/SP, Rel. Ministra 
Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 13/10/2008; AgRg no AREsp 
450.899/MS, Rel.Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 
Turma, DJe 11/03/2014; AgRg no AREsp 367.144/MG, Rel. Ministro 
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/02/2014; AgRg no 
REsp 1.112.877/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 
03/12/2010; REsp 891.794/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, 
Primeira Turma, DJe 30/03/2009; entre outros.2. A conclusão 
acerca da natureza do terço constitucional de férias gozadas nos 
julgamentos da Pet 7.296/PE e do REsp 1.230.957/RS, por si só, 
não infirma a hipótese de incidência do imposto de renda, cujo 
fato gerador não está relacionado com a composição do salário 
de contribuição para fins previdenciários ou com a habitualidade 
de percepção dessa verba, mas, sim, com a existência, ou não, 
de acréscimo patrimonial, que, como visto, é patente quando do 
recebimento do adicional de férias gozadas. 3. Recurso especial 
provido, divergindo do voto do Sr. Ministro Relator. REsp 1459779 
/ MA RECURSO ESPECIAL 2014/0138474-9 Relator(a) Ministro 
MAURO CAMPBELL MARQUES (1141) Relator(a) p/ Acórdão 
Ministro BENEDITO GONÇALVES (1142) Órgão Julgador S1 
-PRIMEIRA SEÇÃO Data do Julgamento 22/04/2015 Data da 
Publicação/Fonte DJe 18/11/2015 RSTJ vol. 242 p. 69.
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. 1/3 (UM TERÇO) 
DE FÉRIAS GOZADAS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. IMPOSTO 
DE RENDA DEVIDO. PRECEDENTES DO STJ. UNIFORMIZAÇÃO 
DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL (PETIÇÃO N. 11.141) 
E RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (Resp 1.459.779/MA). 
SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO DO 
ESTADO DE RONDÔNIA PARCIALMENTE PROVIDO. - É devido 
o imposto de renda sobre o acréscimo patrimonial incidente sobre 
1/3 (um terço) de férias gozadas. Precedentes do STJ.RECURSO 
INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7007533-20.2015.822.0601, 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - 
Porto Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz Amauri Lemes, Data de 
julgamento: 20/09/2019.Recurso Inominado. Fazenda Pública. 
Servidor Público. 1/3 (Um Terço) de Férias Gozadas. Acréscimo 
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Patrimonial. Imposto de Renda Devido. Precedentes do STJ. 
Uniformização de Interpretação de Lei Federal (Petição n. 11.141) 
e Recurso Especial Repetitivo (Resp 1.459.779/MA). Sentença 
parcialmente reformada. Recurso do Estado de Rondônia 
Parcialmente provido. É devido o imposto de renda sobre o 
acréscimo patrimonial incidente sobre 1/3 (um terço) de férias 
gozadas. Precedentes do STJ.RECURSO INOMINADO CÍVEL, 
Processo nº 7000262-91.2014.822.0601, Tribunal de Justiça do 
Estado de Rondônia, Turma Recursal - Porto Velho, Relator(a) do 
Acórdão: Juiz José Augusto Alves Martins, Data de julgamento: 
23/07/2019.
Por qualquer ângulo que se aprecie a questão, verifico que 
IMPROCEDE na íntegra o pleito do autor, pois contraria 
expressamente o entendimento majoritário vigente, de modo que 
afigura-se totalmente legítimo o desconto de Imposto de Renda 
sobre o adicional de férias (1/3). E, neste sentido, não cabe 
reparação/reembolso à parte autora, em relação a este tributo que 
efetivamente foi descontado em seu(s) contracheque(s).
Posto isso, com fulcro nas razões expostas, JULGO 
IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo-se o feito com 
resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.
Sem custas e sem verbas honorárias, conforme dispõem os arts. 
54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c 27 da Lei 12.153/09.
Publique-se.Registre-se.Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, se nada for requerido pelas partes, 
arquive-se.
Ariquemes – RO; data e horário registrados no PJE.
CUMPRA-SE SERVINDO O PRESENTE COMO MANDADO/
OFÍCIO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

7015216-57.2018.8.22.0002
REQUERENTE: CLEBER SILVA DO NASCIMENTO CPF nº 
663.137.162-72, ALAMEDA LÍRIO 2740, - DE 2506/2507 A 
2792/2793 SETOR 04 - 76873-438 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: DILNEY EDUARDO 
BARRIONUEVO ALVES OAB nº RO301
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
DECISÃO
De acordo com a Inicial, a parte autora pertence ao quadro da 
Polícia Civil e, obteve judicialmente o direito à implementação do 
adicional de periculosidade no patamar de 30% sobre o vencimento 
básico. A sentença foi confirmada em segundo grau, transitando 
em julgado. Inobstante isso, o requerido alterou a base de cálculo 
do adicional de periculosidade e por isso, não está cumprindo a 
obrigação que lhe fora imposta.
Desta feita, no curso do presente pedido de CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA, fora concedida tutela de urgência para determinar ao 
Estado que retomasse o pagamento do adicional ao patamar de 
30% sobre o vencimento básico, porque a verba restou suprimida 
pelo ente público, sem justo motivo.
Agora, vieram os autos conclusos em razão do pedido de expedição 
de Requisição de Pequeno Valor/Precatório. 
Contudo, inobstante o pedido apresentado, o Estado de Rondônia 
tem impetrado Mandado de Segurança em face de decisões 
liminares que foram concedidas por esta magistrada, em processos 
que tramitam neste Juizado Especial, com o mesmo pedido e 
causa de pedir: O restabelecimento do pagamento de adicional de 
periculosidade no importe de 30% sobre o vencimento básico em 
virtude de sentença de mérito transitada em julgado.
Nesse sentido, diante da impetração do mandado, a Turma 
Recursal concedeu a liminar pretendida pelo Estado de Rondônia 
e determinou a suspensão da decisão que antecipou os efeitos da 
tutela consistente no restabelecimento do pagamento do adicional 
de periculosidade, nos moldes da sentença transitada em julgado.

Assim, a deliberação ou ainda a concessão de liminar nesse 
momento não garantirá à parte autora a efetividade do seu 
cumprimento pois o Estado de Rondônia, seguindo o entendimento 
adotado nas demais demandas idênticas, certamente impetrará 
Mandado de Segurança.
Ainda que assim não fosse, trata-se de demanda interposta por 
servidor público, onde, muito embora tenha o advogado distribuído 
as ações individualmente, é público e notório que possuem 
o mesmo pedido e causa de pedir e por este motivo, a decisão 
proferida em uma destas ações refletirá em relação as demais.
Desse modo, SUSPENDO o processo até o julgamento de mérito 
do Mandado de Segurança interposto pelo Estado de Rondônia, em 
demandas idênticas, inclusive patrocinadas pelo mesmo advogado.
Sobrevindo o julgamento e certidão de trânsito em julgado naqueles 
autos, competirá à parte autora, por seu advogado, diligenciar a 
este respeito e providenciar a juntada de tais documentos neste 
feito, comunicando o juízo para regular andamento processual.
Intimem-se as partes e, proceda-se a SUSPENSÃO do feito, para os 
devidos fins de direito.Ariquemes – RO; data e horário registrados 
no sistema PJE.Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - 
7016347-33.2019.8.22.0002
REQUERENTE: CRISTIAN FERREIRA DE SOUZA CPF nº 
090.660.614-48, RUA PIONEIRO ANDRÉ RIBEIRO 1830, - DE 
1830/1831 AO FIM SETOR 02 - 76873-260 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: RICARDO ALEXANDRO 
PORTO OAB nº RO9442, SEM ENDEREÇO
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON CNPJ nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA JUSCELINO 
KUBITSCHEK 1966, - DE 1560 A 1966 - LADO PAR SETOR 02 
- 76873-238 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA, 
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 1966, - DE 1560 A 1966 - 
LADO PAR SETOR 02 - 76873-238 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Recebo a inicial.
Considerando que a CERON/ENERGISA é uma das maiores 
litigadas deste Juizado Especial Cível e considerando que as 
demandas que envolvem o fornecimento de energia elétrica quase 
sempre envolvem causas urgentes, deixo de designar audiência 
específica para conciliação a fim de propiciar o rápido julgamento 
do feito e resolução da lide.
Considerando os princípios informadores dos Juizados Especiais, 
notadamente a celeridade e informalidade e considerando, 
sobretudo, que no caso dos autos, a questão de fato pode ser 
provada por meio de documentos, também deixo de designar 
audiência de instrução e julgamento, posto que tal providência 
gerará morosidade ao feito sem qualquer proveito prático, à medida 
que não há necessidade de provas testemunhais. 
Assim, adoto, no caso em tela, o rito simplificado permitido pelo 
Sistema dos Juizados Especiais Cíveis como forma de prestigiar 
os princípios informadores da celeridade, economia processual 
e informalidade.Cite-se e intime-se a CERON/ENERGISA para 
que apresente resposta no prazo de 30 dias a contar da citação/
intimação.Caso a CERON/ENERGISA tenha interesse em realizar a 
conciliação, determino que junte aos autos, no prazo da contestação, 
a proposta de acordo que tiver a fim de que seja submetida à parte 
autora ou seja designada audiência de conciliação para esse fim.
Caso NÃO tenha interesse ou possibilidade de acordo, determino 
que informe isso nos autos por ocasião de sua contestação a 
fim de evitar possíveis alegações de cerceamento do direito de 
a parte se conciliar, pena de seu silêncio ser interpretado como 
falta de interesse na conciliação. Apresentada a contestação, dê-
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se vistas à parte autora para apresentar impugnação no prazo de 
5 (cinco) dias e após, faça-se conclusão dos autos para sentença.
Caso exista pedido de DANO MORAL no caso em tela, as partes 
deverão observar se é caso de dano moral presumido e em caso 
negativo, deverão juntar declaração de suas testemunhas com 
firma reconhecida em Cartório relativamente ao fato constitutivo 
do direito que pretendem provar. Em todo caso, se alguma das 
partes tiver interesse na produção de provas orais, determino que 
se manifestem nos autos informando tal interesse no prazo de 15 
(quinze) dias, hipótese em que o direito de as partes produzirem 
provas será devidamente assegurado. Por outro lado, a não 
manifestação das partes no prazo ora assinalado, será interpretada 
como desinteresse à produção de provas orais.Cancele-se 
eventual audiência designada automaticamente pelo Sistema PJE, 
retirando-a da pauta.Cumpra-se servindo-se a presente Decisão 
como Comunicação/Carta de Citação e Intimação/Mandado/Ofício/
Carta Precatória para o cumprimento da citação e intimação da 
CERON/ENERGISA e intimação da parte autora.
Ariquemes, data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - 7016342-11.2019.8.22.0002
Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: ELTON PETRY CPF nº 488.300.979-34, AC ALTO 
PARAÍSO 3934, AVENIDA JORGE TEIXEIRA 3628 CENTRO 
- 76862-000 - ALTO PARAÍSO - RONDÔNIAREQUERENTE: 
ELTON PETRY CPF nº 488.300.979-34, AC ALTO PARAÍSO 3934, 
AVENIDA JORGE TEIXEIRA 3628 CENTRO - 76862-000 - ALTO 
PARAÍSO - RONDÔNIAADVOGADO DO REQUERENTE: PEDRO 
RODRIGUES DE SOUZA OAB nº RO10519, RUA CACAUEIRO 
1667, - ATÉ 1677/1678 SETOR 01 - 76870-115 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA, THIAGO APARECIDO MENDES ANDRADE OAB nº 
RO9033, SEM ENDEREÇO
REQUERIDO: ENERGISA S/A CNPJ nº 00.864.214/0001-06, 
AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137, ENERGISA S.A INDUSTRIAL 
- 76821-060 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
Recebo a Inicial.
Considerando que a CERON é uma das maiores litigadas deste 
Juizado Especial Cível e considerando que as demandas que 
envolvem o fornecimento de energia elétrica quase sempre 
envolvem causas urgentes, deixo de designar audiência específica 
para conciliação a fim de propiciar o rápido julgamento do feito e 
resolução da lide.
Considerando os princípios informadores dos Juizados Especiais, 
notadamente a celeridade e informalidade e considerando, 
sobretudo, que no caso dos autos, a questão de fato pode ser 
provada por meio de documentos, também deixo de designar 
audiência de instrução e julgamento, posto que tal providência irá 
gerar morosidade ao feito sem qualquer proveito prático, à medida 
que não há necessidade de provas testemunhais.
Assim, adoto, no caso em tela, o rito simplificado permitido pelo 
Sistema dos Juizados Especiais Cíveis como forma de prestigiar 
os princípios informadores da celeridade, economia processual e 
informalidade.
Cite-se e intime-se a CERON para que apresente resposta no 
prazo de 30 dias a contar da citação/intimação.
Caso a CERON tenha interesse em realizar a conciliação, 
determino que junte aos autos, no prazo da contestação, a 
proposta de acordo que tiver a fim de que seja submetida à parte 
autora ou seja designada audiência de conciliação para esse fim.
Caso NÃO tenha interesse ou possibilidade de acordo, determino 
que informe isso nos autos por ocasião de sua contestação a fim 
de evitar possíveis alegações de cerceamento do direito de a parte 
se conciliar, pena de seu silêncio ser interpretado como falta de 

interesse na conciliação.Caso exista pedido de DANO MORAL no 
caso em tela, as partes deverão observar se é caso de dano moral 
presumido e em caso negativo, deverão juntar declaração de suas 
testemunhas com firma reconhecida em Cartório relativamente ao 
fato constitutivo do direito que pretendem provar.Em todo caso, 
se alguma das partes tiver interesse na produção de provas orais, 
determino que se manifestem nos autos informando tal interesse 
no prazo de 15 (quinze) dias, hipótese em que o direito de as 
partes produzirem provas será devidamente assegurado. Por outro 
lado, a não manifestação das partes no prazo ora assinalado, será 
interpretada como desinteresse à produção de provas orais.
Cancele-se eventual audiência designada automaticamente pelo 
Sistema PJE, retirando-a da pauta.
Cumpra-se servindo-se a presente como Comunicação/Mandado/
Ofício/Carta Precatória/Notificação para o seu cumprimento 
e intimação da parte autora.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - 7016339-56.2019.8.22.0002
Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: ANDRE OLCOSKI CPF nº 176.721.479-00, BR 421, 
TRAVESSÃO B- 20, LOTE 04, GLEBA 65 LOTE 04 ZONA RURAL - 
76862-000 - ALTO PARAÍSO - RONDÔNIAREQUERENTE: ANDRE 
OLCOSKI CPF nº 176.721.479-00, BR 421, TRAVESSÃO B- 20, 
LOTE 04, GLEBA 65 LOTE 04 ZONA RURAL - 76862-000 - ALTO 
PARAÍSO - RONDÔNIAADVOGADO DO REQUERENTE: PEDRO 
RODRIGUES DE SOUZA OAB nº RO10519, RUA CACAUEIRO 
1667, - ATÉ 1677/1678 SETOR 01 - 76870-115 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA, THIAGO APARECIDO MENDES ANDRADE OAB nº 
RO9033, SEM ENDEREÇO
REQUERIDO: ENERGISA S/A CNPJ nº 00.864.214/0001-06, 
AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137, ENERGISA S.A INDUSTRIAL 
- 76821-060 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
Recebo a Inicial.
Considerando que a CERON é uma das maiores litigadas deste 
Juizado Especial Cível e considerando que as demandas que 
envolvem o fornecimento de energia elétrica quase sempre 
envolvem causas urgentes, deixo de designar audiência específica 
para conciliação a fim de propiciar o rápido julgamento do feito e 
resolução da lide.
Considerando os princípios informadores dos Juizados Especiais, 
notadamente a celeridade e informalidade e considerando, 
sobretudo, que no caso dos autos, a questão de fato pode ser 
provada por meio de documentos, também deixo de designar 
audiência de instrução e julgamento, posto que tal providência irá 
gerar morosidade ao feito sem qualquer proveito prático, à medida 
que não há necessidade de provas testemunhais.Assim, adoto, 
no caso em tela, o rito simplificado permitido pelo Sistema dos 
Juizados Especiais Cíveis como forma de prestigiar os princípios 
informadores da celeridade, economia processual e informalidade.
Cite-se e intime-se a CERON para que apresente resposta no 
prazo de 30 dias a contar da citação/intimação.Caso a CERON 
tenha interesse em realizar a conciliação, determino que junte aos 
autos, no prazo da contestação, a proposta de acordo que tiver 
a fim de que seja submetida à parte autora ou seja designada 
audiência de conciliação para esse fim.Caso NÃO tenha interesse 
ou possibilidade de acordo, determino que informe isso nos autos 
por ocasião de sua contestação a fim de evitar possíveis alegações 
de cerceamento do direito de a parte se conciliar, pena de seu 
silêncio ser interpretado como falta de interesse na conciliação.
Caso exista pedido de DANO MORAL no caso em tela, as partes 
deverão observar se é caso de dano moral presumido e em caso 
negativo, deverão juntar declaração de suas testemunhas com 
firma reconhecida em Cartório relativamente ao fato constitutivo 
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do direito que pretendem provar.Em todo caso, se alguma das 
partes tiver interesse na produção de provas orais, determino que 
se manifestem nos autos informando tal interesse no prazo de 15 
(quinze) dias, hipótese em que o direito de as partes produzirem 
provas será devidamente assegurado. Por outro lado, a não 
manifestação das partes no prazo ora assinalado, será interpretada 
como desinteresse à produção de provas orais.
Cancele-se eventual audiência designada automaticamente pelo 
Sistema PJE, retirando-a da pauta.
Cumpra-se servindo-se a presente como Comunicação/Mandado/
Ofício/Carta Precatória/Notificação para o seu cumprimento 
e intimação da parte autora.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - 
7016318-80.2019.8.22.0002
AUTOR: MARLON ROBERT CERILLO SANTOS CPF nº 
014.277.622-01, RUA RIO GRANDE DO SUL 3924, - DE 3425/3426 
A 3565/3566 SETOR 05 - 76870-564 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: DIEISON WALACI MIRANDA PIRES 
OAB nº RO7011, SEM ENDEREÇO
REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. CNPJ nº 
07.575.651/0001-59, PRAÇA SENADOR SALGADO FILHO S/N, 
GOL LINHAS AEREAS CENTRO - 20021-340 - RIO DE JANEIRO 
- RIO DE JANEIRO
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
Recebo a inicial
Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 03/02/2020 
às 10:00 horas. 
Cite-se a parte requerida para tomar ciência da presente e intime-
se para comparecer na audiência designada nos autos que se 
realizará no CEJUSC no Fórum de Ariquemes/RO.
Conforme instruções contidas no Provimento Conjunto nº 01/2017, 
as partes deverão comparecer na audiência designada munidos 
de documentos de identificação válidos, devendo a parte autora 
estar de posse de seus dados bancários a fim de permitir a 
instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial.
Tratando-se de pessoa jurídica, a parte requerida deverá comparecer 
à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta 
de preposto com poderes específicos para transacionar, sob pena 
de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, 
sendo que, os atos constitutivos, contratos sociais e demais 
documentos de comprovação servem para efetiva constatação da 
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, 
Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de 
revelia.A contestação e demais provas, inclusive a indicação de 
testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF 
e endereço) deverão ser apresentadas até o ato da audiência de 
conciliação, devendo as partes comunicarem eventuais alterações 
dos respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida 
e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação 
cumprido no endereço constante dos autos.Ficam as partes 
advertidas de que os prazos processuais no Juizado Especial 
contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo e, nas 
causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, deverão 
comparecer ao ato acompanhadas de advogado e, havendo 
necessidade de assistência por Defensor Público, deverão solicitar 
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência 
de conciliação, diretamente à sede da Defensoria Pública.
Fica a parte autora advertida de que na audiência conciliatória 
deverá se manifestar, em até 10 (dez) minutos, sobre os documentos 
e preliminares eventualmente apresentados pela parte requerida, 
ficando ciente que a ausência importará em extinção do processo e 
condenação em custas processuais.

Fica a parte requerida advertida que o não comparecimento 
na audiência importará, conforme disposto no artigo 20 da Lei 
9.099/95, na decretação de sua revelia, presunção de veracidade 
dos fatos alegados pela parte autora e no julgamento antecipado 
da lide.
Cumpridas as determinações acima, encaminhe-se os autos à 
CEJUSC para realização de audiência.
Cancele-se eventual audiência designada automaticamente pelo 
sistema PJE.
Cumpra-se servindo a presente como mandado/carta de citação/
intimação para seu cumprimento.
sexta-feira, 22 de novembro de 2019
11 horas e 22 minutos
Márcia Cristina Rodrigues Masioli
O inteiro teor da Inicial pode ser acessado digitando o número do 
processo no link do Pje http://pje.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/
listView.seam

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Tancredo Neves, nº 2606, Bairro Setor Institucional, CEP 
76804-110, Ariquemes, - de 2084 a 2700 - lado par 7001820-
81.2016.8.22.0002
REQUERENTE: DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS CPF nº 
717.523.902-53, AVENIDA ARAÇATUBA, - DE 4401/4402 AO FIM 
JARDIM PAULISTA - 76871-266 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: DILNEY EDUARDO 
BARRIONUEVO ALVES OAB nº RO301
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, AC ESPLANADA DAS SECRETARIAS PEDRINHAS - 76801-
976 - PORTO VELHO - RONDÔNIAADVOGADO DO REQUERIDO: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
Sentença
Relatório formal dispensado na forma dos arts. 27 da Lei 12.153/09 
c/c 38 da Lei 9.099/95.
Preliminarmente, o Estado de Rondônia suscitou que subsistiria 
pedido de uniformização de interpretação da lei e, para evitar grave 
lesão à economia pública pugnou pela suspensão dos processos 
que tenham sido afetados pela mesma controvérsia.
Diante disso, o feito foi efetivamente suspenso após a contestação. 
No entanto, agora, face à solução da temática junto ao STJ, admite-
se o regular andamento processual para adequado julgamento de 
mérito. Portanto, não mais vigora a suspensão objeto da preliminar 
arguida, o que passo a reconhecer e, proferir a respectiva sentença.
Trata-se de Ação Declaratória c/c Ressarcimento de valores 
ajuizada em face de ESTADO DE RONDÔNIA, sob o argumento 
de que o(a) requerente, na qualidade de servidor(a) público(a) 
estadual, sofreu descontos indevidos em seu contracheque, os 
quais correspondem à incidência do Imposto de Renda sobre o 
adicional de férias (1/3).Segundo consta na narrativa fática, há 
entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça no sentido 
de que a aludida verba tem cunho indenizatório e não está sujeita 
à incidência do Imposto de Renda, pelo que a parte autora faria jus 
ao ressarcimento quanto aos descontos indevidos já efetuados em 
seu contracheque a este título, pelo período descrito em sua petição 
inicial. Em sua contestação, o Estado de Rondônia argumentou 
que o entendimento assente nos Tribunais Superiores é no sentido 
de que vigora a incidência de imposto de renda sobre o terço de 
férias gozadas, questão que se encontra pacificada para permitir 
o desconto do tributo. Logo, de acordo com o ente público, por 
entender que a incidência do Imposto de Renda sobre o terço de 
férias é legítima e acertada, pugnou pela improcedência do pedido 
inicial.
Superadas as questões fáticas e jurídicas levantadas por ambas as 
partes no curso do processo, resta verificar a quem assiste razão 
com fulcro nas provas produzidas, em atenção ao Princípio do livre 
convencimento motivado ou persuasão racional do juiz, a teor do 
que dispõe o artigo 371 do CPC em vigor.
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A questão discutida nos autos é de direito, urgindo saber se 
é legítimo o desconto de Imposto de Renda incidente sobre o 
adicional de férias (1/3), por tratar-se de verba remuneratória, ou 
se é indevida a aludida incidência do imposto por se tratar de verba 
indenizatória, a qual não comporta os descontos a este título.
Oportuno reconhecer que, durante muito tempo a controvérsia 
perdurou perante os Tribunais Superiores, o que gerava incerteza 
acerca da possibilidade de haver ou não essa incidência tributária 
sobre o terço constitucional. No entanto, recentemente, houve 
solução da questão, a qual passo a aplicar para decidir o presente 
feito.Pois bem. De acordo com o artigo 43 do Código Tributário 
Nacional, “o imposto, de competência da União, sobre a renda e 
proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição 
da disponibilidade econômica ou jurídica (...)”.Trata-se, portanto, 
de imposto incidente sobre a renda e proventos, o qual possui 
como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou 
jurídica decorrente de acréscimo patrimonial. O art. 7º, inc. XVII, 
da Constituição Federal estabelece por seu turno, que, dentre 
os direitos sociais dos trabalhadores, inclui-se o “gozo de férias 
anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que 
o salário normal”. Esse direito foi expressamente estendido aos 
servidores públicos pelo art. 39, § 3º, da vigente Constituição, 
resultando, então, que todos os trabalhadores fazem jus à benesse, 
independentemente do regime jurídico a que se submetam.
No caso dos autos, oportuno assegurar que a discussão travada 
é alusiva ao desconto de IR sobre o terço constitucional de 
férias gozadas. Neste ponto, resta assentada a sua natureza 
remuneratória, sujeitando-se à incidência do imposto de renda, na 
esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça 
(STJ). Nesta linha de raciocínio, o terço constitucional de férias 
gozadas não se confunde com o de férias indenizadas, o qual não 
admite incidência do tributo em questão. Isto porque, o primeiro 
tem caráter de acréscimo patrimonial, enquanto o segundo tem 
natureza de reposição.Por fim, resta conclusivo, na linha da atual 
jurisprudência do STJ firmada em sede de Incidente de Demandas 
Repetitivas, RESP nº 1.111.223/SP (Tema 121) e Resp 1.459.779/
MA (Tema 881), é devida a incidência do imposto de renda sobre o 
adicional de 1/3 de férias GOZADAS, visto que configura acréscimo 
patrimonial e não está beneficiado por nenhuma regra de isenção 
tributária e, por outro lado, não incide tal tributo sobre o terço de 
férias NÃO GOZADAS (férias indenizadas).Neste ponto, importante 
consignar o enunciado da Súmula 386 do STJ, que é específico ao 
tema das férias NÃO gozadas/indenizadas, as quais representam 
situação diversa da situação descrita no pedido inicial. Eis o seu 
teor: “São isentos de imposto de renda as indenizações de férias 
proporcionais e respectivo adicional”.Para corroborar que o pedido 
do autor é manifestamente IMPROCEDENTE, passo à transcrição de 
Jurisprudência em vigor sobre o tema da legitimidade de incidência 
tributária sobre o terço constitucional de férias gozadas, senão 
vejamos:TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE 
RENDA. ADICIONAL DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS GOZADAS. 
INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO.1.A jurisprudência tradicional do STJ é 
pacífica quanto à incidência do imposto de renda sobre o adicional 
(1/3) de férias gozadas. Precedentes: Pet 6.243/SP, Rel. Ministra 
Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 13/10/2008; AgRg no AREsp 
450.899/MS, Rel.Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 
Turma, DJe 11/03/2014; AgRg no AREsp 367.144/MG, Rel. Ministro 
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/02/2014; AgRg no 
REsp 1.112.877/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 
03/12/2010; REsp 891.794/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, 
Primeira Turma, DJe 30/03/2009; entre outros.2. A conclusão 
acerca da natureza do terço constitucional de férias gozadas nos 
julgamentos da Pet 7.296/PE e do REsp 1.230.957/RS, por si só, 
não infirma a hipótese de incidência do imposto de renda, cujo 
fato gerador não está relacionado com a composição do salário 
de contribuição para fins previdenciários ou com a habitualidade 
de percepção dessa verba, mas, sim, com a existência, ou não, 
de acréscimo patrimonial, que, como visto, é patente quando do 
recebimento do adicional de férias gozadas. 3. Recurso especial 

provido, divergindo do voto do Sr. Ministro Relator. REsp 1459779 
/ MA RECURSO ESPECIAL 2014/0138474-9 Relator(a) Ministro 
MAURO CAMPBELL MARQUES (1141) Relator(a) p/ Acórdão 
Ministro BENEDITO GONÇALVES (1142) Órgão Julgador S1 
-PRIMEIRA SEÇÃO Data do Julgamento 22/04/2015 Data da 
Publicação/Fonte DJe 18/11/2015 RSTJ vol. 242 p. 69.
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. 1/3 (UM TERÇO) 
DE FÉRIAS GOZADAS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. IMPOSTO 
DE RENDA DEVIDO. PRECEDENTES DO STJ. UNIFORMIZAÇÃO 
DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL (PETIÇÃO N. 11.141) 
E RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (Resp 1.459.779/MA). 
SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO DO 
ESTADO DE RONDÔNIA PARCIALMENTE PROVIDO. - É devido 
o imposto de renda sobre o acréscimo patrimonial incidente sobre 
1/3 (um terço) de férias gozadas. Precedentes do STJ.RECURSO 
INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7007533-20.2015.822.0601, 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal 
- Porto Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz Amauri Lemes, 
Data de julgamento: 20/09/2019.Recurso Inominado. Fazenda 
Pública. Servidor Público. 1/3 (Um Terço) de Férias Gozadas. 
Acréscimo Patrimonial. Imposto de Renda Devido. Precedentes 
do STJ. Uniformização de Interpretação de Lei Federal (Petição 
n. 11.141) e Recurso Especial Repetitivo (Resp 1.459.779/
MA). Sentença parcialmente reformada. Recurso do Estado de 
Rondônia Parcialmente provido. É devido o imposto de renda 
sobre o acréscimo patrimonial incidente sobre 1/3 (um terço) de 
férias gozadas. Precedentes do STJ.RECURSO INOMINADO 
CÍVEL, Processo nº 7000262-91.2014.822.0601, Tribunal de 
Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - Porto Velho, 
Relator(a) do Acórdão: Juiz José Augusto Alves Martins, Data 
de julgamento: 23/07/2019.Por qualquer ângulo que se aprecie a 
questão, verifico que IMPROCEDE na íntegra o pleito do autor, 
pois contraria expressamente o entendimento majoritário vigente, 
de modo que afigura-se totalmente legítimo o desconto de Imposto 
de Renda sobre o adicional de férias (1/3). E, neste sentido, não 
cabe reparação/reembolso à parte autora, em relação a este tributo 
que efetivamente foi descontado em seu(s) contracheque(s).
Posto isso, com fulcro nas razões expostas, JULGO 
IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo-se o feito com 
resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.Sem custas 
e sem verbas honorárias, conforme dispõem os arts. 54 e 55 da Lei 
9.099/95 c/c 27 da Lei 12.153/09.Publique-se.Registre-se.Intimem-
se.Após o trânsito em julgado, se nada for requerido pelas partes, 
arquive-se.Ariquemes – RO; data e horário registrados no PJE.
CUMPRA-SE SERVINDO O PRESENTE COMO MANDADO/
OFÍCIO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de DireitoAriquemes - Juizado 
Especial 7002164-62.2016.8.22.0002REQUERENTE: TADEU 
COELHO XAVIER CPF nº 529.615.912-87, RUA ALCEU 
AMOROSO LIMA 4568, - DE 4497/4498 A 4530/4531 SETOR 06 - 
76873-666 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: DILNEY EDUARDO 
BARRIONUEVO ALVES OAB nº RO301
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, SEM ENDEREÇOADVOGADO DO REQUERIDO: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
SentençaRelatório formal dispensado na forma dos arts. 27 da 
Lei 12.153/09 c/c 38 da Lei 9.099/95.Preliminarmente, o Estado 
de Rondônia suscitou que subsistiria pedido de uniformização de 
interpretação da lei e, para evitar grave lesão à economia pública 
pugnou pela suspensão dos processos que tenham sido afetados 
pela mesma controvérsia.Diante disso, o feito foi efetivamente 
suspenso após a contestação. No entanto, agora, face à solução da 
temática junto ao STJ, admite-se o regular andamento processual 
para adequado julgamento de mérito. Portanto, não mais vigora a 
suspensão objeto da preliminar arguida, o que passo a reconhecer 
e, proferir a respectiva sentença.Trata-se de Ação Declaratória 
c/c Ressarcimento de valores ajuizada em face de ESTADO DE 
RONDÔNIA, sob o argumento de que o(a) requerente, na qualidade 
de servidor(a) público(a) estadual, sofreu descontos indevidos em 
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seu contracheque, os quais correspondem à incidência do Imposto 
de Renda sobre o adicional de férias (1/3).Segundo consta na 
narrativa fática, há entendimento assente do Superior Tribunal de 
Justiça no sentido de que a aludida verba tem cunho indenizatório e 
não está sujeita à incidência do Imposto de Renda, pelo que a parte 
autora faria jus ao ressarcimento quanto aos descontos indevidos 
já efetuados em seu contracheque a este título, pelo período 
descrito em sua petição inicial. Em sua contestação, o Estado de 
Rondônia argumentou que o entendimento assente nos Tribunais 
Superiores é no sentido de que vigora a incidência de imposto de 
renda sobre o terço de férias gozadas, questão que se encontra 
pacificada para permitir o desconto do tributo. Logo, de acordo 
com o ente público, por entender que a incidência do Imposto de 
Renda sobre o terço de férias é legítima e acertada, pugnou pela 
improcedência do pedido inicial.Superadas as questões fáticas e 
jurídicas levantadas por ambas as partes no curso do processo, 
resta verificar a quem assiste razão com fulcro nas provas 
produzidas, em atenção ao Princípio do livre convencimento 
motivado ou persuasão racional do juiz, a teor do que dispõe o 
artigo 371 do CPC em vigor.A questão discutida nos autos é de 
direito, urgindo saber se é legítimo o desconto de Imposto de 
Renda incidente sobre o adicional de férias (1/3), por tratar-se 
de verba remuneratória, ou se é indevida a aludida incidência do 
imposto por se tratar de verba indenizatória, a qual não comporta 
os descontos a este título.Oportuno reconhecer que, durante muito 
tempo a controvérsia perdurou perante os Tribunais Superiores, 
o que gerava incerteza acerca da possibilidade de haver ou não 
essa incidência tributária sobre o terço constitucional. No entanto, 
recentemente, houve solução da questão, a qual passo a aplicar 
para decidir o presente feito.Pois bem. De acordo com o artigo 43 do 
Código Tributário Nacional, “o imposto, de competência da União, 
sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato 
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica (...)”.
Trata-se, portanto, de imposto incidente sobre a renda e proventos, 
o qual possui como fato gerador a aquisição da disponibilidade 
econômica ou jurídica decorrente de acréscimo patrimonial. O 
art. 7º, inc. XVII, da Constituição Federal estabelece por seu 
turno, que, dentre os direitos sociais dos trabalhadores, inclui-se 
o “gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço 
a mais do que o salário normal”. Esse direito foi expressamente 
estendido aos servidores públicos pelo art. 39, § 3º, da vigente 
Constituição, resultando, então, que todos os trabalhadores fazem 
jus à benesse, independentemente do regime jurídico a que se 
submetam.No caso dos autos, oportuno assegurar que a discussão 
travada é alusiva ao desconto de IR sobre o terço constitucional 
de férias gozadas. Neste ponto, resta assentada a sua natureza 
remuneratória, sujeitando-se à incidência do imposto de renda, na 
esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça 
(STJ). Nesta linha de raciocínio, o terço constitucional de férias 
gozadas não se confunde com o de férias indenizadas, o qual não 
admite incidência do tributo em questão. Isto porque, o primeiro 
tem caráter de acréscimo patrimonial, enquanto o segundo tem 
natureza de reposição.Por fim, resta conclusivo, na linha da atual 
jurisprudência do STJ firmada em sede de Incidente de Demandas 
Repetitivas, RESP nº 1.111.223/SP (Tema 121) e Resp 1.459.779/
MA (Tema 881), é devida a incidência do imposto de renda sobre o 
adicional de 1/3 de férias GOZADAS, visto que configura acréscimo 
patrimonial e não está beneficiado por nenhuma regra de isenção 
tributária e, por outro lado, não incide tal tributo sobre o terço de 
férias NÃO GOZADAS (férias indenizadas).Neste ponto, importante 
consignar o enunciado da Súmula 386 do STJ, que é específico ao 
tema das férias NÃO gozadas/indenizadas, as quais representam 
situação diversa da situação descrita no pedido inicial. Eis o seu 
teor: “São isentos de imposto de renda as indenizações de férias 
proporcionais e respectivo adicional”.Para corroborar que o pedido 
do autor é manifestamente IMPROCEDENTE, passo à transcrição de 
Jurisprudência em vigor sobre o tema da legitimidade de incidência 
tributária sobre o terço constitucional de férias gozadas, senão 
vejamos:TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE 
RENDA. ADICIONAL DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS GOZADAS. 
INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO.1.A jurisprudência tradicional do STJ é 
pacífica quanto à incidência do imposto de renda sobre o adicional 
(1/3) de férias gozadas. Precedentes: Pet 6.243/SP, Rel. Ministra 
Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 13/10/2008; AgRg no AREsp 

450.899/MS, Rel.Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 
Turma, DJe 11/03/2014; AgRg no AREsp 367.144/MG, Rel. Ministro 
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/02/2014; AgRg no 
REsp 1.112.877/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 
03/12/2010; REsp 891.794/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, 
Primeira Turma, DJe 30/03/2009; entre outros.2. A conclusão 
acerca da natureza do terço constitucional de férias gozadas nos 
julgamentos da Pet 7.296/PE e do REsp 1.230.957/RS, por si só, 
não infirma a hipótese de incidência do imposto de renda, cujo 
fato gerador não está relacionado com a composição do salário 
de contribuição para fins previdenciários ou com a habitualidade 
de percepção dessa verba, mas, sim, com a existência, ou não, 
de acréscimo patrimonial, que, como visto, é patente quando do 
recebimento do adicional de férias gozadas. 3. Recurso especial 
provido, divergindo do voto do Sr. Ministro Relator. REsp 1459779 
/ MA RECURSO ESPECIAL 2014/0138474-9 Relator(a) Ministro 
MAURO CAMPBELL MARQUES (1141) Relator(a) p/ Acórdão 
Ministro BENEDITO GONÇALVES (1142) Órgão Julgador S1 
-PRIMEIRA SEÇÃO Data do Julgamento 22/04/2015 Data da 
Publicação/Fonte DJe 18/11/2015 RSTJ vol. 242 p. 69.
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. 1/3 (UM TERÇO) 
DE FÉRIAS GOZADAS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. IMPOSTO 
DE RENDA DEVIDO. PRECEDENTES DO STJ. UNIFORMIZAÇÃO 
DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL (PETIÇÃO N. 11.141) 
E RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (Resp 1.459.779/MA). 
SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO DO 
ESTADO DE RONDÔNIA PARCIALMENTE PROVIDO. - É devido 
o imposto de renda sobre o acréscimo patrimonial incidente sobre 
1/3 (um terço) de férias gozadas. Precedentes do STJ.RECURSO 
INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7007533-20.2015.822.0601, 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal 
- Porto Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz Amauri Lemes, 
Data de julgamento: 20/09/2019.Recurso Inominado. Fazenda 
Pública. Servidor Público. 1/3 (Um Terço) de Férias Gozadas. 
Acréscimo Patrimonial. Imposto de Renda Devido. Precedentes 
do STJ. Uniformização de Interpretação de Lei Federal (Petição 
n. 11.141) e Recurso Especial Repetitivo (Resp 1.459.779/
MA). Sentença parcialmente reformada. Recurso do Estado de 
Rondônia Parcialmente provido. É devido o imposto de renda 
sobre o acréscimo patrimonial incidente sobre 1/3 (um terço) de 
férias gozadas. Precedentes do STJ.RECURSO INOMINADO 
CÍVEL, Processo nº 7000262-91.2014.822.0601, Tribunal de 
Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - Porto Velho, 
Relator(a) do Acórdão: Juiz José Augusto Alves Martins, Data 
de julgamento: 23/07/2019.Por qualquer ângulo que se aprecie a 
questão, verifico que IMPROCEDE na íntegra o pleito do autor, 
pois contraria expressamente o entendimento majoritário vigente, 
de modo que afigura-se totalmente legítimo o desconto de Imposto 
de Renda sobre o adicional de férias (1/3). E, neste sentido, não 
cabe reparação/reembolso à parte autora, em relação a este tributo 
que efetivamente foi descontado em seu(s) contracheque(s).Posto 
isso, com fulcro nas razões expostas, JULGO IMPROCEDENTE o 
pedido inicial, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, nos 
termos do art. 487, I do CPC.Sem custas e sem verbas honorárias, 
conforme dispõem os arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c 27 da Lei 
12.153/09.Publique-se.Registre-se.Intimem-se.Após o trânsito em 
julgado, se nada for requerido pelas partes, arquive-se.Ariquemes – 
RO; data e horário registrados no PJE.CUMPRA-SE SERVINDO O 
PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO/CARTA DE INTIMAÇÃO/
CARTA PRECATÓRIA.Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

7016322-20.2019.8.22.0002Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: ROSELY NICOLAU DE SALES SILVA CPF 
nº 670.966.032-04, RUA TANGARÁ 494, - DE 453/454 AO 
FIM JARDIM DAS PALMEIRAS - 76876-622 - ARIQUEMES 
- RONDÔNIAADVOGADO DO EXEQUENTE: JEFERSON 
EVANGELISTA DIAS OAB nº RO9852, ANA LIDIA VALADARES 
OAB nº RO9975EXECUTADO: ELIZANGELA CONCEICAO DA 
SILVA CPF nº 005.407.922-50, RUA SÃO GENUÁRIO 2053 SÃO 
GERALDO - 76877-188 - ARIQUEMES - RONDÔNIAADVOGADO 
DO EXECUTADO: Recebo a Inicial.Trata-se de Execução de 
Título Extrajudicial cujo rito prevê a realização de audiência de 
conciliação, nos termos do art. 53, § 1º da Lei 9.099/95.Ocorre 
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que a audiências de conciliação a que se refere o artigo citado, é 
realizada perante o Centro de Conciliação (CEJUSC), o qual detém 
pauta extensa em razão de acumular audiências de conciliações 
de todas as Varas Cíveis e ainda, deste Juizado Especial. Com 
isso, a pauta de audiências tem se projetado para 4 ou 5 meses, 
o que tem comprometido o princípio da celeridade que norteia 
o sistema dos Juizados Especiais.Como referida audiência se 
presta apenas e tão somente a negociar débitos e parcelamentos 
e isso pode perfeitamente ser feito por escrito, não se vislumbra 
imprescindibilidade de realização desta audiência. Ademais, de 
acordo com os artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95, “o Juiz dirigirá o 
processo com liberdade para determinar as provas a serem 
produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras 
de experiência comum ou técnica”, e “adotará em cada caso a 
decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins 
sociais da lei e às exigências do bem comum”.Logo, no caso em 
tela, a realização de audiência de conciliação se mostra prejudicial 
às partes, à medida em que o processo ficará 4 ou 5 meses 
paralisado, aguardando apenas a realização de audiência, quando 
as partes podem, caso tenham interesse, apresentar propostas 
de pagamento e parcelamento por escrito, resolvendo a lide em 
tempo infinitamente menor. Diante disso, deixo de designar a 
audiência de conciliação e determino apenas a realização de atos 
executórios, com penhora, avaliação e/ou descrição de bens que 
guarnecem a residência do(a) executado(a) e intimação para tomar 
conhecimento do presente procedimento e de eventual penhora.
A CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO(A) EXECUTADO(A) deve ser 
feita no endereço constante na petição inicial em anexo para no 
prazo de 3 (três) dias pagar a dívida com os juros e encargos ou 
opor embargos em 15 (quinze) dias, contados esse último de sua 
intimação, independentemente de penhora, depósito ou caução. 
Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o 
Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens e a sua 
avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, 
na mesma oportunidade, a executada. O(a) executado(a), no 
mesmo prazo dos embargos, se reconhecer o crédito do(a) 
exequente, poderá requerer, desde que pago 30% do valor da 
execução, o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas 
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% de ao 
mês (art. 916 CPC). Se a penhora recair sobre bem imóvel, intime-
se o cônjuge do(a) executado(a) para tomar conhecimento, bem 
como o(a) exequente para providenciar a respectiva averbação no 
registro imobiliário, mediante a apresentação de certidão de inteiro 
teor do ato, independentemente de mandado judicial.
Caso não sejam encontrados bens móveis e imóveis livres e 
desembaraçados, o Oficial deverá proceder a penhora dos bens 
que guarnecem a residência ou estabelecimento do devedor, 
desde que não sejam de primeira utilidade. CASO NECESSÁRIO, 
FICA DESDE JÁ AUTORIZADO EVENTUAL ARROMBAMENTO 
(O ART. 846 DO CPC) E/OU AUXILIO DE FORÇA POLICIAL (ART. 
846, §2º DO CPC) SERVINDO O PRESENTE MANDADO DE 
OFÍCIO REQUISITÓRIO. No caso do(a) executado(a) não aceitar o 
encargo de fiel depositário, deverá proceder à penhora e remoção 
imediata do bem, ficando o(a) exequente como depositário. 
Caso a diligência do Oficial de Justiça seja negativa, no sentido 
de não localizar o devedor para citação e/ou não localizar bens 
passíveis de penhora, fica determinado ao cartório do Juizado que 
proceda ao imediato arquivamento do feito, independentemente 
de nova de deliberação judicial, nos exatos termos do artigo 53 
§4º da Lei 9.099/95.16:29CUMPRA-SE SERVINDO O PRESENTE 
COMO MANDADO/OFÍCIO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA 
DE CITAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA.Ariquemes, data e horário 
certificados no Sistema PJE.Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
MoraisJuíza de Direito

Ariquemes - Juizado Especial 7016348-18.2019.8.22.0002
Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: GESSI LIMANA DOS SANTOS CPF nº 
389.551.642-20, B R-364, KM-519, LT -12, GL-04 LOTE 12 
ÁREA RURAL DE ARIQUEMES - 76878-899 - ARIQUEMES 
- RONDÔNIAREQUERENTE: GESSI LIMANA DOS SANTOS 
CPF nº 389.551.642-20, B R-364, KM-519, LT -12, GL-04 
LOTE 12 ÁREA RURAL DE ARIQUEMES - 76878-899 - 

ARIQUEMES - RONDÔNIAADVOGADO DO REQUERENTE: 
THIAGO APARECIDO MENDES ANDRADE OAB nº RO9033, 
SEM ENDEREÇOREQUERIDO: ENERGISA S/A CNPJ nº 
00.864.214/0001-06, AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137, 
ENERGISA S.A INDUSTRIAL - 76821-060 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIAADVOGADO DO REQUERIDO: 
Recebo a Inicial.Considerando que a CERON é uma das maiores 
litigadas deste Juizado Especial Cível e considerando que as 
demandas que envolvem o fornecimento de energia elétrica quase 
sempre envolvem causas urgentes, deixo de designar audiência 
específica para conciliação a fim de propiciar o rápido julgamento do 
feito e resolução da lide.Considerando os princípios informadores 
dos Juizados Especiais, notadamente a celeridade e informalidade 
e considerando, sobretudo, que no caso dos autos, a questão de 
fato pode ser provada por meio de documentos, também deixo 
de designar audiência de instrução e julgamento, posto que tal 
providência irá gerar morosidade ao feito sem qualquer proveito 
prático, à medida que não há necessidade de provas testemunhais.
Assim, adoto, no caso em tela, o rito simplificado permitido pelo 
Sistema dos Juizados Especiais Cíveis como forma de prestigiar 
os princípios informadores da celeridade, economia processual e 
informalidade.Cite-se e intime-se a CERON para que apresente 
resposta no prazo de 30 dias a contar da citação/intimação.
Caso a CERON tenha interesse em realizar a conciliação, determino 
que junte aos autos, no prazo da contestação, a proposta de 
acordo que tiver a fim de que seja submetida à parte autora ou seja 
designada audiência de conciliação para esse fim.
Caso NÃO tenha interesse ou possibilidade de acordo, determino 
que informe isso nos autos por ocasião de sua contestação a fim 
de evitar possíveis alegações de cerceamento do direito de a parte 
se conciliar, pena de seu silêncio ser interpretado como falta de 
interesse na conciliação.Caso exista pedido de DANO MORAL no 
caso em tela, as partes deverão observar se é caso de dano moral 
presumido e em caso negativo, deverão juntar declaração de suas 
testemunhas com firma reconhecida em Cartório relativamente ao 
fato constitutivo do direito que pretendem provar.
Em todo caso, se alguma das partes tiver interesse na produção de 
provas orais, determino que se manifestem nos autos informando 
tal interesse no prazo de 15 (quinze) dias, hipótese em que o direito 
de as partes produzirem provas será devidamente assegurado. Por 
outro lado, a não manifestação das partes no prazo ora assinalado, 
será interpretada como desinteresse à produção de provas orais.
Cancele-se eventual audiência designada automaticamente pelo 
Sistema PJE, retirando-a da pauta.
Cumpra-se servindo-se a presente como Comunicação/Mandado/
Ofício/Carta Precatória/Notificação para o seu cumprimento 
e intimação da parte autora.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - 7016316-13.2019.8.22.0002
AUTOR: JOSE CARLOS EVANGELISTA DOS SANTOS CPF nº 
271.728.642-04, ZONA RURAL LINHA C-O, KM 09 - 76889-000 - 
CACAULÂNDIA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: SONIA SANTUZZI ZUCCOLOTTO 
BATISTA OAB nº RO8728, AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 
1924, - DE 1560 A 1966 - LADO PAR SETOR 02 - 76873-238 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA, VALDECIR BATISTA OAB nº RO4271, 
SEM ENDEREÇO
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON CNPJ 
nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137, - DE 
3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: ENERGISA RONDÔNIA, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL 
- 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
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Intime-se a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 
dias sob pena de indeferimento, devendo para tanto proceder a 
juntada do Projeto de construção da subestação por ser documento 
imprescindível ao processo.
Decorrido o prazo, faça-se a conclusão dos autos.
Intimem-se.
Cumpra-se servindo a presente como mandado/carta de intimação/
carta precatória para seu cumprimento.
sexta-feira, 22 de novembro de 2019
10 horas e 21 minutos
Márcia Cristina Rodrigues Masioli

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - 
7016272-91.2019.8.22.0002
AUTORES: MARIA CLAUDIMIRA ROSA CPF nº 389.681.002-25, 
RUA VITÓRIA 2626, - DE 2783/2784 AO FIM SETOR 03 - 76870-
354 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, IRAMAR GONCALVES DA SILVA 
CPF nº 169.193.351-15, RUA VITÓRIA 2626, - DE 2783/2784 AO 
FIM SETOR 03 - 76870-354 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: XANGAI GUSTAVO VARGAS 
OAB nº PB19205, SEM ENDEREÇO
RÉUS: ADEMIR RODRIGUES CPF nº DESCONHECIDO, RUA 
FLORIANÓPOLIS, - DE 2766/2767 AO FIM SETOR 03 - 76870-
334 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, ROSANGELA MARTINS CPF nº 
386.236.172-15, RUA FLORIANÓPOLIS 2665, - DE 2766/2767 AO 
FIM SETOR 03 - 76870-334 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS RÉUS: 
Recebo a inicial
Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 03/02/2020 
às 08:00 horas. 
Cite-se a parte requerida para tomar ciência da presente e intime-
se para comparecer na audiência designada nos autos que se 
realizará no CEJUSC no Fórum de Ariquemes/RO.
Conforme instruções contidas no Provimento Conjunto nº 01/2017, 
as partes deverão comparecer na audiência designada munidos 
de documentos de identificação válidos, devendo a parte autora 
estar de posse de seus dados bancários a fim de permitir a 
instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial.
Tratando-se de pessoa jurídica, a parte requerida deverá comparecer 
à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta 
de preposto com poderes específicos para transacionar, sob pena 
de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, 
sendo que, os atos constitutivos, contratos sociais e demais 
documentos de comprovação servem para efetiva constatação da 
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, 
Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de 
revelia.
A contestação e demais provas, inclusive a indicação de 
testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF 
e endereço) deverão ser apresentadas até o ato da audiência de 
conciliação, devendo as partes comunicarem eventuais alterações 
dos respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida 
e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação 
cumprido no endereço constante dos autos.
Ficam as partes advertidas de que os prazos processuais no 
Juizado Especial contam-se da data da intimação ou ciência do 
ato respectivo e, nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários 
mínimos, deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado 
e, havendo necessidade de assistência por Defensor Público, 
deverão solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes 
da audiência de conciliação, diretamente à sede da Defensoria 
Pública.Fica a parte autora advertida de que na audiência 
conciliatória deverá se manifestar, em até 10 (dez) minutos, sobre 
os documentos e preliminares eventualmente apresentados pela 

parte requerida, ficando ciente que a ausência importará em 
extinção do processo e condenação em custas processuais.Fica a 
parte requerida advertida que o não comparecimento na audiência 
importará, conforme disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, na 
decretação de sua revelia, presunção de veracidade dos fatos 
alegados pela parte autora e no julgamento antecipado da lide.
Cumpridas as determinações acima, encaminhe-se os autos à 
CEJUSC para realização de audiência.
Cancele-se eventual audiência designada automaticamente pelo 
sistema PJE.Cumpra-se servindo a presente como mandado/carta 
de citação/intimação para seu cumprimento.
sexta-feira, 22 de novembro de 2019
10 horas e 20 minutos
Márcia Cristina Rodrigues Masioli
O inteiro teor da Inicial pode ser acessado digitando o número do 
processo no link do Pje http://pje.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/
listView.seam

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - 7016321-35.2019.8.22.0002
REQUERENTE: ARI BINOTTO CPF nº 220.192.862-20, . ., LINHA 
C-03, KM 06, LOTE 17, GLEBA 06 . - 76889-000 - CACAULÂNDIA 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: EDSON LUIZ RIBEIRO 
BISSOLI OAB nº RO6464, AVENIDA GUAPORÉ, - DE 3197 A 
3599 - LADO ÍMPAR SETOR 05 - 76870-575 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA, CRISTIANE RIBEIRO BISSOLI OAB nº RO4848, 
SEM ENDEREÇO
REQUERIDOS: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON CNPJ nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA JUSCELINO 
KUBITSCHEK 1966, - DE 1560 A 1966 - LADO PAR SETOR 02 
- 76873-238 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, ENERGISA S/A CNPJ 
nº 00.864.214/0001-06, AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 
1966, - DE 1560 A 1966 - LADO PAR SETOR 02 - 76873-238 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: ENERGISA RONDÔNIA, 
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 1966, - DE 1560 A 1966 - 
LADO PAR SETOR 02 - 76873-238 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Intime-se a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 
dias sob pena de indeferimento, devendo para tanto proceder a 
juntada do Projeto de Construção da Subestação or ser documento 
imprescindível ao processo, pena de indeferimento.
Decorrido o prazo, faça-se a conclusão dos autos.
Intimem-se.
Cumpra-se servindo a presente como mandado/carta de intimação/
carta precatória para seu cumprimento.
sexta-feira, 22 de novembro de 2019
10 horas e 20 minutos
Márcia Cristina Rodrigues Masioli

Ariquemes - Juizado Especial 7012334-88.2019.8.22.0002
REQUERENTE: JOAO ANTONIO DOS SANTOS CPF nº 
335.247.269-68, BR-421, BR 421, LC 25, KM 14, LT 22, GB 81, 
ZONA RURAL ZONA RURAL - 76888-000 - MONTE NEGRO 
- RONDÔNIAADVOGADO DO REQUERENTE: ADEMIR 
KRUMENAUR OAB nº RO7001, ALAMEDA FORTALEZA 2198, 
- ATÉ 2236/2237 SETOR 03 - 76870-504 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA, ANDREAN CESAR FILGUEIRAS DE NORMANDES 
OAB nº RO6660, SEM ENDEREÇO
REQUERIDOS: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON CNPJ nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA JUSCELINO 
KUBITSCHEK, - DE 1560 A 1966 - LADO PAR SETOR 02 - 
76873-238 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, ENERGISA S/A CNPJ 
nº 00.864.214/0001-06, AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 
1966, - DE 1560 A 1966 - LADO PAR SETOR 02 - 76873-238 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA
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ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: MARCIO MELO NOGUEIRA 
OAB nº RO2827, RUA SALGADO FILHO 2686, - DE 2365/2366 
A 2704/2705 SÃO CRISTOVÃO - 76804-054 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Inicialmente importa analisar as preliminares arguidas pela 
CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A – CERON em sua 
contestação.
Preliminarmente, a requerida arguiu a prescrição sob o argumento 
de que decorreu o prazo previsto no artigo 206, § 3º IV do Código 
Civil. Ocorre que referida alegação não merece prosperar. Explico.
Conforme entendimento jurisprudencial, no caso em tela, ou seja, 
rede elétrica custeada pela parte autora incorporada ao patrimônio 
da empresa concessionária do serviço, o prazo prescricional 
aplicado é o quinquenal, disposto no artigo 206, §5º, I, do Código 
Civil (tendo-se em vista, ainda, a regra de transição):
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE REDE DE 
ELETRIFICAÇÃO RURAL. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO 
DA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA. PRESCRIÇÃO. 
PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 206 , § 5º , I DO CC/2002 
. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO MESMO DIPLOMA 
LEGAL. POSIÇÃO DO STJ FIRMADA EM JULGAMENTO DE 
RECURSO REPETITIVO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 
DE OFÍCIO, COM A MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. (TJ-PR - 
Apelação Cível AC 7250315 PR 0725031-5 (TJ-PR).
Ademais, com fulcro no art. 189 do Código Civil, o qual dispõe que 
“a pretensão nasce com a violação do direito substantivo”, o prazo 
prescricional somente começa a correr a partir da data em que os 
bens custados pelo requerente e foram incorporados ao patrimônio 
da concessionária, pois deste fato resulta a violação ao direito, no 
caso em tela, há aproximadamente três anos.
De igual modo suscitou a ilegitimidade da parte autora sob o 
fundamento de que a parte autora não comprovou ter custeado 
a rede elétrica discutida nos autos. Bem como arguiu carência de 
ação por falta de interesse de agir da parte autora, haja vista não 
ter esgotado todas as vias administrativas junto à requerida. Ocorre 
que essas alegações se confundem com o mérito pois tratam-se de 
alegações fáticas que dependem de análise probatória. 
Ainda de acordo com a requerida a petição inicial é inepta porque 
não foi instruída com os documentos essenciais que comprovem 
o fato constitutivo do direito da parte requerente. Ocorre que não 
se vislumbra inépcia na inicial posto que os fatos foram deduzidos 
de forma que possibilitou a compreensão e defesa por parte da 
requerida, bem como, todos os documentos necessários para instruir 
o processo foram devidamente coligidos aos autos, a exemplo do 
projeto com carimbo de aprovação da requerida, amparando o 
alegado, especialmente para o fato de comprovar o endereço da 
propriedade rural em que foi construída a subestação, de modo 
que há inclusive pedido expresso quanto aos valores que deseja 
ser ressarcido, inexistindo qualquer irregularidade que impedisse a 
defesa da requerida ou o conhecimento do Mérito.
Assim, afasto as preliminares arguidas pela defesa e passo à 
análise do mérito.
No mérito, trata-se de pedido de obrigação de fazer c/c indenização 
por danos materiais ajuizados em face de ELETROBRAS/CERON 
– CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, e ENERGISA S.A 
tencionando o reembolso de valor despendido com a construção 
de rede elétrica em propriedade rural, bem como a formalização da 
incorporação da rede supracitada.
Segundo consta na inicial, a parte autora JOÃO ANTONIO DOS 
SANTOS, construiu uma subestação de 03 KvA, Rodovia BR 421, 
LC 25, KM 14, LT 22, GB 81, Zona Rural, CEP: 76.888-000, na 
Cidade de Monte Negro-RO, sendo que a parte requerida passou a 
prestar manutenção na rede construída pela parte autora como se 
sua fosse, tendo ocorrido portanto, a incorporação da rede elétrica 
sem observância do disposto na Resolução 229/2006 da ANEEL.
Consta ainda que a parte autora construiu a subestação nos 
moldes estabelecidos pela CERON/ELETROBRAS, a qual 
aprovou o projeto e procedeu a instalação do serviço, contudo, 

até o momento não efetuou a restituição do valor dispendido para 
construção da subestação. Para comprovar o alegado juntou 
documentos conforme inicial.Citada, a requerida apresentou 
contestação requerendo em suma a improcedência da inicial 
sob o argumento de que não houve a incorporação da rede 
elétrica. Argumentou ainda que, a parte autora não provou os 
fatos alegados, bem como, não provou ter sofrido qualquer dano 
material decorrente de ato da requerida.Ocorre que os documentos 
juntados com a inicial comprovam a construção da rede de energia 
elétrica na propriedade da parte autora e a incorporação por parte 
da requerida. Não restam dúvidas de que a requerida se beneficiou 
da estrutura construída pela parte autora para o fornecimento de 
energia elétrica na região onde reside. 
De outro lado, a requerida nada provou. Suas alegações vieram 
aos autos destituídas de provas, de modo que não há como acatar 
o alegado. 
Seja como for, a requerida passou a gerir a rede elétrica construída 
pela parte autora como se sua fosse, sem contudo indenizá-la 
pelos valores despendidos. Os documentos comprovam a um só 
tempo, que a parte autora construiu uma subestação de energia 
elétrica em sua propriedade rural, e que a parte requerida, após a 
construção incorporou a rede elétrica sem qualquer formalização e 
indenização.
Assim, a devolução dos valores despendidos com a construção 
da rede de energia elétrica é perfeitamente cabível, visto que as 
instalações passaram a integrar o patrimônio da concessionária 
CERON, a qual explora atividade lucrativa.
Portanto, esta tem o dever de indenizar a parte autora, pena 
de enriquecimento sem causa, especialmente porque restou 
comprovado nos autos que a parte autora arcou com todos os 
custos para elaboração de projeto e construção de rede elétrica na 
zona rural e a requerida incorporou referida rede sem indenizar a 
parte autora ou formalizar a incorporação.
Atualmente a Jurisprudência do reconhece o direito à indenização:
“Restituição de valores. Rede elétrica rural. Construção. Recursos 
particulares. Apropriação pela concessionária. Prescrição 
quinquenal. Ação procedência. Valor. Reparação integral. É de 
cinco anos o prazo de prescrição para o ressarcimento de valores 
dispendidos na construção de rede particular de energia elétrica 
apropriada pela concessionária de serviço público para expansão 
de programa de eletrificação de propriedades rurais. É devido o 
ressarcimento dos valores gastos pelo particular para construção 
de rede rural particular de energia elétrica se ocorrer a incorporação 
desta pela concessionária pública do serviço de energia elétrica, 
cujo valor deve ser pago devidamente corrigido e com juros de 
mora, em função da vigência em nosso sistema do princípio da 
reparação integral” (TJRO, Apelação 01003969720088220007, 
Rel. Des. Marcos Alaor D. Grangeia, j. em 19/10/2011). “CERON. 
CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL. RECURSOS 
PARTICULARES. DEVER DA CONCESSIONÁRIA RESTITUIR 
INTEGRALMENTE O VALOR” (TJRO, Turma Recursal de Porto 
Velho; Recurso Inominado n° 1001703-31.2012.8.22.0004, Relatora 
Juíza Euma Mendonça Tourinho, j. em 08.10.2014).
Assim, ante o consolidado entendimento jurisprudencial e 
considerando-se que a CERON não impugnou especificamente 
as alegações da parte autora, restou evidenciada a sua 
responsabilidade de incorporar a subestação em seu patrimônio 
em razão da natureza do serviço público, e consequentemente, 
o dever de indenizar a parte autora pelas despesas de aquisição 
e instalação da rede elétrica, urgindo analisar apenas o quantum 
devido.
De acordo com o art. 3º da Resolução Normativa N° 229, de 8 
de agosto de 2006, “as redes particulares que não dispuserem 
de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma desta 
Resolução, deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva 
concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir 
da efetiva incorporação, se responsabilizará pelas despesas 
de operação e manutenção de tais redes”. Nos termos do § 1° 
do art. 9º da Resolução, para obter o valor do ressarcimento ao 
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proprietário da rede particular, a concessionária ou permissionária 
de distribuição deverá: I - calcular o encargo de responsabilidade 
da concessionária ou permissionária de acordo com as regras 
vigentes à época da construção da rede; II - utilizar a Tarifa Fiscal 
estabelecida no § 2° deste artigo, atualizado-a anualmente por meio 
do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA; e III - 
calcular o valor do ressarcimento ao proprietário da rede particular, 
considerando a depreciação dos ativos, por meio de fórmula própria.
Como visto, a Resolução determina que o valor da indenização leve 
em conta o valor vigente à época da construção da subestação, 
com atualização pelo índice do IPCA. Ocorre que a determinação 
da ANEEL não vincula o Judiciário e se presta meramente a 
regulamentar a questão no âmbito administrativo. Dessa forma, 
a CERON/ELETROBRAS deve se nortear pela Resolução 
229/06 da ANEEL para de forma administrativa, apurar, calcular 
e indenizar aqueles que construíram redes elétricas/subestações 
que foram incorporadas pela concessionária.No entanto, caso 
a concessionária de energia não promova a indenização com 
base nos critérios da ANEEL, cabe à parte promover ação judicial 
para que no bojo do processo judicial, seja apurado o valor.Os 
documentos juntados demonstram que na época da construção 
da subestação a parte autora realizou e pagou por um projeto de 
engenharia, bem como, todos os gastos inerentes a construção da 
rede elétrica.Ora, se a energia foi fornecida na região, é óbvio que 
o projeto elétrico foi executado e a subestação foi construída. É 
público e notório que o Governo Federal expandiu o fornecimento 
da energia elétrica para a zona rural há pouco tempo, de modo 
que há 08, 10 anos, os proprietários de imóveis rurais que queriam 
ter acesso à energia elétrica precisavam, com recursos próprios, 
construir subestações em suas propriedades e imediações, a fim 
de assegurar o fornecimento de energia elétrica.
Dessa forma, os documentos juntados na inicial corroboram esse 
conhecimento público, qual seja, que a parte autora fez um projeto, 
executou o mesmo e construiu uma subestação para ter acesso à 
energia, a qual foi efetivamente fornecida. 
Por fim, a parte autora foi diligente em juntar orçamento 
demonstrando os valores gastos para a construção de sua 
subestação. A CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A - 
CERON teve acesso a esses documentos e os impugnou de 
forma genérica. Do mesmo modo, a CENTRAIS ELÉTRICAS 
DE RONDÔNIA S/A - CERON não juntou NENHUM documento 
demonstrando que o orçamento/projeto está equivocado ou fora 
da realidade.
Por tudo isso, fixo o dano material no valor do orçamento juntado 
na inicial. Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado para 
condenar a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A – CERON 
e ENERGISA S.A a indenizar a parte autora JOÃO ANTONIO DOS 
SANTOS no importe de R$ 20.238,06 (vinte mil, duzentos e trinta 
e oito reais e seis centavos), a título de danos materiais, referente 
às despesas comprovadas com a construção da rede particular 
de energia elétrica em sua propriedade, cujos valores deverão 
ser acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção 
monetária a partir da citação válida, bem como, determino que a 
CERON/ELETROBRAS proceda à incorporação da referida rede 
elétrica ao patrimônio da concessionária.
Sem honorários e sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se a requerida para efetuar o pagamento no prazo de 15 
(quinze) dias sob pena de acréscimo de 10% conforme art. 523, § 
3º do CPC. 
Transitada em julgado, sem o cumprimento voluntário da sentença 
e caso requerido pela parte autora, inicie-se a execução.
Se nada for requerido, arquive-se o feito.
Cumpra-se servindo-se a presente Decisão como Mandado/
Ofício/Carta de Intimação/Carta Precatória/Notificação para seu 
cumprimento.
Ariquemes/RO; data e horário registrados pelo sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - 7012409-30.2019.8.22.0002
AUTOR: DIOGENES CAETANO LEMOS CPF nº 005.709.222-24, 
ÁREA RURAL, BR 421, TB B-40 ÁREA RURAL DE ARIQUEMES - 
76878-899 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: SILVIO ALVES FONSECA NETO OAB 
nº RO8984
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON CNPJ 
nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 
1966, - DE 1560 A 1966 - LADO PAR SETOR 02 - 76873-238 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: MARCIO MELO NOGUEIRA OAB nº 
RO2827
Os autos vieram conclusos para julgamento, todavia, em análise 
aos documentos juntado pela parte autora, verifica-se que o 
projeto da rede elétrica encontra-se em nome de terceira pessoa 
estranha ao processo, conforme documento juntado em ID número 
30384022.
Em consonância com a lei e para evitar qualquer alegação posterior 
de nulidade, se faz necessária que a parte requerente regularize 
o polo ativo da presente demanda ou que junte documento 
comprobatório que a autorize a ingressar em juízo em favor de 
terceira pessoa para reclamar o prejuízo material advindo da 
construção de rede elétrica rural.
Desta feita, para não ensejar eventuais arguições de nulidades, 
determino a intimação da parte requerente para manifestar-se no 
prazo legal de 5 (cinco) dias, caso queira, sob pena de julgamento 
no estado em que se encontra.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, faça-se conclusão 
dos autos para prolação da Sentença.
Cumpra-se servindo-se a presente como Comunicação/Carta de 
Citação/Carta de Intimação/Mandado/Ofício/Carta Precatória.
Ariquemes, data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

Ariquemes - Juizado Especial 
7016307-51.2019.8.22.0002
Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: AGUINALDO MELONE DE ARAUJO CPF nº 
377.661.392-00, . ., LINHA C-10, N 3715, PST 52 . - 76888-000 
- MONTE NEGRO - RONDÔNIAREQUERENTE: AGUINALDO 
MELONE DE ARAUJO CPF nº 377.661.392-00, . ., LINHA 
C-10, N 3715, PST 52 . - 76888-000 - MONTE NEGRO - 
RONDÔNIAADVOGADO DO REQUERENTE: EDSON LUIZ 
RIBEIRO BISSOLI OAB nº RO6464, AVENIDA GUAPORÉ, - DE 
3197 A 3599 - LADO ÍMPAR SETOR 05 - 76870-575 - ARIQUEMES 
- RONDÔNIA, CRISTIANE RIBEIRO BISSOLI OAB nº RO4848, 
SEM ENDEREÇO
REQUERIDOS: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON CNPJ nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA JUSCELINO 
KUBITSCHEK 1966, - DE 1560 A 1966 - LADO PAR SETOR 02 
- 76873-238 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, ENERGISA S/A CNPJ 
nº 00.864.214/0001-06, AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 
1966, - DE 1560 A 1966 - LADO PAR SETOR 02 - 76873-238 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: ENERGISA RONDÔNIA, 
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 1966, - DE 1560 A 1966 - 
LADO PAR SETOR 02 - 76873-238 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Recebo a Inicial.
Considerando que a CERON é uma das maiores litigadas deste 
Juizado Especial Cível e considerando que as demandas que 
envolvem o fornecimento de energia elétrica quase sempre 
envolvem causas urgentes, deixo de designar audiência específica 
para conciliação a fim de propiciar o rápido julgamento do feito e 
resolução da lide.
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Considerando os princípios informadores dos Juizados Especiais, 
notadamente a celeridade e informalidade e considerando, 
sobretudo, que no caso dos autos, a questão de fato pode ser 
provada por meio de documentos, também deixo de designar 
audiência de instrução e julgamento, posto que tal providência irá 
gerar morosidade ao feito sem qualquer proveito prático, à medida 
que não há necessidade de provas testemunhais.
Assim, adoto, no caso em tela, o rito simplificado permitido pelo 
Sistema dos Juizados Especiais Cíveis como forma de prestigiar 
os princípios informadores da celeridade, economia processual e 
informalidade.
Cite-se e intime-se a CERON para que apresente resposta no 
prazo de 30 dias a contar da citação/intimação.
Caso a CERON tenha interesse em realizar a conciliação, determino 
que junte aos autos, no prazo da contestação, a proposta de 
acordo que tiver a fim de que seja submetida à parte autora ou seja 
designada audiência de conciliação para esse fim.
Caso NÃO tenha interesse ou possibilidade de acordo, determino 
que informe isso nos autos por ocasião de sua contestação a fim 
de evitar possíveis alegações de cerceamento do direito de a parte 
se conciliar, pena de seu silêncio ser interpretado como falta de 
interesse na conciliação.
Caso exista pedido de DANO MORAL no caso em tela, as partes 
deverão observar se é caso de dano moral presumido e em caso 
negativo, deverão juntar declaração de suas testemunhas com 
firma reconhecida em Cartório relativamente ao fato constitutivo do 
direito que pretendem provar.
Em todo caso, se alguma das partes tiver interesse na produção de 
provas orais, determino que se manifestem nos autos informando 
tal interesse no prazo de 15 (quinze) dias, hipótese em que o direito 
de as partes produzirem provas será devidamente assegurado. Por 
outro lado, a não manifestação das partes no prazo ora assinalado, 
será interpretada como desinteresse à produção de provas orais.
Cancele-se eventual audiência designada automaticamente pelo 
Sistema PJE, retirando-a da pauta.
Cumpra-se servindo-se a presente como Comunicação/Mandado/
Ofício/Carta Precatória/Notificação para o seu cumprimento e 
intimação da parte autora.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli

7016327-42.2019.8.22.0002
Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita
REQUERENTE: VALTER SILVA DOS SANTOS CPF nº 
084.870.812-15, LOTE 67 GLEBA 16 SN ZONA RURAL - 76863-
000 - RIO CRESPO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: IGOR HENRIQUE DOMINGOS 
OAB nº RO9884
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON CNPJ nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA JUSCELINO 
KUBITSCHEK 2032, - DE 1903 A 2021 - LADO ÍMPAR SETOR 
INSTITUCIONAL - 76872-861 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA
Relatório formal dispensado.
Trata-se de ação de reparação por danos materiais, em que o autor 
Valter Silva dos Santos é representado por JOSE CARLOS SILVA, 
por meio de instrumento próprio (Procuração Pública).
Como é cediço, nos Juizados Especiais Cíveis não há a possibilidade 
de a parte ser representada por terceiro em virtude da necessidade 
de comparecimento pessoal em todos os atos do processo, em 
atenção ao disposto nos artigos 8º e 9º da Lei nº. 9.099/95, bem 
como na Jurisprudência vigente. 
Há entendimento pacificado nesse sentido. Vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO DE PESSOA FÍSICA. 
IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA DE O AUTOR 
SER REPRESENTADO POR PROCURADOR NOS JUIZADOS. 
ART. 8º, § 1º, INC. I E ART. 9º, “CAPUT” DA LEI Nº 9.099/95, 
QUE VEDA A REPRESENTAÇÃO DA PESSOA FÍSICA, PELA 
NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO PESSOAL DA PARTE. 
AUTORA QUE POSTULA EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO, 

O QUE É VEDADO PELO ART. 6º DO CCB. EXTINÇÃO DO 
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM BASE NO 
ART. 51, INC. IV, DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. 
(Recurso Cível Nº 71005110937, Terceira Turma Recursal Cível, 
Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 
29/01/2015) (TJ-RS - Recurso Cível: 71005110937 RS , Relator: 
Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 29/01/2015, Terceira 
Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 
03/02/2015).
PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO. PESSOA 
FÍSICA. OUTORGA DE PROCURAÇÃO POR ESCRITURA 
PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE NO SISTEMA DOS JUIZADOS. 
NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO PESSOAL DA 
PARTE, CONFORME ART. 9º DA LEI Nº 9.099/95. EXTINÇÃO 
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM BASE 
NO ART. 51, INC. I, DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO PROVIDO. 
(Recurso Cível Nº 71003815172, Segunda Turma Recursal Cível, 
Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, 
Julgado em 08/05/2013) (TJ-RS - Recurso Cível: 71003815172 RS 
, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de Julgamento: 
08/05/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 
Diário da Justiça do dia 10/05/2013).
Como no caso da autora, não é possível que se aplique a 
pessoalidade, pois ela intenta expressamente se fazer representar 
por terceira pessoa em juízo, decorre logicamente que a demanda 
não pode tramitar perante a Justiça Especializada, urgindo que 
o litígio seja resolvido perante o Juízo Cível, onde se admite a 
sobredita representação. 
Posto isso, declaro-me INCOMPETENTE para processar e julgar 
o feito e, tendo em vista a inadmissibilidade do procedimento no 
âmbito do Juizado Especial, julgo extinto o processo, sem o exame 
do mérito, nos termos da Lei 9.099/95 . 
P.R.I.
Após, arquivem-se os autos.
CUMPRA-SE SERVINDO A PRESENTE COMO COMUNICAÇÃO/
MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Ariquemes – RO; data e horário registrados no sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

7016308-36.2019.8.22.0002
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: ROSELY NICOLAU DE SALES SILVA CPF nº 
670.966.032-04, RUA TANGARÁ 494, - DE 453/454 AO FIM JARDIM 
DAS PALMEIRAS - 76876-622 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JEFERSON EVANGELISTA DIAS 
OAB nº RO9852, ANA LIDIA VALADARES OAB nº RO9975
EXECUTADO: ELIANA CONCEICAO DA SILVA CPF nº 
017.279.802-71, RUA SANTO ANTÔNIO 1026, - ATÉ 1133/1134 
SÃO GERALDO - 76877-190 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Recebo a Inicial.
Trata-se de Execução de Título Extrajudicial cujo rito prevê a 
realização de audiência de conciliação, nos termos do art. 53, § 1º 
da Lei 9.099/95.
Ocorre que a audiências de conciliação a que se refere o artigo 
citado, é realizada perante o Centro de Conciliação (CEJUSC), 
o qual detém pauta extensa em razão de acumular audiências 
de conciliações de todas as Varas Cíveis e ainda, deste Juizado 
Especial. Com isso, a pauta de audiências tem se projetado para 4 
ou 5 meses, o que tem comprometido o princípio da celeridade que 
norteia o sistema dos Juizados Especiais.
Como referida audiência se presta apenas e tão somente a 
negociar débitos e parcelamentos e isso pode perfeitamente ser 
feito por escrito, não se vislumbra imprescindibilidade de realização 
desta audiência. Ademais, de acordo com os artigos 5º e 6º da Lei 
9.099/95, “o Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 
as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial 
valor às regras de experiência comum ou técnica”, e “adotará em 
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cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo 
aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum”.Logo, no 
caso em tela, a realização de audiência de conciliação se mostra 
prejudicial às partes, à medida em que o processo ficará 4 ou 5 
meses paralisado, aguardando apenas a realização de audiência, 
quando as partes podem, caso tenham interesse, apresentar 
propostas de pagamento e parcelamento por escrito, resolvendo a 
lide em tempo infinitamente menor. Diante disso, deixo de designar 
a audiência de conciliação e determino apenas a realização de atos 
executórios, com penhora, avaliação e/ou descrição de bens que 
guarnecem a residência do(a) executado(a) e intimação para tomar 
conhecimento do presente procedimento e de eventual penhora.
A CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO(A) EXECUTADO(A) deve ser 
feita no endereço constante na petição inicial em anexo para no 
prazo de 3 (três) dias pagar a dívida com os juros e encargos ou 
opor embargos em 15 (quinze) dias, contados esse último de sua 
intimação, independentemente de penhora, depósito ou caução. 
Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o 
Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens e a sua 
avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, 
na mesma oportunidade, a executada. O(a) executado(a), no 
mesmo prazo dos embargos, se reconhecer o crédito do(a) 
exequente, poderá requerer, desde que pago 30% do valor da 
execução, o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas 
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% de ao 
mês (art. 916 CPC). Se a penhora recair sobre bem imóvel, intime-
se o cônjuge do(a) executado(a) para tomar conhecimento, bem 
como o(a) exequente para providenciar a respectiva averbação no 
registro imobiliário, mediante a apresentação de certidão de inteiro 
teor do ato, independentemente de mandado judicial.
Caso não sejam encontrados bens móveis e imóveis livres e 
desembaraçados, o Oficial deverá proceder a penhora dos bens 
que guarnecem a residência ou estabelecimento do devedor, desde 
que não sejam de primeira utilidade. CASO NECESSÁRIO, FICA 
DESDE JÁ AUTORIZADO EVENTUAL ARROMBAMENTO (O 
ART. 846 DO CPC) E/OU AUXILIO DE FORÇA POLICIAL (ART. 
846, §2º DO CPC) SERVINDO O PRESENTE MANDADO DE 
OFÍCIO REQUISITÓRIO. No caso do(a) executado(a) não aceitar o 
encargo de fiel depositário, deverá proceder à penhora e remoção 
imediata do bem, ficando o(a) exequente como depositário. 
Caso a diligência do Oficial de Justiça seja negativa, no sentido 
de não localizar o devedor para citação e/ou não localizar bens 
passíveis de penhora, fica determinado ao cartório do Juizado que 
proceda ao imediato arquivamento do feito, independentemente de 
nova de deliberação judicial, nos exatos termos do artigo 53 §4º da 
Lei 9.099/95.16:29
CUMPRA-SE SERVINDO O PRESENTE COMO MANDADO/
OFÍCIO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA DE CITAÇÃO/CARTA 
PRECATÓRIA.
Ariquemes, data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

Ariquemes - Juizado Especial 7013081-38.2019.8.22.0002
AUTOR: SERGIO GOMES DE OLIVEIRA CPF nº 341.120.302-15, 
RUA YACI 3789, - DE 3480/3481 AO FIM FLORES - 76876-446 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: SERGIO GOMES DE OLIVEIRA OAB 
nº RO5750, RUA FORTALEZA 2236 SETOR 03 - 76870-000 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA, FERNANDO MARTINS GONCALVES 
OAB nº AC834, RUA FORTALEZA 2236 SETOR 03 - 76870-000 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA, LEVI GUSTAVO ALVES DE FREITAS 
OAB nº RO4634, SEM ENDEREÇO
RÉUS: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON 
CNPJ nº 05.914.650/0001-66, AC ARIQUEMES, AVENIDA 
TANCREDO NEVES 1620 SETOR INSTITUCIONAL - 76870-
970 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, ENERGISA S/A CNPJ nº 
00.864.214/0001-06, JUSCELINO KUBITSCHEK 1966 SETOR 02 
- 76870-000 - ARIQUEMES - RONDÔNIA

ADVOGADOS DOS RÉUS: ENERGISA RONDÔNIA, AC 
ARIQUEMES, AVENIDA TANCREDO NEVES 1620 SETOR 
INSTITUCIONAL - 76870-970 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, 
MARCIO MELO NOGUEIRA OAB nº RO2827, RUA SALGADO 
FILHO 2686, - DE 2365/2366 A 2704/2705 SÃO CRISTOVÃO - 
76804-054 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Inicialmente importa analisar as preliminares arguidas pela 
CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A – CERON em sua 
contestação.
Preliminarmente, a requerida arguiu a prescrição sob o argumento 
de que decorreu o prazo previsto no artigo 206, § 3º IV do Código 
Civil. Ocorre que referida alegação não merece prosperar. Explico.
Conforme entendimento jurisprudencial, no caso em tela, ou seja, 
rede elétrica custeada pela parte autora incorporada ao patrimônio 
da empresa concessionária do serviço, o prazo prescricional 
aplicado é o quinquenal, disposto no artigo 206, §5º, I, do Código 
Civil (tendo-se em vista, ainda, a regra de transição):
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE REDE DE 
ELETRIFICAÇÃO RURAL. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO 
DA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA. PRESCRIÇÃO. 
PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 206 , § 5º , I DO CC/2002 
. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO MESMO DIPLOMA 
LEGAL. POSIÇÃO DO STJ FIRMADA EM JULGAMENTO DE 
RECURSO REPETITIVO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 
DE OFÍCIO, COM A MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. (TJ-PR - 
Apelação Cível AC 7250315 PR 0725031-5 (TJ-PR).
Ademais, com fulcro no art. 189 do Código Civil, o qual dispõe que 
“a pretensão nasce com a violação do direito substantivo”, o prazo 
prescricional somente começa a correr a partir da data em que os 
bens custados pelo requerente e foram incorporados ao patrimônio 
da concessionária, pois deste fato resulta a violação ao direito, no 
caso em tela, há aproximadamente três anos.
Ainda de acordo com a requerida a petição inicial é inepta porque 
não foi instruída com os documentos essenciais que comprovem 
o fato constitutivo do direito da parte requerente. Ocorre que não 
se vislumbra inépcia na inicial posto que os fatos foram deduzidos 
de forma que possibilitou a compreensão e defesa por parte da 
requerida, bem como, todos os documentos necessários para instruir 
o processo foram devidamente coligidos aos autos, a exemplo do 
projeto com carimbo de aprovação da requerida, amparando o 
alegado, especialmente para o fato de comprovar o endereço da 
propriedade rural em que foi construída a subestação, de modo 
que há inclusive pedido expresso quanto aos valores que deseja 
ser ressarcido, inexistindo qualquer irregularidade que impedisse a 
defesa da requerida ou o conhecimento do Mérito.
Assim, afasto as preliminares arguidas pela defesa e passo à 
análise do mérito.
No mérito, trata-se de pedido de obrigação de fazer c/c indenização 
por danos materiais ajuizados em face de ELETROBRAS/CERON 
– CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, e ENERGISA S.A 
tencionando o reembolso de valor despendido com a construção 
de rede elétrica em propriedade rural, bem como a formalização da 
incorporação da rede supracitada.
Segundo consta na inicial, a parte autora SÉRGIO GOMES DE 
OLIVEIRA construiu uma subestação de 10 KvA, situada na BR-
364, Km 03, Fazenda Corte Grande, Ariquemes-RO, sendo que a 
parte requerida passou a prestar manutenção na rede construída 
pela parte autora como se sua fosse, tendo ocorrido portanto, a 
incorporação da rede elétrica sem observância do disposto na 
Resolução 229/2006 da ANEEL.
Consta ainda que a parte autora construiu a subestação nos moldes 
estabelecidos pela CERON/ELETROBRAS, a qual aprovou o 
projeto e procedeu a instalação do serviço, contudo, até o momento 
não efetuou a restituição do valor dispendido para construção 
da subestação. Para comprovar o alegado juntou documentos 
conforme inicial.Citada, a requerida apresentou contestação 
requerendo em suma a improcedência da inicial sob o argumento 
de que não houve a incorporação da rede elétrica. Argumentou 
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ainda que, a parte autora não provou os fatos alegados, bem 
como, não provou ter sofrido qualquer dano material decorrente 
de ato da requerida.Ocorre que os documentos juntados com a 
inicial comprovam a construção da rede de energia elétrica na 
propriedade da parte autora e a incorporação por parte da requerida. 
Não restam dúvidas de que a requerida se beneficiou da estrutura 
construída pela parte autora para o fornecimento de energia elétrica 
na região onde reside. De outro lado, a requerida nada provou. 
Suas alegações vieram aos autos destituídas de provas, de modo 
que não há como acatar o alegado. Seja como for, a requerida 
passou a gerir a rede elétrica construída pela parte autora como 
se sua fosse, sem contudo indenizá-la pelos valores despendidos. 
Os documentos comprovam a um só tempo, que a parte autora 
construiu uma subestação de energia elétrica em sua propriedade 
rural, e que a parte requerida, após a construção incorporou a 
rede elétrica sem qualquer formalização e indenização.Assim, a 
devolução dos valores despendidos com a construção da rede de 
energia elétrica é perfeitamente cabível, visto que as instalações 
passaram a integrar o patrimônio da concessionária CERON, a qual 
explora atividade lucrativa.Portanto, esta tem o dever de indenizar 
a parte autora, pena de enriquecimento sem causa, especialmente 
porque restou comprovado nos autos que a parte autora arcou com 
todos os custos para elaboração de projeto e construção de rede 
elétrica na zona rural e a requerida incorporou referida rede sem 
indenizar a parte autora ou formalizar a incorporação.Atualmente 
a Jurisprudência do reconhece o direito à indenização:“Restituição 
de valores. Rede elétrica rural. Construção. Recursos particulares. 
Apropriação pela concessionária. Prescrição quinquenal. Ação 
procedência. Valor. Reparação integral. É de cinco anos o prazo 
de prescrição para o ressarcimento de valores dispendidos na 
construção de rede particular de energia elétrica apropriada pela 
concessionária de serviço público para expansão de programa 
de eletrificação de propriedades rurais. É devido o ressarcimento 
dos valores gastos pelo particular para construção de rede rural 
particular de energia elétrica se ocorrer a incorporação desta pela 
concessionária pública do serviço de energia elétrica, cujo valor deve 
ser pago devidamente corrigido e com juros de mora, em função 
da vigência em nosso sistema do princípio da reparação integral” 
(TJRO, Apelação 01003969720088220007, Rel. Des. Marcos 
Alaor D. Grangeia, j. em 19/10/2011). “CERON. CONSTRUÇÃO 
DE REDE ELÉTRICA RURAL. RECURSOS PARTICULARES. 
DEVER DA CONCESSIONÁRIA RESTITUIR INTEGRALMENTE 
O VALOR” (TJRO, Turma Recursal de Porto Velho; Recurso 
Inominado n° 1001703-31.2012.8.22.0004, Relatora Juíza Euma 
Mendonça Tourinho, j. em 08.10.2014).
Assim, ante o consolidado entendimento jurisprudencial e 
considerando-se que a CERON não impugnou especificamente 
as alegações da parte autora, restou evidenciada a sua 
responsabilidade de incorporar a subestação em seu patrimônio 
em razão da natureza do serviço público, e consequentemente, 
o dever de indenizar a parte autora pelas despesas de aquisição 
e instalação da rede elétrica, urgindo analisar apenas o quantum 
devido.De acordo com o art. 3º da Resolução Normativa N° 
229, de 8 de agosto de 2006, “as redes particulares que não 
dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma 
desta Resolução, deverão ser incorporadas ao patrimônio da 
respectiva concessionária ou permissionária de distribuição que, a 
partir da efetiva incorporação, se responsabilizará pelas despesas 
de operação e manutenção de tais redes”. Nos termos do § 1° 
do art. 9º da Resolução, para obter o valor do ressarcimento ao 
proprietário da rede particular, a concessionária ou permissionária 
de distribuição deverá: I - calcular o encargo de responsabilidade 
da concessionária ou permissionária de acordo com as regras 
vigentes à época da construção da rede; II - utilizar a Tarifa Fiscal 
estabelecida no § 2° deste artigo, atualizado-a anualmente por 
meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA; 
e III - calcular o valor do ressarcimento ao proprietário da rede 
particular, considerando a depreciação dos ativos, por meio de 
fórmula própria.

Como visto, a Resolução determina que o valor da indenização leve 
em conta o valor vigente à época da construção da subestação, 
com atualização pelo índice do IPCA. Ocorre que a determinação 
da ANEEL não vincula o Judiciário e se presta meramente a 
regulamentar a questão no âmbito administrativo. Dessa forma, a 
CERON/ELETROBRAS deve se nortear pela Resolução 229/06 da 
ANEEL para de forma administrativa, apurar, calcular e indenizar 
aqueles que construíram redes elétricas/subestações que foram 
incorporadas pela concessionária.
No entanto, caso a concessionária de energia não promova a 
indenização com base nos critérios da ANEEL, cabe à parte 
promover ação judicial para que no bojo do processo judicial, seja 
apurado o valor.
Os documentos juntados demonstram que na época da construção 
da subestação a parte autora realizou e pagou por um projeto de 
engenharia, bem como, todos os gastos inerentes a construção da 
rede elétrica.
Ora, se a energia foi fornecida na região, é óbvio que o projeto 
elétrico foi executado e a subestação foi construída. É público 
e notório que o Governo Federal expandiu o fornecimento da 
energia elétrica para a zona rural há pouco tempo, de modo que 
há 08, 10 anos, os proprietários de imóveis rurais que queriam 
ter acesso à energia elétrica precisavam, com recursos próprios, 
construir subestações em suas propriedades e imediações, a fim 
de assegurar o fornecimento de energia elétrica.
Dessa forma, os documentos juntados na inicial corroboram esse 
conhecimento público, qual seja, que a parte autora fez um projeto, 
executou o mesmo e construiu uma subestação para ter acesso à 
energia, a qual foi efetivamente fornecida. 
Por fim, a parte autora foi diligente em juntar orçamento 
demonstrando os valores gastos para a construção de sua 
subestação. A CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A - 
CERON teve acesso a esses documentos e os impugnou de 
forma genérica. Do mesmo modo, a CENTRAIS ELÉTRICAS 
DE RONDÔNIA S/A - CERON não juntou NENHUM documento 
demonstrando que o orçamento/projeto está equivocado ou fora 
da realidade.
Por tudo isso, fixo o dano material no valor do orçamento juntado 
na inicial. Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado para 
condenar a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A – CERON 
e ENERGISA S.A a indenizar a parte autora SÉRGIO GOMES DE 
OLIVEIRA no importe de R$27.729,22 (vinte sete mil setecentos e 
vinte nove reais e vinte dois centavos), a título de danos materiais, 
referente às despesas comprovadas com a construção da rede 
particular de energia elétrica em sua propriedade, cujos valores 
deverão ser acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e 
correção monetária a partir da citação válida, bem como, determino 
que a CERON/ELETROBRAS proceda à incorporação da referida 
rede elétrica ao patrimônio da concessionária.
Sem honorários e sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se a requerida para efetuar o pagamento no prazo de 15 
(quinze) dias sob pena de acréscimo de 10% conforme art. 523, § 
3º do CPC. 
Transitada em julgado, sem o cumprimento voluntário da sentença 
e caso requerido pela parte autora, inicie-se a execução.
Se nada for requerido, arquive-se o feito.
Cumpra-se servindo-se a presente Decisão como Mandado/
Ofício/Carta de Intimação/Carta Precatória/Notificação para seu 
cumprimento.
Ariquemes/RO; data e horário registrados pelo sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - 7013369-83.2019.8.22.0002
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AUTOR: HELDER PEREIRA BEZERRA CPF nº 142.867.182-04, 
ROD BR 364, LC 85, LT 03, GB 15, KM 04 S/N ZONA RURAL - 
76863-000 - RIO CRESPO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ANDREAN CESAR FILGUEIRAS DE 
NORMANDES OAB nº RO6660, AVENIDA TANCREDO NEVES 
2729 SETOR 03 - 76870-525 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, 
ADEMIR KRUMENAUR OAB nº RO7001, SEM ENDEREÇO
RÉUS: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON CNPJ nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA JUSCELINO 
KUBITSCHEK 1966, - DE 1560 A 1966 - LADO PAR SETOR 02 
- 76873-238 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, ENERGISA S/A CNPJ 
nº 00.864.214/0001-06, AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 
1966, - DE 1560 A 1966 - LADO PAR SETOR 02 - 76873-238 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS RÉUS: ENERGISA RONDÔNIA, AVENIDA 
JUSCELINO KUBITSCHEK 1966, - DE 1560 A 1966 - LADO PAR 
SETOR 02 - 76873-238 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, MARCIO 
MELO NOGUEIRA OAB nº RO2827, RUA SALGADO FILHO 2686, 
- DE 2365/2366 A 2704/2705 SÃO CRISTOVÃO - 76804-054 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Inicialmente importa analisar as preliminares arguidas pela 
CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A – CERON em sua 
contestação.
Preliminarmente, a requerida arguiu que o Juizado Especial 
seria incompetente para analisar tal feito devido à necessidade 
de realização de perícia técnica com formulação de quesitos das 
partes e assistente técnico para o correto deslinde do feito, contudo, 
verifico improceder.
Por força da legislação aplicável, o Juizado Especial está proibido de 
realizar provas técnicas de maior complexidade. Ademais, no caso 
em tela não parece haver necessidade de realização desse tipo de 
prova/perícia, ao passo que subsistem outros meios probatórios 
capazes de resolver a questão, tais como provas documentais e 
testemunhais de modo que a perícia não afigura-se essencial. 
A requerida arguiu ainda a prescrição sob o argumento de que 
decorreu o prazo previsto no artigo 206, § 3º IV do Código Civil. 
Ocorre que referida alegação não merece prosperar. Explico.
Conforme entendimento jurisprudencial, no caso em tela, ou seja, 
rede elétrica custeada pela parte autora incorporada ao patrimônio 
da empresa concessionária do serviço, o prazo prescricional 
aplicado é o quinquenal, disposto no artigo 206, §5º, I, do Código 
Civil (tendo-se em vista, ainda, a regra de transição):
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE REDE DE 
ELETRIFICAÇÃO RURAL. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO 
DA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA. PRESCRIÇÃO. 
PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 206 , § 5º , I DO CC/2002 
. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO MESMO DIPLOMA 
LEGAL. POSIÇÃO DO STJ FIRMADA EM JULGAMENTO DE 
RECURSO REPETITIVO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 
DE OFÍCIO, COM A MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. (TJ-PR - 
Apelação Cível AC 7250315 PR 0725031-5 (TJ-PR).
Ademais, com fulcro no art. 189 do Código Civil, o qual dispõe que 
“a pretensão nasce com a violação do direito substantivo”, o prazo 
prescricional somente começa a correr a partir da data em que os 
bens custados pelo requerente e foram incorporados ao patrimônio 
da concessionária, pois deste fato resulta a violação ao direito, no 
caso em tela, há aproximadamente três anos.
De igual modo suscitou a ilegitimidade da parte autora sob o 
fundamento de que a parte autora não comprovou ter custeado 
a rede elétrica discutida nos autos. Bem como arguiu carência 
de ação por falta de interesse de agir da parte autora, haja vista 
não ter esgotado todas as vias administrativas junto à requerida. 
Ocorre que essas alegações se confundem com o mérito pois 
tratam-se de alegações fáticas que dependem de análise 
probatória. Por fim, quanto à ilegitimidade passiva da Energisa S/A 
a questão não merece acolhimento. Segundo consta na defesa, 
os prejuízos materiais reclamados pela parte autora são oriundos 
de relação jurídica originária com a empresa CERON, de modo 

que a ENERGISA não poderia responder por dívidas contraídas 
por terceira pessoa, a qual encontra-se inadimplida. Ocorre que 
não procede tal argumento, porque resta claro que a ENERGISA 
não é terceiro estranho à relação jurídica processual que deu 
origem ao prejuízo material à parte autora. A arguição serve de 
mero subterfúgio para honrar com os compromissos financeiros 
assumidos pela CERON. Como é cediço, houve legítima aquisição 
da empresa anterior por parte da ENERGISA e, portanto, admite-
se que haja constrição de valores dessa sucessora, em caso de 
procedência do pedido inicial, para que o consumidor tenha seu 
crédito solvido, já que vigora regra processual no sentido de que “as 
partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral 
do mérito, incluída a atividade satisfativa” - artigo 4º do CPC.
Assim, afasto as preliminares arguidas pela defesa e passo à 
análise do mérito.
No mérito, trata-se de pedido de obrigação de fazer c/c indenização 
por danos materiais ajuizados em face de ELETROBRAS/CERON 
– CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, e ENERGISA S.A 
tencionando o reembolso de valor despendido com a construção 
de rede elétrica em propriedade rural, bem como a formalização da 
incorporação da rede supracitada.
Segundo consta na inicial, a parte autora HELDER PEREIRA 
BEZERRA construiu uma subestação de 05 KvA, situada na Rodovia 
BR 364, LC 85, LT 03, GB 15, KM 04, Zona Rural, CEP: 76.863-
000, na Cidade de Rio Crespo-RO, sendo que a parte requerida 
passou a prestar manutenção na rede construída pela parte autora 
como se sua fosse, tendo ocorrido portanto, a incorporação da rede 
elétrica sem observância do disposto na Resolução 229/2006 da 
ANEEL.
Consta ainda que a parte autora construiu a subestação nos moldes 
estabelecidos pela CERON/ELETROBRAS, a qual aprovou o 
projeto e procedeu a instalação do serviço, contudo, até o momento 
não efetuou a restituição do valor dispendido para construção 
da subestação. Para comprovar o alegado juntou documentos 
conforme inicial.
Citada, a requerida apresentou contestação requerendo em suma 
a improcedência da inicial sob o argumento de que não houve 
a incorporação da rede elétrica. Argumentou ainda que, a parte 
autora não provou os fatos alegados, bem como, não provou ter 
sofrido qualquer dano material decorrente de ato da requerida.
Ocorre que os documentos juntados com a inicial comprovam a 
construção da rede de energia elétrica na propriedade da parte 
autora e a incorporação por parte da requerida. Não restam 
dúvidas de que a requerida se beneficiou da estrutura construída 
pela parte autora para o fornecimento de energia elétrica na região 
onde reside. 
De outro lado, a requerida nada provou. Suas alegações vieram 
aos autos destituídas de provas, de modo que não há como acatar 
o alegado. 
Seja como for, a requerida passou a gerir a rede elétrica construída 
pela parte autora como se sua fosse, sem contudo indenizá-la 
pelos valores despendidos. Os documentos comprovam a um só 
tempo, que a parte autora construiu uma subestação de energia 
elétrica em sua propriedade rural, e que a parte requerida, após a 
construção incorporou a rede elétrica sem qualquer formalização e 
indenização.
Assim, a devolução dos valores despendidos com a construção 
da rede de energia elétrica é perfeitamente cabível, visto que as 
instalações passaram a integrar o patrimônio da concessionária 
CERON, a qual explora atividade lucrativa.
Portanto, esta tem o dever de indenizar a parte autora, pena 
de enriquecimento sem causa, especialmente porque restou 
comprovado nos autos que a parte autora arcou com todos os custos 
para elaboração de projeto e construção de rede elétrica na zona 
rural e a requerida incorporou referida rede sem indenizar a parte 
autora ou formalizar a incorporação.Atualmente a Jurisprudência 
do reconhece o direito à indenização:“Restituição de valores. Rede 
elétrica rural. Construção. Recursos particulares. Apropriação pela 
concessionária. Prescrição quinquenal. Ação procedência. Valor. 
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Reparação integral. É de cinco anos o prazo de prescrição para 
o ressarcimento de valores dispendidos na construção de rede 
particular de energia elétrica apropriada pela concessionária de 
serviço público para expansão de programa de eletrificação de 
propriedades rurais. É devido o ressarcimento dos valores gastos 
pelo particular para construção de rede rural particular de energia 
elétrica se ocorrer a incorporação desta pela concessionária 
pública do serviço de energia elétrica, cujo valor deve ser pago 
devidamente corrigido e com juros de mora, em função da vigência 
em nosso sistema do princípio da reparação integral” (TJRO, 
Apelação 01003969720088220007, Rel. Des. Marcos Alaor D. 
Grangeia, j. em 19/10/2011). “CERON. CONSTRUÇÃO DE REDE 
ELÉTRICA RURAL. RECURSOS PARTICULARES. DEVER DA 
CONCESSIONÁRIA RESTITUIR INTEGRALMENTE O VALOR” 
(TJRO, Turma Recursal de Porto Velho; Recurso Inominado n° 
1001703-31.2012.8.22.0004, Relatora Juíza Euma Mendonça 
Tourinho, j. em 08.10.2014).
Assim, ante o consolidado entendimento jurisprudencial e 
considerando-se que a CERON não impugnou especificamente 
as alegações da parte autora, restou evidenciada a sua 
responsabilidade de incorporar a subestação em seu patrimônio 
em razão da natureza do serviço público, e consequentemente, 
o dever de indenizar a parte autora pelas despesas de aquisição 
e instalação da rede elétrica, urgindo analisar apenas o quantum 
devido.
De acordo com o art. 3º da Resolução Normativa N° 229, de 8 
de agosto de 2006, “as redes particulares que não dispuserem 
de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma desta 
Resolução, deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva 
concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir 
da efetiva incorporação, se responsabilizará pelas despesas 
de operação e manutenção de tais redes”. Nos termos do § 1° 
do art. 9º da Resolução, para obter o valor do ressarcimento ao 
proprietário da rede particular, a concessionária ou permissionária 
de distribuição deverá: I - calcular o encargo de responsabilidade 
da concessionária ou permissionária de acordo com as regras 
vigentes à época da construção da rede; II - utilizar a Tarifa Fiscal 
estabelecida no § 2° deste artigo, atualizado-a anualmente por 
meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA; 
e III - calcular o valor do ressarcimento ao proprietário da rede 
particular, considerando a depreciação dos ativos, por meio de 
fórmula própria.
Como visto, a Resolução determina que o valor da indenização leve 
em conta o valor vigente à época da construção da subestação, 
com atualização pelo índice do IPCA. Ocorre que a determinação 
da ANEEL não vincula o Judiciário e se presta meramente a 
regulamentar a questão no âmbito administrativo. Dessa forma, a 
CERON/ELETROBRAS deve se nortear pela Resolução 229/06 da 
ANEEL para de forma administrativa, apurar, calcular e indenizar 
aqueles que construíram redes elétricas/subestações que foram 
incorporadas pela concessionária.
No entanto, caso a concessionária de energia não promova a 
indenização com base nos critérios da ANEEL, cabe à parte 
promover ação judicial para que no bojo do processo judicial, seja 
apurado o valor.
Os documentos juntados demonstram que na época da construção 
da subestação a parte autora realizou e pagou por um projeto de 
engenharia, bem como, todos os gastos inerentes a construção da 
rede elétrica.
Ora, se a energia foi fornecida na região, é óbvio que o projeto 
elétrico foi executado e a subestação foi construída. É público 
e notório que o Governo Federal expandiu o fornecimento da 
energia elétrica para a zona rural há pouco tempo, de modo que 
há 08, 10 anos, os proprietários de imóveis rurais que queriam 
ter acesso à energia elétrica precisavam, com recursos próprios, 
construir subestações em suas propriedades e imediações, a fim 
de assegurar o fornecimento de energia elétrica.Dessa forma, os 
documentos juntados na inicial corroboram esse conhecimento 
público, qual seja, que a parte autora fez um projeto, executou o 

mesmo e construiu uma subestação para ter acesso à energia, a 
qual foi efetivamente fornecida. Por fim, a parte autora foi diligente 
em juntar orçamento demonstrando os valores gastos para a 
construção de sua subestação. A CENTRAIS ELÉTRICAS DE 
RONDÔNIA S/A - CERON teve acesso a esses documentos e 
os impugnou de forma genérica. Do mesmo modo, a CENTRAIS 
ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A - CERON não juntou NENHUM 
documento demonstrando que o orçamento/projeto está equivocado 
ou fora da realidade.
Por tudo isso, fixo o dano material no valor do orçamento juntado 
na inicial. Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado para 
condenar a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A – CERON 
e ENERGISA S.A a indenizar a parte autora HELDER PEREIRA 
BEZERRA no importe de R$ 20.663,71 (vinte mil seiscentos e 
sessenta e três reais e setenta e um centavos), a título de danos 
materiais, referente às despesas comprovadas com a construção 
da rede particular de energia elétrica em sua propriedade, cujos 
valores deverão ser acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao 
mês e correção monetária a partir da citação válida, bem como, 
determino que a CERON/ELETROBRAS proceda à incorporação 
da referida rede elétrica ao patrimônio da concessionária.
Sem honorários e sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se a requerida para efetuar o pagamento no prazo de 15 
(quinze) dias sob pena de acréscimo de 10% conforme art. 523, § 
3º do CPC. 
Transitada em julgado, sem o cumprimento voluntário da sentença 
e caso requerido pela parte autora, inicie-se a execução.
Se nada for requerido, arquive-se o feito.
Cumpra-se servindo-se a presente Decisão como Mandado/
Ofício/Carta de Intimação/Carta Precatória/Notificação para seu 
cumprimento.
Ariquemes/RO; data e horário registrados pelo sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - 7013483-22.2019.8.22.0002
AUTOR: UILLIAN PENA DE SOUZA CPF nº 804.302.522-34, RUA 
LISBOA 5464, TEL. 99360-3160 RESIDENCIAL ALVORADA - 
76875-516 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ADVOGADO DO AUTOR: 
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON CNPJ nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA JUSCELINO 
KUBITSCHEK 2032, - DE 2044 A 2236 - LADO PAR SETOR 
04 - 76873-494 - ARIQUEMES - RONDÔNIAADVOGADO DO 
REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de ação interposta por UILLIAN PENA DE SOUZA em 
face de CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A e ENERGISA 
S.A.
Segundo consta na inicial, no dia 18/09/2019 a parte autora solicitou 
junto a requerida a ligação da unidade consumidora. Todavia, 
inobstante tenha decorrido o prazo estipulado pela requerida no 
dia 23/09/2019, o serviço não foi realizado.
Assim, como a ligação de energia elétrica na residência da parte 
autora apresentava prazo final o dia 23/09/2019 e até o dia 
24/09/2019 não havia sido realizado a prestação de serviços, 
ingressou com a presente tencionando, via antecipação da tutela, o 
fornecimento de energia elétrica. No mérito, requereu a confirmação 
da tutela antecipada e o recebimento de indenização pelos danos 
morais sofridos em razão da ausência de prestação do serviço 
essencial de energia elétrica.
Para amparar o pedido juntou documento de identidade, protocolos, 
contrato, dentre outros.
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A requerida CERON, apesar de devidamente intimada, não 
apresentou contestação aos autos, motivo pelo qual decreto 
sua revelia.Conforme narrativa dos fatos, resta patente que a 
questão dos autos reflete uma relação de consumo, em que a 
responsabilidade do fornecedor é de natureza objetiva, somente 
dela se exonerando acaso prove que o defeito inexistiu na prestação 
de serviço, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
A responsabilidade da pessoa jurídica em face dos atos realizados 
por seus prepostos regula-se pela teoria objetiva, de forma que 
basta a prova da conduta, do dano e do nexo de causalidade para 
configurar-se o dever de indenizar.
O art. 6°, VI e VIII do CDC esclarece ser direito básico do consumidor 
a efetiva prevenção e reparação de danos a si causados, com 
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 
ônus da prova a seu favor, a critério do juiz.
No mérito, a ação é procedente.
A irregularidade da conduta adota pela requerida é evidente, em 
especial pelo fato de privar a parte autora de utilizar-se de serviço 
essencial de fornecimento de energia elétrica o qual só é possível 
através de contrato sinalagmático junto a requerida que detêm a 
qualidade de distribuidora do serviço de energia elétrica.
Com efeito, a CERON não apresentou contestação e como no 
direito consumerista vigora a inversão do ônus da prova, cabia 
à CERON provar que a residência da parte autora não preenche 
os requisitos necessários para receber o fornecimento de energia 
elétrica, bem como os serviços foram prestados de forma e nos 
prazos estipulados em lei, o que não se verificou nos autos.
Nos termos do parágrafo XVII do artigo 2º da Resolução 414/2010 
da ANEEL consumidor é toda “pessoa física ou jurídica, de 
direito público ou privado, legalmente representada, que solicite 
o fornecimento, a contratação de energia ou o uso do sistema 
elétrico à distribuidora, assumindo as obrigações decorrentes 
deste atendimento à(s) sua(s) unidade(s) consumidora(s), segundo 
disposto nas normas e nos contratos”.
Portanto a parte autora é parte legítima para pleitear o fornecimento 
de energia elétrica em sua residência e por conseguinte, por força 
do parágrafo XXV do mesmo artigo, a requerida é “agente titular de 
concessão ou permissão federal para prestar o serviço público de 
distribuição de energia elétrica”.
Quanto ao prazo para atender o pedido de fornecimento de energia 
elétrica o artigo 31 da resolução supracitada dispõe o seguinte:
Art. 31. A ligação de unidade consumidora deve ser efetuada de 
acordo com os prazos máximos a seguir fixados:
I - 2 (dois) dias úteis para unidade consumidora do grupo B, 
localizada em área urbana;
II - 5 (cinco) dias úteis para unidade consumidora do grupo B, 
localizada em área rural; e
III - 7 (sete) dias úteis para unidade consumidora do grupo A.
Parágrafo único. Os prazos fixados neste artigo devem ser contados 
a partir da data da aprovação das instalações e do cumprimento 
das demais condições regulamentares pertinentes.
Por outro lado, o artigo 27 da mesma resolução prevê a 
obrigatoriedade da distribuidora em cientificar o interessado quanto 
necessidade de se fazer adequações para iniciar o fornecimento 
de energia elétrica. 
Como a requerida não realizou a vistoria pretendida pela parte 
autora, tem-se que não há adequação necessária a ser realizada 
pela autora.Portanto, é certo o direito da parte autora em ter 
garantido o fornecimento de energia elétrica em sua residência por 
tratar-se de serviço essencial e por não ter a requerida demonstrado 
nos autos qualquer impedimento que pudesse se sobrepor a 
esse direito.No tocante ao DANO MORAL face a ausência do 
fornecimento de energia elétrica, verifico que o pedido merece ser 
acolhido.Os documentos juntados com a inicial evidenciam que a 
autora protocolizou requerimento junto a requerida para que fosse 
instalada unidade consumidora em sua residência, no entanto, esses 
mesmos documentos atestam que a autora permaneceu por vários 
dias sem energia elétrica, tendo o fornecimento sido estabelecido 
somente por ocasião da decisão que antecipou os efeitos da tutela.

Portanto, a conduta da requerida restou amplamente demonstrada 
nos autos já que sem justo motivo deixou de atender a solicitação 
da autora, deixando-a sem o fornecimento de serviço essencial.
Seja como for, a requerida teve oportunidade de se manifestar e 
impugnar as alegações expendidas pela parte autora, no entanto, 
quedou-se inerte, já que não apresentou contestação impugnando 
especificadamente o direito do autor.O dano causado pela conduta 
da requerida está comprovado por meio dos documentos juntados 
com a inicial que comprovam a ausência do fornecimento de 
energia elétrica sem justo motivo.
Independentemente dessas provas, é sabido que a falta da energia 
elétrica, gera desconforto, prejuízos econômicos e à saúde, 
constrangimentos perante vizinhos e conhecidos, chateação e 
irritação que abala toda a estrutura da pessoa e da família onde ela 
está alicerçada, dispensando assim, provas nesse sentido.
Há inclusive entendimento jurisprudencial nesse sentido. Vejamos:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA 
ELÉTRICA. PEDIDO DE LIGAÇÃO. DEMORA. DANOS MORAIS 
OCORRENTES. O autor requer indenização por danos morais 
decorrentes da demora na ligação de energia elétrica no imóvel 
por ele alugado. A solicitação foi feita em 19/10/2012 e, em que 
pese decorridos todos os prazos previstos no art. 31, da Resolução 
414/2010, os quais vão de dois a sete dias úteis do pedido, obteve 
o consumidor a diligência tão somente em 01/11/2012, em razão do 
cumprimento da medida liminar deferida nos autos. Assim, sendo o 
fornecimento de energia elétrica considerado um serviço essencial 
e, não havendo qualquer justificativa plausível para o atraso, resta 
caracterizada a falha na prestação de serviços pela demora no 
atendimento à ligação solicitada, restam caracterizados os danos 
morais pretendidos (grifado). Entretanto, o quantum indenizatório 
fixado em R$ 4.000,00 comporta redução para R$ 2.000,00, diante 
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade frente às 
circunstâncias do caso concreto, bem como para adequar-se aos 
parâmetros utilizados pelas Turmas Recursais Cíveis em casos 
análogos. RECURSO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME. (Recurso 
Cível Nº 71004737672, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 
Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 06/05/2014) (TJ-
RS - Recurso Cível: 71004737672 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, 
Data de Julgamento: 06/05/2014, Primeira Turma Recursal Cível, 
Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/05/2014).
Por fim, o nexo de causalidade entre a conduta e o dano está 
comprovado por meio dos documentos que evidenciaram que os 
danos morais sofridos pela autora foram causados pela conduta 
da CERON.
Não se discute sobre a culpa da requerida, já que nesse caso se 
aplica a teoria objetiva da culpa, expressa nos arts. 932, III e 933 
do CC. 
Mesmo que fosse o caso de se perquirir sobre a culpa, ainda assim 
seria o caso de atribuir à requerida a responsabilidade, pois os 
seus prepostos agiram com evidente negligência e imprudência ao 
procederem o corte do fornecimento de energia elétrica em razão 
de faturas inadimplidas pelo antigo inquilino.
Dessa forma, não pairam dúvidas de que a conduta da requerida 
gerou abalo moral passível de reparação.
Logo, estão presentes os elementos do dever de indenizar, quais 
sejam, a ação, o dano e o nexo de causalidade, consubstanciados 
no artigo 186 do Código Civil: “Aquele que, por ação ou omissão 
voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano 
a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 
A esse respeito, o art. 927, caput, do mesmo Diploma Legal 
dispõe acerca da obrigação de indenizar imposta àquele que agiu 
ilicitamente: “Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar 
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.
Na fixação do quantum, levo em consideração a conduta lesiva 
da requerida consistente na ausência do fornecimento de energia 
elétrica, a capacidade econômica das partes e a extensão do 
dano entendendo razoável fixar a quantia de R$ 6.000,00 (seis 
mil reais).Posto isto, confirmo a antecipação da tutela e no 
mérito julgo procedente o pedido para o fim de determinar que a 
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requerida CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. proceda 
com o necessário para garantir o fornecimento de energia elétrica 
na residência da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 
300,00 (trezentos reais) até o limite de vinte salários-mínimos. Por 
conseguinte, CONDENO a requerida CENTRAIS ELÉTRICAS DE 
RONDÔNIA S.A. a pagar em favor da parte autora o importe de 
R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, extinguindo 
o processo com resolução do mérito.Registre-se que, em ação 
indenizatória por danos morais, o termo inicial para incidência dos 
juros de mora é a data do evento danoso, em aplicação à Súmula 
54 do STJ. Já a correção monetária deve incidir desde a data do 
julgamento em que a indenização foi arbitrada, de acordo com a 
súmula 362 do STJ.
Sem custas e sem verbas honorárias.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se a parte requerida, para cumprir a determinação acima em 
15 dias pena de multa de 10% como determina o artigo 523 §1º do 
CPC em vigor.
Após o trânsito em julgado, se nada for requerido pelas partes, 
arquivem-se os autos.
Cumpra-se servindo-se a presente como Comunicação/Carta de 
Citação/Carta de Intimação/Mandado/Ofício/Carta Precatória.
Ariquemes, data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

7016311-88.2019.8.22.0002
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: ROSELY NICOLAU DE SALES SILVA CPF nº 
670.966.032-04, RUA TANGARÁ 494, - DE 453/454 AO FIM JARDIM 
DAS PALMEIRAS - 76876-622 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JEFERSON EVANGELISTA DIAS 
OAB nº RO9852, ANA LIDIA VALADARES OAB nº RO9975
EXECUTADO: JOSE CARLOS PEREIRA DA CRUZ CPF nº 
695.350.602-44, AVENIDA GUAPORÉ 5503, - LADO PAR 
COLONIAL - 76873-764 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Recebo a Inicial.
Trata-se de Execução de Título Extrajudicial cujo rito prevê a 
realização de audiência de conciliação, nos termos do art. 53, § 1º 
da Lei 9.099/95.
Ocorre que a audiências de conciliação a que se refere o artigo 
citado, é realizada perante o Centro de Conciliação (CEJUSC), 
o qual detém pauta extensa em razão de acumular audiências 
de conciliações de todas as Varas Cíveis e ainda, deste Juizado 
Especial. Com isso, a pauta de audiências tem se projetado para 4 
ou 5 meses, o que tem comprometido o princípio da celeridade que 
norteia o sistema dos Juizados Especiais.
Como referida audiência se presta apenas e tão somente a negociar 
débitos e parcelamentos e isso pode perfeitamente ser feito por 
escrito, não se vislumbra imprescindibilidade de realização desta 
audiência. 
Ademais, de acordo com os artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95, “o 
Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas 
a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às 
regras de experiência comum ou técnica”, e “adotará em cada caso 
a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins 
sociais da lei e às exigências do bem comum”.
Logo, no caso em tela, a realização de audiência de conciliação se 
mostra prejudicial às partes, à medida em que o processo ficará 4 ou 
5 meses paralisado, aguardando apenas a realização de audiência, 
quando as partes podem, caso tenham interesse, apresentar 
propostas de pagamento e parcelamento por escrito, resolvendo a 
lide em tempo infinitamente menor. Diante disso, deixo de designar 
a audiência de conciliação e determino apenas a realização de 
atos executórios, com penhora, avaliação e/ou descrição de bens 
que guarnecem a residência do(a) executado(a) e intimação para 
tomar conhecimento do presente procedimento e de eventual 

penhora.A CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO(A) EXECUTADO(A) deve 
ser feita no endereço constante na petição inicial em anexo para no 
prazo de 3 (três) dias pagar a dívida com os juros e encargos ou 
opor embargos em 15 (quinze) dias, contados esse último de sua 
intimação, independentemente de penhora, depósito ou caução. 
Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o 
Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens e a sua 
avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, 
na mesma oportunidade, a executada. O(a) executado(a), no 
mesmo prazo dos embargos, se reconhecer o crédito do(a) 
exequente, poderá requerer, desde que pago 30% do valor da 
execução, o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas 
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% de ao 
mês (art. 916 CPC). Se a penhora recair sobre bem imóvel, intime-
se o cônjuge do(a) executado(a) para tomar conhecimento, bem 
como o(a) exequente para providenciar a respectiva averbação no 
registro imobiliário, mediante a apresentação de certidão de inteiro 
teor do ato, independentemente de mandado judicial.
Caso não sejam encontrados bens móveis e imóveis livres e 
desembaraçados, o Oficial deverá proceder a penhora dos bens 
que guarnecem a residência ou estabelecimento do devedor, desde 
que não sejam de primeira utilidade. CASO NECESSÁRIO, FICA 
DESDE JÁ AUTORIZADO EVENTUAL ARROMBAMENTO (O 
ART. 846 DO CPC) E/OU AUXILIO DE FORÇA POLICIAL (ART. 
846, §2º DO CPC) SERVINDO O PRESENTE MANDADO DE 
OFÍCIO REQUISITÓRIO. No caso do(a) executado(a) não aceitar o 
encargo de fiel depositário, deverá proceder à penhora e remoção 
imediata do bem, ficando o(a) exequente como depositário. 
Caso a diligência do Oficial de Justiça seja negativa, no sentido 
de não localizar o devedor para citação e/ou não localizar bens 
passíveis de penhora, fica determinado ao cartório do Juizado que 
proceda ao imediato arquivamento do feito, independentemente de 
nova de deliberação judicial, nos exatos termos do artigo 53 §4º da 
Lei 9.099/95.16:29
CUMPRA-SE SERVINDO O PRESENTE COMO MANDADO/
OFÍCIO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA DE CITAÇÃO/CARTA 
PRECATÓRIA.
Ariquemes, data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara do Juizado Especial Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - 
7002775-44.2018.8.22.0002
EXEQUENTE: MARCO ANTONIO MARCONATO CPF nº 
096.169.438-63, RUA ALAGOAS 3806, - DE 3768/3769 A 
3915/3916 SETOR 05 - 76870-720 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ROSANA PATRICIA PEGO DE 
FREITAS OAB nº RO8286
EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A CNPJ nº 60.746.948/0960-
47, S/N, ESQ/RUA MAL. - RONDON S/N RUA XV DE NOVEMBRO 
- 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: WILSON BELCHIOR OAB nº 
AC4215
SENTENÇARelatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 
9.099/95.Trata-se de cumprimento de sentença onde fora realizado 
o pagamento do valor devido pela parte requerida por meio de 
depósito judicial (ID:24915443).
Ante o exposto, julgo extinto o processo com resolução do mérito, 
considerando a satisfação do crédito por meio do pagamento 
comprovado nos autos, fazendo-o com base no art. 924, II do 
CPC.
Por conseguinte, determino a expedição de alvará judicial em favor 
da parte autora para levantamento do valor depositado. Ato contínuo, 
intime-se, por seu advogado constituído, para acessar o documento 
via sistema PJE e providenciar a respectiva impressão.
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Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após, arquivem-se os autos, independentemente de trânsito em 
julgado.
CUMPRA-SE SERVINDO O PRESENTE COMO MANDADO/
OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA DE INTIMAÇÃO.
Ariquemes/RO, data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - 7013792-43.2019.8.22.0002
REQUERENTE: ROMULO GON SANTOS CPF nº 027.496.652-21, 
LH C 20 KM 05 ZONA RURAL - 76889-000 - CACAULÂNDIA - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ADVOGADO DO 
REQUERENTE: 
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON 
CNPJ nº 05.914.650/0001-66, 25 DE AGOSTO 4621 CENTRO - 
76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIAADVOGADO DO 
REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA, ROCHILMER MELLO DA 
ROCHA FILHO OAB nº RO635
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de ação interposta por ROMULO GON SANTOS em face 
de CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A e ENERGISA 
S.A.
Segundo consta na inicial, no dia 13/09/2019 a parte autora solicitou 
junto a requerida a ligação da unidade consumidora. Todavia, 
inobstante tenha decorrido o prazo estipulado pela requerida no 
dia 20/09/2019, o serviço não foi realizado.
Assim, como a ligação de energia elétrica na residência da parte 
autora apresentava prazo final o dia 20/09/2019 e até o dia 
30/09/2019 não havia sido realizado a prestação de serviços, 
ingressou com a presente tencionando, via antecipação da tutela, o 
fornecimento de energia elétrica. No mérito, requereu a confirmação 
da tutela antecipada e o recebimento de indenização pelos danos 
morais sofridos em razão da ausência de prestação do serviço 
essencial de energia elétrica.
Para amparar o pedido juntou documento de identidade, protocolos, 
contrato, dentre outros.
Citada a requerida pugnou pela improcedência da inicial.
Conforme narrativa dos fatos, resta patente que a questão dos 
autos reflete uma relação de consumo, em que a responsabilidade 
do fornecedor é de natureza objetiva, somente dela se exonerando 
acaso prove que o defeito inexistiu na prestação de serviço, ou a 
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
A responsabilidade da pessoa jurídica em face dos atos realizados 
por seus prepostos regula-se pela teoria objetiva, de forma que 
basta a prova da conduta, do dano e do nexo de causalidade para 
configurar-se o dever de indenizar.
O art. 6°, VI e VIII do CDC esclarece ser direito básico do consumidor 
a efetiva prevenção e reparação de danos a si causados, com 
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 
ônus da prova a seu favor, a critério do juiz.
No mérito, a ação é procedente.
A irregularidade da conduta adota pela requerida é evidente, em 
especial pelo fato de privar a parte autora de utilizar-se de serviço 
essencial de fornecimento de energia elétrica o qual só é possível 
através de contrato sinalagmático junto a requerida que detêm a 
qualidade de distribuidora do serviço de energia elétrica.Com efeito, 
a CERON apresentou contestação e como no direito consumerista, 
vigora a inversão do ônus da prova, cabia à CERON provar que a 
residência da parte autora não preenche os requisitos necessários 
para receber o fornecimento de energia elétrica, bem como os 

serviços foram prestados de forma e nos prazos estipulados em lei, 
o que não se verificou nos autos.Insta observar que o serviço de 
fornecimento de energia elétrica apenas foi realizado em razão da 
ordem judicial a pedido da parte autora via antecipação de tutela, 
face a demora da requerida em desempenhar espontaneamente a 
responsabilidade obrigacional contratual realizada entre as partes, 
de forma a demonstrar o desinteresse da requerida perante seus 
consumidores.
Nos termos do parágrafo XVII do artigo 2º da Resolução 414/2010 
da ANEEL consumidor é toda “pessoa física ou jurídica, de 
direito público ou privado, legalmente representada, que solicite 
o fornecimento, a contratação de energia ou o uso do sistema 
elétrico à distribuidora, assumindo as obrigações decorrentes 
deste atendimento à(s) sua(s) unidade(s) consumidora(s), segundo 
disposto nas normas e nos contratos”.
Portanto a parte autora é parte legítima para pleitear o fornecimento 
de energia elétrica em sua residência e por conseguinte, por força 
do parágrafo XXV do mesmo artigo, a requerida é “agente titular de 
concessão ou permissão federal para prestar o serviço público de 
distribuição de energia elétrica”.
Quanto ao prazo para atender o pedido de fornecimento de energia 
elétrica o artigo 31 da resolução supracitada dispõe o seguinte:
Art. 31. A ligação de unidade consumidora deve ser efetuada de 
acordo com os prazos máximos a seguir fixados:
I - 2 (dois) dias úteis para unidade consumidora do grupo B, 
localizada em área urbana;
II - 5 (cinco) dias úteis para unidade consumidora do grupo B, 
localizada em área rural; e
III - 7 (sete) dias úteis para unidade consumidora do grupo A.
Parágrafo único. Os prazos fixados neste artigo devem ser contados 
a partir da data da aprovação das instalações e do cumprimento 
das demais condições regulamentares pertinentes.
Por outro lado, o artigo 27 da mesma resolução prevê a 
obrigatoriedade da distribuidora em cientificar o interessado quanto 
necessidade de se fazer adequações para iniciar o fornecimento 
de energia elétrica. 
Como a requerida não realizou a vistoria pretendida pela parte 
autora, tem-se que não há adequação necessária a ser realizada 
pela autora.
Portanto, é certo o direito da parte autora em ter garantido o 
fornecimento de energia elétrica em sua residência por tratar-se de 
serviço essencial e por não ter a requerida demonstrado nos autos 
qualquer impedimento que pudesse se sobrepor a esse direito.
No tocante ao DANO MORAL face a ausência do fornecimento de 
energia elétrica, verifico que o pedido merece ser acolhido.
Os documentos juntados com a inicial evidenciam que a autora 
protocolizou requerimento junto a requerida para que fosse 
instalada unidade consumidora em sua residência, no entanto, 
esses mesmos documentos atestam que a autora permaneceu 
por vários dias sem energia elétrica, tendo o fornecimento sido 
estabelecido somente por ocasião da decisão que antecipou os 
efeitos da tutela.
Portanto, a conduta da requerida restou amplamente demonstrada 
nos autos já que sem justo motivo deixou de atender a solicitação 
da autora, deixando-a sem o fornecimento de serviço essencial.
Seja como for, a requerida teve oportunidade de se manifestar e 
impugnar as alegações expendidas pela parte autora, no entanto, 
quedou-se inerte, já que não apresentou contestação impugnando 
especificadamente o direito do autor.
O dano causado pela conduta da requerida está comprovado por 
meio dos documentos juntados com a inicial que comprovam a 
ausência do fornecimento de energia elétrica sem justo motivo.
Independentemente dessas provas, é sabido que a falta da energia 
elétrica, gera desconforto, prejuízos econômicos e à saúde, 
constrangimentos perante vizinhos e conhecidos, chateação 
e irritação que abala toda a estrutura da pessoa e da família 
onde ela está alicerçada, dispensando assim, provas nesse 
sentido.Há inclusive entendimento jurisprudencial nesse sentido. 
Vejamos:RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA 
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ELÉTRICA. PEDIDO DE LIGAÇÃO. DEMORA. DANOS MORAIS 
OCORRENTES. O autor requer indenização por danos morais 
decorrentes da demora na ligação de energia elétrica no imóvel 
por ele alugado. A solicitação foi feita em 19/10/2012 e, em que 
pese decorridos todos os prazos previstos no art. 31, da Resolução 
414/2010, os quais vão de dois a sete dias úteis do pedido, obteve 
o consumidor a diligência tão somente em 01/11/2012, em razão do 
cumprimento da medida liminar deferida nos autos. Assim, sendo o 
fornecimento de energia elétrica considerado um serviço essencial 
e, não havendo qualquer justificativa plausível para o atraso, resta 
caracterizada a falha na prestação de serviços pela demora no 
atendimento à ligação solicitada, restam caracterizados os danos 
morais pretendidos (grifado). Entretanto, o quantum indenizatório 
fixado em R$ 4.000,00 comporta redução para R$ 2.000,00, diante 
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade frente às 
circunstâncias do caso concreto, bem como para adequar-se aos 
parâmetros utilizados pelas Turmas Recursais Cíveis em casos 
análogos. RECURSO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME. (Recurso 
Cível Nº 71004737672, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 
Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 06/05/2014) 
(TJ-RS - Recurso Cível: 71004737672 RS, Relator: Pedro Luiz 
Pozza, Data de Julgamento: 06/05/2014, Primeira Turma Recursal 
Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/05/2014).
Por fim, o nexo de causalidade entre a conduta e o dano está 
comprovado por meio dos documentos que evidenciaram que os 
danos morais sofridos pela autora foram causados pela conduta 
da CERON.
Não se discute sobre a culpa da requerida, já que nesse caso se 
aplica a teoria objetiva da culpa, expressa nos arts. 932, III e 933 
do CC. 
Mesmo que fosse o caso de se perquirir sobre a culpa, ainda assim 
seria o caso de atribuir à requerida a responsabilidade, pois os 
seus prepostos agiram com evidente negligência e imprudência ao 
procederem o corte do fornecimento de energia elétrica em razão 
de faturas inadimplidas pelo antigo inquilino.
Dessa forma, não pairam dúvidas de que a conduta da requerida 
gerou abalo moral passível de reparação.
Logo, estão presentes os elementos do dever de indenizar, quais 
sejam, a ação, o dano e o nexo de causalidade, consubstanciados 
no artigo 186 do Código Civil: “Aquele que, por ação ou omissão 
voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano 
a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 
A esse respeito, o art. 927, caput, do mesmo Diploma Legal 
dispõe acerca da obrigação de indenizar imposta àquele que agiu 
ilicitamente: “Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar 
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.
Na fixação do quantum, levo em consideração a conduta lesiva 
da requerida consistente na ausência do fornecimento de energia 
elétrica, a capacidade econômica das partes e a extensão do dano, 
o qual se agravou em razão do não cumprimento da ordem judicial 
emanada nestes autos, entendendo razoável fixar a quantia de R$ 
6.000,00 (seis mil reais).
Posto isto, confirmo a antecipação da tutela e no mérito julgo 
procedente o pedido para o fim de determinar que a requerida 
CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. proceda com 
o necessário para garantir o fornecimento de energia elétrica 
na residência da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 
300,00 (trezentos reais) até o limite de vinte salários-mínimos. Por 
conseguinte, CONDENO a requerida CENTRAIS ELÉTRICAS DE 
RONDÔNIA S.A. a pagar em favor da parte autora o importe de 
R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, extinguindo o 
processo com resolução do mérito.
Registre-se que, em ação indenizatória por danos morais, o termo 
inicial para incidência dos juros de mora é a data do evento danoso, 
em aplicação à Súmula 54 do STJ. Já a correção monetária deve 
incidir desde a data do julgamento em que a indenização foi 
arbitrada, de acordo com a súmula 362 do STJ.
Sem custas e sem verbas honorárias.
Publique-se.

Registre-se.
Intime-se a parte requerida, para cumprir a determinação acima em 
15 dias pena de multa de 10% como determina o artigo 523 §1º do 
CPC em vigor.
Após o trânsito em julgado, se nada for requerido pelas partes, 
arquivem-se os autos.
Cumpra-se servindo-se a presente como Comunicação/Carta de 
Citação/Carta de Intimação/Mandado/Ofício/Carta Precatória.
Ariquemes, data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara do Juizado Especial Cível 
Av. Tancredo Neves, nº 2606, Bairro Centro, CEP 76.872-854, 
Ariquemes, RO 7008426-23.2019.8.22.0002
REQUERENTE: OSMARIO ALVES DE SOUZA JUNIOR CPF 
nº 798.650.202-97, RUA DOM PEDRO II 599, - DE 599 A 925 - 
LADO ÍMPAR MONTE CRISTO - 76877-164 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: BRYAN ERIKSON CAMARGO 
RIBEIRO OAB nº RO9490
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
Recebo a inicial nos termos da Lei 12.153/09.
Considerando os princípios informadores dos Juizados Especiais, 
notadamente a celeridade e informalidade e considerando, 
sobretudo, que no caso dos autos, a questão tratada nos autos 
é meramente de direito, sem necessidade de produção de provas 
orais, deixo de designar audiência de tentativa de conciliação, 
instrução e julgamento, posto que tal providência gerará morosidade 
ao feito sem qualquer benefício prático às partes.
Cite(m)-se e intime(m)-se a(s) parte(s) requerida(s) para que 
apresente(m) resposta no prazo de 30 dias a contar da citação/
intimação, ressaltando-se que nos termos do art. 7º da Lei 
12.153/2009 não há prazos diferenciados para a prática de nenhum 
ato processual para a Fazenda Pública no procedimento instituído 
por esta Lei.
Caso a Fazenda Pública tenha interesse em realizar a conciliação, 
determino que junte aos autos, no prazo da contestação, a proposta 
de acordo que tiver a fim de que seja submetida à parte autora ou 
seja designada audiência de conciliação para esse fim.
Caso NÃO tenha interesse ou possibilidade de acordo, determino 
que informe isso nos autos por ocasião de sua contestação a fim 
de evitar possíveis alegações de cerceamento do direito de a parte 
se conciliar.
CUMPRA-SE SERVINDO O PRESENTE COMO MANDADO/
OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA DE INTIMAÇÃO.
Ariquemes/RO, data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

7009100-98.2019.8.22.0002
EXEQUENTE: AMERICANA ARIQUEMES LTDA CNPJ nº 
10.624.802/0001-26, ALAMEDA PIQUIA 1867 SETOR 01 - 76870-
082 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DENIO FRANCO SILVA OAB nº 
RO4212
EXECUTADO: MARIA DO AMPARO PEREIRA DA SILVA CPF nº 
597.879.021-34, RUA MACAL 5249, - ATÉ 5238/5239 SETOR 09 - 
76876-234 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DECISÃO
Defiro o pedido da parte autora.
Expeça-se mandado judicial para penhora de tantos bens quantos 
bastem à satisfação do crédito.
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Caso não sejam localizados bens penhoráveis, relacione-se os 
bens da residência do(a) executado(a), conforme disposição legal 
do artigo 836 §1º do CPC em vigor.
Com a juntada do mandado aos autos, intime-se a parte autora 
para requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, 
sob pena de extinção.
CASO NECESSÁRIO, FICA DESDE JÁ AUTORIZADO EVENTUAL 
ARROMBAMENTO (O ART. 846 DO CPC) E/OU AUXILIO DE 
FORÇA POLICIAL (ART. 846, §2º DO CPC) SERVINDO O 
PRESENTE MANDADO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO.
Ariquemes/RO, data e horário certificados no sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

7016303-14.2019.8.22.0002
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: ROSEMARY APARECIDA SANTOS CPF nº 
386.793.452-53, ALAMEDA BRASÍLIA 2464, - DE 2265/2266 A 
2491/2492 SETOR 03 - 76870-510 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JEFERSON EVANGELISTA DIAS 
OAB nº RO9852, ANA LIDIA VALADARES OAB nº RO9975
EXECUTADO: NEOCILEIA MEDEIROS DE FREITAS CPF nº 
848.176.902-91, AVENIDA JAMARI 3140, HOSPITAL MONTE 
SINAI (UTI) ÁREAS ESPECIAIS 01 - 76870-018 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Recebo a Inicial.
Trata-se de Execução de Título Extrajudicial cujo rito prevê a 
realização de audiência de conciliação, nos termos do art. 53, § 1º 
da Lei 9.099/95.
Ocorre que a audiências de conciliação a que se refere o artigo 
citado, é realizada perante o Centro de Conciliação (CEJUSC), 
o qual detém pauta extensa em razão de acumular audiências 
de conciliações de todas as Varas Cíveis e ainda, deste Juizado 
Especial. Com isso, a pauta de audiências tem se projetado para 4 
ou 5 meses, o que tem comprometido o princípio da celeridade que 
norteia o sistema dos Juizados Especiais.
Como referida audiência se presta apenas e tão somente a negociar 
débitos e parcelamentos e isso pode perfeitamente ser feito por 
escrito, não se vislumbra imprescindibilidade de realização desta 
audiência. 
Ademais, de acordo com os artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95, “o 
Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas 
a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às 
regras de experiência comum ou técnica”, e “adotará em cada caso 
a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins 
sociais da lei e às exigências do bem comum”.
Logo, no caso em tela, a realização de audiência de conciliação 
se mostra prejudicial às partes, à medida em que o processo 
ficará 4 ou 5 meses paralisado, aguardando apenas a realização 
de audiência, quando as partes podem, caso tenham interesse, 
apresentar propostas de pagamento e parcelamento por escrito, 
resolvendo a lide em tempo infinitamente menor. Diante disso, 
deixo de designar a audiência de conciliação e determino apenas 
a realização de atos executórios, com penhora, avaliação e/ou 
descrição de bens que guarnecem a residência do(a) executado(a) 
e intimação para tomar conhecimento do presente procedimento e 
de eventual penhora.
A CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO(A) EXECUTADO(A) deve ser 
feita no endereço constante na petição inicial em anexo para no 
prazo de 3 (três) dias pagar a dívida com os juros e encargos ou 
opor embargos em 15 (quinze) dias, contados esse último de sua 
intimação, independentemente de penhora, depósito ou caução. 
Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o 
Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens e a sua 
avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, 
na mesma oportunidade, a executada. O(a) executado(a), no 
mesmo prazo dos embargos, se reconhecer o crédito do(a) 
exequente, poderá requerer, desde que pago 30% do valor da 

execução, o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas 
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% de ao 
mês (art. 916 CPC). Se a penhora recair sobre bem imóvel, intime-
se o cônjuge do(a) executado(a) para tomar conhecimento, bem 
como o(a) exequente para providenciar a respectiva averbação no 
registro imobiliário, mediante a apresentação de certidão de inteiro 
teor do ato, independentemente de mandado judicial.
Caso não sejam encontrados bens móveis e imóveis livres e 
desembaraçados, o Oficial deverá proceder a penhora dos bens 
que guarnecem a residência ou estabelecimento do devedor, desde 
que não sejam de primeira utilidade. CASO NECESSÁRIO, FICA 
DESDE JÁ AUTORIZADO EVENTUAL ARROMBAMENTO (O 
ART. 846 DO CPC) E/OU AUXILIO DE FORÇA POLICIAL (ART. 
846, §2º DO CPC) SERVINDO O PRESENTE MANDADO DE 
OFÍCIO REQUISITÓRIO. No caso do(a) executado(a) não aceitar o 
encargo de fiel depositário, deverá proceder à penhora e remoção 
imediata do bem, ficando o(a) exequente como depositário. 
Caso a diligência do Oficial de Justiça seja negativa, no sentido 
de não localizar o devedor para citação e/ou não localizar bens 
passíveis de penhora, fica determinado ao cartório do Juizado que 
proceda ao imediato arquivamento do feito, independentemente de 
nova de deliberação judicial, nos exatos termos do artigo 53 §4º da 
Lei 9.099/95.16:29
CUMPRA-SE SERVINDO O PRESENTE COMO MANDADO/
OFÍCIO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA DE CITAÇÃO/CARTA 
PRECATÓRIA.
Ariquemes, data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara do Juizado Especial Cível 
Av. Tancredo Neves, nº 2606, Bairro Centro, CEP 76.872-854, 
Ariquemes, RO 7001048-55.2015.8.22.0002
EXEQUENTE: IVALDO VIEIRA DA ROSA DOS SANTOS CPF 
nº 670.420.152-15, RUA PORTO VELHO 3320, SETOR 7 BNH - 
76870-774 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DILNEY EDUARDO 
BARRIONUEVO ALVES OAB nº RO301
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
De acordo com a Inicial, a parte autora pertence ao quadro da 
Polícia Civil e, obteve judicialmente o direito à implementação do 
adicional de periculosidade no patamar de 30% sobre o vencimento 
básico. A sentença foi confirmada em segundo grau, transitando 
em julgado. Inobstante isso, o requerido alterou a base de cálculo 
do adicional de periculosidade e por isso, não está cumprindo a 
obrigação que lhe fora imposta.
Desta feita, no curso do presente pedido de CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA, fora concedida tutela de urgência para determinar ao 
Estado que retomasse o pagamento do adicional ao patamar de 
30% sobre o vencimento básico, porque a verba restou suprimida 
pelo ente público, sem justo motivo.
Agora, vieram os autos conclusos em razão do pedido de expedição 
de Requisição de Pequeno Valor/Precatório. 
Contudo, inobstante o pedido apresentado, o Estado de Rondônia 
tem impetrado Mandado de Segurança em face de decisões 
liminares que foram concedidas por esta magistrada, em 
processos que tramitam neste Juizado Especial, com o mesmo 
pedido e causa de pedir: O restabelecimento do pagamento de 
adicional de periculosidade no importe de 30% sobre o vencimento 
básico em virtude de sentença de mérito transitada em julgado.
Nesse sentido, diante da impetração do mandado, a Turma 
Recursal concedeu a liminar pretendida pelo Estado de Rondônia 
e determinou a suspensão da decisão que antecipou os efeitos 
da tutela consistente no restabelecimento do pagamento do 
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adicional de periculosidade, nos moldes da sentença transitada 
em julgado.Assim, a deliberação ou ainda a concessão de liminar 
nesse momento não garantirá à parte autora a efetividade do seu 
cumprimento pois o Estado de Rondônia, seguindo o entendimento 
adotado nas demais demandas idênticas, certamente impetrará 
Mandado de Segurança.Ainda que assim não fosse, trata-se de 
demanda interposta por servidor público, onde, muito embora 
tenha o advogado distribuído as ações individualmente, é público 
e notório que possuem o mesmo pedido e causa de pedir e por 
este motivo, a decisão proferida em uma destas ações refletirá em 
relação as demais.
Desse modo, SUSPENDO o processo até o julgamento de mérito 
do Mandado de Segurança interposto pelo Estado de Rondônia, 
em demandas idênticas, inclusive patrocinadas pelo mesmo 
advogado.
Sobrevindo o julgamento e certidão de trânsito em julgado naqueles 
autos, competirá à parte autora, por seu advogado, diligenciar a 
este respeito e providenciar a juntada de tais documentos neste 
feito, comunicando o juízo para regular andamento processual.
Intimem-se as partes e, proceda-se a SUSPENSÃO do feito, para 
os devidos fins de direito.
Ariquemes – RO; data e horário registrados no sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - 7016300-59.2019.8.22.0002
REQUERENTE: AZEMIRO CORDEIRO DOS SANTOS CPF nº 
163.031.802-72, KM 04 . LINHA C 01 - 76889-000 - CACAULÂNDIA 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: EDSON LUIZ RIBEIRO 
BISSOLI OAB nº RO6464, AVENIDA GUAPORÉ, - DE 3197 A 
3599 - LADO ÍMPAR SETOR 05 - 76870-575 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA, CRISTIANE RIBEIRO BISSOLI OAB nº RO4848, 
SEM ENDEREÇO
REQUERIDOS: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON CNPJ nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA JUSCELINO 
KUBITSCHEK 1966, - DE 1560 A 1966 - LADO PAR SETOR 02 
- 76873-238 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, ENERGISA S/A CNPJ 
nº 00.864.214/0001-06, AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 
1966, - DE 1560 A 1966 - LADO PAR SETOR 02 - 76873-238 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: ENERGISA RONDÔNIA, 
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 1966, - DE 1560 A 1966 - 
LADO PAR SETOR 02 - 76873-238 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Trata-se de ação indenizatória por danos materiais ajuizada por 
Azemiro Cordeiro dos Santos, tencionando o ressarcimento de 
valores gastos com a construção de uma subestação de energia 
elétrica, que teria sido incorporada pela CERON, bem como 
obrigação de fazer de incorporar a subestação ao patrimônio da 
CERON.
Conforme consta nos documentos juntados pela parte autora, a 
subestação discutida no presente feito encontra-se localizada 
no município de Theobroma e comarca de JARU/RO, sendo que 
a parte autora pleiteia em Juízo que a CERON implemente a 
incorporação que foi feita de fato há alguns anos, procedendo a 
regularização dessa situação e efetuando a necessária restituição 
dos valores gastos para a construção da subestação.
Por qualquer ângulo que se aprecie a questão verifica-se a 
patente incompetência deste juízo para processar e julgar a causa, 
porquanto o CPC em vigor preceitua em seu artigo 53, III, “d” que 
é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita 
para ação em que se lhe exigir o cumprimento. Ademais, o mesmo 
Código dispõe em seu artigo 53, IV, “a” que é competente o foro 
do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano.Logo, 
independente de qual seja a regra aplicável, há a certeza de que 

a parte autora deveria ter direcionado sua demanda indenizatória 
para o juízo de JARU e, não para o juízo de Ariquemes, conforme foi 
feito.Portanto, a obrigação de incorporar legalmente a subestação 
e, de pagar o valor indenizatório correspondente deve ser satisfeita 
naquela Comarca. Dessa forma aplica-se o disposto no art. 4º, II da 
Lei 9.099/95 e art. 53 do Código de Processo Civil, ou seja, a ação 
deve ser aforada na Comarca onde a obrigação deve ser satisfeita, 
levando-se em consideração o local do fato para a reparação 
do respectivo dano material reclamado, que no caso compete à 
comarca de JARU/RO.
Posto isto, reconheço a INCOMPETÊNCIA deste juízo para julgar 
a causa e julgo extinto o feito sem resolução do mérito na forma do 
art. 485, I do CPC.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se e após, arquive-se.
sexta-feira, 22 de novembro de 201910 horas e 20 minutos
Márcia Cristina Rodrigues Masioli

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - 7016302-29.2019.8.22.0002
Procedimento do Juizado Especial Cível
AUTOR: AFONSO NOVAIS CAYRES CPF nº 285.258.179-
53, RUA GUAPORÉ S/N --- - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM 
- RONDÔNIAAUTOR: AFONSO NOVAIS CAYRES CPF nº 
285.258.179-53, RUA GUAPORÉ S/N --- - 76850-000 - GUAJARÁ-
MIRIM - RONDÔNIAADVOGADO DO AUTOR: JUCYARA ZIMMER 
OAB nº RO5888, SEM ENDEREÇO
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON CNPJ nº 05.914.650/0001-66, JK 1966 SETOR 02 - 76870-
000 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA, JK 1966 
SETOR 02 - 76870-000 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Recebo a Inicial.
Considerando que a CERON é uma das maiores litigadas deste 
Juizado Especial Cível e considerando que as demandas que 
envolvem o fornecimento de energia elétrica quase sempre 
envolvem causas urgentes, deixo de designar audiência específica 
para conciliação a fim de propiciar o rápido julgamento do feito e 
resolução da lide.
Considerando os princípios informadores dos Juizados Especiais, 
notadamente a celeridade e informalidade e considerando, 
sobretudo, que no caso dos autos, a questão de fato pode ser 
provada por meio de documentos, também deixo de designar 
audiência de instrução e julgamento, posto que tal providência irá 
gerar morosidade ao feito sem qualquer proveito prático, à medida 
que não há necessidade de provas testemunhais.
Assim, adoto, no caso em tela, o rito simplificado permitido pelo 
Sistema dos Juizados Especiais Cíveis como forma de prestigiar 
os princípios informadores da celeridade, economia processual e 
informalidade.
Cite-se e intime-se a CERON para que apresente resposta no 
prazo de 30 dias a contar da citação/intimação.
Caso a CERON tenha interesse em realizar a conciliação, determino 
que junte aos autos, no prazo da contestação, a proposta de 
acordo que tiver a fim de que seja submetida à parte autora ou seja 
designada audiência de conciliação para esse fim.
Caso NÃO tenha interesse ou possibilidade de acordo, determino 
que informe isso nos autos por ocasião de sua contestação a fim 
de evitar possíveis alegações de cerceamento do direito de a parte 
se conciliar, pena de seu silêncio ser interpretado como falta de 
interesse na conciliação.Caso exista pedido de DANO MORAL no 
caso em tela, as partes deverão observar se é caso de dano moral 
presumido e em caso negativo, deverão juntar declaração de suas 
testemunhas com firma reconhecida em Cartório relativamente ao 
fato constitutivo do direito que pretendem provar.
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Em todo caso, se alguma das partes tiver interesse na produção de 
provas orais, determino que se manifestem nos autos informando 
tal interesse no prazo de 15 (quinze) dias, hipótese em que o direito 
de as partes produzirem provas será devidamente assegurado. Por 
outro lado, a não manifestação das partes no prazo ora assinalado, 
será interpretada como desinteresse à produção de provas orais.
Cancele-se eventual audiência designada automaticamente pelo 
Sistema PJE, retirando-a da pauta.
Cumpra-se servindo-se a presente como Comunicação/Mandado/
Ofício/Carta Precatória/Notificação para o seu cumprimento e 
intimação da parte autora.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - 7016301-44.2019.8.22.0002
Procedimento do Juizado Especial Cível
AUTOR: MAURO KOTTWITZ CPF nº 386.791.082-00, AVENIDA 
JK 3246, - DE 2240 A 2490 - LADO PAR SETOR 06 - 76870-000 
- ARIQUEMES - RONDÔNIAAUTOR: MAURO KOTTWITZ CPF nº 
386.791.082-00, AVENIDA JK 3246, - DE 2240 A 2490 - LADO PAR 
SETOR 06 - 76870-000 - ARIQUEMES - RONDÔNIAADVOGADO 
DO AUTOR: JUCYARA ZIMMER OAB nº RO5888, SEM 
ENDEREÇO
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON CNPJ nº 05.914.650/0001-66, JK 1966 SETOR 02 - 76870-
000 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA, JK 1966 
SETOR 02 - 76870-000 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Recebo a Inicial.
Considerando que a CERON é uma das maiores litigadas deste 
Juizado Especial Cível e considerando que as demandas que 
envolvem o fornecimento de energia elétrica quase sempre 
envolvem causas urgentes, deixo de designar audiência específica 
para conciliação a fim de propiciar o rápido julgamento do feito e 
resolução da lide.
Considerando os princípios informadores dos Juizados Especiais, 
notadamente a celeridade e informalidade e considerando, 
sobretudo, que no caso dos autos, a questão de fato pode ser 
provada por meio de documentos, também deixo de designar 
audiência de instrução e julgamento, posto que tal providência irá 
gerar morosidade ao feito sem qualquer proveito prático, à medida 
que não há necessidade de provas testemunhais.
Assim, adoto, no caso em tela, o rito simplificado permitido pelo 
Sistema dos Juizados Especiais Cíveis como forma de prestigiar 
os princípios informadores da celeridade, economia processual e 
informalidade.
Cite-se e intime-se a CERON para que apresente resposta no 
prazo de 30 dias a contar da citação/intimação.
Caso a CERON tenha interesse em realizar a conciliação, determino 
que junte aos autos, no prazo da contestação, a proposta de 
acordo que tiver a fim de que seja submetida à parte autora ou seja 
designada audiência de conciliação para esse fim.
Caso NÃO tenha interesse ou possibilidade de acordo, determino 
que informe isso nos autos por ocasião de sua contestação a fim 
de evitar possíveis alegações de cerceamento do direito de a parte 
se conciliar, pena de seu silêncio ser interpretado como falta de 
interesse na conciliação.
Caso exista pedido de DANO MORAL no caso em tela, as partes 
deverão observar se é caso de dano moral presumido e em caso 
negativo, deverão juntar declaração de suas testemunhas com 
firma reconhecida em Cartório relativamente ao fato constitutivo 
do direito que pretendem provar.Em todo caso, se alguma das 
partes tiver interesse na produção de provas orais, determino que 
se manifestem nos autos informando tal interesse no prazo de 15 
(quinze) dias, hipótese em que o direito de as partes produzirem 
provas será devidamente assegurado. Por outro lado, a não 

manifestação das partes no prazo ora assinalado, será interpretada 
como desinteresse à produção de provas orais.Cancele-se 
eventual audiência designada automaticamente pelo Sistema PJE, 
retirando-a da pauta.Cumpra-se servindo-se a presente como 
Comunicação/Mandado/Ofício/Carta Precatória/Notificação para o 
seu cumprimento e intimação da parte autora.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - 7016313-58.2019.8.22.0002
REQUERENTE: GETULIO FERREIRA DA CRUZ CPF nº 
037.954.778-32, . ., LINHA C-03, KM 06, LOTE 07, GLEBA 07 . - 
76889-000 - CACAULÂNDIA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: EDSON LUIZ RIBEIRO 
BISSOLI OAB nº RO6464, AVENIDA GUAPORÉ, - DE 3197 A 
3599 - LADO ÍMPAR SETOR 05 - 76870-575 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA, CRISTIANE RIBEIRO BISSOLI OAB nº RO4848, 
SEM ENDEREÇO
REQUERIDOS: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON CNPJ nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA JUSCELINO 
KUBITSCHEK 1966, - DE 1560 A 1966 - LADO PAR SETOR 02 
- 76873-238 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, ENERGISA S/A CNPJ 
nº 00.864.214/0001-06, AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 
1966, - DE 1560 A 1966 - LADO PAR SETOR 02 - 76873-238 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: ENERGISA RONDÔNIA, 
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 1966, - DE 1560 A 1966 - 
LADO PAR SETOR 02 - 76873-238 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Intime-se a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 
dias sob pena de indeferimento, devendo para tanto proceder a 
juntada do Projeto de construção da subestação por ser documento 
imprescindível ao pedido, pena de indeferimento. 
Decorrido o prazo, faça-se a conclusão dos autos.
Intimem-se.
Cumpra-se servindo a presente como mandado/carta de intimação/
carta precatória para seu cumprimento.
sexta-feira, 22 de novembro de 2019
10 horas e 20 minutos
Márcia Cristina Rodrigues Masioli

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ariquemes - Juizado Especial
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, 
Ariquemes - RO - CEP: 76872-853 
Processo n°: 7001555-74.2019.8.22.0002
EXEQUENTE: ANTONIO MANUEL ALVES COELHO
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOAO BATISTA BATISTI - 
RO7211
EXECUTADO: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, 
FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, para ciência e manifestação 
acerca da petição do ID 32802426, no prazo de 5 (cinco) dias.
Ariquemes, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara do Juizado Especial Cível 
Av. Tancredo Neves, nº 2606, Bairro Centro, CEP 76.872-854, 
Ariquemes, RO 7015181-97.2018.8.22.0002
REQUERENTE: ROBSON KOPP DONATO CPF nº 006.147.351-
06, RUA RIO PRETO 2960, - DE 3391/3392 AO FIM BNH - 76870-
780 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
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ADVOGADO DO REQUERENTE: DILNEY EDUARDO 
BARRIONUEVO ALVES OAB nº RO301
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
Segundo consta nos autos, houve a concessão de liminar por 
ocasião do Mandado de Segurança impetrado pelo requerido, 
conforme notificação juntada no id. 28524982.
Desse modo, como o artigo 314 do Código de Processo Civil dispõe 
ser vedada a prática de qualquer ato processual, resguardados os 
atos urgentes, SUSPENDO o curso o processo até o julgamento de 
mérito do Mandado de Segurança.
Sobrevindo o julgamento e certidão de trânsito em julgado naqueles 
autos, competirá à parte autora, por seu advogado, diligenciar a 
este respeito e providenciar a juntada de tais documentos neste 
feito, comunicando o juízo para regular andamento processual.
Intimem-se as partes e, proceda-se a SUSPENSÃO do feito, para 
os devidos fins de direito.
Ariquemes – RO; data e horário registrados no sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
7003318-13.2019.8.22.0002
REQUERENTE: SEBASTIAO SILVERIO FILHO CPF nº 
303.895.691-00, LINHA C45 KM 16 LOTE 34 GLEBA 10 BR 364 - 
76870-000 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: JUCYARA ZIMMER OAB nº 
RO5888
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON 
CNPJ nº 05.914.650/0001-56, AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137 
INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA 
FILHO OAB nº RO635
Trata-se de cumprimento de sentença onde fora realizado o 
pagamento de parte do valor devido pela requerida CERON, por 
meio de depósito judicial.
Após a expedição de alvará relativamente ao montante depositado 
pela CERON, a parte autora requereu o prosseguimento do feito 
sob o fundamento de que subsiste crédito remanescente a ser 
adimplido pela requerida.
Embora a condenação ainda não tenha sido satisfeita e haja 
pedido de penhora online é o caso de intimar a parte adversa 
para comprovar o pagamento de valores aos autos, haja visa que 
milhares de processo tramitam contra a executada no âmbito do 
Juizado de modo que para melhor otimizar tais pagamentos de 
condenações, é medida mais eficaz e célere propiciar o depósito 
voluntário a aguardar a efetivação de penhora BACEN JUD.
Face o exposto, defiro o pedido da parte autora e determino que 
a requerida CERON/ENERGISA S/A seja intimada para depositar 
em juízo a quantia remanescente apontada no evento anterior, 
ou se for o caso para que justifique a impossibilidade de fazê-lo 
caso discorde quanto ao valor cobrado, devendo manifestar-se no 
prazo máximo de 10 (dez) dias, impugnando as alegações da parte 
autora, sob pena de efetivação de penhora BACEN JUD em seu 
desfavor e ulterior liberação do valor à parte autora.
Para não onerar o Cartório com a providência ora determinada, 
esta decisão será publicada no Diário de Justiça e servirá como 
intimação para a CERON/ENERGISA S/A.
Decorrido o prazo, com demonstração de pagamento nos autos, 
determino a expedição de alvará judicial em favor da parte autora e/
ou advogado habilitado para levantamento do valor depositado pela 
requerida. Ato contínuo, intime-se, por seu advogado constituído, 
para acessar o documento via sistema PJE e providenciar a 
respectiva impressão e, após faça-se conclusão dos autos para 
extinção por pagamento.
Por outro lado, decorrido o prazo, sem pagamento, certifique-se 
e faça-se conclusão para DECISÃO objetivando a solicitação de 
penhora BACEN JUD conforme já requerido pela parte autora nos 
autos.

Cumpra-se servindo-se a presente Decisão como Mandado/Ofício/
Carta Precatória/Notificação para o seu cumprimento.
Ariquemes/RO, data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

7013801-39.2018.8.22.0002
REQUERENTE: PAULO JORGE SULZBACHER CPF nº 
415.213.311-20, AV. JK 4510 BOM JESUS - 76870-000 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: DILNEY EDUARDO 
BARRIONUEVO ALVES OAB nº RO301
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
Segundo consta nos autos, houve a concessão de liminar por 
ocasião do Mandado de Segurança impetrado pelo requerido, 
conforme notificação juntada no id. 24033485.
Desse modo, como o artigo 314 do Código de Processo Civil dispõe 
ser vedada a prática de qualquer ato processual, resguardados os 
atos urgentes, SUSPENDO o curso o processo até o julgamento de 
mérito do Mandado de Segurança.
Sobrevindo o julgamento e certidão de trânsito em julgado naqueles 
autos, competirá à parte autora, por seu advogado, diligenciar a 
este respeito e providenciar a juntada de tais documentos neste 
feito, comunicando o juízo para regular andamento processual.
Intimem-se as partes e, proceda-se a SUSPENSÃO do feito, para 
os devidos fins de direito.
Ariquemes – RO; data e horário registrados no sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

7015191-44.2018.8.22.0002
EXEQUENTE: VAUELIDA PINHEIRO FERREIRA CPF nº 
000.450.132-25, RUA RIO PRETO, - DE 3391/3392 AO FIM BNH - 
76870-780 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DILNEY EDUARDO 
BARRIONUEVO ALVES OAB nº RO301
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, AVENIDA FARQUAR 2.986, PALÁCIO RIO MADEIRA - PRAÇA 
GETÚLIO VARGAS PEDRINHAS - 76801-470 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
DECISÃOSegundo consta nos autos, houve a concessão de liminar 
por ocasião do Mandado de Segurança impetrado pelo requerido.
Desse modo, como o artigo 314 do Código de Processo Civil dispõe 
ser vedada a prática de qualquer ato processual, resguardados os 
atos urgentes, SUSPENDO o curso o processo até o julgamento de 
mérito do Mandado de Segurança.
Sobrevindo o julgamento e certidão de trânsito em julgado naqueles 
autos, competirá à parte autora, por seu advogado, diligenciar a 
este respeito e providenciar a juntada de tais documentos neste 
feito, comunicando o juízo para regular andamento processual.
Intimem-se as partes e, proceda-se a SUSPENSÃO do feito, para 
os devidos fins de direito.
Ariquemes – RO; data e horário registrados no sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

7003941-77.2019.8.22.0002
EXEQUENTE: NERCI RIGON CPF nº 297.772.599-72, LINHA C 
60 sn BURAREIRO - 76870-000 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JUCYARA ZIMMER OAB nº 
RO5888
EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON 
CNPJ nº 05.914.650/0001-56, AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137 
INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
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ADVOGADO DO EXECUTADO: ENERGISA RONDÔNIA, 
ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO OAB nº RO635
DECISÃO
Trata-se de ação que tramita em face da CERON S/A, em que 
houve prolação de sentença de mérito, transitada em julgado em 
sede de primeiro grau.
Por ocasião da sentença a parte ré foi intimada para pagar o valor 
da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do artigo 
523 §1º do CPC em vigor. No entanto, decorreu esse prazo para 
pagamento voluntário.
Embora a condenação ainda não tenha sido satisfeita e haja pedido 
de penhora online é o caso de intimar a parte adversa NOVAMENTE 
para comprovar o pagamento de valores aos autos.
Pelo exposto, determino a intimação da requerida CERON S/A 
para comprovar o respectivo pagamento da condenação no prazo 
máximo de 10 (dez) dias, sob pena de efetivação de penhora 
BACEN JUD em seu desfavor e ulterior liberação do valor à parte 
autora.
Comprovada a intimação do(a) requerido(a), intime-se o(a) autor(a) 
para requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, 
pena de arquivamento do feito.
Se já houver requerimento do autor para penhora BACEN JUD, 
fica dispensada a intimação do autor e determino a conclusão dos 
autos para DECISÃO JUD’S.
Se o autor nada disser no processo, arquive-se de plano.
SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO OFÍCIO/CARTA/
MANDADO DE INTIMAÇÃO.
Ariquemes, data e horário registrados no PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

Ariquemes - 1ª Vara do Juizado Especial Cível 
7006965-16.2019.8.22.0002
REQUERENTE: GERSELITA GONSAGA DE NOVAES CPF nº 
421.125.402-20, RUA VITÓRIA-RÉGIA 2160, - ATÉ 2235/2236 
SETOR 04 - 76873-490 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ADERCIO DIAS SOBRINHO 
OAB nº RO3476, SEM ENDEREÇO
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA, SEM ENDEREÇO
Relatório dispensado na forma dos arts. 27 da Lei 12.153/09 c/c 38 
da Lei 9.099/95.
Trata-se de ação interposta em face do ESTADO DE RONDÔNIA 
onde a parte autora reclama o direito ao restabelecimento de 
Gratificação de Efetivo Trabalho, a qual fora suspensa pelo 
requerido.
Segundo consta na inicial, a parte autora é servidora concursada 
do requerido para o cargo/função de professora, com qualificação 
em Orientação Educacional e desse modo, faz jus ao recebimento 
de gratificação prevista no artigo 77 da Lei Complementar nº 680 
de 2012 que trata sobre o Plano de Carreira, Cargo e Remuneração 
dos Profissionais da Educação.
Consta ainda que a gratificação vinha sendo paga pelo requerido. 
Contudo, sem que houvesse a interrupção do desenvolvimento 
da atividade laborativa de Orientador Educacional, o requerido 
suspendeu o pagamento no ano de 2018 sob o argumento de que 
o quadro de orientadores está excedente na instituição de ensino 
onde a parte autora se encontra lotada.
Assim, ingressou com a presente tencionando o restabelecimento 
do pagamento da gratificação, a condenação do requerido na 
obrigação de pagar o valor retroativo, desde a data da suspensão 
do pagamento, e a fixação de indenização por danos morais em 
seu favor.Citado o requerido apresentou contestação requerendo 
a improcedência da inicial sob o argumento de que a parte autora 
está lotada como orientadora escolar, no entanto, o número de 
orientadores está excedente na instituição em que labora e por 
isso, não faz jus ao recebimento da gratificação.

De acordo com o requerido, o excesso de docentes exercendo 
a função de orientação educacional não é permitido por força 
da Lei Complementar 280/2012, a qual prevê em seu artigo 29, 
a possibilidade de lotação de apenas um orientador por nível de 
ensino.
Por fim, alegou inexistir irregularidade na conduta adotada já que 
fora aberto procedimento administrativo para apurar o excesso de 
orientadores nas unidades escolares e à parte autora foi dada a 
opção de ser lotada em outra unidade de ensino, no entanto, houve 
a recusa.
O art. 373 do CPC dispõe que o ônus da prova incumbe ao 
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto 
à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 
do autor.
No termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a 
responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público regula-se 
pela teoria objetiva, in verbis:
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que 
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado 
o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou 
culpa.
Os documentos apresentados com a inicial comprovam que a parte 
autora é servidora do requerido e nessa qualidade exerce suas 
atividades funcionais de orientadora, restando ao juízo apurar se 
ela faz jus ao recebimento da gratificação prevista no artigo 77, II, 
alínea g, da Lei Complementar nº 680 de 2012, o qual transcrevo 
abaixo:
Art. 77. Além do vencimento, o servidor abrangido pelo presente 
Plano de Carreira, Cargo e Remuneração fará jus às seguintes 
vantagens:
I – adicional por serviço extraordinário; e
II - gratificações: 
g) Gratificação de Efetivo Trabalho: concedida aos profissionais 
do Magistério em efetivo exercício na função de supervisão, 
orientação ou psicopedagogia, desde que lotados exclusivamente 
nas unidades escolares, correspondente ao valor de R$ 620,00 
(seiscentos e vinte reais) para a jornada de trabalho de 40 
(quarenta) horas semanais e de R$ 310,00 (trezentos e dez reais) 
para a jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais; (Redação 
dada pela Lei Complementar n. 867, de 12/04/2016).
Pela transcrição do artigo acima denota-se que ao servidor estadual 
do magistério em exercício de função de orientação, supervisão 
ou psicopedagogia, é assegurado o recebimento de gratificação 
por Efetivo Trabalho, desde que esteja lotado exclusivamente 
em unidade escolar e exerça jornada semanal de no mínimo 20 
horas.
Exatamente por isso, essa gratificação somente pode ser concedida 
ao servidor que estiver lotado em unidade escolar e em efetivo 
exercício da atividade ensejadora da gratificação.
No caso em tela, a parte autora apresentou documentos 
comprobatórios atestando que fora empossada junto ao requerido 
para exercer a função de Professor Nível 3 com qualificação na 
área de Orientação Escolar. A parte autora apresentou documentos 
indicando ainda que desde o ano de 2017 exerce a função de 
orientadora educacional.
O requerido por sua vez, não apresentou nenhuma prova capaz de 
impugnar as alegações e os documentos apresentados pela parte 
autora, tendo limitado-se a requerer a improcedência da inicial 
sob o argumento de que o quadro de orientadores na unidade de 
ensino onde a parte autora encontra-se lotada está com o número 
excedente.
Embora tenha afirmado, conforme documento de id. 28433917, 
que à parte autora fora ofertada a lotação em outra unidade de 
ensino, o requerido não juntou nenhuma prova capaz de amparar 
essa alegação. O requerido não comprovou também que houve a 
recusa por parte da autora.aO requerido alegou que o quantitativo 
de profissionais exercendo atividade de orientação escolar excede 
o número legal permitido, contudo, aqui convém destacar que não 



816DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

houve a juntada de nenhuma prova capaz de justificar o porquê de 
a parte autora ter tido o pagamento da gratificação suspenso, em 
detrimento aos demais servidores que exercem a mesma função 
na unidade escolar em que se encontra lotada, inexistindo ainda 
a demonstração, pelo requerido, dos critérios que levaram o ente 
público a considerar apenas a lotação da parte autora excedente.
Desse modo, o feito deve ser julgado a partir das provas 
apresentadas pela parte autora, as quais indicam que o pagamento 
da gratificação foi suprimido sem que houvesse justo motivo já que 
até o momento, mantém-se na atividade laborativa de orientadora, 
cumprindo os requisitos dispostos no artigo 77, II, alínea g, da Lei 
Complementar nº 680 de 2012.
Assim, a parte faz jus ao restabelecimento do pagamento da 
gratificação, observada a carga horária efetivamente cumprida.
Registre-se que aos servidores públicos não há direito adquirido ao 
regime jurídico ou a composição de sua remuneração, no entanto, 
uma vez previsto legalmente o direito a gratificação e cumprindo o 
servidor os requisitos inerentes, é justo que seja implementada em 
seu favor.
No tocante ao valor retroativo, verifico que a parte autora 
especificou o montante requerido, relativamente ao período em 
que o pagamento da gratificação esteve suspenso, contudo, fez 
constar juros e correção monetária inaplicáveis ao caso em tela. 
Desse modo, em relação ao valor retroativo, ante a comprovação 
de que a gratificação não foi paga durante cinco meses e face 
a ausência de impugnação específica pelo requerido, deve ser 
compelido a proceder o pagamento do valor correspondente, de 
maneira simplificada, sem os juros requeridos pela parte autora, 
autorizando-se de outro modo, a correção monetária e juros 
aplicáveis à Fazenda Pública.
Por outro lado, quanto ao pedido de indenização por danos morais, 
verifico improceder. 
Não enseja indenização por dano moral a conduta adotada pelo 
requerido já que não se cuida de hipótese de responsabilidade 
objetiva do Estado. 
Ademais, em relação a esse pedido deve-se ressaltar que o dano 
extrapatrimonial é aquele que atinge o psiquê da pessoa, causando 
dor, vexame, sofrimento. No caso em tela, ainda que o atraso no 
pagamento por parte da Administração Pública tenha causado 
transtornos e aborrecimentos ao servidor, não tem o condão de 
acarretar danos morais indenizáveis. 
A parte autora também não trouxe nenhuma prova capaz de provar 
a ocorrência do dano moral que afirma ter sofrido. Além disso, não 
se cuida de hipótese de dano moral in re ipsa.
Ante o exposto, cabe à parte autora apenas a implementação da 
gratificação e o recebimento do valor retroativo correspondente.
Registre-se que eventual valor correspondente ao IRPF e verbas 
previdenciárias deverão ser descontados na fonte e recolhidos 
posteriormente pelo Município a quem de direito, ressaltando-se 
que as férias não usufruídas e o respectivo terço constitucional 
não se enquadram nas hipóteses autorizadoras de incidência do 
Imposto de Renda, posto o caráter indenizatório a que apresentam. 
É esse o entendimento firmado nos tribunais. Vejamos:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE 1/3 (UM TERÇO) 
DE FÉRIAS. 1. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto 
no art. 46 da Lei 9.099/1995, 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento 
Interno das Turmas Recursais. Recurso próprio, regular e 
tempestivo. 2. Consoante entendimento jurisprudencial majoritário, 
não incide a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional 
de férias, isto porque, o adicional de férias, correspondente a um 
terço (1/3) da remuneração percebida pelo servidor, possui natureza 
indenizatória, e não remuneratória, sendo que as parcelas que não 
se incorporam à remuneração são insuscetíveis de incidência de 
contribuição previdenciária. Precedentes STJ: AgRg no AREsp 
103294/RN e AgRg no AREsp 73523/GO.3. Recurso conhecido e 
não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 
4. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios 
que fixo em 15% (quinze por cento), que deverá incidir sobre o 

valor da condenação devidamente corrigido. Sem custas, em 
razão da isenção legal (Acórdão n.767299, 20130110782004ACJ, 
Relator: ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ, 2ª Turma Recursal dos 
Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 
11/03/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: 285).Em razão 
do exposto, importante consignar o enunciado da Súmula 386 do 
STJ de que “São isentos de imposto de renda as indenizações de 
férias proporcionais e respectivo adicional”.
Posto isso, nos termos do art. 487, I do CPC, julgo parcialmente 
procedente o pedido para o fim de condenar o Estado de Rondônia 
a implementar no contracheque da parte autora a Gratificação 
de Efetivo Trabalho prevista no artigo 77, II, alínea g, da Lei 
Complementar nº 680 de 2012, no percentual correspondente a 
carga horária exercida, bem como para pagar em seu favor o valor 
retroativo relativo ao período em que o pagamento da gratificação 
permaneceu suspenso, devendo o valor ser pago com juros 
aplicados à caderneta de poupança contados a partir da citação, nos 
termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada 
pela Lei 11.960/2009 e correção monetária calculada com base no 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) desde 
o ajuizamento do pedido, extinguindo-se o feito com resolução do 
mérito.
Sem custas e sem verbas honorárias, conforme dispõem os arts. 
54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c 27 da Lei 12.153/09.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, inexistindo requerimento das partes, 
arquivem-se os autos.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO/ 
CARTA DE CITAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA PARA SEU 
CUMPRIMENTO.
Ariquemes – RO; data e horário registrados via sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - 7009937-56.2019.8.22.0002
REQUERENTE: JACY FERREIRA SOARES CPF nº 421.169.532-
00, RUA RIO DE JANEIRO 176 JARDIM BANDEIRANTE - 76920-
000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ALEXANDRE ANDERSON 
HOFFMANN OAB nº RO3709
REQUERIDO: ROBERTO MARTINS SOBRINHO CPF nº 
644.662.302-00, BR 364 KM 124 ZONA RURAL - 76861-000 - 
ITAPUÃ DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
Trata-se de ação de cobrança.
No presente caso, entendendo inexistir elementos suficientes para 
o imediato julgamento, especialmente, porque na contestação 
informa uma proposta de acordo recusada pelo requerente, bem 
como, arrolou testemunha.
Assim, designo designação de audiência de instrução e julgamento 
para o dia 10/02/2020 às 10:00 horas, ocasião em que cada umas 
das partes deverá trazer até três testemunhas à audiência ou, se 
pretenderem que as mesmas sejam intimadas pelo juízo, trazer 
seus nomes, qualificação e endereço, em até 05 (cinco) dias 
antes da audiência. Ficam as partes advertidas de que a ausência 
do(a) requerente à audiência de instrução acarretará a extinção 
do processo por desídia e a ausência do requerido acarretará a 
decretação de sua revelia, reputando-se verdadeiros os fatos 
alegados na inicial.Intimem-se.Cumpra-se servindo-se a presente 
como Comunicação/Mandado/Ofício/Carta Precatória/Notificação 
para o seu cumprimento.Ariquemes – RO; data e horário certificados 
no Sistema PJE.Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Tancredo Neves, nº 2606, Bairro Setor Institucional, CEP 
76804-110, Ariquemes, - de 2084 a 2700 - lado par 7001814-
74.2016.8.22.0002
REQUERENTE: TARONE SUELA DE FREITAS SILVA CPF nº 
908.115.182-72, RUA DA SAFIRA -- PARQUE DAS GEMAS - 
76875-882 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: DILNEY EDUARDO 
BARRIONUEVO ALVES OAB nº RO301
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, AC ESPLANADA DAS SECRETARIAS PEDRINHAS - 76801-
976 - PORTO VELHO - RONDÔNIAADVOGADO DO REQUERIDO: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
SENTENÇA
Relatório formal dispensado na forma dos arts. 27 da Lei 12.153/09 
c/c 38 da Lei 9.099/95.
Preliminarmente, o Estado de Rondônia suscitou que subsistiria 
pedido de uniformização de interpretação da lei e, para evitar grave 
lesão à economia pública pugnou pela suspensão dos processos 
que tenham sido afetados pela mesma controvérsia.
Diante disso, o feito foi efetivamente suspenso após a contestação. 
No entanto, agora, face à solução da temática junto ao STJ, admite-
se o regular andamento processual para adequado julgamento de 
mérito. Portanto, não mais vigora a suspensão objeto da preliminar 
arguida, o que passo a reconhecer e, proferir a respectiva 
sentença.
Trata-se de Ação Declaratória c/c Ressarcimento de valores 
ajuizada em face de ESTADO DE RONDÔNIA, sob o argumento 
de que o(a) requerente, na qualidade de servidor(a) público(a) 
estadual, sofreu descontos indevidos em seu contracheque, os 
quais correspondem à incidência do Imposto de Renda sobre o 
adicional de férias (1/3).
Segundo consta na narrativa fática, há entendimento assente do 
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a aludida verba tem 
cunho indenizatório e não está sujeita à incidência do Imposto de 
Renda, pelo que a parte autora faria jus ao ressarcimento quanto 
aos descontos indevidos já efetuados em seu contracheque a este 
título, pelo período descrito em sua petição inicial. 
Em sua contestação, o Estado de Rondônia argumentou que o 
entendimento assente nos Tribunais Superiores é no sentido de 
que vigora a incidência de imposto de renda sobre o terço de 
férias gozadas, questão que se encontra pacificada para permitir 
o desconto do tributo. Logo, de acordo com o ente público, por 
entender que a incidência do Imposto de Renda sobre o terço de 
férias é legítima e acertada, pugnou pela improcedência do pedido 
inicial.
Superadas as questões fáticas e jurídicas levantadas por ambas as 
partes no curso do processo, resta verificar a quem assiste razão 
com fulcro nas provas produzidas, em atenção ao Princípio do livre 
convencimento motivado ou persuasão racional do juiz, a teor do 
que dispõe o artigo 371 do CPC em vigor.
A questão discutida nos autos é de direito, urgindo saber se 
é legítimo o desconto de Imposto de Renda incidente sobre o 
adicional de férias (1/3), por tratar-se de verba remuneratória, ou 
se é indevida a aludida incidência do imposto por se tratar de verba 
indenizatória, a qual não comporta os descontos a este título.
Oportuno reconhecer que, durante muito tempo a controvérsia 
perdurou perante os Tribunais Superiores, o que gerava incerteza 
acerca da possibilidade de haver ou não essa incidência tributária 
sobre o terço constitucional. No entanto, recentemente, houve 
solução da questão, a qual passo a aplicar para decidir o presente 
feito.Pois bem. De acordo com o artigo 43 do Código Tributário 
Nacional, “o imposto, de competência da União, sobre a renda e 
proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição 
da disponibilidade econômica ou jurídica (...)”.Trata-se, portanto, 
de imposto incidente sobre a renda e proventos, o qual possui 
como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou 

jurídica decorrente de acréscimo patrimonial. O art. 7º, inc. XVII, 
da Constituição Federal estabelece por seu turno, que, dentre 
os direitos sociais dos trabalhadores, inclui-se o “gozo de férias 
anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que 
o salário normal”. Esse direito foi expressamente estendido aos 
servidores públicos pelo art. 39, § 3º, da vigente Constituição, 
resultando, então, que todos os trabalhadores fazem jus à benesse, 
independentemente do regime jurídico a que se submetam.
No caso dos autos, oportuno assegurar que a discussão travada 
é alusiva ao desconto de IR sobre o terço constitucional de 
férias gozadas. Neste ponto, resta assentada a sua natureza 
remuneratória, sujeitando-se à incidência do imposto de renda, na 
esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça 
(STJ). Nesta linha de raciocínio, o terço constitucional de férias 
gozadas não se confunde com o de férias indenizadas, o qual não 
admite incidência do tributo em questão. Isto porque, o primeiro 
tem caráter de acréscimo patrimonial, enquanto o segundo tem 
natureza de reposição.
Por fim, resta conclusivo, na linha da atual jurisprudência do STJ 
firmada em sede de Incidente de Demandas Repetitivas, RESP 
nº 1.111.223/SP (Tema 121) e Resp 1.459.779/MA (Tema 881), é 
devida a incidência do imposto de renda sobre o adicional de 1/3 
de férias GOZADAS, visto que configura acréscimo patrimonial e 
não está beneficiado por nenhuma regra de isenção tributária e, 
por outro lado, não incide tal tributo sobre o terço de férias NÃO 
GOZADAS (férias indenizadas).
Neste ponto, importante consignar o enunciado da Súmula 386 do 
STJ, que é específico ao tema das férias NÃO gozadas/indenizadas, 
as quais representam situação diversa da situação descrita no 
pedido inicial. Eis o seu teor: “São isentos de imposto de renda as 
indenizações de férias proporcionais e respectivo adicional”.
Para corroborar que o pedido do autor é manifestamente 
IMPROCEDENTE, passo à transcrição de Jurisprudência em vigor 
sobre o tema da legitimidade de incidência tributária sobre o terço 
constitucional de férias gozadas, senão vejamos:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. 
ADICIONAL DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS GOZADAS. 
INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO.1.A jurisprudência tradicional do STJ é 
pacífica quanto à incidência do imposto de renda sobre o adicional 
(1/3) de férias gozadas. Precedentes: Pet 6.243/SP, Rel. Ministra 
Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 13/10/2008; AgRg no AREsp 
450.899/MS, Rel.Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 
Turma, DJe 11/03/2014; AgRg no AREsp 367.144/MG, Rel. Ministro 
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/02/2014; AgRg no 
REsp 1.112.877/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 
03/12/2010; REsp 891.794/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, 
Primeira Turma, DJe 30/03/2009; entre outros.2. A conclusão 
acerca da natureza do terço constitucional de férias gozadas nos 
julgamentos da Pet 7.296/PE e do REsp 1.230.957/RS, por si só, 
não infirma a hipótese de incidência do imposto de renda, cujo 
fato gerador não está relacionado com a composição do salário 
de contribuição para fins previdenciários ou com a habitualidade 
de percepção dessa verba, mas, sim, com a existência, ou não, 
de acréscimo patrimonial, que, como visto, é patente quando do 
recebimento do adicional de férias gozadas. 3. Recurso especial 
provido, divergindo do voto do Sr. Ministro Relator. REsp 1459779 
/ MA RECURSO ESPECIAL 2014/0138474-9 Relator(a) Ministro 
MAURO CAMPBELL MARQUES (1141) Relator(a) p/ Acórdão 
Ministro BENEDITO GONÇALVES (1142) Órgão Julgador S1 
-PRIMEIRA SEÇÃO Data do Julgamento 22/04/2015 Data da 
Publicação/Fonte DJe 18/11/2015 RSTJ vol. 242 p. 69.
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. 1/3 (UM TERÇO) 
DE FÉRIAS GOZADAS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. IMPOSTO 
DE RENDA DEVIDO. PRECEDENTES DO STJ. UNIFORMIZAÇÃO 
DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL (PETIÇÃO N. 11.141) 
E RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (Resp 1.459.779/MA). 
SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO DO 
ESTADO DE RONDÔNIA PARCIALMENTE PROVIDO. - É devido 
o imposto de renda sobre o acréscimo patrimonial incidente sobre 
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1/3 (um terço) de férias gozadas. Precedentes do STJ.RECURSO 
INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7007533-20.2015.822.0601, 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - 
Porto Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz Amauri Lemes, Data de 
julgamento: 20/09/2019.
Recurso Inominado. Fazenda Pública. Servidor Público. 1/3 (Um 
Terço) de Férias Gozadas. Acréscimo Patrimonial. Imposto de 
Renda Devido. Precedentes do STJ. Uniformização de Interpretação 
de Lei Federal (Petição n. 11.141) e Recurso Especial Repetitivo 
(Resp 1.459.779/MA). Sentença parcialmente reformada. Recurso 
do Estado de Rondônia Parcialmente provido. É devido o imposto de 
renda sobre o acréscimo patrimonial incidente sobre 1/3 (um terço) 
de férias gozadas. Precedentes do STJ.RECURSO INOMINADO 
CÍVEL, Processo nº 7000262-91.2014.822.0601, Tribunal de 
Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - Porto Velho, 
Relator(a) do Acórdão: Juiz José Augusto Alves Martins, Data de 
julgamento: 23/07/2019.
Por qualquer ângulo que se aprecie a questão, verifico que 
IMPROCEDE na íntegra o pleito do autor, pois contraria 
expressamente o entendimento majoritário vigente, de modo que 
afigura-se totalmente legítimo o desconto de Imposto de Renda 
sobre o adicional de férias (1/3). E, neste sentido, não cabe 
reparação/reembolso à parte autora, em relação a este tributo que 
efetivamente foi descontado em seu(s) contracheque(s).
Posto isso, com fulcro nas razões expostas, JULGO 
IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo-se o feito com 
resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.
Sem custas e sem verbas honorárias, conforme dispõem os arts. 
54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c 27 da Lei 12.153/09.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, se nada for requerido pelas partes, 
arquive-se.
Ariquemes – RO; data e horário registrados no PJE.
CUMPRA-SE SERVINDO O PRESENTE COMO MANDADO/
OFÍCIO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

7015216-57.2018.8.22.0002
REQUERENTE: CLEBER SILVA DO NASCIMENTO CPF nº 
663.137.162-72, ALAMEDA LÍRIO 2740, - DE 2506/2507 A 
2792/2793 SETOR 04 - 76873-438 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: DILNEY EDUARDO 
BARRIONUEVO ALVES OAB nº RO301
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
DECISÃO
De acordo com a Inicial, a parte autora pertence ao quadro da 
Polícia Civil e, obteve judicialmente o direito à implementação do 
adicional de periculosidade no patamar de 30% sobre o vencimento 
básico. A sentença foi confirmada em segundo grau, transitando 
em julgado. Inobstante isso, o requerido alterou a base de cálculo 
do adicional de periculosidade e por isso, não está cumprindo a 
obrigação que lhe fora imposta.
Desta feita, no curso do presente pedido de CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA, fora concedida tutela de urgência para determinar ao 
Estado que retomasse o pagamento do adicional ao patamar de 30% 
sobre o vencimento básico, porque a verba restou suprimida pelo 
ente público, sem justo motivo.Agora, vieram os autos conclusos 
em razão do pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor/
Precatório. Contudo, inobstante o pedido apresentado, o Estado 
de Rondônia tem impetrado Mandado de Segurança em face de 
decisões liminares que foram concedidas por esta magistrada, em 
processos que tramitam neste Juizado Especial, com o mesmo 
pedido e causa de pedir: O restabelecimento do pagamento de 

adicional de periculosidade no importe de 30% sobre o vencimento 
básico em virtude de sentença de mérito transitada em julgado.
Nesse sentido, diante da impetração do mandado, a Turma 
Recursal concedeu a liminar pretendida pelo Estado de Rondônia 
e determinou a suspensão da decisão que antecipou os efeitos da 
tutela consistente no restabelecimento do pagamento do adicional 
de periculosidade, nos moldes da sentença transitada em julgado.
Assim, a deliberação ou ainda a concessão de liminar nesse 
momento não garantirá à parte autora a efetividade do seu 
cumprimento pois o Estado de Rondônia, seguindo o entendimento 
adotado nas demais demandas idênticas, certamente impetrará 
Mandado de Segurança.
Ainda que assim não fosse, trata-se de demanda interposta por 
servidor público, onde, muito embora tenha o advogado distribuído 
as ações individualmente, é público e notório que possuem o mesmo 
pedido e causa de pedir e por este motivo, a decisão proferida em 
uma destas ações refletirá em relação as demais.
Desse modo, SUSPENDO o processo até o julgamento de mérito 
do Mandado de Segurança interposto pelo Estado de Rondônia, 
em demandas idênticas, inclusive patrocinadas pelo mesmo 
advogado.
Sobrevindo o julgamento e certidão de trânsito em julgado naqueles 
autos, competirá à parte autora, por seu advogado, diligenciar a 
este respeito e providenciar a juntada de tais documentos neste 
feito, comunicando o juízo para regular andamento processual.
Intimem-se as partes e, proceda-se a SUSPENSÃO do feito, para 
os devidos fins de direito.
Ariquemes – RO; data e horário registrados no sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - 
7016347-33.2019.8.22.0002
REQUERENTE: CRISTIAN FERREIRA DE SOUZA CPF nº 
090.660.614-48, RUA PIONEIRO ANDRÉ RIBEIRO 1830, - DE 
1830/1831 AO FIM SETOR 02 - 76873-260 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: RICARDO ALEXANDRO 
PORTO OAB nº RO9442, SEM ENDEREÇO
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON CNPJ nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA JUSCELINO 
KUBITSCHEK 1966, - DE 1560 A 1966 - LADO PAR SETOR 02 
- 76873-238 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA, AVENIDA 
JUSCELINO KUBITSCHEK 1966, - DE 1560 A 1966 - LADO PAR 
SETOR 02 - 76873-238 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Recebo a inicial.
Considerando que a CERON/ENERGISA é uma das maiores 
litigadas deste Juizado Especial Cível e considerando que as 
demandas que envolvem o fornecimento de energia elétrica quase 
sempre envolvem causas urgentes, deixo de designar audiência 
específica para conciliação a fim de propiciar o rápido julgamento 
do feito e resolução da lide.
Considerando os princípios informadores dos Juizados Especiais, 
notadamente a celeridade e informalidade e considerando, 
sobretudo, que no caso dos autos, a questão de fato pode ser 
provada por meio de documentos, também deixo de designar 
audiência de instrução e julgamento, posto que tal providência 
gerará morosidade ao feito sem qualquer proveito prático, à medida 
que não há necessidade de provas testemunhais. Assim, adoto, 
no caso em tela, o rito simplificado permitido pelo Sistema dos 
Juizados Especiais Cíveis como forma de prestigiar os princípios 
informadores da celeridade, economia processual e informalidade.
Cite-se e intime-se a CERON/ENERGISA para que apresente 
resposta no prazo de 30 dias a contar da citação/intimação.
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Caso a CERON/ENERGISA tenha interesse em realizar a 
conciliação, determino que junte aos autos, no prazo da contestação, 
a proposta de acordo que tiver a fim de que seja submetida à parte 
autora ou seja designada audiência de conciliação para esse fim.
Caso NÃO tenha interesse ou possibilidade de acordo, determino 
que informe isso nos autos por ocasião de sua contestação a fim 
de evitar possíveis alegações de cerceamento do direito de a parte 
se conciliar, pena de seu silêncio ser interpretado como falta de 
interesse na conciliação. 
Apresentada a contestação, dê-se vistas à parte autora para 
apresentar impugnação no prazo de 5 (cinco) dias e após, faça-se 
conclusão dos autos para sentença.
Caso exista pedido de DANO MORAL no caso em tela, as partes 
deverão observar se é caso de dano moral presumido e em caso 
negativo, deverão juntar declaração de suas testemunhas com 
firma reconhecida em Cartório relativamente ao fato constitutivo do 
direito que pretendem provar. 
Em todo caso, se alguma das partes tiver interesse na produção de 
provas orais, determino que se manifestem nos autos informando 
tal interesse no prazo de 15 (quinze) dias, hipótese em que o direito 
de as partes produzirem provas será devidamente assegurado. Por 
outro lado, a não manifestação das partes no prazo ora assinalado, 
será interpretada como desinteresse à produção de provas orais.
Cancele-se eventual audiência designada automaticamente pelo 
Sistema PJE, retirando-a da pauta.
Cumpra-se servindo-se a presente Decisão como Comunicação/
Carta de Citação e Intimação/Mandado/Ofício/Carta Precatória 
para o cumprimento da citação e intimação da CERON/ENERGISA 
e intimação da parte autora.
Ariquemes, data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - 7016342-11.2019.8.22.0002
Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: ELTON PETRY CPF nº 488.300.979-34, AC ALTO 
PARAÍSO 3934, AVENIDA JORGE TEIXEIRA 3628 CENTRO 
- 76862-000 - ALTO PARAÍSO - RONDÔNIAREQUERENTE: 
ELTON PETRY CPF nº 488.300.979-34, AC ALTO PARAÍSO 3934, 
AVENIDA JORGE TEIXEIRA 3628 CENTRO - 76862-000 - ALTO 
PARAÍSO - RONDÔNIAADVOGADO DO REQUERENTE: PEDRO 
RODRIGUES DE SOUZA OAB nº RO10519, RUA CACAUEIRO 
1667, - ATÉ 1677/1678 SETOR 01 - 76870-115 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA, THIAGO APARECIDO MENDES ANDRADE OAB nº 
RO9033, SEM ENDEREÇO
REQUERIDO: ENERGISA S/A CNPJ nº 00.864.214/0001-06, 
AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137, ENERGISA S.A INDUSTRIAL 
- 76821-060 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
Recebo a Inicial.
Considerando que a CERON é uma das maiores litigadas deste 
Juizado Especial Cível e considerando que as demandas que 
envolvem o fornecimento de energia elétrica quase sempre 
envolvem causas urgentes, deixo de designar audiência específica 
para conciliação a fim de propiciar o rápido julgamento do feito e 
resolução da lide.
Considerando os princípios informadores dos Juizados Especiais, 
notadamente a celeridade e informalidade e considerando, 
sobretudo, que no caso dos autos, a questão de fato pode ser 
provada por meio de documentos, também deixo de designar 
audiência de instrução e julgamento, posto que tal providência irá 
gerar morosidade ao feito sem qualquer proveito prático, à medida 
que não há necessidade de provas testemunhais.Assim, adoto, 
no caso em tela, o rito simplificado permitido pelo Sistema dos 
Juizados Especiais Cíveis como forma de prestigiar os princípios 
informadores da celeridade, economia processual e informalidade.

Cite-se e intime-se a CERON para que apresente resposta no 
prazo de 30 dias a contar da citação/intimação.Caso a CERON 
tenha interesse em realizar a conciliação, determino que junte aos 
autos, no prazo da contestação, a proposta de acordo que tiver 
a fim de que seja submetida à parte autora ou seja designada 
audiência de conciliação para esse fim.Caso NÃO tenha interesse 
ou possibilidade de acordo, determino que informe isso nos autos 
por ocasião de sua contestação a fim de evitar possíveis alegações 
de cerceamento do direito de a parte se conciliar, pena de seu 
silêncio ser interpretado como falta de interesse na conciliação.
Caso exista pedido de DANO MORAL no caso em tela, as partes 
deverão observar se é caso de dano moral presumido e em caso 
negativo, deverão juntar declaração de suas testemunhas com 
firma reconhecida em Cartório relativamente ao fato constitutivo do 
direito que pretendem provar.
Em todo caso, se alguma das partes tiver interesse na produção de 
provas orais, determino que se manifestem nos autos informando 
tal interesse no prazo de 15 (quinze) dias, hipótese em que o direito 
de as partes produzirem provas será devidamente assegurado. Por 
outro lado, a não manifestação das partes no prazo ora assinalado, 
será interpretada como desinteresse à produção de provas orais.
Cancele-se eventual audiência designada automaticamente pelo 
Sistema PJE, retirando-a da pauta.
Cumpra-se servindo-se a presente como Comunicação/Mandado/
Ofício/Carta Precatória/Notificação para o seu cumprimento e 
intimação da parte autora.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - 7016339-56.2019.8.22.0002
Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: ANDRE OLCOSKI CPF nº 176.721.479-00, BR 421, 
TRAVESSÃO B- 20, LOTE 04, GLEBA 65 LOTE 04 ZONA RURAL - 
76862-000 - ALTO PARAÍSO - RONDÔNIAREQUERENTE: ANDRE 
OLCOSKI CPF nº 176.721.479-00, BR 421, TRAVESSÃO B- 20, 
LOTE 04, GLEBA 65 LOTE 04 ZONA RURAL - 76862-000 - ALTO 
PARAÍSO - RONDÔNIAADVOGADO DO REQUERENTE: PEDRO 
RODRIGUES DE SOUZA OAB nº RO10519, RUA CACAUEIRO 
1667, - ATÉ 1677/1678 SETOR 01 - 76870-115 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA, THIAGO APARECIDO MENDES ANDRADE OAB nº 
RO9033, SEM ENDEREÇO
REQUERIDO: ENERGISA S/A CNPJ nº 00.864.214/0001-06, 
AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137, ENERGISA S.A INDUSTRIAL 
- 76821-060 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
Recebo a Inicial.
Considerando que a CERON é uma das maiores litigadas deste 
Juizado Especial Cível e considerando que as demandas que 
envolvem o fornecimento de energia elétrica quase sempre 
envolvem causas urgentes, deixo de designar audiência específica 
para conciliação a fim de propiciar o rápido julgamento do feito e 
resolução da lide.
Considerando os princípios informadores dos Juizados Especiais, 
notadamente a celeridade e informalidade e considerando, 
sobretudo, que no caso dos autos, a questão de fato pode ser 
provada por meio de documentos, também deixo de designar 
audiência de instrução e julgamento, posto que tal providência irá 
gerar morosidade ao feito sem qualquer proveito prático, à medida 
que não há necessidade de provas testemunhais.
Assim, adoto, no caso em tela, o rito simplificado permitido pelo 
Sistema dos Juizados Especiais Cíveis como forma de prestigiar 
os princípios informadores da celeridade, economia processual e 
informalidade.Cite-se e intime-se a CERON para que apresente 
resposta no prazo de 30 dias a contar da citação/intimação.Caso a 
CERON tenha interesse em realizar a conciliação, determino que 
junte aos autos, no prazo da contestação, a proposta de acordo que 
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tiver a fim de que seja submetida à parte autora ou seja designada 
audiência de conciliação para esse fim.Caso NÃO tenha interesse 
ou possibilidade de acordo, determino que informe isso nos autos 
por ocasião de sua contestação a fim de evitar possíveis alegações 
de cerceamento do direito de a parte se conciliar, pena de seu 
silêncio ser interpretado como falta de interesse na conciliação.
Caso exista pedido de DANO MORAL no caso em tela, as partes 
deverão observar se é caso de dano moral presumido e em caso 
negativo, deverão juntar declaração de suas testemunhas com 
firma reconhecida em Cartório relativamente ao fato constitutivo do 
direito que pretendem provar.
Em todo caso, se alguma das partes tiver interesse na produção de 
provas orais, determino que se manifestem nos autos informando 
tal interesse no prazo de 15 (quinze) dias, hipótese em que o direito 
de as partes produzirem provas será devidamente assegurado. Por 
outro lado, a não manifestação das partes no prazo ora assinalado, 
será interpretada como desinteresse à produção de provas orais.
Cancele-se eventual audiência designada automaticamente pelo 
Sistema PJE, retirando-a da pauta.
Cumpra-se servindo-se a presente como Comunicação/Mandado/
Ofício/Carta Precatória/Notificação para o seu cumprimento e 
intimação da parte autora.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - 
7016318-80.2019.8.22.0002
AUTOR: MARLON ROBERT CERILLO SANTOS CPF nº 
014.277.622-01, RUA RIO GRANDE DO SUL 3924, - DE 
3425/3426 A 3565/3566 SETOR 05 - 76870-564 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: DIEISON WALACI MIRANDA PIRES 
OAB nº RO7011, SEM ENDEREÇO
REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. CNPJ nº 
07.575.651/0001-59, PRAÇA SENADOR SALGADO FILHO S/N, 
GOL LINHAS AEREAS CENTRO - 20021-340 - RIO DE JANEIRO 
- RIO DE JANEIRO
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
Recebo a inicial
Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 03/02/2020 
às 10:00 horas. 
Cite-se a parte requerida para tomar ciência da presente e intime-
se para comparecer na audiência designada nos autos que se 
realizará no CEJUSC no Fórum de Ariquemes/RO.
Conforme instruções contidas no Provimento Conjunto nº 01/2017, 
as partes deverão comparecer na audiência designada munidos 
de documentos de identificação válidos, devendo a parte autora 
estar de posse de seus dados bancários a fim de permitir a 
instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial.
Tratando-se de pessoa jurídica, a parte requerida deverá comparecer 
à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta 
de preposto com poderes específicos para transacionar, sob pena 
de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, 
sendo que, os atos constitutivos, contratos sociais e demais 
documentos de comprovação servem para efetiva constatação da 
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, 
Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de 
revelia.
A contestação e demais provas, inclusive a indicação de 
testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF 
e endereço) deverão ser apresentadas até o ato da audiência de 
conciliação, devendo as partes comunicarem eventuais alterações 
dos respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida 
e eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação 
cumprido no endereço constante dos autos.

Ficam as partes advertidas de que os prazos processuais no 
Juizado Especial contam-se da data da intimação ou ciência 
do ato respectivo e, nas causas de valor superior a 20 (vinte) 
salários mínimos, deverão comparecer ao ato acompanhadas de 
advogado e, havendo necessidade de assistência por Defensor 
Público, deverão solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) 
dias antes da audiência de conciliação, diretamente à sede da 
Defensoria Pública.
Fica a parte autora advertida de que na audiência conciliatória 
deverá se manifestar, em até 10 (dez) minutos, sobre os documentos 
e preliminares eventualmente apresentados pela parte requerida, 
ficando ciente que a ausência importará em extinção do processo e 
condenação em custas processuais.
Fica a parte requerida advertida que o não comparecimento na 
audiência importará, conforme disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, 
na decretação de sua revelia, presunção de veracidade dos fatos 
alegados pela parte autora e no julgamento antecipado da lide.
Cumpridas as determinações acima, encaminhe-se os autos à 
CEJUSC para realização de audiência.
Cancele-se eventual audiência designada automaticamente pelo 
sistema PJE.
Cumpra-se servindo a presente como mandado/carta de citação/
intimação para seu cumprimento.
sexta-feira, 22 de novembro de 2019
11 horas e 22 minutos
Márcia Cristina Rodrigues Masioli
O inteiro teor da Inicial pode ser acessado digitando o número do 
processo no link do Pje http://pje.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/
listView.seam

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Tancredo Neves, nº 2606, Bairro Setor Institucional, CEP 
76804-110, Ariquemes, - de 2084 a 2700 - lado par 7001820-
81.2016.8.22.0002
REQUERENTE: DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS CPF nº 
717.523.902-53, AVENIDA ARAÇATUBA, - DE 4401/4402 AO FIM 
JARDIM PAULISTA - 76871-266 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: DILNEY EDUARDO 
BARRIONUEVO ALVES OAB nº RO301
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, AC ESPLANADA DAS SECRETARIAS PEDRINHAS - 76801-
976 - PORTO VELHO - RONDÔNIAADVOGADO DO REQUERIDO: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
Sentença
Relatório formal dispensado na forma dos arts. 27 da Lei 12.153/09 
c/c 38 da Lei 9.099/95.
Preliminarmente, o Estado de Rondônia suscitou que subsistiria 
pedido de uniformização de interpretação da lei e, para evitar grave 
lesão à economia pública pugnou pela suspensão dos processos 
que tenham sido afetados pela mesma controvérsia.
Diante disso, o feito foi efetivamente suspenso após a contestação. 
No entanto, agora, face à solução da temática junto ao STJ, admite-
se o regular andamento processual para adequado julgamento de 
mérito. Portanto, não mais vigora a suspensão objeto da preliminar 
arguida, o que passo a reconhecer e, proferir a respectiva 
sentença.
Trata-se de Ação Declaratória c/c Ressarcimento de valores 
ajuizada em face de ESTADO DE RONDÔNIA, sob o argumento 
de que o(a) requerente, na qualidade de servidor(a) público(a) 
estadual, sofreu descontos indevidos em seu contracheque, os 
quais correspondem à incidência do Imposto de Renda sobre o 
adicional de férias (1/3).
Segundo consta na narrativa fática, há entendimento assente do 
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a aludida verba tem 
cunho indenizatório e não está sujeita à incidência do Imposto de 
Renda, pelo que a parte autora faria jus ao ressarcimento quanto aos 
descontos indevidos já efetuados em seu contracheque a este título, 
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pelo período descrito em sua petição inicial. Em sua contestação, 
o Estado de Rondônia argumentou que o entendimento assente 
nos Tribunais Superiores é no sentido de que vigora a incidência 
de imposto de renda sobre o terço de férias gozadas, questão que 
se encontra pacificada para permitir o desconto do tributo. Logo, 
de acordo com o ente público, por entender que a incidência do 
Imposto de Renda sobre o terço de férias é legítima e acertada, 
pugnou pela improcedência do pedido inicial.
Superadas as questões fáticas e jurídicas levantadas por ambas as 
partes no curso do processo, resta verificar a quem assiste razão 
com fulcro nas provas produzidas, em atenção ao Princípio do livre 
convencimento motivado ou persuasão racional do juiz, a teor do 
que dispõe o artigo 371 do CPC em vigor.
A questão discutida nos autos é de direito, urgindo saber se 
é legítimo o desconto de Imposto de Renda incidente sobre o 
adicional de férias (1/3), por tratar-se de verba remuneratória, ou 
se é indevida a aludida incidência do imposto por se tratar de verba 
indenizatória, a qual não comporta os descontos a este título.
Oportuno reconhecer que, durante muito tempo a controvérsia 
perdurou perante os Tribunais Superiores, o que gerava incerteza 
acerca da possibilidade de haver ou não essa incidência tributária 
sobre o terço constitucional. No entanto, recentemente, houve 
solução da questão, a qual passo a aplicar para decidir o presente 
feito.
Pois bem. De acordo com o artigo 43 do Código Tributário Nacional, 
“o imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos 
de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da 
disponibilidade econômica ou jurídica (...)”.
Trata-se, portanto, de imposto incidente sobre a renda e proventos, 
o qual possui como fato gerador a aquisição da disponibilidade 
econômica ou jurídica decorrente de acréscimo patrimonial. 
O art. 7º, inc. XVII, da Constituição Federal estabelece por seu 
turno, que, dentre os direitos sociais dos trabalhadores, inclui-se 
o “gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço 
a mais do que o salário normal”. Esse direito foi expressamente 
estendido aos servidores públicos pelo art. 39, § 3º, da vigente 
Constituição, resultando, então, que todos os trabalhadores fazem 
jus à benesse, independentemente do regime jurídico a que se 
submetam.
No caso dos autos, oportuno assegurar que a discussão travada 
é alusiva ao desconto de IR sobre o terço constitucional de 
férias gozadas. Neste ponto, resta assentada a sua natureza 
remuneratória, sujeitando-se à incidência do imposto de renda, na 
esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça 
(STJ). Nesta linha de raciocínio, o terço constitucional de férias 
gozadas não se confunde com o de férias indenizadas, o qual não 
admite incidência do tributo em questão. Isto porque, o primeiro 
tem caráter de acréscimo patrimonial, enquanto o segundo tem 
natureza de reposição.
Por fim, resta conclusivo, na linha da atual jurisprudência do STJ 
firmada em sede de Incidente de Demandas Repetitivas, RESP 
nº 1.111.223/SP (Tema 121) e Resp 1.459.779/MA (Tema 881), é 
devida a incidência do imposto de renda sobre o adicional de 1/3 
de férias GOZADAS, visto que configura acréscimo patrimonial e 
não está beneficiado por nenhuma regra de isenção tributária e, 
por outro lado, não incide tal tributo sobre o terço de férias NÃO 
GOZADAS (férias indenizadas).
Neste ponto, importante consignar o enunciado da Súmula 386 do 
STJ, que é específico ao tema das férias NÃO gozadas/indenizadas, 
as quais representam situação diversa da situação descrita no 
pedido inicial. Eis o seu teor: “São isentos de imposto de renda as 
indenizações de férias proporcionais e respectivo adicional”.
Para corroborar que o pedido do autor é manifestamente 
IMPROCEDENTE, passo à transcrição de Jurisprudência em vigor 
sobre o tema da legitimidade de incidência tributária sobre o terço 
constitucional de férias gozadas, senão vejamos:TRIBUTÁRIO. 
RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. ADICIONAL 
DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA DA 
EXAÇÃO.1.A jurisprudência tradicional do STJ é pacífica quanto 

à incidência do imposto de renda sobre o adicional (1/3) de férias 
gozadas. Precedentes: Pet 6.243/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, 
Primeira Seção, DJe 13/10/2008; AgRg no AREsp 450.899/
MS, Rel.Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 
DJe 11/03/2014; AgRg no AREsp 367.144/MG, Rel. Ministro 
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/02/2014; AgRg no 
REsp 1.112.877/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 
03/12/2010; REsp 891.794/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, 
Primeira Turma, DJe 30/03/2009; entre outros.2. A conclusão 
acerca da natureza do terço constitucional de férias gozadas nos 
julgamentos da Pet 7.296/PE e do REsp 1.230.957/RS, por si só, 
não infirma a hipótese de incidência do imposto de renda, cujo 
fato gerador não está relacionado com a composição do salário 
de contribuição para fins previdenciários ou com a habitualidade 
de percepção dessa verba, mas, sim, com a existência, ou não, 
de acréscimo patrimonial, que, como visto, é patente quando do 
recebimento do adicional de férias gozadas. 3. Recurso especial 
provido, divergindo do voto do Sr. Ministro Relator. REsp 1459779 
/ MA RECURSO ESPECIAL 2014/0138474-9 Relator(a) Ministro 
MAURO CAMPBELL MARQUES (1141) Relator(a) p/ Acórdão 
Ministro BENEDITO GONÇALVES (1142) Órgão Julgador S1 
-PRIMEIRA SEÇÃO Data do Julgamento 22/04/2015 Data da 
Publicação/Fonte DJe 18/11/2015 RSTJ vol. 242 p. 69.
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. 1/3 (UM TERÇO) 
DE FÉRIAS GOZADAS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. IMPOSTO 
DE RENDA DEVIDO. PRECEDENTES DO STJ. UNIFORMIZAÇÃO 
DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL (PETIÇÃO N. 11.141) 
E RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (Resp 1.459.779/MA). 
SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO DO 
ESTADO DE RONDÔNIA PARCIALMENTE PROVIDO. - É devido 
o imposto de renda sobre o acréscimo patrimonial incidente sobre 
1/3 (um terço) de férias gozadas. Precedentes do STJ.RECURSO 
INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7007533-20.2015.822.0601, 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - 
Porto Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz Amauri Lemes, Data de 
julgamento: 20/09/2019.
Recurso Inominado. Fazenda Pública. Servidor Público. 1/3 (Um 
Terço) de Férias Gozadas. Acréscimo Patrimonial. Imposto de 
Renda Devido. Precedentes do STJ. Uniformização de Interpretação 
de Lei Federal (Petição n. 11.141) e Recurso Especial Repetitivo 
(Resp 1.459.779/MA). Sentença parcialmente reformada. Recurso 
do Estado de Rondônia Parcialmente provido. É devido o imposto de 
renda sobre o acréscimo patrimonial incidente sobre 1/3 (um terço) 
de férias gozadas. Precedentes do STJ.RECURSO INOMINADO 
CÍVEL, Processo nº 7000262-91.2014.822.0601, Tribunal de 
Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - Porto Velho, 
Relator(a) do Acórdão: Juiz José Augusto Alves Martins, Data de 
julgamento: 23/07/2019.
Por qualquer ângulo que se aprecie a questão, verifico que 
IMPROCEDE na íntegra o pleito do autor, pois contraria 
expressamente o entendimento majoritário vigente, de modo que 
afigura-se totalmente legítimo o desconto de Imposto de Renda 
sobre o adicional de férias (1/3). E, neste sentido, não cabe 
reparação/reembolso à parte autora, em relação a este tributo que 
efetivamente foi descontado em seu(s) contracheque(s).
Posto isso, com fulcro nas razões expostas, JULGO 
IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo-se o feito com 
resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.
Sem custas e sem verbas honorárias, conforme dispõem os arts. 
54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c 27 da Lei 12.153/09.
Publique-se.Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, se nada for requerido pelas partes, 
arquive-se.
Ariquemes – RO; data e horário registrados no PJE.
CUMPRA-SE SERVINDO O PRESENTE COMO MANDADO/
OFÍCIO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Tancredo Neves, nº 2606, Bairro Setor Institucional, CEP 
76804-110, Ariquemes, - de 2084 a 2700 - lado par 7002164-
62.2016.8.22.0002
REQUERENTE: TADEU COELHO XAVIER CPF nº 529.615.912-
87, RUA ALCEU AMOROSO LIMA 4568, - DE 4497/4498 A 
4530/4531 SETOR 06 - 76873-666 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: DILNEY EDUARDO 
BARRIONUEVO ALVES OAB nº RO301
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, SEM ENDEREÇOADVOGADO DO REQUERIDO: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
Sentença
Relatório formal dispensado na forma dos arts. 27 da Lei 12.153/09 
c/c 38 da Lei 9.099/95.
Preliminarmente, o Estado de Rondônia suscitou que subsistiria 
pedido de uniformização de interpretação da lei e, para evitar grave 
lesão à economia pública pugnou pela suspensão dos processos 
que tenham sido afetados pela mesma controvérsia.
Diante disso, o feito foi efetivamente suspenso após a contestação. 
No entanto, agora, face à solução da temática junto ao STJ, admite-
se o regular andamento processual para adequado julgamento de 
mérito. Portanto, não mais vigora a suspensão objeto da preliminar 
arguida, o que passo a reconhecer e, proferir a respectiva 
sentença.
Trata-se de Ação Declaratória c/c Ressarcimento de valores 
ajuizada em face de ESTADO DE RONDÔNIA, sob o argumento 
de que o(a) requerente, na qualidade de servidor(a) público(a) 
estadual, sofreu descontos indevidos em seu contracheque, os 
quais correspondem à incidência do Imposto de Renda sobre o 
adicional de férias (1/3).
Segundo consta na narrativa fática, há entendimento assente do 
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a aludida verba tem 
cunho indenizatório e não está sujeita à incidência do Imposto de 
Renda, pelo que a parte autora faria jus ao ressarcimento quanto 
aos descontos indevidos já efetuados em seu contracheque a este 
título, pelo período descrito em sua petição inicial. 
Em sua contestação, o Estado de Rondônia argumentou que o 
entendimento assente nos Tribunais Superiores é no sentido de 
que vigora a incidência de imposto de renda sobre o terço de 
férias gozadas, questão que se encontra pacificada para permitir 
o desconto do tributo. Logo, de acordo com o ente público, por 
entender que a incidência do Imposto de Renda sobre o terço de 
férias é legítima e acertada, pugnou pela improcedência do pedido 
inicial.
Superadas as questões fáticas e jurídicas levantadas por ambas as 
partes no curso do processo, resta verificar a quem assiste razão 
com fulcro nas provas produzidas, em atenção ao Princípio do livre 
convencimento motivado ou persuasão racional do juiz, a teor do 
que dispõe o artigo 371 do CPC em vigor.
A questão discutida nos autos é de direito, urgindo saber se 
é legítimo o desconto de Imposto de Renda incidente sobre o 
adicional de férias (1/3), por tratar-se de verba remuneratória, ou 
se é indevida a aludida incidência do imposto por se tratar de verba 
indenizatória, a qual não comporta os descontos a este título.
Oportuno reconhecer que, durante muito tempo a controvérsia 
perdurou perante os Tribunais Superiores, o que gerava incerteza 
acerca da possibilidade de haver ou não essa incidência tributária 
sobre o terço constitucional. No entanto, recentemente, houve 
solução da questão, a qual passo a aplicar para decidir o presente 
feito.
Pois bem. De acordo com o artigo 43 do Código Tributário 
Nacional, “o imposto, de competência da União, sobre a renda e 
proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição 
da disponibilidade econômica ou jurídica (...)”.Trata-se, portanto, 
de imposto incidente sobre a renda e proventos, o qual possui 
como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou 

jurídica decorrente de acréscimo patrimonial. O art. 7º, inc. XVII, 
da Constituição Federal estabelece por seu turno, que, dentre 
os direitos sociais dos trabalhadores, inclui-se o “gozo de férias 
anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que 
o salário normal”. Esse direito foi expressamente estendido aos 
servidores públicos pelo art. 39, § 3º, da vigente Constituição, 
resultando, então, que todos os trabalhadores fazem jus à benesse, 
independentemente do regime jurídico a que se submetam.
No caso dos autos, oportuno assegurar que a discussão travada 
é alusiva ao desconto de IR sobre o terço constitucional de 
férias gozadas. Neste ponto, resta assentada a sua natureza 
remuneratória, sujeitando-se à incidência do imposto de renda, na 
esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça 
(STJ). Nesta linha de raciocínio, o terço constitucional de férias 
gozadas não se confunde com o de férias indenizadas, o qual não 
admite incidência do tributo em questão. Isto porque, o primeiro 
tem caráter de acréscimo patrimonial, enquanto o segundo tem 
natureza de reposição.
Por fim, resta conclusivo, na linha da atual jurisprudência do STJ 
firmada em sede de Incidente de Demandas Repetitivas, RESP 
nº 1.111.223/SP (Tema 121) e Resp 1.459.779/MA (Tema 881), é 
devida a incidência do imposto de renda sobre o adicional de 1/3 
de férias GOZADAS, visto que configura acréscimo patrimonial e 
não está beneficiado por nenhuma regra de isenção tributária e, 
por outro lado, não incide tal tributo sobre o terço de férias NÃO 
GOZADAS (férias indenizadas).
Neste ponto, importante consignar o enunciado da Súmula 386 do 
STJ, que é específico ao tema das férias NÃO gozadas/indenizadas, 
as quais representam situação diversa da situação descrita no 
pedido inicial. Eis o seu teor: “São isentos de imposto de renda as 
indenizações de férias proporcionais e respectivo adicional”.
Para corroborar que o pedido do autor é manifestamente 
IMPROCEDENTE, passo à transcrição de Jurisprudência em vigor 
sobre o tema da legitimidade de incidência tributária sobre o terço 
constitucional de férias gozadas, senão vejamos:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. 
ADICIONAL DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS GOZADAS. 
INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO.1.A jurisprudência tradicional do STJ é 
pacífica quanto à incidência do imposto de renda sobre o adicional 
(1/3) de férias gozadas. Precedentes: Pet 6.243/SP, Rel. Ministra 
Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 13/10/2008; AgRg no AREsp 
450.899/MS, Rel.Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 
Turma, DJe 11/03/2014; AgRg no AREsp 367.144/MG, Rel. Ministro 
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/02/2014; AgRg no 
REsp 1.112.877/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 
03/12/2010; REsp 891.794/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, 
Primeira Turma, DJe 30/03/2009; entre outros.2. A conclusão 
acerca da natureza do terço constitucional de férias gozadas nos 
julgamentos da Pet 7.296/PE e do REsp 1.230.957/RS, por si só, 
não infirma a hipótese de incidência do imposto de renda, cujo 
fato gerador não está relacionado com a composição do salário 
de contribuição para fins previdenciários ou com a habitualidade 
de percepção dessa verba, mas, sim, com a existência, ou não, 
de acréscimo patrimonial, que, como visto, é patente quando do 
recebimento do adicional de férias gozadas. 3. Recurso especial 
provido, divergindo do voto do Sr. Ministro Relator. REsp 1459779 
/ MA RECURSO ESPECIAL 2014/0138474-9 Relator(a) Ministro 
MAURO CAMPBELL MARQUES (1141) Relator(a) p/ Acórdão 
Ministro BENEDITO GONÇALVES (1142) Órgão Julgador S1 
-PRIMEIRA SEÇÃO Data do Julgamento 22/04/2015 Data da 
Publicação/Fonte DJe 18/11/2015 RSTJ vol. 242 p. 69.
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. 1/3 (UM TERÇO) 
DE FÉRIAS GOZADAS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. IMPOSTO 
DE RENDA DEVIDO. PRECEDENTES DO STJ. UNIFORMIZAÇÃO 
DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL (PETIÇÃO N. 11.141) 
E RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (Resp 1.459.779/MA). 
SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO DO 
ESTADO DE RONDÔNIA PARCIALMENTE PROVIDO. - É devido 
o imposto de renda sobre o acréscimo patrimonial incidente sobre 
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1/3 (um terço) de férias gozadas. Precedentes do STJ.RECURSO 
INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7007533-20.2015.822.0601, 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - 
Porto Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz Amauri Lemes, Data de 
julgamento: 20/09/2019.Recurso Inominado. Fazenda Pública. 
Servidor Público. 1/3 (Um Terço) de Férias Gozadas. Acréscimo 
Patrimonial. Imposto de Renda Devido. Precedentes do STJ. 
Uniformização de Interpretação de Lei Federal (Petição n. 11.141) 
e Recurso Especial Repetitivo (Resp 1.459.779/MA). Sentença 
parcialmente reformada. Recurso do Estado de Rondônia 
Parcialmente provido. É devido o imposto de renda sobre o 
acréscimo patrimonial incidente sobre 1/3 (um terço) de férias 
gozadas. Precedentes do STJ.RECURSO INOMINADO CÍVEL, 
Processo nº 7000262-91.2014.822.0601, Tribunal de Justiça do 
Estado de Rondônia, Turma Recursal - Porto Velho, Relator(a) do 
Acórdão: Juiz José Augusto Alves Martins, Data de julgamento: 
23/07/2019.
Por qualquer ângulo que se aprecie a questão, verifico que 
IMPROCEDE na íntegra o pleito do autor, pois contraria 
expressamente o entendimento majoritário vigente, de modo que 
afigura-se totalmente legítimo o desconto de Imposto de Renda 
sobre o adicional de férias (1/3). E, neste sentido, não cabe 
reparação/reembolso à parte autora, em relação a este tributo que 
efetivamente foi descontado em seu(s) contracheque(s).
Posto isso, com fulcro nas razões expostas, JULGO 
IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo-se o feito com 
resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.
Sem custas e sem verbas honorárias, conforme dispõem os arts. 
54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c 27 da Lei 12.153/09.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, se nada for requerido pelas partes, 
arquive-se.
Ariquemes – RO; data e horário registrados no PJE.
CUMPRA-SE SERVINDO O PRESENTE COMO MANDADO/
OFÍCIO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

7016322-20.2019.8.22.0002
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: ROSELY NICOLAU DE SALES SILVA CPF nº 
670.966.032-04, RUA TANGARÁ 494, - DE 453/454 AO FIM JARDIM 
DAS PALMEIRAS - 76876-622 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JEFERSON EVANGELISTA DIAS 
OAB nº RO9852, ANA LIDIA VALADARES OAB nº RO9975
EXECUTADO: ELIZANGELA CONCEICAO DA SILVA CPF nº 
005.407.922-50, RUA SÃO GENUÁRIO 2053 SÃO GERALDO - 
76877-188 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Recebo a Inicial.
Trata-se de Execução de Título Extrajudicial cujo rito prevê a 
realização de audiência de conciliação, nos termos do art. 53, § 1º 
da Lei 9.099/95.
Ocorre que a audiências de conciliação a que se refere o artigo 
citado, é realizada perante o Centro de Conciliação (CEJUSC), 
o qual detém pauta extensa em razão de acumular audiências 
de conciliações de todas as Varas Cíveis e ainda, deste Juizado 
Especial. Com isso, a pauta de audiências tem se projetado para 4 
ou 5 meses, o que tem comprometido o princípio da celeridade que 
norteia o sistema dos Juizados Especiais.
Como referida audiência se presta apenas e tão somente a 
negociar débitos e parcelamentos e isso pode perfeitamente ser 
feito por escrito, não se vislumbra imprescindibilidade de realização 
desta audiência. Ademais, de acordo com os artigos 5º e 6º da Lei 
9.099/95, “o Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 
as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial 
valor às regras de experiência comum ou técnica”, e “adotará em 

cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo 
aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum”.Logo, no 
caso em tela, a realização de audiência de conciliação se mostra 
prejudicial às partes, à medida em que o processo ficará 4 ou 5 
meses paralisado, aguardando apenas a realização de audiência, 
quando as partes podem, caso tenham interesse, apresentar 
propostas de pagamento e parcelamento por escrito, resolvendo a 
lide em tempo infinitamente menor. Diante disso, deixo de designar 
a audiência de conciliação e determino apenas a realização de atos 
executórios, com penhora, avaliação e/ou descrição de bens que 
guarnecem a residência do(a) executado(a) e intimação para tomar 
conhecimento do presente procedimento e de eventual penhora.
A CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO(A) EXECUTADO(A) deve ser 
feita no endereço constante na petição inicial em anexo para no 
prazo de 3 (três) dias pagar a dívida com os juros e encargos ou 
opor embargos em 15 (quinze) dias, contados esse último de sua 
intimação, independentemente de penhora, depósito ou caução. 
Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o 
Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens e a sua 
avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, 
na mesma oportunidade, a executada. O(a) executado(a), no 
mesmo prazo dos embargos, se reconhecer o crédito do(a) 
exequente, poderá requerer, desde que pago 30% do valor da 
execução, o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas 
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% de ao 
mês (art. 916 CPC). Se a penhora recair sobre bem imóvel, intime-
se o cônjuge do(a) executado(a) para tomar conhecimento, bem 
como o(a) exequente para providenciar a respectiva averbação no 
registro imobiliário, mediante a apresentação de certidão de inteiro 
teor do ato, independentemente de mandado judicial.
Caso não sejam encontrados bens móveis e imóveis livres e 
desembaraçados, o Oficial deverá proceder a penhora dos bens 
que guarnecem a residência ou estabelecimento do devedor, desde 
que não sejam de primeira utilidade. CASO NECESSÁRIO, FICA 
DESDE JÁ AUTORIZADO EVENTUAL ARROMBAMENTO (O 
ART. 846 DO CPC) E/OU AUXILIO DE FORÇA POLICIAL (ART. 
846, §2º DO CPC) SERVINDO O PRESENTE MANDADO DE 
OFÍCIO REQUISITÓRIO. No caso do(a) executado(a) não aceitar o 
encargo de fiel depositário, deverá proceder à penhora e remoção 
imediata do bem, ficando o(a) exequente como depositário. 
Caso a diligência do Oficial de Justiça seja negativa, no sentido 
de não localizar o devedor para citação e/ou não localizar bens 
passíveis de penhora, fica determinado ao cartório do Juizado que 
proceda ao imediato arquivamento do feito, independentemente 
de nova de deliberação judicial, nos exatos termos do artigo 53 
§4º da Lei 9.099/95.16:29CUMPRA-SE SERVINDO O PRESENTE 
COMO MANDADO/OFÍCIO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA 
DE CITAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA.Ariquemes, data e horário 
certificados no Sistema PJE.Márcia Cristina Rodrigues Masioli 
MoraisJuíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - 7016348-18.2019.8.22.0002
Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: GESSI LIMANA DOS SANTOS CPF nº 
389.551.642-20, B R-364, KM-519, LT -12, GL-04 LOTE 12 
ÁREA RURAL DE ARIQUEMES - 76878-899 - ARIQUEMES 
- RONDÔNIAREQUERENTE: GESSI LIMANA DOS SANTOS 
CPF nº 389.551.642-20, B R-364, KM-519, LT -12, GL-04 
LOTE 12 ÁREA RURAL DE ARIQUEMES - 76878-899 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIAADVOGADO DO REQUERENTE: 
THIAGO APARECIDO MENDES ANDRADE OAB nº RO9033, 
SEM ENDEREÇOREQUERIDO: ENERGISA S/A CNPJ nº 
00.864.214/0001-06, AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137, 
ENERGISA S.A INDUSTRIAL - 76821-060 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
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ADVOGADO DO REQUERIDO: 
Recebo a Inicial.
Considerando que a CERON é uma das maiores litigadas deste 
Juizado Especial Cível e considerando que as demandas que 
envolvem o fornecimento de energia elétrica quase sempre 
envolvem causas urgentes, deixo de designar audiência específica 
para conciliação a fim de propiciar o rápido julgamento do feito e 
resolução da lide.
Considerando os princípios informadores dos Juizados Especiais, 
notadamente a celeridade e informalidade e considerando, 
sobretudo, que no caso dos autos, a questão de fato pode ser 
provada por meio de documentos, também deixo de designar 
audiência de instrução e julgamento, posto que tal providência irá 
gerar morosidade ao feito sem qualquer proveito prático, à medida 
que não há necessidade de provas testemunhais.
Assim, adoto, no caso em tela, o rito simplificado permitido pelo 
Sistema dos Juizados Especiais Cíveis como forma de prestigiar 
os princípios informadores da celeridade, economia processual e 
informalidade.
Cite-se e intime-se a CERON para que apresente resposta no 
prazo de 30 dias a contar da citação/intimação.
Caso a CERON tenha interesse em realizar a conciliação, determino 
que junte aos autos, no prazo da contestação, a proposta de 
acordo que tiver a fim de que seja submetida à parte autora ou seja 
designada audiência de conciliação para esse fim.
Caso NÃO tenha interesse ou possibilidade de acordo, determino 
que informe isso nos autos por ocasião de sua contestação a fim 
de evitar possíveis alegações de cerceamento do direito de a parte 
se conciliar, pena de seu silêncio ser interpretado como falta de 
interesse na conciliação.
Caso exista pedido de DANO MORAL no caso em tela, as partes 
deverão observar se é caso de dano moral presumido e em caso 
negativo, deverão juntar declaração de suas testemunhas com 
firma reconhecida em Cartório relativamente ao fato constitutivo do 
direito que pretendem provar.
Em todo caso, se alguma das partes tiver interesse na produção de 
provas orais, determino que se manifestem nos autos informando 
tal interesse no prazo de 15 (quinze) dias, hipótese em que o direito 
de as partes produzirem provas será devidamente assegurado. Por 
outro lado, a não manifestação das partes no prazo ora assinalado, 
será interpretada como desinteresse à produção de provas orais.
Cancele-se eventual audiência designada automaticamente pelo 
Sistema PJE, retirando-a da pauta.
Cumpra-se servindo-se a presente como Comunicação/Mandado/
Ofício/Carta Precatória/Notificação para o seu cumprimento e 
intimação da parte autora.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - 7016326-57.2019.8.22.0002
REQUERENTE: JORGE SCHAPARINI CPF nº 557.206.769-53, 
RUA CARDEAL 1505, - DE 1421/1422 A 1520/1521 SETOR 02 - 
76873-108 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: DENIS AUGUSTO MONTEIRO 
LOPES OAB nº RO2433, SEM ENDEREÇO
REQUERIDO: I.B.BUENO BRAGA COMERCIO VAREJISTA 
EIRELI - ME CNPJ nº 21.416.865/0001-03, AVENIDA RIO 
MADEIRA 2275, - DE 1633 A 2301 - LADO ÍMPAR NOVA PORTO 
VELHO - 76820-161 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
Recebo a Inicial.Trata-se de Ação de Cobrança de dívida fundada 
em título de crédito sem força executiva firmado pelo devedor, cujo 
rito prevê a realização de audiência de conciliação, nos termos da 
Lei 9.099/95 e sob a ótica do Código de Processo Civil em vigor.
Ocorre que a audiência de conciliação a que se refere o artigo 
citado, é realizada perante o Centro de Conciliação (CEJUSC), 

o qual detém pauta extensa em razão de acumular audiências 
de conciliações de todas as Varas Cíveis e ainda, deste Juizado 
Especial. Como referida audiência se destina exclusivamente a 
negociar débitos e parcelamentos e isso pode perfeitamente ser 
feito por escrito, não se vislumbra imprescindibilidade de realização 
desta audiência.
Ademais, de acordo com os artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95, “o 
Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas 
a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às 
regras de experiência comum ou técnica”, e “adotará em cada caso 
a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins 
sociais da lei e às exigências do bem comum”.
Desta feita, em observância aos dispositivos legais mencionados 
e, em atenção ao Princípio da primazia da resolução de mérito, o 
qual dispõe que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável 
a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (artigo 
4º do CPC), a presente demanda deve adotar rito simplificado para 
que a atividade jurisdicional seja efetivamente entregue a quem 
de direito, de forma célere e resolutiva de mérito, dispensando-se 
assim a realização de audiência conciliatória nos autos.
Sendo assim, deixo de designar sessão de conciliação e determino 
a imediata expedição de citação e intimação ao devedor para 
responder aos termos da presente ação, mediante apresentação 
de contestação no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da respectiva 
citação, sob pena de decretação de revelia. No mesmo prazo 
assinalado, poderá apresentar aos autos proposta de acordo 
para parcelamento da dívida objetivando pôr fim ao litígio, sendo 
facultada a assistência de advogado nas causas de até 20 salários 
mínimos, cuja proposta estará condicionada à aceitação da parte 
autora para fins de homologação judicial. Nas causas de valor 
superior, a assistência é obrigatória.
Em havendo proposta de acordo, fica suspenso o prazo para 
defesa, ocasião em que deverá o cartório intimar a parte autora 
pelo meio mais célere e econômico para dizer no prazo de 10 (dez) 
dias, se aceita ou não aludida proposta formulada pelo devedor. 
Caso haja aceitação do credor, quanto aos termos da avença, 
faça-se conclusão dos autos para fins de homologação judicial e 
arquivamento do feito para aguardar o respectivo cumprimento do 
acordo entre as partes.
Caso haja recusa do credor aos termos da proposta, será retomado 
o prazo para contestação pelo devedor, a partir da ciência do 
devedor quanto à manifestação de recusa do credor, prosseguindo-
se o andamento processual regularmente para fins de julgamento 
de mérito.
Para fins de regular instrução processual, fica facultada a defesa 
técnica por advogado nas demandas de até 20 salários mínimos, 
nos termos do artigo 9º da Lei 9.099/95, de modo que, caso não 
tenha advogado constituído, incumbirá ao devedor comparecer 
pessoalmente no cartório do Juizado Especial, no prazo para 
contestação e apresentar oralmente suas razões de fato e de 
direito, as quais serão reduzidas a termo pelo servidor, instruindo 
sua manifestação com prova do adimplemento da dívida, ou prova 
de qualquer outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 
do autor. Caso se trate de lide cujo valor da causa seja superior a 
20 salários e limitada ao teto do Juizado de 40 salários mínimos, 
a defesa técnica por meio de advogado é obrigatória, sob pena de 
decretação de revelia.
Após a apresentação de contestação, faça-se conclusão dos autos 
para prolação da sentença.
Em caso de decurso do prazo para contestação, sem proposta 
de acordo ou manifestação do devedor, certifique-se e faça-se 
conclusão dos autos para prolação da sentença.
Cancele-se eventual audiência designada automaticamente pelo 
sistema PJE.Cumpra-se servindo a presente como Comunicação/
mandado/carta de intimação/carta precatória/carta de citação para 
seu cumprimento.
sexta-feira, 22 de novembro de 2019
11 horas e 22 minutos
Márcia Cristina Rodrigues Masioli
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - 7016340-41.2019.8.22.0002
Procedimento do Juizado Especial Cível
AUTOR: ILONI TEPLY CPF nº 974.518.192-72, RO 257, KM 38 
s/n ÁREA RURAL DE ARIQUEMES - 76878-899 - ARIQUEMES 
- RONDÔNIAAUTOR: ILONI TEPLY CPF nº 974.518.192-72, RO 
257, KM 38 s/n ÁREA RURAL DE ARIQUEMES - 76878-899 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIAADVOGADO DO AUTOR: HEDERSON 
MEDEIROS RAMOS OAB nº RO6553, AVENIDA TABAPOÃ 
2689, - DE 2514 A 2818 - LADO PAR SETOR 03 - 76870-436 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA, PAULA ISABELA DOS SANTOS OAB 
nº RO6554, AVENIDA TABAPOÃ 2689, - DE 2514 A 2818 - LADO 
PAR SETOR 03 - 76870-436 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, ISABEL 
MOREIRA DOS SANTOS OAB nº RO4171, SEM ENDEREÇO
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON CNPJ 
nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 
1966, - DE 1560 A 1966 - LADO PAR SETOR 02 - 76873-238 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: ENERGISA RONDÔNIA, AVENIDA 
JUSCELINO KUBITSCHEK 1966, - DE 1560 A 1966 - LADO PAR 
SETOR 02 - 76873-238 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Recebo a Inicial.
Considerando que a CERON é uma das maiores litigadas deste 
Juizado Especial Cível e considerando que as demandas que 
envolvem o fornecimento de energia elétrica quase sempre 
envolvem causas urgentes, deixo de designar audiência específica 
para conciliação a fim de propiciar o rápido julgamento do feito e 
resolução da lide.
Considerando os princípios informadores dos Juizados Especiais, 
notadamente a celeridade e informalidade e considerando, 
sobretudo, que no caso dos autos, a questão de fato pode ser 
provada por meio de documentos, também deixo de designar 
audiência de instrução e julgamento, posto que tal providência irá 
gerar morosidade ao feito sem qualquer proveito prático, à medida 
que não há necessidade de provas testemunhais.
Assim, adoto, no caso em tela, o rito simplificado permitido pelo 
Sistema dos Juizados Especiais Cíveis como forma de prestigiar 
os princípios informadores da celeridade, economia processual e 
informalidade.
Cite-se e intime-se a CERON para que apresente resposta no 
prazo de 30 dias a contar da citação/intimação.
Caso a CERON tenha interesse em realizar a conciliação, determino 
que junte aos autos, no prazo da contestação, a proposta de 
acordo que tiver a fim de que seja submetida à parte autora ou seja 
designada audiência de conciliação para esse fim.
Caso NÃO tenha interesse ou possibilidade de acordo, determino 
que informe isso nos autos por ocasião de sua contestação a fim 
de evitar possíveis alegações de cerceamento do direito de a parte 
se conciliar, pena de seu silêncio ser interpretado como falta de 
interesse na conciliação.
Caso exista pedido de DANO MORAL no caso em tela, as partes 
deverão observar se é caso de dano moral presumido e em caso 
negativo, deverão juntar declaração de suas testemunhas com 
firma reconhecida em Cartório relativamente ao fato constitutivo do 
direito que pretendem provar.
Em todo caso, se alguma das partes tiver interesse na produção de 
provas orais, determino que se manifestem nos autos informando 
tal interesse no prazo de 15 (quinze) dias, hipótese em que o direito 
de as partes produzirem provas será devidamente assegurado. Por 
outro lado, a não manifestação das partes no prazo ora assinalado, 
será interpretada como desinteresse à produção de provas orais.
Cancele-se eventual audiência designada automaticamente pelo 
Sistema PJE, retirando-a da pauta.Cumpra-se servindo-se a 
presente como Comunicação/Mandado/Ofício/Carta Precatória/
Notificação para o seu cumprimento e intimação da parte autora.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Tancredo Neves, nº 2606, Bairro Setor Institucional, CEP 
76804-110, Ariquemes, - de 2084 a 2700 - lado par 7001819-
96.2016.8.22.0002
REQUERENTE: LUCI NEIDE DOS SANTOS CPF nº 678.620.802-
97, RAMAL LINHA C 65 5677 CONDOMÍNIO SÃO PAULO - 76874-
501 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: DILNEY EDUARDO 
BARRIONUEVO ALVES OAB nº RO301
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, AC ESPLANADA DAS SECRETARIAS PEDRINHAS - 76801-
976 - PORTO VELHO - RONDÔNIAADVOGADO DO REQUERIDO: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
Sentença
Relatório formal dispensado na forma dos arts. 27 da Lei 12.153/09 
c/c 38 da Lei 9.099/95.
Preliminarmente, o Estado de Rondônia suscitou que subsistiria 
pedido de uniformização de interpretação da lei e, para evitar grave 
lesão à economia pública pugnou pela suspensão dos processos 
que tenham sido afetados pela mesma controvérsia.
Diante disso, o feito foi efetivamente suspenso após a contestação. 
No entanto, agora, face à solução da temática junto ao STJ, admite-
se o regular andamento processual para adequado julgamento de 
mérito. Portanto, não mais vigora a suspensão objeto da preliminar 
arguida, o que passo a reconhecer e, proferir a respectiva 
sentença.
Trata-se de Ação Declaratória c/c Ressarcimento de valores 
ajuizada em face de ESTADO DE RONDÔNIA, sob o argumento 
de que o(a) requerente, na qualidade de servidor(a) público(a) 
estadual, sofreu descontos indevidos em seu contracheque, os 
quais correspondem à incidência do Imposto de Renda sobre o 
adicional de férias (1/3).
Segundo consta na narrativa fática, há entendimento assente do 
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a aludida verba tem 
cunho indenizatório e não está sujeita à incidência do Imposto de 
Renda, pelo que a parte autora faria jus ao ressarcimento quanto 
aos descontos indevidos já efetuados em seu contracheque a este 
título, pelo período descrito em sua petição inicial. 
Em sua contestação, o Estado de Rondônia argumentou que o 
entendimento assente nos Tribunais Superiores é no sentido de 
que vigora a incidência de imposto de renda sobre o terço de 
férias gozadas, questão que se encontra pacificada para permitir 
o desconto do tributo. Logo, de acordo com o ente público, por 
entender que a incidência do Imposto de Renda sobre o terço de 
férias é legítima e acertada, pugnou pela improcedência do pedido 
inicial.
Superadas as questões fáticas e jurídicas levantadas por ambas as 
partes no curso do processo, resta verificar a quem assiste razão 
com fulcro nas provas produzidas, em atenção ao Princípio do livre 
convencimento motivado ou persuasão racional do juiz, a teor do 
que dispõe o artigo 371 do CPC em vigor.
A questão discutida nos autos é de direito, urgindo saber se 
é legítimo o desconto de Imposto de Renda incidente sobre o 
adicional de férias (1/3), por tratar-se de verba remuneratória, ou 
se é indevida a aludida incidência do imposto por se tratar de verba 
indenizatória, a qual não comporta os descontos a este título.
Oportuno reconhecer que, durante muito tempo a controvérsia 
perdurou perante os Tribunais Superiores, o que gerava incerteza 
acerca da possibilidade de haver ou não essa incidência tributária 
sobre o terço constitucional. No entanto, recentemente, houve 
solução da questão, a qual passo a aplicar para decidir o presente 
feito.
Pois bem. De acordo com o artigo 43 do Código Tributário 
Nacional, “o imposto, de competência da União, sobre a renda 
e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a 
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica (...)”.Trata-
se, portanto, de imposto incidente sobre a renda e proventos, o 
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qual possui como fato gerador a aquisição da disponibilidade 
econômica ou jurídica decorrente de acréscimo patrimonial. O 
art. 7º, inc. XVII, da Constituição Federal estabelece por seu 
turno, que, dentre os direitos sociais dos trabalhadores, inclui-se 
o “gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço 
a mais do que o salário normal”. Esse direito foi expressamente 
estendido aos servidores públicos pelo art. 39, § 3º, da vigente 
Constituição, resultando, então, que todos os trabalhadores fazem 
jus à benesse, independentemente do regime jurídico a que se 
submetam.No caso dos autos, oportuno assegurar que a discussão 
travada é alusiva ao desconto de IR sobre o terço constitucional 
de férias gozadas. Neste ponto, resta assentada a sua natureza 
remuneratória, sujeitando-se à incidência do imposto de renda, na 
esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça 
(STJ). Nesta linha de raciocínio, o terço constitucional de férias 
gozadas não se confunde com o de férias indenizadas, o qual não 
admite incidência do tributo em questão. Isto porque, o primeiro 
tem caráter de acréscimo patrimonial, enquanto o segundo tem 
natureza de reposição.
Por fim, resta conclusivo, na linha da atual jurisprudência do STJ 
firmada em sede de Incidente de Demandas Repetitivas, RESP 
nº 1.111.223/SP (Tema 121) e Resp 1.459.779/MA (Tema 881), é 
devida a incidência do imposto de renda sobre o adicional de 1/3 
de férias GOZADAS, visto que configura acréscimo patrimonial e 
não está beneficiado por nenhuma regra de isenção tributária e, 
por outro lado, não incide tal tributo sobre o terço de férias NÃO 
GOZADAS (férias indenizadas).
Neste ponto, importante consignar o enunciado da Súmula 386 do 
STJ, que é específico ao tema das férias NÃO gozadas/indenizadas, 
as quais representam situação diversa da situação descrita no 
pedido inicial. Eis o seu teor: “São isentos de imposto de renda as 
indenizações de férias proporcionais e respectivo adicional”.
Para corroborar que o pedido do autor é manifestamente 
IMPROCEDENTE, passo à transcrição de Jurisprudência em vigor 
sobre o tema da legitimidade de incidência tributária sobre o terço 
constitucional de férias gozadas, senão vejamos:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. 
ADICIONAL DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS GOZADAS. 
INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO.1.A jurisprudência tradicional do STJ é 
pacífica quanto à incidência do imposto de renda sobre o adicional 
(1/3) de férias gozadas. Precedentes: Pet 6.243/SP, Rel. Ministra 
Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 13/10/2008; AgRg no AREsp 
450.899/MS, Rel.Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 
Turma, DJe 11/03/2014; AgRg no AREsp 367.144/MG, Rel. Ministro 
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/02/2014; AgRg no 
REsp 1.112.877/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 
03/12/2010; REsp 891.794/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, 
Primeira Turma, DJe 30/03/2009; entre outros.2. A conclusão 
acerca da natureza do terço constitucional de férias gozadas nos 
julgamentos da Pet 7.296/PE e do REsp 1.230.957/RS, por si só, 
não infirma a hipótese de incidência do imposto de renda, cujo 
fato gerador não está relacionado com a composição do salário 
de contribuição para fins previdenciários ou com a habitualidade 
de percepção dessa verba, mas, sim, com a existência, ou não, 
de acréscimo patrimonial, que, como visto, é patente quando do 
recebimento do adicional de férias gozadas. 3. Recurso especial 
provido, divergindo do voto do Sr. Ministro Relator. REsp 1459779 
/ MA RECURSO ESPECIAL 2014/0138474-9 Relator(a) Ministro 
MAURO CAMPBELL MARQUES (1141) Relator(a) p/ Acórdão 
Ministro BENEDITO GONÇALVES (1142) Órgão Julgador S1 
-PRIMEIRA SEÇÃO Data do Julgamento 22/04/2015 Data da 
Publicação/Fonte DJe 18/11/2015 RSTJ vol. 242 p. 69.
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. 1/3 (UM TERÇO) 
DE FÉRIAS GOZADAS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. IMPOSTO 
DE RENDA DEVIDO. PRECEDENTES DO STJ. UNIFORMIZAÇÃO 
DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL (PETIÇÃO N. 11.141) 
E RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (Resp 1.459.779/MA). 
SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO DO 
ESTADO DE RONDÔNIA PARCIALMENTE PROVIDO. - É devido 

o imposto de renda sobre o acréscimo patrimonial incidente sobre 
1/3 (um terço) de férias gozadas. Precedentes do STJ.RECURSO 
INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7007533-20.2015.822.0601, 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - 
Porto Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz Amauri Lemes, Data de 
julgamento: 20/09/2019.
Recurso Inominado. Fazenda Pública. Servidor Público. 1/3 (Um 
Terço) de Férias Gozadas. Acréscimo Patrimonial. Imposto de 
Renda Devido. Precedentes do STJ. Uniformização de Interpretação 
de Lei Federal (Petição n. 11.141) e Recurso Especial Repetitivo 
(Resp 1.459.779/MA). Sentença parcialmente reformada. Recurso 
do Estado de Rondônia Parcialmente provido. É devido o imposto de 
renda sobre o acréscimo patrimonial incidente sobre 1/3 (um terço) 
de férias gozadas. Precedentes do STJ.RECURSO INOMINADO 
CÍVEL, Processo nº 7000262-91.2014.822.0601, Tribunal de 
Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - Porto Velho, 
Relator(a) do Acórdão: Juiz José Augusto Alves Martins, Data de 
julgamento: 23/07/2019.
Por qualquer ângulo que se aprecie a questão, verifico que 
IMPROCEDE na íntegra o pleito do autor, pois contraria 
expressamente o entendimento majoritário vigente, de modo que 
afigura-se totalmente legítimo o desconto de Imposto de Renda 
sobre o adicional de férias (1/3). E, neste sentido, não cabe 
reparação/reembolso à parte autora, em relação a este tributo que 
efetivamente foi descontado em seu(s) contracheque(s).
Posto isso, com fulcro nas razões expostas, JULGO 
IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo-se o feito com 
resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.
Sem custas e sem verbas honorárias, conforme dispõem os arts. 
54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c 27 da Lei 12.153/09.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, se nada for requerido pelas partes, 
arquive-se.
Ariquemes – RO; data e horário registrados no PJE.
CUMPRA-SE SERVINDO O PRESENTE COMO MANDADO/
OFÍCIO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Tancredo Neves, nº 2606, Bairro Setor Institucional, CEP 
76804-110, Ariquemes, - de 2084 a 2700 - lado par 7002111-
81.2016.8.22.0002
REQUERENTE: JOAO CESAR DAVILA DA SILVA CPF nº 
078.974.642-53, AVENIDA GUAPORÉ, - LADO PAR RESIDENCIAL 
GERSON NECO - 76875-584 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: DILNEY EDUARDO 
BARRIONUEVO ALVES OAB nº RO301
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, SEM ENDEREÇOADVOGADO DO REQUERIDO: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
Sentença
Relatório formal dispensado na forma dos arts. 27 da Lei 12.153/09 
c/c 38 da Lei 9.099/95.
Preliminarmente, o Estado de Rondônia suscitou que subsistiria 
pedido de uniformização de interpretação da lei e, para evitar grave 
lesão à economia pública pugnou pela suspensão dos processos 
que tenham sido afetados pela mesma controvérsia.
Diante disso, o feito foi efetivamente suspenso após a contestação. 
No entanto, agora, face à solução da temática junto ao STJ, admite-
se o regular andamento processual para adequado julgamento de 
mérito. Portanto, não mais vigora a suspensão objeto da preliminar 
arguida, o que passo a reconhecer e, proferir a respectiva sentença.
Trata-se de Ação Declaratória c/c Ressarcimento de valores 
ajuizada em face de ESTADO DE RONDÔNIA, sob o argumento 
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de que o(a) requerente, na qualidade de servidor(a) público(a) 
estadual, sofreu descontos indevidos em seu contracheque, os 
quais correspondem à incidência do Imposto de Renda sobre o 
adicional de férias (1/3).Segundo consta na narrativa fática, há 
entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça no sentido 
de que a aludida verba tem cunho indenizatório e não está sujeita 
à incidência do Imposto de Renda, pelo que a parte autora faria jus 
ao ressarcimento quanto aos descontos indevidos já efetuados em 
seu contracheque a este título, pelo período descrito em sua petição 
inicial. Em sua contestação, o Estado de Rondônia argumentou 
que o entendimento assente nos Tribunais Superiores é no sentido 
de que vigora a incidência de imposto de renda sobre o terço de 
férias gozadas, questão que se encontra pacificada para permitir 
o desconto do tributo. Logo, de acordo com o ente público, por 
entender que a incidência do Imposto de Renda sobre o terço de 
férias é legítima e acertada, pugnou pela improcedência do pedido 
inicial.
Superadas as questões fáticas e jurídicas levantadas por ambas as 
partes no curso do processo, resta verificar a quem assiste razão 
com fulcro nas provas produzidas, em atenção ao Princípio do livre 
convencimento motivado ou persuasão racional do juiz, a teor do 
que dispõe o artigo 371 do CPC em vigor.
A questão discutida nos autos é de direito, urgindo saber se 
é legítimo o desconto de Imposto de Renda incidente sobre o 
adicional de férias (1/3), por tratar-se de verba remuneratória, ou 
se é indevida a aludida incidência do imposto por se tratar de verba 
indenizatória, a qual não comporta os descontos a este título.
Oportuno reconhecer que, durante muito tempo a controvérsia 
perdurou perante os Tribunais Superiores, o que gerava incerteza 
acerca da possibilidade de haver ou não essa incidência tributária 
sobre o terço constitucional. No entanto, recentemente, houve 
solução da questão, a qual passo a aplicar para decidir o presente 
feito.
Pois bem. De acordo com o artigo 43 do Código Tributário Nacional, 
“o imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos 
de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da 
disponibilidade econômica ou jurídica (...)”.
Trata-se, portanto, de imposto incidente sobre a renda e proventos, 
o qual possui como fato gerador a aquisição da disponibilidade 
econômica ou jurídica decorrente de acréscimo patrimonial. 
O art. 7º, inc. XVII, da Constituição Federal estabelece por seu 
turno, que, dentre os direitos sociais dos trabalhadores, inclui-se 
o “gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço 
a mais do que o salário normal”. Esse direito foi expressamente 
estendido aos servidores públicos pelo art. 39, § 3º, da vigente 
Constituição, resultando, então, que todos os trabalhadores fazem 
jus à benesse, independentemente do regime jurídico a que se 
submetam.
No caso dos autos, oportuno assegurar que a discussão travada 
é alusiva ao desconto de IR sobre o terço constitucional de 
férias gozadas. Neste ponto, resta assentada a sua natureza 
remuneratória, sujeitando-se à incidência do imposto de renda, na 
esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça 
(STJ). Nesta linha de raciocínio, o terço constitucional de férias 
gozadas não se confunde com o de férias indenizadas, o qual não 
admite incidência do tributo em questão. Isto porque, o primeiro 
tem caráter de acréscimo patrimonial, enquanto o segundo tem 
natureza de reposição.
Por fim, resta conclusivo, na linha da atual jurisprudência do STJ 
firmada em sede de Incidente de Demandas Repetitivas, RESP 
nº 1.111.223/SP (Tema 121) e Resp 1.459.779/MA (Tema 881), é 
devida a incidência do imposto de renda sobre o adicional de 1/3 
de férias GOZADAS, visto que configura acréscimo patrimonial e 
não está beneficiado por nenhuma regra de isenção tributária e, 
por outro lado, não incide tal tributo sobre o terço de férias NÃO 
GOZADAS (férias indenizadas).Neste ponto, importante consignar 
o enunciado da Súmula 386 do STJ, que é específico ao tema 
das férias NÃO gozadas/indenizadas, as quais representam 
situação diversa da situação descrita no pedido inicial. Eis o seu 

teor: “São isentos de imposto de renda as indenizações de férias 
proporcionais e respectivo adicional”.Para corroborar que o pedido 
do autor é manifestamente IMPROCEDENTE, passo à transcrição 
de Jurisprudência em vigor sobre o tema da legitimidade de 
incidência tributária sobre o terço constitucional de férias gozadas, 
senão vejamos:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. 
ADICIONAL DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS GOZADAS. 
INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO.1.A jurisprudência tradicional do STJ é 
pacífica quanto à incidência do imposto de renda sobre o adicional 
(1/3) de férias gozadas. Precedentes: Pet 6.243/SP, Rel. Ministra 
Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 13/10/2008; AgRg no AREsp 
450.899/MS, Rel.Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 
Turma, DJe 11/03/2014; AgRg no AREsp 367.144/MG, Rel. Ministro 
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/02/2014; AgRg no 
REsp 1.112.877/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 
03/12/2010; REsp 891.794/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, 
Primeira Turma, DJe 30/03/2009; entre outros.2. A conclusão 
acerca da natureza do terço constitucional de férias gozadas nos 
julgamentos da Pet 7.296/PE e do REsp 1.230.957/RS, por si só, 
não infirma a hipótese de incidência do imposto de renda, cujo 
fato gerador não está relacionado com a composição do salário 
de contribuição para fins previdenciários ou com a habitualidade 
de percepção dessa verba, mas, sim, com a existência, ou não, 
de acréscimo patrimonial, que, como visto, é patente quando do 
recebimento do adicional de férias gozadas. 3. Recurso especial 
provido, divergindo do voto do Sr. Ministro Relator. REsp 1459779 
/ MA RECURSO ESPECIAL 2014/0138474-9 Relator(a) Ministro 
MAURO CAMPBELL MARQUES (1141) Relator(a) p/ Acórdão 
Ministro BENEDITO GONÇALVES (1142) Órgão Julgador S1 
-PRIMEIRA SEÇÃO Data do Julgamento 22/04/2015 Data da 
Publicação/Fonte DJe 18/11/2015 RSTJ vol. 242 p. 69.
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. 1/3 (UM TERÇO) 
DE FÉRIAS GOZADAS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. IMPOSTO 
DE RENDA DEVIDO. PRECEDENTES DO STJ. UNIFORMIZAÇÃO 
DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL (PETIÇÃO N. 11.141) 
E RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (Resp 1.459.779/MA). 
SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO DO 
ESTADO DE RONDÔNIA PARCIALMENTE PROVIDO. - É devido 
o imposto de renda sobre o acréscimo patrimonial incidente sobre 
1/3 (um terço) de férias gozadas. Precedentes do STJ.RECURSO 
INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7007533-20.2015.822.0601, 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - 
Porto Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz Amauri Lemes, Data de 
julgamento: 20/09/2019.
Recurso Inominado. Fazenda Pública. Servidor Público. 1/3 (Um 
Terço) de Férias Gozadas. Acréscimo Patrimonial. Imposto de 
Renda Devido. Precedentes do STJ. Uniformização de Interpretação 
de Lei Federal (Petição n. 11.141) e Recurso Especial Repetitivo 
(Resp 1.459.779/MA). Sentença parcialmente reformada. Recurso 
do Estado de Rondônia Parcialmente provido. É devido o imposto de 
renda sobre o acréscimo patrimonial incidente sobre 1/3 (um terço) 
de férias gozadas. Precedentes do STJ.RECURSO INOMINADO 
CÍVEL, Processo nº 7000262-91.2014.822.0601, Tribunal de 
Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - Porto Velho, 
Relator(a) do Acórdão: Juiz José Augusto Alves Martins, Data de 
julgamento: 23/07/2019.
Por qualquer ângulo que se aprecie a questão, verifico que 
IMPROCEDE na íntegra o pleito do autor, pois contraria 
expressamente o entendimento majoritário vigente, de modo que 
afigura-se totalmente legítimo o desconto de Imposto de Renda 
sobre o adicional de férias (1/3). E, neste sentido, não cabe 
reparação/reembolso à parte autora, em relação a este tributo que 
efetivamente foi descontado em seu(s) contracheque(s).
Posto isso, com fulcro nas razões expostas, JULGO 
IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo-se o feito com 
resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.
Sem custas e sem verbas honorárias, conforme dispõem os arts. 
54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c 27 da Lei 12.153/09.
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Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, se nada for requerido pelas partes, 
arquive-se.
Ariquemes – RO; data e horário registrados no PJE.
CUMPRA-SE SERVINDO O PRESENTE COMO MANDADO/
OFÍCIO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - 7016341-26.2019.8.22.0002
Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: ELTON PETRY CPF nº 488.300.979-34, AC ALTO 
PARAÍSO 3934, AVENIDA JORGE TEIXEIRA 3628 CENTRO 
- 76862-000 - ALTO PARAÍSO - RONDÔNIAREQUERENTE: 
ELTON PETRY CPF nº 488.300.979-34, AC ALTO PARAÍSO 3934, 
AVENIDA JORGE TEIXEIRA 3628 CENTRO - 76862-000 - ALTO 
PARAÍSO - RONDÔNIAADVOGADO DO REQUERENTE: PEDRO 
RODRIGUES DE SOUZA OAB nº RO10519, RUA CACAUEIRO 
1667, - ATÉ 1677/1678 SETOR 01 - 76870-115 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA, THIAGO APARECIDO MENDES ANDRADE OAB nº 
RO9033, SEM ENDEREÇO
REQUERIDO: ENERGISA S/A CNPJ nº 00.864.214/0001-06, 
AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137, ENERGISA S.A INDUSTRIAL 
- 76821-060 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
Recebo a Inicial.
Considerando que a CERON é uma das maiores litigadas deste 
Juizado Especial Cível e considerando que as demandas que 
envolvem o fornecimento de energia elétrica quase sempre 
envolvem causas urgentes, deixo de designar audiência específica 
para conciliação a fim de propiciar o rápido julgamento do feito e 
resolução da lide.
Considerando os princípios informadores dos Juizados Especiais, 
notadamente a celeridade e informalidade e considerando, 
sobretudo, que no caso dos autos, a questão de fato pode ser 
provada por meio de documentos, também deixo de designar 
audiência de instrução e julgamento, posto que tal providência irá 
gerar morosidade ao feito sem qualquer proveito prático, à medida 
que não há necessidade de provas testemunhais.
Assim, adoto, no caso em tela, o rito simplificado permitido pelo 
Sistema dos Juizados Especiais Cíveis como forma de prestigiar 
os princípios informadores da celeridade, economia processual e 
informalidade.
Cite-se e intime-se a CERON para que apresente resposta no 
prazo de 30 dias a contar da citação/intimação.
Caso a CERON tenha interesse em realizar a conciliação, determino 
que junte aos autos, no prazo da contestação, a proposta de 
acordo que tiver a fim de que seja submetida à parte autora ou seja 
designada audiência de conciliação para esse fim.
Caso NÃO tenha interesse ou possibilidade de acordo, determino 
que informe isso nos autos por ocasião de sua contestação a fim 
de evitar possíveis alegações de cerceamento do direito de a parte 
se conciliar, pena de seu silêncio ser interpretado como falta de 
interesse na conciliação.
Caso exista pedido de DANO MORAL no caso em tela, as partes 
deverão observar se é caso de dano moral presumido e em caso 
negativo, deverão juntar declaração de suas testemunhas com 
firma reconhecida em Cartório relativamente ao fato constitutivo 
do direito que pretendem provar.Em todo caso, se alguma das 
partes tiver interesse na produção de provas orais, determino que 
se manifestem nos autos informando tal interesse no prazo de 15 
(quinze) dias, hipótese em que o direito de as partes produzirem 
provas será devidamente assegurado. Por outro lado, a não 

manifestação das partes no prazo ora assinalado, será interpretada 
como desinteresse à produção de provas orais.Cancele-se 
eventual audiência designada automaticamente pelo Sistema PJE, 
retirando-a da pauta.Cumpra-se servindo-se a presente como 
Comunicação/Mandado/Ofício/Carta Precatória/Notificação para o 
seu cumprimento e intimação da parte autora.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - 7016351-70.2019.8.22.0002
Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: HELIO MARQUES PETINARI CPF nº 
403.323.578-72, BR 421, KM 77 S/N ZONA RURAL - 76888-000 - 
MONTE NEGRO - RONDÔNIAREQUERENTE: HELIO MARQUES 
PETINARI CPF nº 403.323.578-72, BR 421, KM 77 S/N ZONA 
RURAL - 76888-000 - MONTE NEGRO - RONDÔNIAADVOGADO 
DO REQUERENTE: PEDRO RODRIGUES DE SOUZA OAB nº 
RO10519, RUA CACAUEIRO 1667, - ATÉ 1677/1678 SETOR 01 
- 76870-115 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, THIAGO APARECIDO 
MENDES ANDRADE OAB nº RO9033, SEM ENDEREÇO
REQUERIDO: ENERGISA S/A CNPJ nº 00.864.214/0001-06, 
AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137, ENERGISA S.A INDUSTRIAL 
- 76821-060 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
Recebo a Inicial.Considerando que a CERON é uma das maiores 
litigadas deste Juizado Especial Cível e considerando que as 
demandas que envolvem o fornecimento de energia elétrica quase 
sempre envolvem causas urgentes, deixo de designar audiência 
específica para conciliação a fim de propiciar o rápido julgamento do 
feito e resolução da lide.Considerando os princípios informadores 
dos Juizados Especiais, notadamente a celeridade e informalidade 
e considerando, sobretudo, que no caso dos autos, a questão de 
fato pode ser provada por meio de documentos, também deixo 
de designar audiência de instrução e julgamento, posto que tal 
providência irá gerar morosidade ao feito sem qualquer proveito 
prático, à medida que não há necessidade de provas testemunhais.
Assim, adoto, no caso em tela, o rito simplificado permitido pelo 
Sistema dos Juizados Especiais Cíveis como forma de prestigiar 
os princípios informadores da celeridade, economia processual e 
informalidade.Cite-se e intime-se a CERON para que apresente 
resposta no prazo de 30 dias a contar da citação/intimação.
Caso a CERON tenha interesse em realizar a conciliação, determino 
que junte aos autos, no prazo da contestação, a proposta de 
acordo que tiver a fim de que seja submetida à parte autora ou seja 
designada audiência de conciliação para esse fim.
Caso NÃO tenha interesse ou possibilidade de acordo, determino 
que informe isso nos autos por ocasião de sua contestação a fim 
de evitar possíveis alegações de cerceamento do direito de a parte 
se conciliar, pena de seu silêncio ser interpretado como falta de 
interesse na conciliação.Caso exista pedido de DANO MORAL no 
caso em tela, as partes deverão observar se é caso de dano moral 
presumido e em caso negativo, deverão juntar declaração de suas 
testemunhas com firma reconhecida em Cartório relativamente ao 
fato constitutivo do direito que pretendem provar.
Em todo caso, se alguma das partes tiver interesse na produção de 
provas orais, determino que se manifestem nos autos informando 
tal interesse no prazo de 15 (quinze) dias, hipótese em que o direito 
de as partes produzirem provas será devidamente assegurado. Por 
outro lado, a não manifestação das partes no prazo ora assinalado, 
será interpretada como desinteresse à produção de provas orais.
Cancele-se eventual audiência designada automaticamente pelo 
Sistema PJE, retirando-a da pauta.
Cumpra-se servindo-se a presente como Comunicação/Mandado/
Ofício/Carta Precatória/Notificação para o seu cumprimento 
e intimação da parte autora.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - 7016335-19.2019.8.22.0002
Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: ALBINO SILVA VIEIRA CPF nº 270.993.348-91, 
LINHA C-80, BR 364, LOTE 12, GLEBA 15 LOTE 12 ZONA RURAL 
- 76863-000 - RIO CRESPO - RONDÔNIAREQUERENTE: ALBINO 
SILVA VIEIRA CPF nº 270.993.348-91, LINHA C-80, BR 364, 
LOTE 12, GLEBA 15 LOTE 12 ZONA RURAL - 76863-000 - RIO 
CRESPO - RONDÔNIAADVOGADO DO REQUERENTE: PEDRO 
RODRIGUES DE SOUZA OAB nº RO10519, RUA CACAUEIRO 
1667, - ATÉ 1677/1678 SETOR 01 - 76870-115 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA, THIAGO APARECIDO MENDES ANDRADE OAB nº 
RO9033, SEM ENDEREÇO
REQUERIDO: ENERGISA S/A CNPJ nº 00.864.214/0001-06, 
AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137, ENERGISA S.A INDUSTRIAL 
- 76821-060 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
Recebo a Inicial.
Considerando que a CERON é uma das maiores litigadas deste 
Juizado Especial Cível e considerando que as demandas que 
envolvem o fornecimento de energia elétrica quase sempre 
envolvem causas urgentes, deixo de designar audiência específica 
para conciliação a fim de propiciar o rápido julgamento do feito e 
resolução da lide.Considerando os princípios informadores dos 
Juizados Especiais, notadamente a celeridade e informalidade e 
considerando, sobretudo, que no caso dos autos, a questão de 
fato pode ser provada por meio de documentos, também deixo 
de designar audiência de instrução e julgamento, posto que tal 
providência irá gerar morosidade ao feito sem qualquer proveito 
prático, à medida que não há necessidade de provas testemunhais.
Assim, adoto, no caso em tela, o rito simplificado permitido pelo 
Sistema dos Juizados Especiais Cíveis como forma de prestigiar 
os princípios informadores da celeridade, economia processual e 
informalidade.Cite-se e intime-se a CERON para que apresente 
resposta no prazo de 30 dias a contar da citação/intimação.
Caso a CERON tenha interesse em realizar a conciliação, determino 
que junte aos autos, no prazo da contestação, a proposta de 
acordo que tiver a fim de que seja submetida à parte autora ou seja 
designada audiência de conciliação para esse fim.
Caso NÃO tenha interesse ou possibilidade de acordo, determino 
que informe isso nos autos por ocasião de sua contestação a fim 
de evitar possíveis alegações de cerceamento do direito de a parte 
se conciliar, pena de seu silêncio ser interpretado como falta de 
interesse na conciliação.
Caso exista pedido de DANO MORAL no caso em tela, as partes 
deverão observar se é caso de dano moral presumido e em caso 
negativo, deverão juntar declaração de suas testemunhas com 
firma reconhecida em Cartório relativamente ao fato constitutivo do 
direito que pretendem provar.
Em todo caso, se alguma das partes tiver interesse na produção de 
provas orais, determino que se manifestem nos autos informando 
tal interesse no prazo de 15 (quinze) dias, hipótese em que o direito 
de as partes produzirem provas será devidamente assegurado. Por 
outro lado, a não manifestação das partes no prazo ora assinalado, 
será interpretada como desinteresse à produção de provas orais.
Cancele-se eventual audiência designada automaticamente pelo 
Sistema PJE, retirando-a da pauta.
Cumpra-se servindo-se a presente como Comunicação/Mandado/
Ofício/Carta Precatória/Notificação para o seu cumprimento 
e intimação da parte autora.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - 7016346-48.2019.8.22.0002

Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: FRANCISMAR LUIZ ALVES CPF nº 860.693.227-
20, B R 421, KM 18, S/N ÁREA RURAL DE ARIQUEMES - 76878-
899 - ARIQUEMES - RONDÔNIAREQUERENTE: FRANCISMAR 
LUIZ ALVES CPF nº 860.693.227-20, B R 421, KM 18, S/N 
ÁREA RURAL DE ARIQUEMES - 76878-899 - ARIQUEMES 
- RONDÔNIAADVOGADO DO REQUERENTE: PEDRO 
RODRIGUES DE SOUZA OAB nº RO10519, RUA CACAUEIRO 
1667, - ATÉ 1677/1678 SETOR 01 - 76870-115 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA, THIAGO APARECIDO MENDES ANDRADE OAB nº 
RO9033, SEM ENDEREÇO
REQUERIDO: ENERGISA S/A CNPJ nº 00.864.214/0001-06, 
AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137, ENERGISA S.A INDUSTRIAL 
- 76821-060 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
Recebo a Inicial.
Considerando que a CERON é uma das maiores litigadas deste 
Juizado Especial Cível e considerando que as demandas que 
envolvem o fornecimento de energia elétrica quase sempre 
envolvem causas urgentes, deixo de designar audiência específica 
para conciliação a fim de propiciar o rápido julgamento do feito e 
resolução da lide.
Considerando os princípios informadores dos Juizados Especiais, 
notadamente a celeridade e informalidade e considerando, 
sobretudo, que no caso dos autos, a questão de fato pode ser 
provada por meio de documentos, também deixo de designar 
audiência de instrução e julgamento, posto que tal providência irá 
gerar morosidade ao feito sem qualquer proveito prático, à medida 
que não há necessidade de provas testemunhais.
Assim, adoto, no caso em tela, o rito simplificado permitido pelo 
Sistema dos Juizados Especiais Cíveis como forma de prestigiar 
os princípios informadores da celeridade, economia processual e 
informalidade.
Cite-se e intime-se a CERON para que apresente resposta no 
prazo de 30 dias a contar da citação/intimação.
Caso a CERON tenha interesse em realizar a conciliação, determino 
que junte aos autos, no prazo da contestação, a proposta de 
acordo que tiver a fim de que seja submetida à parte autora ou seja 
designada audiência de conciliação para esse fim.
Caso NÃO tenha interesse ou possibilidade de acordo, determino 
que informe isso nos autos por ocasião de sua contestação a fim 
de evitar possíveis alegações de cerceamento do direito de a parte 
se conciliar, pena de seu silêncio ser interpretado como falta de 
interesse na conciliação.
Caso exista pedido de DANO MORAL no caso em tela, as partes 
deverão observar se é caso de dano moral presumido e em caso 
negativo, deverão juntar declaração de suas testemunhas com 
firma reconhecida em Cartório relativamente ao fato constitutivo do 
direito que pretendem provar.
Em todo caso, se alguma das partes tiver interesse na produção de 
provas orais, determino que se manifestem nos autos informando 
tal interesse no prazo de 15 (quinze) dias, hipótese em que o direito 
de as partes produzirem provas será devidamente assegurado. Por 
outro lado, a não manifestação das partes no prazo ora assinalado, 
será interpretada como desinteresse à produção de provas orais.
Cancele-se eventual audiência designada automaticamente pelo 
Sistema PJE, retirando-a da pauta.
Cumpra-se servindo-se a presente como Comunicação/Mandado/
Ofício/Carta Precatória/Notificação para o seu cumprimento 
e intimação da parte autora.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ariquemes - Juizado Especial
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, 
Ariquemes - RO - CEP: 76872-853 
Processo n°: 7012705-86.2018.8.22.0002
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REQUERENTE: JOAO PEDRO DAMASCENO
Advogados do(a) REQUERENTE: EDSON LUIZ RIBEIRO BISSOLI 
- RO6464, CRISTIANE RIBEIRO BISSOLI - RO4848
REQUERIDO: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, 
FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a requerer o que entender 
de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Ariquemes, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Tancredo Neves, nº 2606, Bairro Setor Institucional, CEP 
76804-110, Ariquemes, - de 2084 a 2700 - lado par 7002166-
32.2016.8.22.0002
REQUERENTE: RANON FILIPE PINHEIRO GALINDO CPF nº 
536.530.092-00, RUA SÃO VICENTE 2680 SETOR 03 - 76870-
364 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: DILNEY EDUARDO 
BARRIONUEVO ALVES OAB nº RO301
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, SEM ENDEREÇOADVOGADO DO REQUERIDO: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
Sentença
Relatório formal dispensado na forma dos arts. 27 da Lei 12.153/09 
c/c 38 da Lei 9.099/95.
Preliminarmente, o Estado de Rondônia suscitou que subsistiria 
pedido de uniformização de interpretação da lei e, para evitar grave 
lesão à economia pública pugnou pela suspensão dos processos 
que tenham sido afetados pela mesma controvérsia.
Diante disso, o feito foi efetivamente suspenso após a contestação. 
No entanto, agora, face à solução da temática junto ao STJ, admite-
se o regular andamento processual para adequado julgamento de 
mérito. Portanto, não mais vigora a suspensão objeto da preliminar 
arguida, o que passo a reconhecer e, proferir a respectiva 
sentença.
Trata-se de Ação Declaratória c/c Ressarcimento de valores 
ajuizada em face de ESTADO DE RONDÔNIA, sob o argumento 
de que o(a) requerente, na qualidade de servidor(a) público(a) 
estadual, sofreu descontos indevidos em seu contracheque, os 
quais correspondem à incidência do Imposto de Renda sobre o 
adicional de férias (1/3).
Segundo consta na narrativa fática, há entendimento assente do 
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a aludida verba tem 
cunho indenizatório e não está sujeita à incidência do Imposto de 
Renda, pelo que a parte autora faria jus ao ressarcimento quanto 
aos descontos indevidos já efetuados em seu contracheque a este 
título, pelo período descrito em sua petição inicial. 
Em sua contestação, o Estado de Rondônia argumentou que o 
entendimento assente nos Tribunais Superiores é no sentido de 
que vigora a incidência de imposto de renda sobre o terço de 
férias gozadas, questão que se encontra pacificada para permitir 
o desconto do tributo. Logo, de acordo com o ente público, por 
entender que a incidência do Imposto de Renda sobre o terço de 
férias é legítima e acertada, pugnou pela improcedência do pedido 
inicial.Superadas as questões fáticas e jurídicas levantadas por 
ambas as partes no curso do processo, resta verificar a quem 
assiste razão com fulcro nas provas produzidas, em atenção 
ao Princípio do livre convencimento motivado ou persuasão 
racional do juiz, a teor do que dispõe o artigo 371 do CPC em 
vigor.A questão discutida nos autos é de direito, urgindo saber 
se é legítimo o desconto de Imposto de Renda incidente sobre 
o adicional de férias (1/3), por tratar-se de verba remuneratória, 
ou se é indevida a aludida incidência do imposto por se tratar de 
verba indenizatória, a qual não comporta os descontos a este título.
Oportuno reconhecer que, durante muito tempo a controvérsia 
perdurou perante os Tribunais Superiores, o que gerava incerteza 

acerca da possibilidade de haver ou não essa incidência tributária 
sobre o terço constitucional. No entanto, recentemente, houve 
solução da questão, a qual passo a aplicar para decidir o presente 
feito.Pois bem. De acordo com o artigo 43 do Código Tributário 
Nacional, “o imposto, de competência da União, sobre a renda e 
proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição 
da disponibilidade econômica ou jurídica (...)”.Trata-se, portanto, 
de imposto incidente sobre a renda e proventos, o qual possui 
como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou 
jurídica decorrente de acréscimo patrimonial. 
O art. 7º, inc. XVII, da Constituição Federal estabelece por seu 
turno, que, dentre os direitos sociais dos trabalhadores, inclui-se 
o “gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço 
a mais do que o salário normal”. Esse direito foi expressamente 
estendido aos servidores públicos pelo art. 39, § 3º, da vigente 
Constituição, resultando, então, que todos os trabalhadores fazem 
jus à benesse, independentemente do regime jurídico a que se 
submetam.
No caso dos autos, oportuno assegurar que a discussão travada 
é alusiva ao desconto de IR sobre o terço constitucional de 
férias gozadas. Neste ponto, resta assentada a sua natureza 
remuneratória, sujeitando-se à incidência do imposto de renda, na 
esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça 
(STJ). Nesta linha de raciocínio, o terço constitucional de férias 
gozadas não se confunde com o de férias indenizadas, o qual não 
admite incidência do tributo em questão. Isto porque, o primeiro 
tem caráter de acréscimo patrimonial, enquanto o segundo tem 
natureza de reposição.
Por fim, resta conclusivo, na linha da atual jurisprudência do STJ 
firmada em sede de Incidente de Demandas Repetitivas, RESP 
nº 1.111.223/SP (Tema 121) e Resp 1.459.779/MA (Tema 881), é 
devida a incidência do imposto de renda sobre o adicional de 1/3 
de férias GOZADAS, visto que configura acréscimo patrimonial e 
não está beneficiado por nenhuma regra de isenção tributária e, 
por outro lado, não incide tal tributo sobre o terço de férias NÃO 
GOZADAS (férias indenizadas).
Neste ponto, importante consignar o enunciado da Súmula 386 do 
STJ, que é específico ao tema das férias NÃO gozadas/indenizadas, 
as quais representam situação diversa da situação descrita no 
pedido inicial. Eis o seu teor: “São isentos de imposto de renda as 
indenizações de férias proporcionais e respectivo adicional”.
Para corroborar que o pedido do autor é manifestamente 
IMPROCEDENTE, passo à transcrição de Jurisprudência em vigor 
sobre o tema da legitimidade de incidência tributária sobre o terço 
constitucional de férias gozadas, senão vejamos:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. 
ADICIONAL DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS GOZADAS. 
INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO.1.A jurisprudência tradicional do STJ é 
pacífica quanto à incidência do imposto de renda sobre o adicional 
(1/3) de férias gozadas. Precedentes: Pet 6.243/SP, Rel. Ministra 
Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 13/10/2008; AgRg no AREsp 
450.899/MS, Rel.Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 
Turma, DJe 11/03/2014; AgRg no AREsp 367.144/MG, Rel. Ministro 
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/02/2014; AgRg no 
REsp 1.112.877/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 
03/12/2010; REsp 891.794/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, 
Primeira Turma, DJe 30/03/2009; entre outros.2. A conclusão 
acerca da natureza do terço constitucional de férias gozadas nos 
julgamentos da Pet 7.296/PE e do REsp 1.230.957/RS, por si só, 
não infirma a hipótese de incidência do imposto de renda, cujo 
fato gerador não está relacionado com a composição do salário 
de contribuição para fins previdenciários ou com a habitualidade 
de percepção dessa verba, mas, sim, com a existência, ou não, 
de acréscimo patrimonial, que, como visto, é patente quando do 
recebimento do adicional de férias gozadas. 3. Recurso especial 
provido, divergindo do voto do Sr. Ministro Relator. REsp 1459779 
/ MA RECURSO ESPECIAL 2014/0138474-9 Relator(a) Ministro 
MAURO CAMPBELL MARQUES (1141) Relator(a) p/ Acórdão 
Ministro BENEDITO GONÇALVES (1142) Órgão Julgador S1 
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-PRIMEIRA SEÇÃO Data do Julgamento 22/04/2015 Data da 
Publicação/Fonte DJe 18/11/2015 RSTJ vol. 242 p. 69.RECURSO 
INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. 1/3 (UM TERÇO) DE 
FÉRIAS GOZADAS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. IMPOSTO DE 
RENDA DEVIDO. PRECEDENTES DO STJ. UNIFORMIZAÇÃO 
DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL (PETIÇÃO N. 11.141) 
E RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (Resp 1.459.779/MA). 
SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO DO 
ESTADO DE RONDÔNIA PARCIALMENTE PROVIDO. - É devido 
o imposto de renda sobre o acréscimo patrimonial incidente sobre 
1/3 (um terço) de férias gozadas. Precedentes do STJ.RECURSO 
INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7007533-20.2015.822.0601, 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - 
Porto Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz Amauri Lemes, Data de 
julgamento: 20/09/2019.
Recurso Inominado. Fazenda Pública. Servidor Público. 1/3 (Um 
Terço) de Férias Gozadas. Acréscimo Patrimonial. Imposto de 
Renda Devido. Precedentes do STJ. Uniformização de Interpretação 
de Lei Federal (Petição n. 11.141) e Recurso Especial Repetitivo 
(Resp 1.459.779/MA). Sentença parcialmente reformada. Recurso 
do Estado de Rondônia Parcialmente provido. É devido o imposto de 
renda sobre o acréscimo patrimonial incidente sobre 1/3 (um terço) 
de férias gozadas. Precedentes do STJ.RECURSO INOMINADO 
CÍVEL, Processo nº 7000262-91.2014.822.0601, Tribunal de 
Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - Porto Velho, 
Relator(a) do Acórdão: Juiz José Augusto Alves Martins, Data de 
julgamento: 23/07/2019.
Por qualquer ângulo que se aprecie a questão, verifico que 
IMPROCEDE na íntegra o pleito do autor, pois contraria 
expressamente o entendimento majoritário vigente, de modo que 
afigura-se totalmente legítimo o desconto de Imposto de Renda 
sobre o adicional de férias (1/3). E, neste sentido, não cabe 
reparação/reembolso à parte autora, em relação a este tributo que 
efetivamente foi descontado em seu(s) contracheque(s).
Posto isso, com fulcro nas razões expostas, JULGO 
IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo-se o feito com 
resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.
Sem custas e sem verbas honorárias, conforme dispõem os arts. 
54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c 27 da Lei 12.153/09.
Publique-se.Registre-se.Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, se nada for requerido pelas partes, 
arquive-se.
Ariquemes – RO; data e horário registrados no PJE.
CUMPRA-SE SERVINDO O PRESENTE COMO MANDADO/
OFÍCIO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Tancredo Neves, nº 2606, Bairro Setor Institucional, CEP 
76804-110, Ariquemes, - de 2084 a 2700 - lado par 7002491-
07.2016.8.22.0002
REQUERENTE: NILSO BALBINO DE OLIVEIRA CPF nº 
581.768.102-15, RUA JASMIN 2229, - ATÉ 2552/2553 SETOR 04 
- 76873-472 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: DILNEY EDUARDO 
BARRIONUEVO ALVES OAB nº RO301
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, SEM ENDEREÇOADVOGADO DO REQUERIDO: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
SENTENÇA
Relatório formal dispensado na forma dos arts. 27 da Lei 12.153/09 
c/c 38 da Lei 9.099/95.
Preliminarmente, o Estado de Rondônia suscitou que subsistiria 
pedido de uniformização de interpretação da lei e, para evitar grave 
lesão à economia pública pugnou pela suspensão dos processos 
que tenham sido afetados pela mesma controvérsia.

Diante disso, o feito foi efetivamente suspenso após a contestação. 
No entanto, agora, face à solução da temática junto ao STJ, admite-
se o regular andamento processual para adequado julgamento de 
mérito. Portanto, não mais vigora a suspensão objeto da preliminar 
arguida, o que passo a reconhecer e, proferir a respectiva 
sentença.
Trata-se de Ação Declaratória c/c Ressarcimento de valores 
ajuizada em face de ESTADO DE RONDÔNIA, sob o argumento 
de que o(a) requerente, na qualidade de servidor(a) público(a) 
estadual, sofreu descontos indevidos em seu contracheque, os 
quais correspondem à incidência do Imposto de Renda sobre o 
adicional de férias (1/3).
Segundo consta na narrativa fática, há entendimento assente do 
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a aludida verba tem 
cunho indenizatório e não está sujeita à incidência do Imposto de 
Renda, pelo que a parte autora faria jus ao ressarcimento quanto 
aos descontos indevidos já efetuados em seu contracheque a este 
título, pelo período descrito em sua petição inicial. 
Em sua contestação, o Estado de Rondônia argumentou que o 
entendimento assente nos Tribunais Superiores é no sentido de 
que vigora a incidência de imposto de renda sobre o terço de 
férias gozadas, questão que se encontra pacificada para permitir 
o desconto do tributo. Logo, de acordo com o ente público, por 
entender que a incidência do Imposto de Renda sobre o terço de 
férias é legítima e acertada, pugnou pela improcedência do pedido 
inicial.
Superadas as questões fáticas e jurídicas levantadas por ambas as 
partes no curso do processo, resta verificar a quem assiste razão 
com fulcro nas provas produzidas, em atenção ao Princípio do livre 
convencimento motivado ou persuasão racional do juiz, a teor do 
que dispõe o artigo 371 do CPC em vigor.
A questão discutida nos autos é de direito, urgindo saber se 
é legítimo o desconto de Imposto de Renda incidente sobre o 
adicional de férias (1/3), por tratar-se de verba remuneratória, ou 
se é indevida a aludida incidência do imposto por se tratar de verba 
indenizatória, a qual não comporta os descontos a este título.
Oportuno reconhecer que, durante muito tempo a controvérsia 
perdurou perante os Tribunais Superiores, o que gerava incerteza 
acerca da possibilidade de haver ou não essa incidência tributária 
sobre o terço constitucional. No entanto, recentemente, houve 
solução da questão, a qual passo a aplicar para decidir o presente 
feito.Pois bem. De acordo com o artigo 43 do Código Tributário 
Nacional, “o imposto, de competência da União, sobre a renda e 
proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição 
da disponibilidade econômica ou jurídica (...)”.
Trata-se, portanto, de imposto incidente sobre a renda e proventos, 
o qual possui como fato gerador a aquisição da disponibilidade 
econômica ou jurídica decorrente de acréscimo patrimonial. 
O art. 7º, inc. XVII, da Constituição Federal estabelece por seu 
turno, que, dentre os direitos sociais dos trabalhadores, inclui-se 
o “gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço 
a mais do que o salário normal”. Esse direito foi expressamente 
estendido aos servidores públicos pelo art. 39, § 3º, da vigente 
Constituição, resultando, então, que todos os trabalhadores fazem 
jus à benesse, independentemente do regime jurídico a que se 
submetam.
No caso dos autos, oportuno assegurar que a discussão travada 
é alusiva ao desconto de IR sobre o terço constitucional de 
férias gozadas. Neste ponto, resta assentada a sua natureza 
remuneratória, sujeitando-se à incidência do imposto de renda, na 
esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça 
(STJ). Nesta linha de raciocínio, o terço constitucional de férias 
gozadas não se confunde com o de férias indenizadas, o qual não 
admite incidência do tributo em questão. Isto porque, o primeiro 
tem caráter de acréscimo patrimonial, enquanto o segundo tem 
natureza de reposição.Por fim, resta conclusivo, na linha da atual 
jurisprudência do STJ firmada em sede de Incidente de Demandas 
Repetitivas, RESP nº 1.111.223/SP (Tema 121) e Resp 1.459.779/
MA (Tema 881), é devida a incidência do imposto de renda sobre o 



832DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

adicional de 1/3 de férias GOZADAS, visto que configura acréscimo 
patrimonial e não está beneficiado por nenhuma regra de isenção 
tributária e, por outro lado, não incide tal tributo sobre o terço de 
férias NÃO GOZADAS (férias indenizadas).Neste ponto, importante 
consignar o enunciado da Súmula 386 do STJ, que é específico ao 
tema das férias NÃO gozadas/indenizadas, as quais representam 
situação diversa da situação descrita no pedido inicial. Eis o seu 
teor: “São isentos de imposto de renda as indenizações de férias 
proporcionais e respectivo adicional”.Para corroborar que o pedido 
do autor é manifestamente IMPROCEDENTE, passo à transcrição 
de Jurisprudência em vigor sobre o tema da legitimidade de 
incidência tributária sobre o terço constitucional de férias gozadas, 
senão vejamos:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. 
ADICIONAL DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS GOZADAS. 
INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO.1.A jurisprudência tradicional do STJ é 
pacífica quanto à incidência do imposto de renda sobre o adicional 
(1/3) de férias gozadas. Precedentes: Pet 6.243/SP, Rel. Ministra 
Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 13/10/2008; AgRg no AREsp 
450.899/MS, Rel.Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 
Turma, DJe 11/03/2014; AgRg no AREsp 367.144/MG, Rel. Ministro 
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/02/2014; AgRg no 
REsp 1.112.877/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 
03/12/2010; REsp 891.794/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, 
Primeira Turma, DJe 30/03/2009; entre outros.2. A conclusão 
acerca da natureza do terço constitucional de férias gozadas nos 
julgamentos da Pet 7.296/PE e do REsp 1.230.957/RS, por si só, 
não infirma a hipótese de incidência do imposto de renda, cujo 
fato gerador não está relacionado com a composição do salário 
de contribuição para fins previdenciários ou com a habitualidade 
de percepção dessa verba, mas, sim, com a existência, ou não, 
de acréscimo patrimonial, que, como visto, é patente quando do 
recebimento do adicional de férias gozadas. 3. Recurso especial 
provido, divergindo do voto do Sr. Ministro Relator. REsp 1459779 
/ MA RECURSO ESPECIAL 2014/0138474-9 Relator(a) Ministro 
MAURO CAMPBELL MARQUES (1141) Relator(a) p/ Acórdão 
Ministro BENEDITO GONÇALVES (1142) Órgão Julgador S1 
-PRIMEIRA SEÇÃO Data do Julgamento 22/04/2015 Data da 
Publicação/Fonte DJe 18/11/2015 RSTJ vol. 242 p. 69.
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. 1/3 (UM TERÇO) 
DE FÉRIAS GOZADAS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. IMPOSTO 
DE RENDA DEVIDO. PRECEDENTES DO STJ. UNIFORMIZAÇÃO 
DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL (PETIÇÃO N. 11.141) 
E RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (Resp 1.459.779/MA). 
SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO DO 
ESTADO DE RONDÔNIA PARCIALMENTE PROVIDO. - É devido 
o imposto de renda sobre o acréscimo patrimonial incidente sobre 
1/3 (um terço) de férias gozadas. Precedentes do STJ.RECURSO 
INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7007533-20.2015.822.0601, 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - 
Porto Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz Amauri Lemes, Data de 
julgamento: 20/09/2019.
Recurso Inominado. Fazenda Pública. Servidor Público. 1/3 (Um 
Terço) de Férias Gozadas. Acréscimo Patrimonial. Imposto de 
Renda Devido. Precedentes do STJ. Uniformização de Interpretação 
de Lei Federal (Petição n. 11.141) e Recurso Especial Repetitivo 
(Resp 1.459.779/MA). Sentença parcialmente reformada. Recurso 
do Estado de Rondônia Parcialmente provido. É devido o imposto de 
renda sobre o acréscimo patrimonial incidente sobre 1/3 (um terço) 
de férias gozadas. Precedentes do STJ.RECURSO INOMINADO 
CÍVEL, Processo nº 7000262-91.2014.822.0601, Tribunal de 
Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - Porto Velho, 
Relator(a) do Acórdão: Juiz José Augusto Alves Martins, Data 
de julgamento: 23/07/2019.Por qualquer ângulo que se aprecie a 
questão, verifico que IMPROCEDE na íntegra o pleito do autor, 
pois contraria expressamente o entendimento majoritário vigente, 
de modo que afigura-se totalmente legítimo o desconto de Imposto 
de Renda sobre o adicional de férias (1/3). E, neste sentido, não 
cabe reparação/reembolso à parte autora, em relação a este tributo 

que efetivamente foi descontado em seu(s) contracheque(s).Posto 
isso, com fulcro nas razões expostas, JULGO IMPROCEDENTE o 
pedido inicial, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, nos 
termos do art. 487, I do CPC.Sem custas e sem verbas honorárias, 
conforme dispõem os arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c 27 da Lei 
12.153/09.Publique-se.Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, se nada for requerido pelas partes, 
arquive-se.
Ariquemes – RO; data e horário registrados no PJE.
CUMPRA-SE SERVINDO O PRESENTE COMO MANDADO/
OFÍCIO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Tancredo Neves, nº 2606, Bairro Setor Institucional, CEP 
76804-110, Ariquemes, - de 2084 a 2700 - lado par 7001815-
59.2016.8.22.0002
REQUERENTE: FABIANNE APARECIDA FERREIRA CPF nº 
790.718.302-25, RUA RIO NEGRO 3420, - LADO PAR JARDIM 
JORGE TEIXEIRA - 76876-531 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: DILNEY EDUARDO 
BARRIONUEVO ALVES OAB nº RO301
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, AC ESPLANADA DAS SECRETARIAS 2986, CPA - 
PORTO VELHO PEDRINHAS - 76801-976 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIAADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
Sentença
Relatório formal dispensado na forma dos arts. 27 da Lei 12.153/09 
c/c 38 da Lei 9.099/95.
Preliminarmente, o Estado de Rondônia suscitou que subsistiria 
pedido de uniformização de interpretação da lei e, para evitar grave 
lesão à economia pública pugnou pela suspensão dos processos 
que tenham sido afetados pela mesma controvérsia.
Diante disso, o feito foi efetivamente suspenso após a contestação. 
No entanto, agora, face à solução da temática junto ao STJ, admite-
se o regular andamento processual para adequado julgamento de 
mérito. Portanto, não mais vigora a suspensão objeto da preliminar 
arguida, o que passo a reconhecer e, proferir a respectiva 
sentença.
Trata-se de Ação Declaratória c/c Ressarcimento de valores 
ajuizada em face de ESTADO DE RONDÔNIA, sob o argumento 
de que o(a) requerente, na qualidade de servidor(a) público(a) 
estadual, sofreu descontos indevidos em seu contracheque, os 
quais correspondem à incidência do Imposto de Renda sobre o 
adicional de férias (1/3).
Segundo consta na narrativa fática, há entendimento assente do 
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a aludida verba tem 
cunho indenizatório e não está sujeita à incidência do Imposto de 
Renda, pelo que a parte autora faria jus ao ressarcimento quanto 
aos descontos indevidos já efetuados em seu contracheque a este 
título, pelo período descrito em sua petição inicial. 
Em sua contestação, o Estado de Rondônia argumentou que o 
entendimento assente nos Tribunais Superiores é no sentido de 
que vigora a incidência de imposto de renda sobre o terço de 
férias gozadas, questão que se encontra pacificada para permitir 
o desconto do tributo. Logo, de acordo com o ente público, por 
entender que a incidência do Imposto de Renda sobre o terço de 
férias é legítima e acertada, pugnou pela improcedência do pedido 
inicial.
Superadas as questões fáticas e jurídicas levantadas por ambas as 
partes no curso do processo, resta verificar a quem assiste razão 
com fulcro nas provas produzidas, em atenção ao Princípio do livre 
convencimento motivado ou persuasão racional do juiz, a teor do 
que dispõe o artigo 371 do CPC em vigor.
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A questão discutida nos autos é de direito, urgindo saber se 
é legítimo o desconto de Imposto de Renda incidente sobre o 
adicional de férias (1/3), por tratar-se de verba remuneratória, ou 
se é indevida a aludida incidência do imposto por se tratar de verba 
indenizatória, a qual não comporta os descontos a este título.
Oportuno reconhecer que, durante muito tempo a controvérsia 
perdurou perante os Tribunais Superiores, o que gerava incerteza 
acerca da possibilidade de haver ou não essa incidência tributária 
sobre o terço constitucional. No entanto, recentemente, houve 
solução da questão, a qual passo a aplicar para decidir o presente 
feito.
Pois bem. De acordo com o artigo 43 do Código Tributário Nacional, 
“o imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos 
de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da 
disponibilidade econômica ou jurídica (...)”.
Trata-se, portanto, de imposto incidente sobre a renda e proventos, 
o qual possui como fato gerador a aquisição da disponibilidade 
econômica ou jurídica decorrente de acréscimo patrimonial. 
O art. 7º, inc. XVII, da Constituição Federal estabelece por seu 
turno, que, dentre os direitos sociais dos trabalhadores, inclui-se 
o “gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço 
a mais do que o salário normal”. Esse direito foi expressamente 
estendido aos servidores públicos pelo art. 39, § 3º, da vigente 
Constituição, resultando, então, que todos os trabalhadores fazem 
jus à benesse, independentemente do regime jurídico a que se 
submetam.
No caso dos autos, oportuno assegurar que a discussão travada 
é alusiva ao desconto de IR sobre o terço constitucional de 
férias gozadas. Neste ponto, resta assentada a sua natureza 
remuneratória, sujeitando-se à incidência do imposto de renda, na 
esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça 
(STJ). Nesta linha de raciocínio, o terço constitucional de férias 
gozadas não se confunde com o de férias indenizadas, o qual não 
admite incidência do tributo em questão. Isto porque, o primeiro 
tem caráter de acréscimo patrimonial, enquanto o segundo tem 
natureza de reposição.
Por fim, resta conclusivo, na linha da atual jurisprudência do STJ 
firmada em sede de Incidente de Demandas Repetitivas, RESP 
nº 1.111.223/SP (Tema 121) e Resp 1.459.779/MA (Tema 881), é 
devida a incidência do imposto de renda sobre o adicional de 1/3 
de férias GOZADAS, visto que configura acréscimo patrimonial e 
não está beneficiado por nenhuma regra de isenção tributária e, 
por outro lado, não incide tal tributo sobre o terço de férias NÃO 
GOZADAS (férias indenizadas).
Neste ponto, importante consignar o enunciado da Súmula 386 do 
STJ, que é específico ao tema das férias NÃO gozadas/indenizadas, 
as quais representam situação diversa da situação descrita no 
pedido inicial. Eis o seu teor: “São isentos de imposto de renda as 
indenizações de férias proporcionais e respectivo adicional”.
Para corroborar que o pedido do autor é manifestamente 
IMPROCEDENTE, passo à transcrição de Jurisprudência em vigor 
sobre o tema da legitimidade de incidência tributária sobre o terço 
constitucional de férias gozadas, senão vejamos:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. 
ADICIONAL DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS GOZADAS. 
INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO.1.A jurisprudência tradicional do STJ é 
pacífica quanto à incidência do imposto de renda sobre o adicional 
(1/3) de férias gozadas. Precedentes: Pet 6.243/SP, Rel. Ministra 
Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 13/10/2008; AgRg no AREsp 
450.899/MS, Rel.Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 
Turma, DJe 11/03/2014; AgRg no AREsp 367.144/MG, Rel. Ministro 
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/02/2014; AgRg no 
REsp 1.112.877/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 
03/12/2010; REsp 891.794/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, 
Primeira Turma, DJe 30/03/2009; entre outros.2. A conclusão 
acerca da natureza do terço constitucional de férias gozadas nos 
julgamentos da Pet 7.296/PE e do REsp 1.230.957/RS, por si só, 
não infirma a hipótese de incidência do imposto de renda, cujo 
fato gerador não está relacionado com a composição do salário 

de contribuição para fins previdenciários ou com a habitualidade 
de percepção dessa verba, mas, sim, com a existência, ou não, 
de acréscimo patrimonial, que, como visto, é patente quando do 
recebimento do adicional de férias gozadas. 3. Recurso especial 
provido, divergindo do voto do Sr. Ministro Relator. REsp 1459779 
/ MA RECURSO ESPECIAL 2014/0138474-9 Relator(a) Ministro 
MAURO CAMPBELL MARQUES (1141) Relator(a) p/ Acórdão 
Ministro BENEDITO GONÇALVES (1142) Órgão Julgador S1 
-PRIMEIRA SEÇÃO Data do Julgamento 22/04/2015 Data da 
Publicação/Fonte DJe 18/11/2015 RSTJ vol. 242 p. 69.
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. 1/3 (UM TERÇO) 
DE FÉRIAS GOZADAS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. IMPOSTO 
DE RENDA DEVIDO. PRECEDENTES DO STJ. UNIFORMIZAÇÃO 
DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL (PETIÇÃO N. 11.141) 
E RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (Resp 1.459.779/MA). 
SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO DO 
ESTADO DE RONDÔNIA PARCIALMENTE PROVIDO. - É devido 
o imposto de renda sobre o acréscimo patrimonial incidente sobre 
1/3 (um terço) de férias gozadas. Precedentes do STJ.RECURSO 
INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7007533-20.2015.822.0601, 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - 
Porto Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz Amauri Lemes, Data de 
julgamento: 20/09/2019.
Recurso Inominado. Fazenda Pública. Servidor Público. 1/3 (Um 
Terço) de Férias Gozadas. Acréscimo Patrimonial. Imposto de 
Renda Devido. Precedentes do STJ. Uniformização de Interpretação 
de Lei Federal (Petição n. 11.141) e Recurso Especial Repetitivo 
(Resp 1.459.779/MA). Sentença parcialmente reformada. Recurso 
do Estado de Rondônia Parcialmente provido. É devido o imposto de 
renda sobre o acréscimo patrimonial incidente sobre 1/3 (um terço) 
de férias gozadas. Precedentes do STJ.RECURSO INOMINADO 
CÍVEL, Processo nº 7000262-91.2014.822.0601, Tribunal de 
Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - Porto Velho, 
Relator(a) do Acórdão: Juiz José Augusto Alves Martins, Data de 
julgamento: 23/07/2019.
Por qualquer ângulo que se aprecie a questão, verifico que 
IMPROCEDE na íntegra o pleito do autor, pois contraria 
expressamente o entendimento majoritário vigente, de modo que 
afigura-se totalmente legítimo o desconto de Imposto de Renda 
sobre o adicional de férias (1/3). E, neste sentido, não cabe 
reparação/reembolso à parte autora, em relação a este tributo que 
efetivamente foi descontado em seu(s) contracheque(s).
Posto isso, com fulcro nas razões expostas, JULGO 
IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo-se o feito com 
resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.
Sem custas e sem verbas honorárias, conforme dispõem os arts. 
54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c 27 da Lei 12.153/09.
Publique-se.Registre-se.Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, se nada for requerido pelas partes, 
arquive-se.
Ariquemes – RO; data e horário registrados no PJE.
CUMPRA-SE SERVINDO O PRESENTE COMO MANDADO/
OFÍCIO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

7002902-45.2019.8.22.0002
AUTOR: HERMES GIMENES CPF nº 556.857.499-53, BR 364 KM 
457 GL 02 LOTE 16 ZONA RURAL - 76870-000 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: JUCYARA ZIMMER OAB nº RO5888
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON 
CNPJ nº 05.914.650/0001-56, AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137 
INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA 
FILHO OAB nº RO635
Trata-se de cumprimento de sentença onde fora realizado o 
pagamento de parte do valor devido pela requerida CERON, por 
meio de depósito judicial.
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Após a expedição de alvará relativamente ao montante depositado 
pela CERON, a parte autora requereu o prosseguimento do 
feito sob o fundamento de que subsiste crédito remanescente a ser 
adimplido pela requerida.
Embora a condenação ainda não tenha sido satisfeita e haja 
pedido de penhora online é o caso de intimar a parte adversa 
para comprovar o pagamento de valores aos autos, haja visa que 
milhares de processo tramitam contra a executada no âmbito do 
Juizado de modo que para melhor otimizar tais pagamentos de 
condenações, é medida mais eficaz e célere propiciar o depósito 
voluntário a aguardar a efetivação de penhora BACEN JUD.
Face o exposto, defiro o pedido da parte autora e determino que 
a requerida CERON/ENERGISA S/A seja intimada para depositar 
em juízo a quantia remanescente apontada no evento anterior, 
ou se for o caso para que justifique a impossibilidade de fazê-lo 
caso discorde quanto ao valor cobrado, devendo manifestar-se no 
prazo máximo de 10 (dez) dias, impugnando as alegações da parte 
autora, sob pena de efetivação de penhora BACEN JUD em seu 
desfavor e ulterior liberação do valor à parte autora.
Para não onerar o Cartório com a providência ora determinada, 
esta decisão será publicada no Diário de Justiça e servirá como 
intimação para a CERON/ENERGISA S/A.
Decorrido o prazo, com demonstração de pagamento nos autos, 
determino a expedição de alvará judicial em favor da parte autora e/
ou advogado habilitado para levantamento do valor depositado pela 
requerida. Ato contínuo, intime-se, por seu advogado constituído, 
para acessar o documento via sistema PJE e providenciar a 
respectiva impressão e, após faça-se conclusão dos autos para 
extinção por pagamento.
Por outro lado, decorrido o prazo, sem pagamento, certifique-se 
e faça-se conclusão para DECISÃO objetivando a solicitação de 
penhora BACEN JUD conforme já requerido pela parte autora nos 
autos.
Cumpra-se servindo-se a presente Decisão como Mandado/Ofício/
Carta Precatória/Notificação para o seu cumprimento.
Ariquemes/RO, data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

7008325-54.2017.8.22.0002
EXEQUENTE: ALCIONE DIAS FERREIRA CPF nº 589.389.072-
87, RUA DAS TURMALINAS 2349, - DE 2265/2266 A 2358/2359 
NOVA UNIÃO 01 - 76875-673 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: CORINA FERNANDES PEREIRA 
OAB nº RO2074
EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON 
CNPJ nº 05.914.650/0001-56, AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137 
INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: ERICA CRISTINA CLAUDINO 
OAB nº RO6207, MARCIO MELO NOGUEIRA OAB nº RO2827
Trata-se de cumprimento de sentença onde fora realizado o 
pagamento de parte do valor devido pela requerida CERON, por 
meio de depósito judicial.
Após a expedição de alvará relativamente ao montante depositado 
pela CERON, a parte autora requereu o prosseguimento do 
feito sob o fundamento de que subsiste crédito remanescente a ser 
adimplido pela requerida.
Embora a condenação ainda não tenha sido satisfeita e haja 
pedido de penhora online é o caso de intimar a parte adversa 
para comprovar o pagamento de valores aos autos, haja vista que 
milhares de processo tramitam contra a executada no âmbito do 
Juizado de modo que para melhor otimizar tais pagamentos de 
condenações, é medida mais eficaz e célere propiciar o depósito 
voluntário a aguardar a efetivação de penhora BACEN JUD.
Face o exposto, defiro o pedido da parte autora e determino que 
a requerida CERON/ENERGISA S/A seja intimada para depositar 
em juízo a quantia remanescente apontada no evento anterior, 
ou se for o caso para que justifique a impossibilidade de fazê-lo 
caso discorde quanto ao valor cobrado, devendo manifestar-se 

no prazo máximo de 10 (dez) dias, impugnando as alegações da 
parte autora, sob pena de efetivação de penhora BACEN JUD em 
seu desfavor e ulterior liberação do valor à parte autora.Para não 
onerar o Cartório com a providência ora determinada, esta decisão 
será publicada no Diário de Justiça e servirá como intimação para 
a CERON/ENERGISA S/A.
Decorrido o prazo, com demonstração de pagamento nos autos, 
determino a expedição de alvará judicial em favor da parte autora e/
ou advogado habilitado para levantamento do valor depositado pela 
requerida. Ato contínuo, intime-se, por seu advogado constituído, 
para acessar o documento via sistema PJE e providenciar a 
respectiva impressão e, após faça-se conclusão dos autos para 
extinção por pagamento.
Por outro lado, decorrido o prazo, sem pagamento, certifique-se 
e faça-se conclusão para DECISÃO objetivando a solicitação de 
penhora BACEN JUD conforme já requerido pela parte autora nos 
autos.
Cumpra-se servindo-se a presente Decisão como Mandado/Ofício/
Carta Precatória/Notificação para o seu cumprimento.
Ariquemes/RO, data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Tancredo Neves, nº 2606, Bairro Setor Institucional, CEP 
76804-110, Ariquemes, - de 2084 a 2700 - lado par 7002653-
02.2016.8.22.0002
REQUERENTE: RITA DE CASSIA LOCATELLI DE OLIVEIRA CPF 
nº 341.079.242-20, RUA ARACAJÚ 2901, - DE 2774/2775 AO FIM 
SETOR 03 - 76870-462 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: DILNEY EDUARDO 
BARRIONUEVO ALVES OAB nº RO301
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, SEM ENDEREÇOADVOGADO DO REQUERIDO: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
SENTENÇA
Relatório formal dispensado na forma dos arts. 27 da Lei 12.153/09 
c/c 38 da Lei 9.099/95.
Preliminarmente, o Estado de Rondônia suscitou que subsistiria 
pedido de uniformização de interpretação da lei e, para evitar grave 
lesão à economia pública pugnou pela suspensão dos processos 
que tenham sido afetados pela mesma controvérsia.
Diante disso, o feito foi efetivamente suspenso após a contestação. 
No entanto, agora, face à solução da temática junto ao STJ, admite-
se o regular andamento processual para adequado julgamento de 
mérito. Portanto, não mais vigora a suspensão objeto da preliminar 
arguida, o que passo a reconhecer e, proferir a respectiva 
sentença.
Trata-se de Ação Declaratória c/c Ressarcimento de valores 
ajuizada em face de ESTADO DE RONDÔNIA, sob o argumento 
de que o(a) requerente, na qualidade de servidor(a) público(a) 
estadual, sofreu descontos indevidos em seu contracheque, os 
quais correspondem à incidência do Imposto de Renda sobre o 
adicional de férias (1/3).
Segundo consta na narrativa fática, há entendimento assente do 
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a aludida verba tem 
cunho indenizatório e não está sujeita à incidência do Imposto de 
Renda, pelo que a parte autora faria jus ao ressarcimento quanto 
aos descontos indevidos já efetuados em seu contracheque a este 
título, pelo período descrito em sua petição inicial. 
Em sua contestação, o Estado de Rondônia argumentou que o 
entendimento assente nos Tribunais Superiores é no sentido de 
que vigora a incidência de imposto de renda sobre o terço de 
férias gozadas, questão que se encontra pacificada para permitir 
o desconto do tributo. Logo, de acordo com o ente público, por 
entender que a incidência do Imposto de Renda sobre o terço de 
férias é legítima e acertada, pugnou pela improcedência do pedido 



835DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

inicial.Superadas as questões fáticas e jurídicas levantadas por 
ambas as partes no curso do processo, resta verificar a quem 
assiste razão com fulcro nas provas produzidas, em atenção ao 
Princípio do livre convencimento motivado ou persuasão racional 
do juiz, a teor do que dispõe o artigo 371 do CPC em vigor.
A questão discutida nos autos é de direito, urgindo saber se 
é legítimo o desconto de Imposto de Renda incidente sobre o 
adicional de férias (1/3), por tratar-se de verba remuneratória, ou 
se é indevida a aludida incidência do imposto por se tratar de verba 
indenizatória, a qual não comporta os descontos a este título.
Oportuno reconhecer que, durante muito tempo a controvérsia 
perdurou perante os Tribunais Superiores, o que gerava incerteza 
acerca da possibilidade de haver ou não essa incidência tributária 
sobre o terço constitucional. No entanto, recentemente, houve 
solução da questão, a qual passo a aplicar para decidir o presente 
feito.
Pois bem. De acordo com o artigo 43 do Código Tributário Nacional, 
“o imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos 
de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da 
disponibilidade econômica ou jurídica (...)”.
Trata-se, portanto, de imposto incidente sobre a renda e proventos, 
o qual possui como fato gerador a aquisição da disponibilidade 
econômica ou jurídica decorrente de acréscimo patrimonial. 
O art. 7º, inc. XVII, da Constituição Federal estabelece por seu 
turno, que, dentre os direitos sociais dos trabalhadores, inclui-se 
o “gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço 
a mais do que o salário normal”. Esse direito foi expressamente 
estendido aos servidores públicos pelo art. 39, § 3º, da vigente 
Constituição, resultando, então, que todos os trabalhadores fazem 
jus à benesse, independentemente do regime jurídico a que se 
submetam.
No caso dos autos, oportuno assegurar que a discussão travada 
é alusiva ao desconto de IR sobre o terço constitucional de 
férias gozadas. Neste ponto, resta assentada a sua natureza 
remuneratória, sujeitando-se à incidência do imposto de renda, na 
esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça 
(STJ). Nesta linha de raciocínio, o terço constitucional de férias 
gozadas não se confunde com o de férias indenizadas, o qual não 
admite incidência do tributo em questão. Isto porque, o primeiro 
tem caráter de acréscimo patrimonial, enquanto o segundo tem 
natureza de reposição.
Por fim, resta conclusivo, na linha da atual jurisprudência do STJ 
firmada em sede de Incidente de Demandas Repetitivas, RESP 
nº 1.111.223/SP (Tema 121) e Resp 1.459.779/MA (Tema 881), é 
devida a incidência do imposto de renda sobre o adicional de 1/3 
de férias GOZADAS, visto que configura acréscimo patrimonial e 
não está beneficiado por nenhuma regra de isenção tributária e, 
por outro lado, não incide tal tributo sobre o terço de férias NÃO 
GOZADAS (férias indenizadas).
Neste ponto, importante consignar o enunciado da Súmula 386 do 
STJ, que é específico ao tema das férias NÃO gozadas/indenizadas, 
as quais representam situação diversa da situação descrita no 
pedido inicial. Eis o seu teor: “São isentos de imposto de renda as 
indenizações de férias proporcionais e respectivo adicional”.
Para corroborar que o pedido do autor é manifestamente 
IMPROCEDENTE, passo à transcrição de Jurisprudência em vigor 
sobre o tema da legitimidade de incidência tributária sobre o terço 
constitucional de férias gozadas, senão vejamos:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. 
ADICIONAL DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS GOZADAS. 
INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO.1.A jurisprudência tradicional do STJ é 
pacífica quanto à incidência do imposto de renda sobre o adicional 
(1/3) de férias gozadas. Precedentes: Pet 6.243/SP, Rel. Ministra 
Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 13/10/2008; AgRg no AREsp 
450.899/MS, Rel.Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 
Turma, DJe 11/03/2014; AgRg no AREsp 367.144/MG, Rel. Ministro 
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/02/2014; AgRg no 
REsp 1.112.877/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 
03/12/2010; REsp 891.794/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, 

Primeira Turma, DJe 30/03/2009; entre outros.2. A conclusão 
acerca da natureza do terço constitucional de férias gozadas nos 
julgamentos da Pet 7.296/PE e do REsp 1.230.957/RS, por si só, 
não infirma a hipótese de incidência do imposto de renda, cujo 
fato gerador não está relacionado com a composição do salário 
de contribuição para fins previdenciários ou com a habitualidade 
de percepção dessa verba, mas, sim, com a existência, ou não, 
de acréscimo patrimonial, que, como visto, é patente quando do 
recebimento do adicional de férias gozadas. 3. Recurso especial 
provido, divergindo do voto do Sr. Ministro Relator. REsp 1459779 
/ MA RECURSO ESPECIAL 2014/0138474-9 Relator(a) Ministro 
MAURO CAMPBELL MARQUES (1141) Relator(a) p/ Acórdão 
Ministro BENEDITO GONÇALVES (1142) Órgão Julgador S1 
-PRIMEIRA SEÇÃO Data do Julgamento 22/04/2015 Data da 
Publicação/Fonte DJe 18/11/2015 RSTJ vol. 242 p. 69.
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. 1/3 (UM TERÇO) 
DE FÉRIAS GOZADAS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. IMPOSTO 
DE RENDA DEVIDO. PRECEDENTES DO STJ. UNIFORMIZAÇÃO 
DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL (PETIÇÃO N. 11.141) 
E RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (Resp 1.459.779/MA). 
SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO DO 
ESTADO DE RONDÔNIA PARCIALMENTE PROVIDO. - É devido 
o imposto de renda sobre o acréscimo patrimonial incidente sobre 
1/3 (um terço) de férias gozadas. Precedentes do STJ.RECURSO 
INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7007533-20.2015.822.0601, 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - 
Porto Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz Amauri Lemes, Data de 
julgamento: 20/09/2019.
Recurso Inominado. Fazenda Pública. Servidor Público. 1/3 (Um 
Terço) de Férias Gozadas. Acréscimo Patrimonial. Imposto de 
Renda Devido. Precedentes do STJ. Uniformização de Interpretação 
de Lei Federal (Petição n. 11.141) e Recurso Especial Repetitivo 
(Resp 1.459.779/MA). Sentença parcialmente reformada. Recurso 
do Estado de Rondônia Parcialmente provido. É devido o imposto de 
renda sobre o acréscimo patrimonial incidente sobre 1/3 (um terço) 
de férias gozadas. Precedentes do STJ.RECURSO INOMINADO 
CÍVEL, Processo nº 7000262-91.2014.822.0601, Tribunal de 
Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - Porto Velho, 
Relator(a) do Acórdão: Juiz José Augusto Alves Martins, Data de 
julgamento: 23/07/2019.
Por qualquer ângulo que se aprecie a questão, verifico que 
IMPROCEDE na íntegra o pleito do autor, pois contraria 
expressamente o entendimento majoritário vigente, de modo que 
afigura-se totalmente legítimo o desconto de Imposto de Renda 
sobre o adicional de férias (1/3). E, neste sentido, não cabe 
reparação/reembolso à parte autora, em relação a este tributo que 
efetivamente foi descontado em seu(s) contracheque(s).
Posto isso, com fulcro nas razões expostas, JULGO 
IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo-se o feito com 
resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.
Sem custas e sem verbas honorárias, conforme dispõem os arts. 
54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c 27 da Lei 12.153/09.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, se nada for requerido pelas partes, 
arquive-se.
Ariquemes – RO; data e horário registrados no PJE.
CUMPRA-SE SERVINDO O PRESENTE COMO MANDADO/
OFÍCIO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Tancredo Neves, nº 2606, Bairro Setor Institucional, CEP 
76804-110, Ariquemes, - de 2084 a 2700 - lado par 7016532-
08.2018.8.22.0002
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REQUERENTE: JULIANA FEIER MEZZOMO CPF nº 005.351.480-
70, ÁREA RURAL s/n, BR 364, S/N, LT 26, GL 05 ÁREA RURAL 
DE ARIQUEMES - 76878-899 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: SILVANIA KLOCH OAB nº 
RO4043
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON 
CNPJ nº 05.914.650/0001-56, AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137 
INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA 
OAB nº RO3434
A parte autora requereu o prosseguimento do feito sob o 
fundamento de que subsiste crédito remanescente a ser adimplido 
pela requerida.
Embora a condenação ainda não tenha sido satisfeita e haja 
pedido de penhora online é o caso de intimar a parte adversa 
para comprovar o pagamento de valores aos autos, haja visa que 
milhares de processo tramitam contra a executada no âmbito do 
Juizado de modo que para melhor otimizar tais pagamentos de 
condenações, é medida mais eficaz e célere propiciar o depósito 
voluntário a aguardar a efetivação de penhora BACEN JUD, 
especialmente porque inúmeras tentativas de bloqueio no CNPJ 
antigo da CERON tem retornado negativas.
Assim, INTIME-SE a CERON para, no prazo de 15 (quinze) 
dias, comprovar o depósito judicial do valor remanescente calculado 
OU para indicar novo CNPJ ou conta para que seja realizado o 
bloqueio, sob pena de ficar configurado o ATO ATENTATÓRIO À 
DIGNIDADE DA JUSTIÇA, hipótese em que será penalizada com 
multa na forma dos arts. 77, IV e 774, V do Código de Processo 
Civil.
Decorrido o prazo, com ou sem pagamento, faça-se conclusão 
para DECISÃO.
Cumpra-se servindo-se a presente Decisão como Mandado/Ofício/
Carta Precatória/Notificação para o seu cumprimento.
Ariquemes, data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

7013092-04.2018.8.22.0002
EXEQUENTE: HORACIO GIL PEREIRA CPF nº 363.585.419-00, 
AVENIDA TANCREDO NEVES 3479, - DE 3429 A 3577 - LADO 
ÍMPAR SETOR 05 - 76870-563 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: OZEIAS DIAS DE AMORIM 
OAB nº RO4194, JOSE RICARDO D AVASSI DAMICO OAB nº 
RO7435
EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON 
CNPJ nº 05.914.650/0001-56, AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137 
INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS 
PINHEIRO SARMENTO OAB nº RO5462
Trata-se de cumprimento de sentença onde fora realizado o 
pagamento de parte do valor devido pela requerida CERON, por 
meio de depósito judicial.
Após a expedição de alvará relativamente ao montante depositado 
pela CERON, a parte autora requereu o prosseguimento do 
feito sob o fundamento de que subsiste crédito remanescente a ser 
adimplido pela requerida.
Embora a condenação ainda não tenha sido satisfeita e haja 
pedido de penhora online é o caso de intimar a parte adversa 
para comprovar o pagamento de valores aos autos, haja vista que 
milhares de processos tramitam contra a executada no âmbito do 
Juizado de modo que para melhor otimizar tais pagamentos de 
condenações, é medida mais eficaz e célere propiciar o depósito 
voluntário a aguardar a efetivação de penhora BACEN JUD.
Face o exposto, defiro o pedido da parte autora e determino que 
a requerida CERON/ENERGISA S/A seja intimada para depositar 
em juízo a quantia remanescente apontada no evento anterior, 
ou se for o caso para que justifique a impossibilidade de fazê-lo 
caso discorde quanto ao valor cobrado, devendo manifestar-se 
no prazo máximo de 10 (dez) dias, impugnando as alegações da 

parte autora, sob pena de efetivação de penhora BACEN JUD em 
seu desfavor e ulterior liberação do valor à parte autora.Para não 
onerar o Cartório com a providência ora determinada, esta decisão 
será publicada no Diário de Justiça e servirá como intimação para a 
CERON/ENERGISA S/A.Decorrido o prazo, com demonstração de 
pagamento nos autos, determino a expedição de alvará judicial em 
favor da parte autora e/ou advogado habilitado para levantamento 
do valor depositado pela requerida. Ato contínuo, intime-se, por seu 
advogado constituído, para acessar o documento via sistema PJE 
e providenciar a respectiva impressão e, após faça-se conclusão 
dos autos para extinção por pagamento.
Por outro lado, decorrido o prazo, sem pagamento, certifique-se 
e faça-se conclusão para DECISÃO objetivando a solicitação de 
penhora BACEN JUD conforme já requerido pela parte autora nos 
autos.
Cumpra-se servindo-se a presente Decisão como Mandado/Ofício/
Carta Precatória/Notificação para o seu cumprimento.
Ariquemes/RO, data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

7014251-16.2017.8.22.0002
REQUERENTE: BRUNO CESAR ZAGO CPF nº 838.395.002-06, 
RUA ANDRADINA 4600 CONDOMÍNIO SÃO PAULO - 76870-000 
- ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: JUCYARA ZIMMER OAB nº 
RO5888
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON 
CNPJ nº 05.914.650/0001-56, AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137 
INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS 
PINHEIRO SARMENTO OAB nº RO5462, ROCHILMER MELLO 
DA ROCHA FILHO OAB nº RO635
DECISÃO
Os autos vieram conclusos com petição da CERON informando os 
dados bancários para que este Juízo promova a penhora on line, se 
for o caso. Ocorre que o sistema BACENJUD não funciona dessa 
forma. O(a) juiz(a) não tem acesso a NENHUM número de conta ou 
agência bancária de quem quer que seja. O(a) juiz(a) indica o CPF 
ou CNPJ do devedor e o próprio sistema penhora o que houver 
vinculado aquele documento.
Portanto, a CERON deve cumprir a decisão anterior no sentido 
de indicar o CNPJ válido, pois o CNPJ que a CERON utilizava 
antigamente NÃO está mais ativo junto ao sistema, conforme 
centenas de decisões exaradas em outros processos que 
retornaram com penhora negativa porque a conta estava INATIVA 
no CNPJ CERON: 05.914.650/0001-66. 
Por isso, intime-se o(a) a parte requerida para manifestação no 
prazo de 10 (dez) dias, pena de aplicação de multa. 
Decorrido o prazo da requerida sem comprovação de pagamento 
nos autos, vistas à parte autora para no prazo de 5 (cinco) dias 
requerer o que entende cabível, e caso pretenda a penhora on 
line, que apresente demonstrativo do débito que entende ser 
devido e informe o novo CNPJ válido para bloqueio, pelas razões 
supramencionadas.
Ariquemes – RO, data e hora certificados pelo sistema PJE. 
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais 
Juíza de Direito 

CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ariquemes - Juizado Especial
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, 
Ariquemes - RO - CEP: 76872-853 
Processo n°: 7000342-33.2019.8.22.0002
EXEQUENTE: MARCIO AMARO CORREA
Advogado do(a) EXEQUENTE: GISLENE TREVIZAN - RO7032
EXECUTADO: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
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FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, 
FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a requerer o que entender 
de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Ariquemes, 22 de novembro de 2019.
7006826-64.2019.8.22.0002
REQUERENTE: EBERSON LAZARO DE MOURA CPF nº 
725.872.109-68, R JOÃO PESSOA 2158 SETOR 03 - 76870-000 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: JUCYARA ZIMMER OAB nº 
RO5888
REQUERIDOS: ENERGISA S/A CNPJ nº 00.864.214/0001-06, 
AV JK 1966 SETOR 02 - 76870-000 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, 
CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON CNPJ 
nº 05.914.650/0001-56, AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137 
INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: MARCIO MELO NOGUEIRA 
OAB nº RO2827
Trata-se de cumprimento de sentença onde fora realizado o 
pagamento de parte do valor devido pela requerida CERON, por 
meio de depósito judicial.
Após a expedição de alvará relativamente ao montante depositado 
pela CERON, a parte autora requereu o prosseguimento do 
feito sob o fundamento de que subsiste crédito remanescente a ser 
adimplido pela requerida.
Embora a condenação ainda não tenha sido satisfeita e haja 
pedido de penhora online é o caso de intimar a parte adversa 
para comprovar o pagamento de valores aos autos, haja vista que 
milhares de processo tramitam contra a executada no âmbito do 
Juizado de modo que para melhor otimizar tais pagamentos de 
condenações, é medida mais eficaz e célere propiciar o depósito 
voluntário a aguardar a efetivação de penhora BACEN JUD.
Face o exposto, defiro o pedido da parte autora e determino que 
a requerida CERON/ENERGISA S/A seja intimada para depositar 
em juízo a quantia remanescente apontada no evento anterior, 
ou se for o caso para que justifique a impossibilidade de fazê-lo 
caso discorde quanto ao valor cobrado, devendo manifestar-se no 
prazo máximo de 10 (dez) dias, impugnando as alegações da parte 
autora, sob pena de efetivação de penhora BACEN JUD em seu 
desfavor e ulterior liberação do valor à parte autora.
Para não onerar o Cartório com a providência ora determinada, 
esta decisão será publicada no Diário de Justiça e servirá como 
intimação para a CERON/ENERGISA S/A.
Decorrido o prazo, com demonstração de pagamento nos autos, 
determino a expedição de alvará judicial em favor da parte autora e/
ou advogado habilitado para levantamento do valor depositado pela 
requerida. Ato contínuo, intime-se, por seu advogado constituído, 
para acessar o documento via sistema PJE e providenciar a 
respectiva impressão e, após faça-se conclusão dos autos para 
extinção por pagamento.
Por outro lado, decorrido o prazo, sem pagamento, certifique-se 
e faça-se conclusão para DECISÃO objetivando a solicitação de 
penhora BACEN JUD conforme já requerido pela parte autora nos 
autos.
Cumpra-se servindo-se a presente Decisão como Mandado/Ofício/
Carta Precatória/Notificação para o seu cumprimento.
Ariquemes/RO, data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Tancredo Neves, nº 2606, Bairro Setor Institucional, CEP 
76804-110, Ariquemes, - de 2084 a 2700 - lado par 7011931-
27.2016.8.22.0002
REQUERENTE: GILSIMAR BARBOSA CHAGAS CPF nº 
191.453.222-87, RUA TANGARÁ 371, - DE 354/355 A 391/392 
JARDIM DAS PALMEIRAS - 76876-624 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA

ADVOGADO DO REQUERENTE: DILNEY EDUARDO 
BARRIONUEVO ALVES OAB nº RO301
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, SEM ENDEREÇOADVOGADO DO REQUERIDO: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
SENTENÇA
Relatório formal dispensado na forma dos arts. 27 da Lei 12.153/09 
c/c 38 da Lei 9.099/95.
Preliminarmente, o Estado de Rondônia suscitou que subsistiria 
pedido de uniformização de interpretação da lei e, para evitar grave 
lesão à economia pública pugnou pela suspensão dos processos 
que tenham sido afetados pela mesma controvérsia.
Diante disso, o feito foi efetivamente suspenso após a contestação. 
No entanto, agora, face à solução da temática junto ao STJ, admite-
se o regular andamento processual para adequado julgamento de 
mérito. Portanto, não mais vigora a suspensão objeto da preliminar 
arguida, o que passo a reconhecer e, proferir a respectiva 
sentença.
Trata-se de Ação Declaratória c/c Ressarcimento de valores 
ajuizada em face de ESTADO DE RONDÔNIA, sob o argumento 
de que o(a) requerente, na qualidade de servidor(a) público(a) 
estadual, sofreu descontos indevidos em seu contracheque, os 
quais correspondem à incidência do Imposto de Renda sobre o 
adicional de férias (1/3).
Segundo consta na narrativa fática, há entendimento assente do 
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a aludida verba tem 
cunho indenizatório e não está sujeita à incidência do Imposto de 
Renda, pelo que a parte autora faria jus ao ressarcimento quanto 
aos descontos indevidos já efetuados em seu contracheque a este 
título, pelo período descrito em sua petição inicial. 
Em sua contestação, o Estado de Rondônia argumentou que o 
entendimento assente nos Tribunais Superiores é no sentido de 
que vigora a incidência de imposto de renda sobre o terço de 
férias gozadas, questão que se encontra pacificada para permitir 
o desconto do tributo. Logo, de acordo com o ente público, por 
entender que a incidência do Imposto de Renda sobre o terço de 
férias é legítima e acertada, pugnou pela improcedência do pedido 
inicial.
Superadas as questões fáticas e jurídicas levantadas por ambas as 
partes no curso do processo, resta verificar a quem assiste razão 
com fulcro nas provas produzidas, em atenção ao Princípio do livre 
convencimento motivado ou persuasão racional do juiz, a teor do 
que dispõe o artigo 371 do CPC em vigor.
A questão discutida nos autos é de direito, urgindo saber se 
é legítimo o desconto de Imposto de Renda incidente sobre o 
adicional de férias (1/3), por tratar-se de verba remuneratória, ou 
se é indevida a aludida incidência do imposto por se tratar de verba 
indenizatória, a qual não comporta os descontos a este título.
Oportuno reconhecer que, durante muito tempo a controvérsia 
perdurou perante os Tribunais Superiores, o que gerava incerteza 
acerca da possibilidade de haver ou não essa incidência tributária 
sobre o terço constitucional. No entanto, recentemente, houve 
solução da questão, a qual passo a aplicar para decidir o presente 
feito.
Pois bem. De acordo com o artigo 43 do Código Tributário Nacional, 
“o imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos 
de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da 
disponibilidade econômica ou jurídica (...)”.
Trata-se, portanto, de imposto incidente sobre a renda e proventos, 
o qual possui como fato gerador a aquisição da disponibilidade 
econômica ou jurídica decorrente de acréscimo patrimonial. 
O art. 7º, inc. XVII, da Constituição Federal estabelece por seu 
turno, que, dentre os direitos sociais dos trabalhadores, inclui-se 
o “gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço 
a mais do que o salário normal”. Esse direito foi expressamente 
estendido aos servidores públicos pelo art. 39, § 3º, da vigente 
Constituição, resultando, então, que todos os trabalhadores fazem 
jus à benesse, independentemente do regime jurídico a que se 
submetam.



838DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

No caso dos autos, oportuno assegurar que a discussão travada 
é alusiva ao desconto de IR sobre o terço constitucional de 
férias gozadas. Neste ponto, resta assentada a sua natureza 
remuneratória, sujeitando-se à incidência do imposto de renda, na 
esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça 
(STJ). Nesta linha de raciocínio, o terço constitucional de férias 
gozadas não se confunde com o de férias indenizadas, o qual não 
admite incidência do tributo em questão. Isto porque, o primeiro 
tem caráter de acréscimo patrimonial, enquanto o segundo tem 
natureza de reposição.Por fim, resta conclusivo, na linha da atual 
jurisprudência do STJ firmada em sede de Incidente de Demandas 
Repetitivas, RESP nº 1.111.223/SP (Tema 121) e Resp 1.459.779/
MA (Tema 881), é devida a incidência do imposto de renda sobre o 
adicional de 1/3 de férias GOZADAS, visto que configura acréscimo 
patrimonial e não está beneficiado por nenhuma regra de isenção 
tributária e, por outro lado, não incide tal tributo sobre o terço de 
férias NÃO GOZADAS (férias indenizadas).
Neste ponto, importante consignar o enunciado da Súmula 386 do 
STJ, que é específico ao tema das férias NÃO gozadas/indenizadas, 
as quais representam situação diversa da situação descrita no 
pedido inicial. Eis o seu teor: “São isentos de imposto de renda as 
indenizações de férias proporcionais e respectivo adicional”.
Para corroborar que o pedido do autor é manifestamente 
IMPROCEDENTE, passo à transcrição de Jurisprudência em vigor 
sobre o tema da legitimidade de incidência tributária sobre o terço 
constitucional de férias gozadas, senão vejamos:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. 
ADICIONAL DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS GOZADAS. 
INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO.1.A jurisprudência tradicional do STJ é 
pacífica quanto à incidência do imposto de renda sobre o adicional 
(1/3) de férias gozadas. Precedentes: Pet 6.243/SP, Rel. Ministra 
Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 13/10/2008; AgRg no AREsp 
450.899/MS, Rel.Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 
Turma, DJe 11/03/2014; AgRg no AREsp 367.144/MG, Rel. Ministro 
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/02/2014; AgRg no 
REsp 1.112.877/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 
03/12/2010; REsp 891.794/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, 
Primeira Turma, DJe 30/03/2009; entre outros.2. A conclusão 
acerca da natureza do terço constitucional de férias gozadas nos 
julgamentos da Pet 7.296/PE e do REsp 1.230.957/RS, por si só, 
não infirma a hipótese de incidência do imposto de renda, cujo 
fato gerador não está relacionado com a composição do salário 
de contribuição para fins previdenciários ou com a habitualidade 
de percepção dessa verba, mas, sim, com a existência, ou não, 
de acréscimo patrimonial, que, como visto, é patente quando do 
recebimento do adicional de férias gozadas. 3. Recurso especial 
provido, divergindo do voto do Sr. Ministro Relator. REsp 1459779 
/ MA RECURSO ESPECIAL 2014/0138474-9 Relator(a) Ministro 
MAURO CAMPBELL MARQUES (1141) Relator(a) p/ Acórdão 
Ministro BENEDITO GONÇALVES (1142) Órgão Julgador S1 
-PRIMEIRA SEÇÃO Data do Julgamento 22/04/2015 Data da 
Publicação/Fonte DJe 18/11/2015 RSTJ vol. 242 p. 69.
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. 1/3 (UM TERÇO) 
DE FÉRIAS GOZADAS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. IMPOSTO 
DE RENDA DEVIDO. PRECEDENTES DO STJ. UNIFORMIZAÇÃO 
DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL (PETIÇÃO N. 11.141) 
E RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (Resp 1.459.779/MA). 
SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO DO 
ESTADO DE RONDÔNIA PARCIALMENTE PROVIDO. - É devido 
o imposto de renda sobre o acréscimo patrimonial incidente sobre 
1/3 (um terço) de férias gozadas. Precedentes do STJ.RECURSO 
INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7007533-20.2015.822.0601, 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - 
Porto Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz Amauri Lemes, Data de 
julgamento: 20/09/2019.Recurso Inominado. Fazenda Pública. 
Servidor Público. 1/3 (Um Terço) de Férias Gozadas. Acréscimo 
Patrimonial. Imposto de Renda Devido. Precedentes do STJ. 
Uniformização de Interpretação de Lei Federal (Petição n. 11.141) 
e Recurso Especial Repetitivo (Resp 1.459.779/MA). Sentença 

parcialmente reformada. Recurso do Estado de Rondônia 
Parcialmente provido. É devido o imposto de renda sobre o 
acréscimo patrimonial incidente sobre 1/3 (um terço) de férias 
gozadas. Precedentes do STJ.RECURSO INOMINADO CÍVEL, 
Processo nº 7000262-91.2014.822.0601, Tribunal de Justiça do 
Estado de Rondônia, Turma Recursal - Porto Velho, Relator(a) do 
Acórdão: Juiz José Augusto Alves Martins, Data de julgamento: 
23/07/2019.
Por qualquer ângulo que se aprecie a questão, verifico que 
IMPROCEDE na íntegra o pleito do autor, pois contraria 
expressamente o entendimento majoritário vigente, de modo que 
afigura-se totalmente legítimo o desconto de Imposto de Renda 
sobre o adicional de férias (1/3). E, neste sentido, não cabe 
reparação/reembolso à parte autora, em relação a este tributo que 
efetivamente foi descontado em seu(s) contracheque(s).
Posto isso, com fulcro nas razões expostas, JULGO 
IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo-se o feito com 
resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.
Sem custas e sem verbas honorárias, conforme dispõem os arts. 
54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c 27 da Lei 12.153/09.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, se nada for requerido pelas partes, 
arquive-se.
Ariquemes – RO; data e horário registrados no PJE.
CUMPRA-SE SERVINDO O PRESENTE COMO MANDADO/
OFÍCIO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Tancredo Neves, nº 2606, Bairro Setor Institucional, CEP 
76804-110, Ariquemes, - de 2084 a 2700 - lado par 7002838-
40.2016.8.22.0002
REQUERENTE: DENYLDO FERREIRA DE SENA CPF nº 
325.883.052-53, 4° RUA 2260 UNIÃO III - 76870-000 - ARIQUEMES 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: DILNEY EDUARDO 
BARRIONUEVO ALVES OAB nº RO301
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, SEM ENDEREÇOADVOGADO DO REQUERIDO: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
SENTENÇA
Relatório formal dispensado na forma dos arts. 27 da Lei 12.153/09 
c/c 38 da Lei 9.099/95.
Preliminarmente, o Estado de Rondônia suscitou que subsistiria 
pedido de uniformização de interpretação da lei e, para evitar grave 
lesão à economia pública pugnou pela suspensão dos processos 
que tenham sido afetados pela mesma controvérsia.
Diante disso, o feito foi efetivamente suspenso após a contestação. 
No entanto, agora, face à solução da temática junto ao STJ, admite-
se o regular andamento processual para adequado julgamento de 
mérito. Portanto, não mais vigora a suspensão objeto da preliminar 
arguida, o que passo a reconhecer e, proferir a respectiva 
sentença.
Trata-se de Ação Declaratória c/c Ressarcimento de valores 
ajuizada em face de ESTADO DE RONDÔNIA, sob o argumento 
de que o(a) requerente, na qualidade de servidor(a) público(a) 
estadual, sofreu descontos indevidos em seu contracheque, os 
quais correspondem à incidência do Imposto de Renda sobre o 
adicional de férias (1/3).
Segundo consta na narrativa fática, há entendimento assente do 
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a aludida verba tem 
cunho indenizatório e não está sujeita à incidência do Imposto de 
Renda, pelo que a parte autora faria jus ao ressarcimento quanto aos 
descontos indevidos já efetuados em seu contracheque a este título, 
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pelo período descrito em sua petição inicial. Em sua contestação, 
o Estado de Rondônia argumentou que o entendimento assente 
nos Tribunais Superiores é no sentido de que vigora a incidência 
de imposto de renda sobre o terço de férias gozadas, questão que 
se encontra pacificada para permitir o desconto do tributo. Logo, 
de acordo com o ente público, por entender que a incidência do 
Imposto de Renda sobre o terço de férias é legítima e acertada, 
pugnou pela improcedência do pedido inicial.
Superadas as questões fáticas e jurídicas levantadas por ambas as 
partes no curso do processo, resta verificar a quem assiste razão 
com fulcro nas provas produzidas, em atenção ao Princípio do livre 
convencimento motivado ou persuasão racional do juiz, a teor do 
que dispõe o artigo 371 do CPC em vigor.
A questão discutida nos autos é de direito, urgindo saber se 
é legítimo o desconto de Imposto de Renda incidente sobre o 
adicional de férias (1/3), por tratar-se de verba remuneratória, ou 
se é indevida a aludida incidência do imposto por se tratar de verba 
indenizatória, a qual não comporta os descontos a este título.
Oportuno reconhecer que, durante muito tempo a controvérsia 
perdurou perante os Tribunais Superiores, o que gerava incerteza 
acerca da possibilidade de haver ou não essa incidência tributária 
sobre o terço constitucional. No entanto, recentemente, houve 
solução da questão, a qual passo a aplicar para decidir o presente 
feito.
Pois bem. De acordo com o artigo 43 do Código Tributário Nacional, 
“o imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos 
de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da 
disponibilidade econômica ou jurídica (...)”.
Trata-se, portanto, de imposto incidente sobre a renda e proventos, 
o qual possui como fato gerador a aquisição da disponibilidade 
econômica ou jurídica decorrente de acréscimo patrimonial. 
O art. 7º, inc. XVII, da Constituição Federal estabelece por seu 
turno, que, dentre os direitos sociais dos trabalhadores, inclui-se 
o “gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço 
a mais do que o salário normal”. Esse direito foi expressamente 
estendido aos servidores públicos pelo art. 39, § 3º, da vigente 
Constituição, resultando, então, que todos os trabalhadores fazem 
jus à benesse, independentemente do regime jurídico a que se 
submetam.
No caso dos autos, oportuno assegurar que a discussão travada 
é alusiva ao desconto de IR sobre o terço constitucional de 
férias gozadas. Neste ponto, resta assentada a sua natureza 
remuneratória, sujeitando-se à incidência do imposto de renda, na 
esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça 
(STJ). Nesta linha de raciocínio, o terço constitucional de férias 
gozadas não se confunde com o de férias indenizadas, o qual não 
admite incidência do tributo em questão. Isto porque, o primeiro 
tem caráter de acréscimo patrimonial, enquanto o segundo tem 
natureza de reposição.
Por fim, resta conclusivo, na linha da atual jurisprudência do STJ 
firmada em sede de Incidente de Demandas Repetitivas, RESP 
nº 1.111.223/SP (Tema 121) e Resp 1.459.779/MA (Tema 881), é 
devida a incidência do imposto de renda sobre o adicional de 1/3 
de férias GOZADAS, visto que configura acréscimo patrimonial e 
não está beneficiado por nenhuma regra de isenção tributária e, 
por outro lado, não incide tal tributo sobre o terço de férias NÃO 
GOZADAS (férias indenizadas).
Neste ponto, importante consignar o enunciado da Súmula 386 do 
STJ, que é específico ao tema das férias NÃO gozadas/indenizadas, 
as quais representam situação diversa da situação descrita no 
pedido inicial. Eis o seu teor: “São isentos de imposto de renda as 
indenizações de férias proporcionais e respectivo adicional”.
Para corroborar que o pedido do autor é manifestamente 
IMPROCEDENTE, passo à transcrição de Jurisprudência em vigor 
sobre o tema da legitimidade de incidência tributária sobre o terço 
constitucional de férias gozadas, senão vejamos:TRIBUTÁRIO. 
RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. ADICIONAL 
DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA DA 
EXAÇÃO.1.A jurisprudência tradicional do STJ é pacífica quanto 

à incidência do imposto de renda sobre o adicional (1/3) de férias 
gozadas. Precedentes: Pet 6.243/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, 
Primeira Seção, DJe 13/10/2008; AgRg no AREsp 450.899/
MS, Rel.Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 
DJe 11/03/2014; AgRg no AREsp 367.144/MG, Rel. Ministro 
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/02/2014; AgRg no 
REsp 1.112.877/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 
03/12/2010; REsp 891.794/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, 
Primeira Turma, DJe 30/03/2009; entre outros.2. A conclusão 
acerca da natureza do terço constitucional de férias gozadas nos 
julgamentos da Pet 7.296/PE e do REsp 1.230.957/RS, por si só, 
não infirma a hipótese de incidência do imposto de renda, cujo 
fato gerador não está relacionado com a composição do salário 
de contribuição para fins previdenciários ou com a habitualidade 
de percepção dessa verba, mas, sim, com a existência, ou não, 
de acréscimo patrimonial, que, como visto, é patente quando do 
recebimento do adicional de férias gozadas. 3. Recurso especial 
provido, divergindo do voto do Sr. Ministro Relator. REsp 1459779 
/ MA RECURSO ESPECIAL 2014/0138474-9 Relator(a) Ministro 
MAURO CAMPBELL MARQUES (1141) Relator(a) p/ Acórdão 
Ministro BENEDITO GONÇALVES (1142) Órgão Julgador S1 
-PRIMEIRA SEÇÃO Data do Julgamento 22/04/2015 Data da 
Publicação/Fonte DJe 18/11/2015 RSTJ vol. 242 p. 69.
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. 1/3 (UM TERÇO) 
DE FÉRIAS GOZADAS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. IMPOSTO 
DE RENDA DEVIDO. PRECEDENTES DO STJ. UNIFORMIZAÇÃO 
DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL (PETIÇÃO N. 11.141) 
E RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (Resp 1.459.779/MA). 
SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO DO 
ESTADO DE RONDÔNIA PARCIALMENTE PROVIDO. - É devido 
o imposto de renda sobre o acréscimo patrimonial incidente sobre 
1/3 (um terço) de férias gozadas. Precedentes do STJ.RECURSO 
INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7007533-20.2015.822.0601, 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - 
Porto Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz Amauri Lemes, Data de 
julgamento: 20/09/2019.
Recurso Inominado. Fazenda Pública. Servidor Público. 1/3 (Um 
Terço) de Férias Gozadas. Acréscimo Patrimonial. Imposto de 
Renda Devido. Precedentes do STJ. Uniformização de Interpretação 
de Lei Federal (Petição n. 11.141) e Recurso Especial Repetitivo 
(Resp 1.459.779/MA). Sentença parcialmente reformada. Recurso 
do Estado de Rondônia Parcialmente provido. É devido o imposto de 
renda sobre o acréscimo patrimonial incidente sobre 1/3 (um terço) 
de férias gozadas. Precedentes do STJ.RECURSO INOMINADO 
CÍVEL, Processo nº 7000262-91.2014.822.0601, Tribunal de 
Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - Porto Velho, 
Relator(a) do Acórdão: Juiz José Augusto Alves Martins, Data de 
julgamento: 23/07/2019.
Por qualquer ângulo que se aprecie a questão, verifico que 
IMPROCEDE na íntegra o pleito do autor, pois contraria 
expressamente o entendimento majoritário vigente, de modo que 
afigura-se totalmente legítimo o desconto de Imposto de Renda 
sobre o adicional de férias (1/3). E, neste sentido, não cabe 
reparação/reembolso à parte autora, em relação a este tributo que 
efetivamente foi descontado em seu(s) contracheque(s).
Posto isso, com fulcro nas razões expostas, JULGO 
IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo-se o feito com 
resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.
Sem custas e sem verbas honorárias, conforme dispõem os arts. 
54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c 27 da Lei 12.153/09.
Publique-se.Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, se nada for requerido pelas partes, 
arquive-se.
Ariquemes – RO; data e horário registrados no PJE.
CUMPRA-SE SERVINDO O PRESENTE COMO MANDADO/
OFÍCIO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Tancredo Neves, nº 2606, Bairro Setor Institucional, CEP 
76804-110, Ariquemes, - de 2084 a 2700 - lado par 7005326-
65.2016.8.22.0002
REQUERENTE: SUELI MOTA LIMA CPF nº 924.757.792-68, 
RUA ÁLVARES DE AZEVEDO 3291 COLONIAL - 76873-722 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: DILNEY EDUARDO 
BARRIONUEVO ALVES OAB nº RO301
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, SEM ENDEREÇOADVOGADO DO REQUERIDO: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
SENTENÇA
Relatório formal dispensado na forma dos arts. 27 da Lei 12.153/09 
c/c 38 da Lei 9.099/95.
Preliminarmente, o Estado de Rondônia suscitou que subsistiria 
pedido de uniformização de interpretação da lei e, para evitar grave 
lesão à economia pública pugnou pela suspensão dos processos 
que tenham sido afetados pela mesma controvérsia.
Diante disso, o feito foi efetivamente suspenso após a contestação. 
No entanto, agora, face à solução da temática junto ao STJ, admite-
se o regular andamento processual para adequado julgamento de 
mérito. Portanto, não mais vigora a suspensão objeto da preliminar 
arguida, o que passo a reconhecer e, proferir a respectiva 
sentença.
Trata-se de Ação Declaratória c/c Ressarcimento de valores 
ajuizada em face de ESTADO DE RONDÔNIA, sob o argumento 
de que o(a) requerente, na qualidade de servidor(a) público(a) 
estadual, sofreu descontos indevidos em seu contracheque, os 
quais correspondem à incidência do Imposto de Renda sobre o 
adicional de férias (1/3).
Segundo consta na narrativa fática, há entendimento assente do 
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a aludida verba tem 
cunho indenizatório e não está sujeita à incidência do Imposto de 
Renda, pelo que a parte autora faria jus ao ressarcimento quanto 
aos descontos indevidos já efetuados em seu contracheque a este 
título, pelo período descrito em sua petição inicial. 
Em sua contestação, o Estado de Rondônia argumentou que o 
entendimento assente nos Tribunais Superiores é no sentido de 
que vigora a incidência de imposto de renda sobre o terço de 
férias gozadas, questão que se encontra pacificada para permitir 
o desconto do tributo. Logo, de acordo com o ente público, por 
entender que a incidência do Imposto de Renda sobre o terço de 
férias é legítima e acertada, pugnou pela improcedência do pedido 
inicial.
Superadas as questões fáticas e jurídicas levantadas por ambas as 
partes no curso do processo, resta verificar a quem assiste razão 
com fulcro nas provas produzidas, em atenção ao Princípio do livre 
convencimento motivado ou persuasão racional do juiz, a teor do 
que dispõe o artigo 371 do CPC em vigor.
A questão discutida nos autos é de direito, urgindo saber se 
é legítimo o desconto de Imposto de Renda incidente sobre o 
adicional de férias (1/3), por tratar-se de verba remuneratória, ou 
se é indevida a aludida incidência do imposto por se tratar de verba 
indenizatória, a qual não comporta os descontos a este título.
Oportuno reconhecer que, durante muito tempo a controvérsia 
perdurou perante os Tribunais Superiores, o que gerava incerteza 
acerca da possibilidade de haver ou não essa incidência tributária 
sobre o terço constitucional. No entanto, recentemente, houve 
solução da questão, a qual passo a aplicar para decidir o presente 
feito.Pois bem. De acordo com o artigo 43 do Código Tributário 
Nacional, “o imposto, de competência da União, sobre a renda e 
proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição 
da disponibilidade econômica ou jurídica (...)”.Trata-se, portanto, 
de imposto incidente sobre a renda e proventos, o qual possui 
como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou 
jurídica decorrente de acréscimo patrimonial. 

O art. 7º, inc. XVII, da Constituição Federal estabelece por seu 
turno, que, dentre os direitos sociais dos trabalhadores, inclui-se 
o “gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço 
a mais do que o salário normal”. Esse direito foi expressamente 
estendido aos servidores públicos pelo art. 39, § 3º, da vigente 
Constituição, resultando, então, que todos os trabalhadores fazem 
jus à benesse, independentemente do regime jurídico a que se 
submetam.
No caso dos autos, oportuno assegurar que a discussão travada 
é alusiva ao desconto de IR sobre o terço constitucional de 
férias gozadas. Neste ponto, resta assentada a sua natureza 
remuneratória, sujeitando-se à incidência do imposto de renda, na 
esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça 
(STJ). Nesta linha de raciocínio, o terço constitucional de férias 
gozadas não se confunde com o de férias indenizadas, o qual não 
admite incidência do tributo em questão. Isto porque, o primeiro 
tem caráter de acréscimo patrimonial, enquanto o segundo tem 
natureza de reposição.
Por fim, resta conclusivo, na linha da atual jurisprudência do STJ 
firmada em sede de Incidente de Demandas Repetitivas, RESP 
nº 1.111.223/SP (Tema 121) e Resp 1.459.779/MA (Tema 881), é 
devida a incidência do imposto de renda sobre o adicional de 1/3 
de férias GOZADAS, visto que configura acréscimo patrimonial e 
não está beneficiado por nenhuma regra de isenção tributária e, 
por outro lado, não incide tal tributo sobre o terço de férias NÃO 
GOZADAS (férias indenizadas).
Neste ponto, importante consignar o enunciado da Súmula 386 do 
STJ, que é específico ao tema das férias NÃO gozadas/indenizadas, 
as quais representam situação diversa da situação descrita no 
pedido inicial. Eis o seu teor: “São isentos de imposto de renda as 
indenizações de férias proporcionais e respectivo adicional”.
Para corroborar que o pedido do autor é manifestamente 
IMPROCEDENTE, passo à transcrição de Jurisprudência em vigor 
sobre o tema da legitimidade de incidência tributária sobre o terço 
constitucional de férias gozadas, senão vejamos:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. 
ADICIONAL DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS GOZADAS. 
INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO.1.A jurisprudência tradicional do STJ é 
pacífica quanto à incidência do imposto de renda sobre o adicional 
(1/3) de férias gozadas. Precedentes: Pet 6.243/SP, Rel. Ministra 
Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 13/10/2008; AgRg no AREsp 
450.899/MS, Rel.Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 
Turma, DJe 11/03/2014; AgRg no AREsp 367.144/MG, Rel. Ministro 
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/02/2014; AgRg no 
REsp 1.112.877/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 
03/12/2010; REsp 891.794/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, 
Primeira Turma, DJe 30/03/2009; entre outros.2. A conclusão 
acerca da natureza do terço constitucional de férias gozadas nos 
julgamentos da Pet 7.296/PE e do REsp 1.230.957/RS, por si só, 
não infirma a hipótese de incidência do imposto de renda, cujo 
fato gerador não está relacionado com a composição do salário 
de contribuição para fins previdenciários ou com a habitualidade 
de percepção dessa verba, mas, sim, com a existência, ou não, 
de acréscimo patrimonial, que, como visto, é patente quando do 
recebimento do adicional de férias gozadas. 3. Recurso especial 
provido, divergindo do voto do Sr. Ministro Relator. REsp 1459779 
/ MA RECURSO ESPECIAL 2014/0138474-9 Relator(a) Ministro 
MAURO CAMPBELL MARQUES (1141) Relator(a) p/ Acórdão 
Ministro BENEDITO GONÇALVES (1142) Órgão Julgador S1 
-PRIMEIRA SEÇÃO Data do Julgamento 22/04/2015 Data da 
Publicação/Fonte DJe 18/11/2015 RSTJ vol. 242 p. 69.
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. 1/3 (UM TERÇO) 
DE FÉRIAS GOZADAS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. IMPOSTO 
DE RENDA DEVIDO. PRECEDENTES DO STJ. UNIFORMIZAÇÃO 
DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL (PETIÇÃO N. 11.141) 
E RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (Resp 1.459.779/MA). 
SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO DO 
ESTADO DE RONDÔNIA PARCIALMENTE PROVIDO. - É devido 
o imposto de renda sobre o acréscimo patrimonial incidente sobre 
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1/3 (um terço) de férias gozadas. Precedentes do STJ.RECURSO 
INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7007533-20.2015.822.0601, 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - 
Porto Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz Amauri Lemes, Data de 
julgamento: 20/09/2019.Recurso Inominado. Fazenda Pública. 
Servidor Público. 1/3 (Um Terço) de Férias Gozadas. Acréscimo 
Patrimonial. Imposto de Renda Devido. Precedentes do STJ. 
Uniformização de Interpretação de Lei Federal (Petição n. 11.141) 
e Recurso Especial Repetitivo (Resp 1.459.779/MA). Sentença 
parcialmente reformada. Recurso do Estado de Rondônia 
Parcialmente provido. É devido o imposto de renda sobre o 
acréscimo patrimonial incidente sobre 1/3 (um terço) de férias 
gozadas. Precedentes do STJ.RECURSO INOMINADO CÍVEL, 
Processo nº 7000262-91.2014.822.0601, Tribunal de Justiça do 
Estado de Rondônia, Turma Recursal - Porto Velho, Relator(a) do 
Acórdão: Juiz José Augusto Alves Martins, Data de julgamento: 
23/07/2019.
Por qualquer ângulo que se aprecie a questão, verifico que 
IMPROCEDE na íntegra o pleito do autor, pois contraria 
expressamente o entendimento majoritário vigente, de modo que 
afigura-se totalmente legítimo o desconto de Imposto de Renda 
sobre o adicional de férias (1/3). E, neste sentido, não cabe 
reparação/reembolso à parte autora, em relação a este tributo que 
efetivamente foi descontado em seu(s) contracheque(s).
Posto isso, com fulcro nas razões expostas, JULGO 
IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo-se o feito com 
resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.
Sem custas e sem verbas honorárias, conforme dispõem os arts. 
54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c 27 da Lei 12.153/09.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, se nada for requerido pelas partes, 
arquive-se.
Ariquemes – RO; data e horário registrados no PJE.
CUMPRA-SE SERVINDO O PRESENTE COMO MANDADO/
OFÍCIO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
7014182-47.2018.8.22.0002
REQUERENTE: ANA REGINA PERIOTTO CPF nº 512.065.289-
15, RUA CURITIBA 2355 SETOR 03 - 76870-000 - ARIQUEMES 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: JUCYARA ZIMMER OAB nº 
RO5888, LEVI GUSTAVO ALVES DE FREITAS OAB nº RO4634
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON 
CNPJ nº 05.914.650/0001-56, AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137 
INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA 
FILHO OAB nº RO635
Trata-se de cumprimento de sentença onde fora realizado o 
pagamento de parte do valor devido pela requerida CERON, por 
meio de depósito judicial.
Após a expedição de alvará relativamente ao montante depositado 
pela CERON, a parte autora requereu o prosseguimento do 
feito sob o fundamento de que subsiste crédito remanescente a ser 
adimplido pela requerida.
Embora a condenação ainda não tenha sido satisfeita e haja 
pedido de penhora online é o caso de intimar a parte adversa 
para comprovar o pagamento de valores aos autos, haja vista que 
milhares de processo tramitam contra a executada no âmbito do 
Juizado de modo que para melhor otimizar tais pagamentos de 
condenações, é medida mais eficaz e célere propiciar o depósito 
voluntário a aguardar a efetivação de penhora BACEN JUD.
Face o exposto, defiro o pedido da parte autora e determino que 
a requerida CERON/ENERGISA S/A seja intimada para depositar 
em juízo a quantia remanescente apontada no evento anterior, 
ou se for o caso para que justifique a impossibilidade de fazê-lo 
caso discorde quanto ao valor cobrado, devendo manifestar-se 

no prazo máximo de 10 (dez) dias, impugnando as alegações da 
parte autora, sob pena de efetivação de penhora BACEN JUD em 
seu desfavor e ulterior liberação do valor à parte autora.Para não 
onerar o Cartório com a providência ora determinada, esta decisão 
será publicada no Diário de Justiça e servirá como intimação para a 
CERON/ENERGISA S/A.Decorrido o prazo, com demonstração de 
pagamento nos autos, determino a expedição de alvará judicial em 
favor da parte autora e/ou advogado habilitado para levantamento 
do valor depositado pela requerida. Ato contínuo, intime-se, por seu 
advogado constituído, para acessar o documento via sistema PJE 
e providenciar a respectiva impressão e, após faça-se conclusão 
dos autos para extinção por pagamento.
Por outro lado, decorrido o prazo, sem pagamento, certifique-se 
e faça-se conclusão para DECISÃO objetivando a solicitação de 
penhora BACEN JUD conforme já requerido pela parte autora nos 
autos.
Cumpra-se servindo-se a presente Decisão como Mandado/Ofício/
Carta Precatória/Notificação para o seu cumprimento.
Ariquemes/RO, data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Tancredo Neves, nº 2606, Bairro Setor Institucional, CEP 
76804-110, Ariquemes, - de 2084 a 2700 - lado par 7002647-
92.2016.8.22.0002
REQUERENTE: MARCELO RODRIGO ZAYAT CPF nº 970.169.502-
04, AVENIDA CAPITÃO SÍLVIO 1327, - DE 1141 A 1853 - LADO 
ÍMPAR APOIO RODOVIÁRIO - 76870-185 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: DILNEY EDUARDO 
BARRIONUEVO ALVES OAB nº RO301
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, SEM ENDEREÇOADVOGADO DO REQUERIDO: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
SENTENÇA
Relatório formal dispensado na forma dos arts. 27 da Lei 12.153/09 
c/c 38 da Lei 9.099/95.
Preliminarmente, o Estado de Rondônia suscitou que subsistiria 
pedido de uniformização de interpretação da lei e, para evitar grave 
lesão à economia pública pugnou pela suspensão dos processos 
que tenham sido afetados pela mesma controvérsia.
Diante disso, o feito foi efetivamente suspenso após a contestação. 
No entanto, agora, face à solução da temática junto ao STJ, admite-
se o regular andamento processual para adequado julgamento de 
mérito. Portanto, não mais vigora a suspensão objeto da preliminar 
arguida, o que passo a reconhecer e, proferir a respectiva 
sentença.
Trata-se de Ação Declaratória c/c Ressarcimento de valores 
ajuizada em face de ESTADO DE RONDÔNIA, sob o argumento 
de que o(a) requerente, na qualidade de servidor(a) público(a) 
estadual, sofreu descontos indevidos em seu contracheque, os 
quais correspondem à incidência do Imposto de Renda sobre o 
adicional de férias (1/3).
Segundo consta na narrativa fática, há entendimento assente do 
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a aludida verba tem 
cunho indenizatório e não está sujeita à incidência do Imposto de 
Renda, pelo que a parte autora faria jus ao ressarcimento quanto aos 
descontos indevidos já efetuados em seu contracheque a este título, 
pelo período descrito em sua petição inicial. Em sua contestação, 
o Estado de Rondônia argumentou que o entendimento assente 
nos Tribunais Superiores é no sentido de que vigora a incidência 
de imposto de renda sobre o terço de férias gozadas, questão que 
se encontra pacificada para permitir o desconto do tributo. Logo, 
de acordo com o ente público, por entender que a incidência do 
Imposto de Renda sobre o terço de férias é legítima e acertada, 
pugnou pela improcedência do pedido inicial.



842DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

Superadas as questões fáticas e jurídicas levantadas por ambas as 
partes no curso do processo, resta verificar a quem assiste razão 
com fulcro nas provas produzidas, em atenção ao Princípio do livre 
convencimento motivado ou persuasão racional do juiz, a teor do 
que dispõe o artigo 371 do CPC em vigor.
A questão discutida nos autos é de direito, urgindo saber se 
é legítimo o desconto de Imposto de Renda incidente sobre o 
adicional de férias (1/3), por tratar-se de verba remuneratória, ou 
se é indevida a aludida incidência do imposto por se tratar de verba 
indenizatória, a qual não comporta os descontos a este título.
Oportuno reconhecer que, durante muito tempo a controvérsia 
perdurou perante os Tribunais Superiores, o que gerava incerteza 
acerca da possibilidade de haver ou não essa incidência tributária 
sobre o terço constitucional. No entanto, recentemente, houve 
solução da questão, a qual passo a aplicar para decidir o presente 
feito.
Pois bem. De acordo com o artigo 43 do Código Tributário Nacional, 
“o imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos 
de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da 
disponibilidade econômica ou jurídica (...)”.
Trata-se, portanto, de imposto incidente sobre a renda e proventos, 
o qual possui como fato gerador a aquisição da disponibilidade 
econômica ou jurídica decorrente de acréscimo patrimonial. 
O art. 7º, inc. XVII, da Constituição Federal estabelece por seu 
turno, que, dentre os direitos sociais dos trabalhadores, inclui-se 
o “gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço 
a mais do que o salário normal”. Esse direito foi expressamente 
estendido aos servidores públicos pelo art. 39, § 3º, da vigente 
Constituição, resultando, então, que todos os trabalhadores fazem 
jus à benesse, independentemente do regime jurídico a que se 
submetam.
No caso dos autos, oportuno assegurar que a discussão travada 
é alusiva ao desconto de IR sobre o terço constitucional de 
férias gozadas. Neste ponto, resta assentada a sua natureza 
remuneratória, sujeitando-se à incidência do imposto de renda, na 
esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça 
(STJ). Nesta linha de raciocínio, o terço constitucional de férias 
gozadas não se confunde com o de férias indenizadas, o qual não 
admite incidência do tributo em questão. Isto porque, o primeiro 
tem caráter de acréscimo patrimonial, enquanto o segundo tem 
natureza de reposição.
Por fim, resta conclusivo, na linha da atual jurisprudência do STJ 
firmada em sede de Incidente de Demandas Repetitivas, RESP 
nº 1.111.223/SP (Tema 121) e Resp 1.459.779/MA (Tema 881), é 
devida a incidência do imposto de renda sobre o adicional de 1/3 
de férias GOZADAS, visto que configura acréscimo patrimonial e 
não está beneficiado por nenhuma regra de isenção tributária e, 
por outro lado, não incide tal tributo sobre o terço de férias NÃO 
GOZADAS (férias indenizadas).
Neste ponto, importante consignar o enunciado da Súmula 386 do 
STJ, que é específico ao tema das férias NÃO gozadas/indenizadas, 
as quais representam situação diversa da situação descrita no 
pedido inicial. Eis o seu teor: “São isentos de imposto de renda as 
indenizações de férias proporcionais e respectivo adicional”.
Para corroborar que o pedido do autor é manifestamente 
IMPROCEDENTE, passo à transcrição de Jurisprudência em vigor 
sobre o tema da legitimidade de incidência tributária sobre o terço 
constitucional de férias gozadas, senão vejamos:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. 
ADICIONAL DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS GOZADAS. 
INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO.1.A jurisprudência tradicional do STJ é 
pacífica quanto à incidência do imposto de renda sobre o adicional 
(1/3) de férias gozadas. Precedentes: Pet 6.243/SP, Rel. Ministra 
Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 13/10/2008; AgRg no AREsp 
450.899/MS, Rel.Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 
Turma, DJe 11/03/2014; AgRg no AREsp 367.144/MG, Rel. Ministro 
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/02/2014; AgRg no 
REsp 1.112.877/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 
03/12/2010; REsp 891.794/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, 

Primeira Turma, DJe 30/03/2009; entre outros.2. A conclusão 
acerca da natureza do terço constitucional de férias gozadas nos 
julgamentos da Pet 7.296/PE e do REsp 1.230.957/RS, por si só, 
não infirma a hipótese de incidência do imposto de renda, cujo 
fato gerador não está relacionado com a composição do salário 
de contribuição para fins previdenciários ou com a habitualidade 
de percepção dessa verba, mas, sim, com a existência, ou não, 
de acréscimo patrimonial, que, como visto, é patente quando do 
recebimento do adicional de férias gozadas. 3. Recurso especial 
provido, divergindo do voto do Sr. Ministro Relator. REsp 1459779 
/ MA RECURSO ESPECIAL 2014/0138474-9 Relator(a) Ministro 
MAURO CAMPBELL MARQUES (1141) Relator(a) p/ Acórdão 
Ministro BENEDITO GONÇALVES (1142) Órgão Julgador S1 
-PRIMEIRA SEÇÃO Data do Julgamento 22/04/2015 Data da 
Publicação/Fonte DJe 18/11/2015 RSTJ vol. 242 p. 69.
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. 1/3 (UM TERÇO) 
DE FÉRIAS GOZADAS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. IMPOSTO 
DE RENDA DEVIDO. PRECEDENTES DO STJ. UNIFORMIZAÇÃO 
DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL (PETIÇÃO N. 11.141) 
E RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (Resp 1.459.779/MA). 
SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO DO 
ESTADO DE RONDÔNIA PARCIALMENTE PROVIDO. - É devido 
o imposto de renda sobre o acréscimo patrimonial incidente sobre 
1/3 (um terço) de férias gozadas. Precedentes do STJ.RECURSO 
INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7007533-20.2015.822.0601, 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - 
Porto Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz Amauri Lemes, Data de 
julgamento: 20/09/2019.
Recurso Inominado. Fazenda Pública. Servidor Público. 1/3 (Um 
Terço) de Férias Gozadas. Acréscimo Patrimonial. Imposto de 
Renda Devido. Precedentes do STJ. Uniformização de Interpretação 
de Lei Federal (Petição n. 11.141) e Recurso Especial Repetitivo 
(Resp 1.459.779/MA). Sentença parcialmente reformada. Recurso 
do Estado de Rondônia Parcialmente provido. É devido o imposto de 
renda sobre o acréscimo patrimonial incidente sobre 1/3 (um terço) 
de férias gozadas. Precedentes do STJ.RECURSO INOMINADO 
CÍVEL, Processo nº 7000262-91.2014.822.0601, Tribunal de 
Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - Porto Velho, 
Relator(a) do Acórdão: Juiz José Augusto Alves Martins, Data de 
julgamento: 23/07/2019.
Por qualquer ângulo que se aprecie a questão, verifico que 
IMPROCEDE na íntegra o pleito do autor, pois contraria 
expressamente o entendimento majoritário vigente, de modo que 
afigura-se totalmente legítimo o desconto de Imposto de Renda 
sobre o adicional de férias (1/3). E, neste sentido, não cabe 
reparação/reembolso à parte autora, em relação a este tributo que 
efetivamente foi descontado em seu(s) contracheque(s).
Posto isso, com fulcro nas razões expostas, JULGO 
IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo-se o feito com 
resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.
Sem custas e sem verbas honorárias, conforme dispõem os arts. 
54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c 27 da Lei 12.153/09.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, se nada for requerido pelas partes, 
arquive-se.
Ariquemes – RO; data e horário registrados no PJE.
CUMPRA-SE SERVINDO O PRESENTE COMO MANDADO/
OFÍCIO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Tancredo Neves, nº 2606, Bairro Setor Institucional, CEP 
76804-110, Ariquemes, - de 2084 a 2700 - lado par 7002493-
74.2016.8.22.0002
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REQUERENTE: DANUBIO PEREIRA GURGEL CPF nº 
222.835.603-49, RUA: ANDRE RIBEIRO 1623 -- - 76870-000 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: DILNEY EDUARDO 
BARRIONUEVO ALVES OAB nº RO301
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, SEM ENDEREÇOADVOGADO DO REQUERIDO: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
SENTENÇA
Relatório formal dispensado na forma dos arts. 27 da Lei 12.153/09 
c/c 38 da Lei 9.099/95.
Preliminarmente, o Estado de Rondônia suscitou que subsistiria 
pedido de uniformização de interpretação da lei e, para evitar grave 
lesão à economia pública pugnou pela suspensão dos processos 
que tenham sido afetados pela mesma controvérsia.
Diante disso, o feito foi efetivamente suspenso após a contestação. 
No entanto, agora, face à solução da temática junto ao STJ, admite-
se o regular andamento processual para adequado julgamento de 
mérito. Portanto, não mais vigora a suspensão objeto da preliminar 
arguida, o que passo a reconhecer e, proferir a respectiva 
sentença.
Trata-se de Ação Declaratória c/c Ressarcimento de valores 
ajuizada em face de ESTADO DE RONDÔNIA, sob o argumento 
de que o(a) requerente, na qualidade de servidor(a) público(a) 
estadual, sofreu descontos indevidos em seu contracheque, os 
quais correspondem à incidência do Imposto de Renda sobre o 
adicional de férias (1/3).
Segundo consta na narrativa fática, há entendimento assente do 
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a aludida verba tem 
cunho indenizatório e não está sujeita à incidência do Imposto de 
Renda, pelo que a parte autora faria jus ao ressarcimento quanto 
aos descontos indevidos já efetuados em seu contracheque a este 
título, pelo período descrito em sua petição inicial. 
Em sua contestação, o Estado de Rondônia argumentou que o 
entendimento assente nos Tribunais Superiores é no sentido de 
que vigora a incidência de imposto de renda sobre o terço de 
férias gozadas, questão que se encontra pacificada para permitir 
o desconto do tributo. Logo, de acordo com o ente público, por 
entender que a incidência do Imposto de Renda sobre o terço de 
férias é legítima e acertada, pugnou pela improcedência do pedido 
inicial.
Superadas as questões fáticas e jurídicas levantadas por ambas as 
partes no curso do processo, resta verificar a quem assiste razão 
com fulcro nas provas produzidas, em atenção ao Princípio do livre 
convencimento motivado ou persuasão racional do juiz, a teor do 
que dispõe o artigo 371 do CPC em vigor.
A questão discutida nos autos é de direito, urgindo saber se 
é legítimo o desconto de Imposto de Renda incidente sobre o 
adicional de férias (1/3), por tratar-se de verba remuneratória, ou 
se é indevida a aludida incidência do imposto por se tratar de verba 
indenizatória, a qual não comporta os descontos a este título.
Oportuno reconhecer que, durante muito tempo a controvérsia 
perdurou perante os Tribunais Superiores, o que gerava incerteza 
acerca da possibilidade de haver ou não essa incidência tributária 
sobre o terço constitucional. No entanto, recentemente, houve 
solução da questão, a qual passo a aplicar para decidir o presente 
feito.Pois bem. De acordo com o artigo 43 do Código Tributário 
Nacional, “o imposto, de competência da União, sobre a renda 
e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a 
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica (...)”.Trata-
se, portanto, de imposto incidente sobre a renda e proventos, o 
qual possui como fato gerador a aquisição da disponibilidade 
econômica ou jurídica decorrente de acréscimo patrimonial. O 
art. 7º, inc. XVII, da Constituição Federal estabelece por seu 
turno, que, dentre os direitos sociais dos trabalhadores, inclui-se 
o “gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço 
a mais do que o salário normal”. Esse direito foi expressamente 
estendido aos servidores públicos pelo art. 39, § 3º, da vigente 
Constituição, resultando, então, que todos os trabalhadores fazem 

jus à benesse, independentemente do regime jurídico a que se 
submetam.No caso dos autos, oportuno assegurar que a discussão 
travada é alusiva ao desconto de IR sobre o terço constitucional 
de férias gozadas. Neste ponto, resta assentada a sua natureza 
remuneratória, sujeitando-se à incidência do imposto de renda, na 
esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça 
(STJ). Nesta linha de raciocínio, o terço constitucional de férias 
gozadas não se confunde com o de férias indenizadas, o qual não 
admite incidência do tributo em questão. Isto porque, o primeiro 
tem caráter de acréscimo patrimonial, enquanto o segundo tem 
natureza de reposição.
Por fim, resta conclusivo, na linha da atual jurisprudência do STJ 
firmada em sede de Incidente de Demandas Repetitivas, RESP 
nº 1.111.223/SP (Tema 121) e Resp 1.459.779/MA (Tema 881), é 
devida a incidência do imposto de renda sobre o adicional de 1/3 
de férias GOZADAS, visto que configura acréscimo patrimonial e 
não está beneficiado por nenhuma regra de isenção tributária e, 
por outro lado, não incide tal tributo sobre o terço de férias NÃO 
GOZADAS (férias indenizadas).
Neste ponto, importante consignar o enunciado da Súmula 386 do 
STJ, que é específico ao tema das férias NÃO gozadas/indenizadas, 
as quais representam situação diversa da situação descrita no 
pedido inicial. Eis o seu teor: “São isentos de imposto de renda as 
indenizações de férias proporcionais e respectivo adicional”.
Para corroborar que o pedido do autor é manifestamente 
IMPROCEDENTE, passo à transcrição de Jurisprudência em vigor 
sobre o tema da legitimidade de incidência tributária sobre o terço 
constitucional de férias gozadas, senão vejamos:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. 
ADICIONAL DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS GOZADAS. 
INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO.1.A jurisprudência tradicional do STJ é 
pacífica quanto à incidência do imposto de renda sobre o adicional 
(1/3) de férias gozadas. Precedentes: Pet 6.243/SP, Rel. Ministra 
Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 13/10/2008; AgRg no AREsp 
450.899/MS, Rel.Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 
Turma, DJe 11/03/2014; AgRg no AREsp 367.144/MG, Rel. Ministro 
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/02/2014; AgRg no 
REsp 1.112.877/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 
03/12/2010; REsp 891.794/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, 
Primeira Turma, DJe 30/03/2009; entre outros.2. A conclusão 
acerca da natureza do terço constitucional de férias gozadas nos 
julgamentos da Pet 7.296/PE e do REsp 1.230.957/RS, por si só, 
não infirma a hipótese de incidência do imposto de renda, cujo 
fato gerador não está relacionado com a composição do salário 
de contribuição para fins previdenciários ou com a habitualidade 
de percepção dessa verba, mas, sim, com a existência, ou não, 
de acréscimo patrimonial, que, como visto, é patente quando do 
recebimento do adicional de férias gozadas. 3. Recurso especial 
provido, divergindo do voto do Sr. Ministro Relator. REsp 1459779 
/ MA RECURSO ESPECIAL 2014/0138474-9 Relator(a) Ministro 
MAURO CAMPBELL MARQUES (1141) Relator(a) p/ Acórdão 
Ministro BENEDITO GONÇALVES (1142) Órgão Julgador S1 
-PRIMEIRA SEÇÃO Data do Julgamento 22/04/2015 Data da 
Publicação/Fonte DJe 18/11/2015 RSTJ vol. 242 p. 69.
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. 1/3 (UM TERÇO) 
DE FÉRIAS GOZADAS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. IMPOSTO 
DE RENDA DEVIDO. PRECEDENTES DO STJ. UNIFORMIZAÇÃO 
DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL (PETIÇÃO N. 11.141) 
E RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (Resp 1.459.779/MA). 
SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO DO 
ESTADO DE RONDÔNIA PARCIALMENTE PROVIDO. - É devido 
o imposto de renda sobre o acréscimo patrimonial incidente sobre 
1/3 (um terço) de férias gozadas. Precedentes do STJ.RECURSO 
INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7007533-20.2015.822.0601, 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - 
Porto Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz Amauri Lemes, Data de 
julgamento: 20/09/2019.Recurso Inominado. Fazenda Pública. 
Servidor Público. 1/3 (Um Terço) de Férias Gozadas. Acréscimo 
Patrimonial. Imposto de Renda Devido. Precedentes do STJ. 
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Uniformização de Interpretação de Lei Federal (Petição n. 11.141) 
e Recurso Especial Repetitivo (Resp 1.459.779/MA). Sentença 
parcialmente reformada. Recurso do Estado de Rondônia 
Parcialmente provido. É devido o imposto de renda sobre o 
acréscimo patrimonial incidente sobre 1/3 (um terço) de férias 
gozadas. Precedentes do STJ.RECURSO INOMINADO CÍVEL, 
Processo nº 7000262-91.2014.822.0601, Tribunal de Justiça do 
Estado de Rondônia, Turma Recursal - Porto Velho, Relator(a) do 
Acórdão: Juiz José Augusto Alves Martins, Data de julgamento: 
23/07/2019.
Por qualquer ângulo que se aprecie a questão, verifico que 
IMPROCEDE na íntegra o pleito do autor, pois contraria 
expressamente o entendimento majoritário vigente, de modo que 
afigura-se totalmente legítimo o desconto de Imposto de Renda 
sobre o adicional de férias (1/3). E, neste sentido, não cabe 
reparação/reembolso à parte autora, em relação a este tributo que 
efetivamente foi descontado em seu(s) contracheque(s).
Posto isso, com fulcro nas razões expostas, JULGO 
IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo-se o feito com 
resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.
Sem custas e sem verbas honorárias, conforme dispõem os arts. 
54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c 27 da Lei 12.153/09.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, se nada for requerido pelas partes, 
arquive-se.
Ariquemes – RO; data e horário registrados no PJE.
CUMPRA-SE SERVINDO O PRESENTE COMO MANDADO/
OFÍCIO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - Juizado Especial 
Avenida Tancredo Neves, nº 2606, Bairro Setor Institucional, CEP 
76804-110, Ariquemes, - de 2084 a 2700 - lado par 7002703-
28.2016.8.22.0002
REQUERENTE: RICARDO MOURA DA COSTA CPF nº 
886.083.602-68, RUA: PÁSSARO PRETO 1124 JORGE TEIXEIRA 
- 76870-000 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: EURIANNE DE SOUZA PASSOS 
BARRIONUEVO ALVES OAB nº RO3894
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, SEM ENDEREÇOADVOGADO DO REQUERIDO: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
SENTENÇA
Relatório formal dispensado na forma dos arts. 27 da Lei 12.153/09 
c/c 38 da Lei 9.099/95.
Preliminarmente, o Estado de Rondônia suscitou que subsistiria 
pedido de uniformização de interpretação da lei e, para evitar grave 
lesão à economia pública pugnou pela suspensão dos processos 
que tenham sido afetados pela mesma controvérsia.
Diante disso, o feito foi efetivamente suspenso após a contestação. 
No entanto, agora, face à solução da temática junto ao STJ, admite-
se o regular andamento processual para adequado julgamento de 
mérito. Portanto, não mais vigora a suspensão objeto da preliminar 
arguida, o que passo a reconhecer e, proferir a respectiva 
sentença.
Trata-se de Ação Declaratória c/c Ressarcimento de valores 
ajuizada em face de ESTADO DE RONDÔNIA, sob o argumento 
de que o(a) requerente, na qualidade de servidor(a) público(a) 
estadual, sofreu descontos indevidos em seu contracheque, os 
quais correspondem à incidência do Imposto de Renda sobre o 
adicional de férias (1/3).Segundo consta na narrativa fática, há 
entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça no sentido 
de que a aludida verba tem cunho indenizatório e não está sujeita 
à incidência do Imposto de Renda, pelo que a parte autora faria jus 

ao ressarcimento quanto aos descontos indevidos já efetuados em 
seu contracheque a este título, pelo período descrito em sua petição 
inicial. Em sua contestação, o Estado de Rondônia argumentou 
que o entendimento assente nos Tribunais Superiores é no sentido 
de que vigora a incidência de imposto de renda sobre o terço de 
férias gozadas, questão que se encontra pacificada para permitir 
o desconto do tributo. Logo, de acordo com o ente público, por 
entender que a incidência do Imposto de Renda sobre o terço de 
férias é legítima e acertada, pugnou pela improcedência do pedido 
inicial.
Superadas as questões fáticas e jurídicas levantadas por ambas as 
partes no curso do processo, resta verificar a quem assiste razão 
com fulcro nas provas produzidas, em atenção ao Princípio do livre 
convencimento motivado ou persuasão racional do juiz, a teor do 
que dispõe o artigo 371 do CPC em vigor.
A questão discutida nos autos é de direito, urgindo saber se 
é legítimo o desconto de Imposto de Renda incidente sobre o 
adicional de férias (1/3), por tratar-se de verba remuneratória, ou 
se é indevida a aludida incidência do imposto por se tratar de verba 
indenizatória, a qual não comporta os descontos a este título.
Oportuno reconhecer que, durante muito tempo a controvérsia 
perdurou perante os Tribunais Superiores, o que gerava incerteza 
acerca da possibilidade de haver ou não essa incidência tributária 
sobre o terço constitucional. No entanto, recentemente, houve 
solução da questão, a qual passo a aplicar para decidir o presente 
feito.
Pois bem. De acordo com o artigo 43 do Código Tributário Nacional, 
“o imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos 
de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da 
disponibilidade econômica ou jurídica (...)”.
Trata-se, portanto, de imposto incidente sobre a renda e proventos, 
o qual possui como fato gerador a aquisição da disponibilidade 
econômica ou jurídica decorrente de acréscimo patrimonial. 
O art. 7º, inc. XVII, da Constituição Federal estabelece por seu 
turno, que, dentre os direitos sociais dos trabalhadores, inclui-se 
o “gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço 
a mais do que o salário normal”. Esse direito foi expressamente 
estendido aos servidores públicos pelo art. 39, § 3º, da vigente 
Constituição, resultando, então, que todos os trabalhadores fazem 
jus à benesse, independentemente do regime jurídico a que se 
submetam.
No caso dos autos, oportuno assegurar que a discussão travada 
é alusiva ao desconto de IR sobre o terço constitucional de 
férias gozadas. Neste ponto, resta assentada a sua natureza 
remuneratória, sujeitando-se à incidência do imposto de renda, na 
esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça 
(STJ). Nesta linha de raciocínio, o terço constitucional de férias 
gozadas não se confunde com o de férias indenizadas, o qual não 
admite incidência do tributo em questão. Isto porque, o primeiro 
tem caráter de acréscimo patrimonial, enquanto o segundo tem 
natureza de reposição.
Por fim, resta conclusivo, na linha da atual jurisprudência do STJ 
firmada em sede de Incidente de Demandas Repetitivas, RESP 
nº 1.111.223/SP (Tema 121) e Resp 1.459.779/MA (Tema 881), é 
devida a incidência do imposto de renda sobre o adicional de 1/3 
de férias GOZADAS, visto que configura acréscimo patrimonial e 
não está beneficiado por nenhuma regra de isenção tributária e, 
por outro lado, não incide tal tributo sobre o terço de férias NÃO 
GOZADAS (férias indenizadas).
Neste ponto, importante consignar o enunciado da Súmula 386 do 
STJ, que é específico ao tema das férias NÃO gozadas/indenizadas, 
as quais representam situação diversa da situação descrita no 
pedido inicial. Eis o seu teor: “São isentos de imposto de renda as 
indenizações de férias proporcionais e respectivo adicional”.
Para corroborar que o pedido do autor é manifestamente 
IMPROCEDENTE, passo à transcrição de Jurisprudência em vigor 
sobre o tema da legitimidade de incidência tributária sobre o terço 
constitucional de férias gozadas, senão vejamos:TRIBUTÁRIO. 
RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. ADICIONAL 
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DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA DA 
EXAÇÃO.1.A jurisprudência tradicional do STJ é pacífica quanto 
à incidência do imposto de renda sobre o adicional (1/3) de férias 
gozadas. Precedentes: Pet 6.243/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, 
Primeira Seção, DJe 13/10/2008; AgRg no AREsp 450.899/
MS, Rel.Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 
DJe 11/03/2014; AgRg no AREsp 367.144/MG, Rel. Ministro 
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/02/2014; AgRg no 
REsp 1.112.877/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 
03/12/2010; REsp 891.794/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, 
Primeira Turma, DJe 30/03/2009; entre outros.2. A conclusão 
acerca da natureza do terço constitucional de férias gozadas nos 
julgamentos da Pet 7.296/PE e do REsp 1.230.957/RS, por si só, 
não infirma a hipótese de incidência do imposto de renda, cujo 
fato gerador não está relacionado com a composição do salário 
de contribuição para fins previdenciários ou com a habitualidade 
de percepção dessa verba, mas, sim, com a existência, ou não, 
de acréscimo patrimonial, que, como visto, é patente quando do 
recebimento do adicional de férias gozadas. 3. Recurso especial 
provido, divergindo do voto do Sr. Ministro Relator. REsp 1459779 
/ MA RECURSO ESPECIAL 2014/0138474-9 Relator(a) Ministro 
MAURO CAMPBELL MARQUES (1141) Relator(a) p/ Acórdão 
Ministro BENEDITO GONÇALVES (1142) Órgão Julgador S1 
-PRIMEIRA SEÇÃO Data do Julgamento 22/04/2015 Data da 
Publicação/Fonte DJe 18/11/2015 RSTJ vol. 242 p. 69.
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. 1/3 (UM TERÇO) 
DE FÉRIAS GOZADAS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. IMPOSTO 
DE RENDA DEVIDO. PRECEDENTES DO STJ. UNIFORMIZAÇÃO 
DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL (PETIÇÃO N. 11.141) 
E RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (Resp 1.459.779/MA). 
SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO DO 
ESTADO DE RONDÔNIA PARCIALMENTE PROVIDO. - É devido 
o imposto de renda sobre o acréscimo patrimonial incidente sobre 
1/3 (um terço) de férias gozadas. Precedentes do STJ.RECURSO 
INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7007533-20.2015.822.0601, 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - 
Porto Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz Amauri Lemes, Data de 
julgamento: 20/09/2019.
Recurso Inominado. Fazenda Pública. Servidor Público. 1/3 (Um 
Terço) de Férias Gozadas. Acréscimo Patrimonial. Imposto de 
Renda Devido. Precedentes do STJ. Uniformização de Interpretação 
de Lei Federal (Petição n. 11.141) e Recurso Especial Repetitivo 
(Resp 1.459.779/MA). Sentença parcialmente reformada. Recurso 
do Estado de Rondônia Parcialmente provido. É devido o imposto 
de renda sobre o acréscimo patrimonial incidente sobre 1/3 
(um terço) de férias gozadas. Precedentes do STJ.RECURSO 
INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7000262-91.2014.822.0601, 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - Porto 
Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz José Augusto Alves Martins, 
Data de julgamento: 23/07/2019.
Por qualquer ângulo que se aprecie a questão, verifico que 
IMPROCEDE na íntegra o pleito do autor, pois contraria 
expressamente o entendimento majoritário vigente, de modo que 
afigura-se totalmente legítimo o desconto de Imposto de Renda 
sobre o adicional de férias (1/3). E, neste sentido, não cabe 
reparação/reembolso à parte autora, em relação a este tributo que 
efetivamente foi descontado em seu(s) contracheque(s).
Posto isso, com fulcro nas razões expostas, JULGO 
IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo-se o feito com 
resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.
Sem custas e sem verbas honorárias, conforme dispõem os arts. 
54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c 27 da Lei 12.153/09.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, se nada for requerido pelas partes, 
arquive-se.
Ariquemes – RO; data e horário registrados no PJE.
CUMPRA-SE SERVINDO O PRESENTE COMO MANDADO/
OFÍCIO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito

Ariquemes - Juizado Especial 7002494-59.2016.8.22.0002
REQUERENTE: RICARDO PACHECO XAVIER CPF nº 
929.880.162-91, RUA EQUADOR 1689 JARDIM AMÉRICA - 76871-
006 - ARIQUEMES - RONDÔNIAADVOGADO DO REQUERENTE: 
DILNEY EDUARDO BARRIONUEVO ALVES OAB nº RO301
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, SEM ENDEREÇOADVOGADO DO REQUERIDO: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
SENTENÇARelatório formal dispensado na forma dos arts. 27 da 
Lei 12.153/09 c/c 38 da Lei 9.099/95.Preliminarmente, o Estado 
de Rondônia suscitou que subsistiria pedido de uniformização de 
interpretação da lei e, para evitar grave lesão à economia pública 
pugnou pela suspensão dos processos que tenham sido afetados 
pela mesma controvérsia.Diante disso, o feito foi efetivamente 
suspenso após a contestação. No entanto, agora, face à solução da 
temática junto ao STJ, admite-se o regular andamento processual 
para adequado julgamento de mérito. Portanto, não mais vigora a 
suspensão objeto da preliminar arguida, o que passo a reconhecer 
e, proferir a respectiva sentença.Trata-se de Ação Declaratória 
c/c Ressarcimento de valores ajuizada em face de ESTADO DE 
RONDÔNIA, sob o argumento de que o(a) requerente, na qualidade 
de servidor(a) público(a) estadual, sofreu descontos indevidos em 
seu contracheque, os quais correspondem à incidência do Imposto 
de Renda sobre o adicional de férias (1/3).Segundo consta na 
narrativa fática, há entendimento assente do Superior Tribunal de 
Justiça no sentido de que a aludida verba tem cunho indenizatório e 
não está sujeita à incidência do Imposto de Renda, pelo que a parte 
autora faria jus ao ressarcimento quanto aos descontos indevidos 
já efetuados em seu contracheque a este título, pelo período 
descrito em sua petição inicial. Em sua contestação, o Estado de 
Rondônia argumentou que o entendimento assente nos Tribunais 
Superiores é no sentido de que vigora a incidência de imposto de 
renda sobre o terço de férias gozadas, questão que se encontra 
pacificada para permitir o desconto do tributo. Logo, de acordo 
com o ente público, por entender que a incidência do Imposto de 
Renda sobre o terço de férias é legítima e acertada, pugnou pela 
improcedência do pedido inicial.Superadas as questões fáticas e 
jurídicas levantadas por ambas as partes no curso do processo, 
resta verificar a quem assiste razão com fulcro nas provas 
produzidas, em atenção ao Princípio do livre convencimento 
motivado ou persuasão racional do juiz, a teor do que dispõe o 
artigo 371 do CPC em vigor.A questão discutida nos autos é de 
direito, urgindo saber se é legítimo o desconto de Imposto de 
Renda incidente sobre o adicional de férias (1/3), por tratar-se 
de verba remuneratória, ou se é indevida a aludida incidência do 
imposto por se tratar de verba indenizatória, a qual não comporta 
os descontos a este título.Oportuno reconhecer que, durante muito 
tempo a controvérsia perdurou perante os Tribunais Superiores, 
o que gerava incerteza acerca da possibilidade de haver ou não 
essa incidência tributária sobre o terço constitucional. No entanto, 
recentemente, houve solução da questão, a qual passo a aplicar 
para decidir o presente feito.Pois bem. De acordo com o artigo 43 do 
Código Tributário Nacional, “o imposto, de competência da União, 
sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato 
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica (...)”.
Trata-se, portanto, de imposto incidente sobre a renda e proventos, 
o qual possui como fato gerador a aquisição da disponibilidade 
econômica ou jurídica decorrente de acréscimo patrimonial. O 
art. 7º, inc. XVII, da Constituição Federal estabelece por seu 
turno, que, dentre os direitos sociais dos trabalhadores, inclui-se 
o “gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço 
a mais do que o salário normal”. Esse direito foi expressamente 
estendido aos servidores públicos pelo art. 39, § 3º, da vigente 
Constituição, resultando, então, que todos os trabalhadores fazem 
jus à benesse, independentemente do regime jurídico a que se 
submetam.No caso dos autos, oportuno assegurar que a discussão 
travada é alusiva ao desconto de IR sobre o terço constitucional 
de férias gozadas. Neste ponto, resta assentada a sua natureza 
remuneratória, sujeitando-se à incidência do imposto de renda, na 
esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça 
(STJ). Nesta linha de raciocínio, o terço constitucional de férias 
gozadas não se confunde com o de férias indenizadas, o qual não 
admite incidência do tributo em questão. Isto porque, o primeiro 
tem caráter de acréscimo patrimonial, enquanto o segundo tem 
natureza de reposição.Por fim, resta conclusivo, na linha da atual 
jurisprudência do STJ firmada em sede de Incidente de Demandas 
Repetitivas, RESP nº 1.111.223/SP (Tema 121) e Resp 1.459.779/
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MA (Tema 881), é devida a incidência do imposto de renda sobre o 
adicional de 1/3 de férias GOZADAS, visto que configura acréscimo 
patrimonial e não está beneficiado por nenhuma regra de isenção 
tributária e, por outro lado, não incide tal tributo sobre o terço de 
férias NÃO GOZADAS (férias indenizadas).Neste ponto, importante 
consignar o enunciado da Súmula 386 do STJ, que é específico ao 
tema das férias NÃO gozadas/indenizadas, as quais representam 
situação diversa da situação descrita no pedido inicial. Eis o seu 
teor: “São isentos de imposto de renda as indenizações de férias 
proporcionais e respectivo adicional”.Para corroborar que o pedido 
do autor é manifestamente IMPROCEDENTE, passo à transcrição de 
Jurisprudência em vigor sobre o tema da legitimidade de incidência 
tributária sobre o terço constitucional de férias gozadas, senão 
vejamos:TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE 
RENDA. ADICIONAL DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS GOZADAS. 
INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO.1.A jurisprudência tradicional do STJ é 
pacífica quanto à incidência do imposto de renda sobre o adicional 
(1/3) de férias gozadas. Precedentes: Pet 6.243/SP, Rel. Ministra 
Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 13/10/2008; AgRg no AREsp 
450.899/MS, Rel.Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 
Turma, DJe 11/03/2014; AgRg no AREsp 367.144/MG, Rel. Ministro 
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/02/2014; AgRg no 
REsp 1.112.877/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 
03/12/2010; REsp 891.794/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, 
Primeira Turma, DJe 30/03/2009; entre outros.2. A conclusão 
acerca da natureza do terço constitucional de férias gozadas nos 
julgamentos da Pet 7.296/PE e do REsp 1.230.957/RS, por si só, 
não infirma a hipótese de incidência do imposto de renda, cujo 
fato gerador não está relacionado com a composição do salário 
de contribuição para fins previdenciários ou com a habitualidade 
de percepção dessa verba, mas, sim, com a existência, ou não, 
de acréscimo patrimonial, que, como visto, é patente quando do 
recebimento do adicional de férias gozadas. 3. Recurso especial 
provido, divergindo do voto do Sr. Ministro Relator. REsp 1459779 
/ MA RECURSO ESPECIAL 2014/0138474-9 Relator(a) Ministro 
MAURO CAMPBELL MARQUES (1141) Relator(a) p/ Acórdão 
Ministro BENEDITO GONÇALVES (1142) Órgão Julgador S1 
-PRIMEIRA SEÇÃO Data do Julgamento 22/04/2015 Data da 
Publicação/Fonte DJe 18/11/2015 RSTJ vol. 242 p. 69.
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. 1/3 (UM TERÇO) 
DE FÉRIAS GOZADAS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. IMPOSTO 
DE RENDA DEVIDO. PRECEDENTES DO STJ. UNIFORMIZAÇÃO 
DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL (PETIÇÃO N. 11.141) 
E RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (Resp 1.459.779/MA). 
SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO DO 
ESTADO DE RONDÔNIA PARCIALMENTE PROVIDO. - É devido 
o imposto de renda sobre o acréscimo patrimonial incidente sobre 
1/3 (um terço) de férias gozadas. Precedentes do STJ.RECURSO 
INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7007533-20.2015.822.0601, 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal 
- Porto Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz Amauri Lemes, 
Data de julgamento: 20/09/2019.Recurso Inominado. Fazenda 
Pública. Servidor Público. 1/3 (Um Terço) de Férias Gozadas. 
Acréscimo Patrimonial. Imposto de Renda Devido. Precedentes 
do STJ. Uniformização de Interpretação de Lei Federal (Petição 
n. 11.141) e Recurso Especial Repetitivo (Resp 1.459.779/
MA). Sentença parcialmente reformada. Recurso do Estado de 
Rondônia Parcialmente provido. É devido o imposto de renda 
sobre o acréscimo patrimonial incidente sobre 1/3 (um terço) de 
férias gozadas. Precedentes do STJ.RECURSO INOMINADO 
CÍVEL, Processo nº 7000262-91.2014.822.0601, Tribunal de 
Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - Porto Velho, 
Relator(a) do Acórdão: Juiz José Augusto Alves Martins, Data 
de julgamento: 23/07/2019.Por qualquer ângulo que se aprecie a 
questão, verifico que IMPROCEDE na íntegra o pleito do autor, 
pois contraria expressamente o entendimento majoritário vigente, 
de modo que afigura-se totalmente legítimo o desconto de Imposto 
de Renda sobre o adicional de férias (1/3). E, neste sentido, não 
cabe reparação/reembolso à parte autora, em relação a este tributo 
que efetivamente foi descontado em seu(s) contracheque(s).
Posto isso, com fulcro nas razões expostas, JULGO 
IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo-se o feito com 
resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.Sem custas 
e sem verbas honorárias, conforme dispõem os arts. 54 e 55 da Lei 
9.099/95 c/c 27 da Lei 12.153/09.Publique-se.Registre-se.Intimem-
se.Após o trânsito em julgado, se nada for requerido pelas partes, 
arquive-se.Ariquemes – RO; data e horário registrados no PJE.
CUMPRA-SE SERVINDO O PRESENTE COMO MANDADO/
OFÍCIO/CARTA DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli MoraisJuíza de Direito

1ª VARA CÍVEL  

Processo n. 7011553-66.2019.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Requerente: AUTOR: EMANUELA SANTANA BARANOSKI, RE-
NAN SANTANA BARANOSKI, LUCIMERE CORDEIRO SANTANA
Advogado do(a) AUTOR: LEVI GUSTAVO ALVES DE FREITAS - 
RO4634
Advogado do(a) AUTOR: LEVI GUSTAVO ALVES DE FREITAS - 
RO4634
Advogado do(a) AUTOR: LEVI GUSTAVO ALVES DE FREITAS - 
RO4634
Requerido: RÉU: RODRIGO BARANOSKI 
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes 
- 1ª Vara Cível, fica a parte autora intimada para, no prazo de 15 
dias apresentar RÉPLICA, bem como as PROVAS que pretende 
produzir, justificando sua necessidade.
Ariquemes, 21 de novembro de 2019.
MARIA EDINEIA DA CUNHA OLIVEIRA

Processo n. 0002831-75.2013.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: EXEQUENTE: MINASACO COMERCIO DE FERRO 
E ACO LTDA - EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: TEOFILO ANTONIO DA SILVA - 
RO1415
Requerido: EXECUTADO: CONSTRUTORA OPEL LTDA
Advogados do(a) EXECUTADO: NILTOM EDGARD MATTOS 
MARENA - RO361-B, MARCOS PEDRO BARBAS MENDONCA - 
RO4476
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes 
- 1ª Vara Cível, fica a parte autora intimada para, no prazo de 05 
dias, impulsionar o feito, requerendo o oportuno, em razão do re-
sultado negativo do leilão.
Ariquemes, 21 de novembro de 2019.
MARIA EDINEIA DA CUNHA OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7014480-05.2019.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenci-
ário
Valor da causa: R$ 13.972,00 (treze mil, novecentos e setenta e 
dois reais)
Parte autora: COSME SILVA DOS SANTOS, RUA PALMAS 4418, - 
DE 4762/4763 A 4939/4940 SETOR 09 - 76876-290 - ARIQUEMES 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: LEDAIANA SANA DE FREITAS OAB nº 
RO10368, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO-
CIAL, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔ-
NIA, SEM ENDEREÇO
Vistos.
Fica a parte autora intimada a acostar aos autos, em 15 dais, sob 
pena de indeferimento da inicial, instrumento procuratório hábil, 
posto que o acostado aos autos, encontra-se sem subscrição do 
outorgante.
Ariquemes quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:25 .
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
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Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7014519-02.2019.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Auxílio-Doença Previdenciário, Aposentadoria por Invali-
dez Acidentária
Valor da causa: R$ 15.968,00 (quinze mil, novecentos e sessenta 
e oito reais)
Parte autora: EDSON PEREIRA DA SILVA, AV CANARIO 1668, 
CENTRO CUJUBIM SETOR 01 - 76864-000 - CUJUBIM - RON-
DÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: JAQUELINE VIEIRA CARDOSO OAB nº 
RO5455, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: I. -. I. N. D. S. S., AVENIDA JUSCELINO KUBITS-
CHEK, INSSD SETOR 04 - 76873-500 - ARIQUEMES - RONDÔ-
NIA
ADVOGADO DO RÉU: 
Vistos e examinados.
1- Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. 
2- Deixo de designar audiência prévia de conciliação nos termos do 
art. 334, §4º, inciso II, CPC.
3- Defiro o pedido de antecipação de tutela para determinar que o 
requerido implemente o benefício de auxílio-doença em favor da 
parte autora, pelo prazo de 120 dias o qual deve ser renovado au-
tomaticamente caso a decisão final do presente feito não ocorra 
antes do decurso do prazo inicialmente fixado, mantendo-se a con-
cessão do benefício até o deslinde final da ação. 
3.1- A concessão da medida é devida, uma vez que os documentos 
acostados aos autos demonstram com eficiência a verossimilhan-
ça do alegado, em especial a sua qualidade de segurado como 
empregado urbano, conforme registro de emprego em sua CTPS 
sem anotação de baixa. Ademais, o laudo médico contemporâneo 
carreado com a inicial, atesta que a parte autora sofre de sequela 
de fratura de punho, lesão ligamentar no joelho direito e doença 
arterial coronariana, em tratamento de hipertensão arterial sistêmi-
ca, estando em fase de tratamento e incapacitado para o trabalho. 
Assim, vislumbro que o perigo de dano irreparável é inconteste, 
considerando que se trata de verba alimentar que lhe auxiliará no 
sustento próprio durante o curso do feito, podendo a medida ser 
revertida a qualquer momento à vista de novos elementos.
3.2 – Para imediata implantação do benefício, intime-se o reque-
rido, para que cumpra a ordem no prazo de 05 dias, sob pena de 
multa diária que fixo em R$100,00 (cem reais), pelo período máxi-
mo de 20 dias. 
4- Em atenção ao art. 1º da Recomendação Conjunta n. 01, de 
15/12/2015 do CNJ, com objetivo de proporcionar o célere des-
fecho do feito, nomeio, desde já, como médica perita a Dra. FA-
BRICIA REPISO NOGUEIRA – CRM/RO 5037, e-mail: repisofabri-
cia1@hotmail.com; telefones: 99928-2807/3536-8415, Ariquemes, 
para a qual arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (qua-
trocentos reais), em razão da causa ser de natureza previdenciária, 
sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, observados 
os critérios estabelecidos no art. 28, parágrafo único da Resolu-
ção n. CJF-RES-2014/00305, estando abaixo do limite máximo au-
torizado. A aplicação da majoração, segundo o limite previsto no 
parágrafo único do art. 28 da Resolução, justifica-se por questões 
fáticas e típicas desta Comarca acerca da disponibilidade/especia-
lidade dos profissionais médicos à disposição nesta urbe, haja vista 
a escassez de profissionais de algumas especialidades (oncologis-
ta, neurologista, psiquiatra, ortopedia, entre outros), aumentando o 
custo para a sua realização.

4.1- O perito deverá ser intimado da presente nomeação, poden-
do apresentar escusa no prazo de 15 dias (art. 157, §1º do CPC), 
presumindo-se a sua aceitação, caso decorrido o prazo se mante-
nha silente. Em caso de aceitação expressa deverá designar dia, 
horário e local para realização da perícia, observando uma data 
mínima de 20 dias, para viabilizar a intimação das partes. 
4.2- Conste na intimação que a perícia tem por fim averiguar se o 
autor possui alguma enfermidade/debilidade ou redução da capaci-
dade de trabalho, indicando, em caso positivo, se a mesma o torna 
incapaz para o trabalho e se eventual incapacidade é definitiva ou 
temporária, total ou parcial, indicando, no último caso, o tratamento 
aplicável e o tempo estimado. O laudo, que além do exame médico 
avaliativo do perito deverá responder objetivamente aos quesitos 
padronizados pela Recomendação n. 1, de 15/12/2015 do CNJ e 
por este juízo, que se encontram depositados em cartório, deve-
rá ser apresentado no cartório da Vara, em 05 dias após a data 
agendada pelo perito para realização da perícia, observando os 
requisitos exigidos no artigo 473 do CPC.
5- Sem prejuízo, intimem-se as partes para que, caso queiram, 
manifestem-se sobre a nomeação do perito e indiquem assistente 
técnico, no prazo de 15 dias, a contar da intimação desta decisão 
(art. 465, §1º, CPC).
6- Com a resposta do perito, intimem-se as partes do dia, horário e 
local da realização da perícia.
7- Apresentado o laudo, solicite-se o pagamento dos honorários 
periciais no sistema AJG da Justiça Federal. 
8- Com a juntada do laudo, cite-se a parte ré para contestar no 
prazo de 30 dias (art. 183 c/c o art. 335, CPC), facultando-lhes a 
apresentação de resposta e/ou proposta de acordo, nos termos do 
art. 1º, II da Recomendação Conjunta n. 1, de 15/12/2015.
9- Sem prejuízo, intime-se a parte autora para, querendo, manifes-
tar a respeito do laudo pericial, no prazo de 15 dias, devendo seu 
assistente, caso tenha sido indicado, apresentar seu parecer no 
mesmo prazo. 
10- Caso o INSS apresente defesa, intime-se o autor para mani-
festar-se em réplica, em 15 dias (art. 350, CPC), já especificando, 
no mesmo prazo, as provas que pretende produzir, justificando a 
necessidade. No mesmo ato, intime-se o réu para que especifique 
as provas que pretendem produzir, justificando a necessidade, em 
05 dias.
SERVE O PRESENTE DE CITAÇÃO.
Ariquemes quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:25 .
Elisangela Nogueira
Juiz (a) de Direito

Processo n. 7007008-84.2018.8.22.0002
Classe: 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente: EXEQUENTE: HENRIQUES INDUSTRIA E COMER-
CIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: JUCYARA ZIMMER - RO5888
Requerido: EXECUTADO: ELENILSON GONCALVES DOS SAN-
TOS
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes - 
1ª Vara Cível, fica a parte autora, intimada para, no prazo de 5 dias, 
comprovar nos autos o pagamento das despesas de renovação de 
ato, de que trata o artigo 19 da Lei 3.896/2016.
Ariquemes, 21 de novembro de 2019.
ADRIANA FERREIRA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7008596-63.2017.8.22.0002
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Cédula de Crédito Bancário
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Valor da causa: R$ 107.614,31 (cento e sete mil, seiscentos e qua-
torze reais e trinta e um centavos)
Parte autora: BANCO DO BRASIL S.A., AC ALVORADA DO OES-
TE 5117, AVENIDA MARECHAL RONDON CENTRO - 76930-970 
- ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS 
OAB nº AC6673, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: MARTA TEDESCO, RUA WASHINGTON 1244, 
- DE 1293/1294 AO FIM SETOR 10 - 76876-104 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA, SILVA E TEDESCO LTDA - ME, RUA PORTO RICO 
1244, - DE 1287/1288 A 1482/1483 SETOR 10 - 76876-110 - ARI-
QUEMES - RONDÔNIA, AILTON LOURENCO DA SILVA, RUA 
WASHINGTON 1244, - DE 1293/1294 AO FIM SETOR 10 - 76876-
104 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: 
Vistos.
1- Conforme certidão de ID 19451055, apenas o executado Ailton 
Lourenço da Silva não foi encontrado para citação pessoal. 
2- Citados os executados, Ailton por edital e defendido por cura-
dor, intime-se a parte exequente para que impulsione o feito, em 
05 dias, indicando bens a penhora ou requerendo o que entender 
oportuno, sob pena de suspensão e arquivamento. 
3- Caso pretenda diligência de busca de bens, que comprove o 
recolhimento da taxa prevista no art. 17 da Lei Estadual n. 3896/16, 
uma para cada CPF e para cada sistema de busca. 
4- Consigne-se que fica a parte exequente desde já intimada de 
que decorrido o prazo, caso se mantenha inerte, o processo será 
suspenso por 1 ano, cujo decurso ocorrerá em arquivo, iniciando-
-se, após o decurso do prazo para suspensão, o prazo da prescri-
ção intercorrente (art. 921, § 4º, do CPC), salvo se for requerido 
o desarquivamento e prosseguimento da execução à vista de lo-
calização de bens penhoráveis em nome da parte executada (art. 
921, §3º, CPC).Ariquemes quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 
17:18 .Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7011898-66.2018.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: 
Valor da causa: R$ 12.402,00 (doze mil, quatrocentos e dois reais)
Parte autora: GILMA RANULFA DE MIRANDA FERREIRA, RUA 
GOIÁS 3896, - DE 3788/3789 A 3959/3960 SETOR 05 - 76870-692 
- ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: LILIAN MARIA SULZBACHER OAB nº 
RO3225, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO-
CIAL, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔ-
NIA, SEM ENDEREÇO
Vistos e examinados.
Trata-se de ação para concessão de benefício previdenciário de 
auxílio doença ajuizada por GILMA RANULFA DE MIRANDA FER-
REIRA em desfavor do INSS, em que após a produção de prova 
pericial o requerido apresentou proposta de acordo, conforme peti-
ção de ID 30786623, com a qual concordou expressamente a parte 
autora, segundo petição de ID 32314800, sendo de rigor a sua ho-
mologação com a consequente extinção do feito.
Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, homologo o acor-
do firmado entre as partes, conforme petições de ID n. 30786623 
e 32314800, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos e, via 
de conseqüência, declaro encerrada a fase de conhecimento, com 
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’ 
do CPC. 

Ante a preclusão lógica (art. 1.000, CPC), a presente decisão tran-
sita em julgado nesta data.
INTIME-SE o requerido para que implemente o benefício, em 05 
dias, na forma da petição de acordo ID 30786623, sob pena de 
multa diária que fixo em R$100,00 (cem reais), pelo período máxi-
mo de 20 dias, devendo, no mesmo prazo, apresentar cálculo da 
verba retroativa.
Vindo os cálculos, intime-se a parte autora para manifestar em 5 
dias.
Não havendo impugnação, expeça-se Ofício Requisitório de Paga-
mento das parcelas retroativas.
Vindo a informação de pagamento, expeça-se alvará judicial em fa-
vor da parte autora ou seu patrono para levantamento dos valores.
Sem custas, nos termos do art. 8º, inciso III, da Lei Estadual n. 
3.896/16.
Honorários incluídos na proposta de acordo.
P. R. I. Observadas as formalidades legais, arquivem-se com as 
baixas devidas.
Ariquemes quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:18 .
Elisangela Nogueira
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7015920-36.2019.8.22.0002
Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Assunto: Alienação Fiduciária
Valor da causa: R$ 4.597,44 (quatro mil, quinhentos e noventa e 
sete reais e quarenta e quatro centavos)
Parte autora: A. D. C. N. H. L., AVENIDA DOUTOR AUGUSTO DE 
TOLEDO 493/495, - ATÉ 589/590 SANTA PAULA - 09541-520 - 
SÃO CAETANO DO SUL - SÃO PAULO
ADVOGADO DO AUTOR: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMEN-
TO OAB nº BA46617, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: G. F. M., RUA PARANÁ 4000, CASA SETOR 05 - 
76870-604 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
Vistos.
Trata-se de ação de busca e apreensão que o ADMINISTRADORA 
DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA ajuizou em face de 
GEOVANE FONSECA MINUSCULI pretendendo a busca e apre-
ensão do veículo descrito na inicial.
Relativamente ao fumus boni iuris, restou devidamente comprova-
do pela parte autora a veracidade do alegado na inicial, conforme 
contrato acostado, bem como a inadimplência da parte ré, desde 
19/08/2019, sendo devedor do montante total de R$4.597,44, man-
tendo-se inerte mesmo após notificada, fato que enseja a interpo-
sição da presente medida, tendo a parte ré a faculdade de pagar 
a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresenta-
dos na inicial, o que lhe proporcionará a restituição do bem, livre 
de qualquer ônus.No que tange ao periculum in mora também res-
tou inconteste nos autos tendo em vista que a parte ré deixou de 
cumprir com sua obrigação, desde 19/08/2019, ficando inerte até a 
presente data, mesmo após ser notificada, podendo o indeferimen-
to de tal medida restar em prejuízo irreparável para a parte autora. 
Assim, a concessão da liminar é medida que deve ser deferida, 
uma vez que encontra respaldo na lei e nenhum prejuízo acarretará 
a parte ré.Defiro liminarmente a busca e apreensão, entendendo 
suficientemente provados com a inicial os seus pressupostos, de 
maneira a prescindir de justificação.
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SIRVA O PRESENTE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO 
do veículomarca HONDA, modelo CG FAN 160 ESDI, chassi n.º 
9C2KC2200GR058252, ano de fabricação 2016 e modelo 2016, 
cor VERMELHA, placa NDO4975, renavam 01087683260, diligen-
ciando-se junto ao endereço da parte ré ou outro indicado pela par-
te autora, e citação da mesma, depositando-se o bem em mãos do 
representante legal da parte autora, que deverá providenciar todos 
meios necessários para o cumprimento do presente mandado.
Caso não seja encontrado o veículo, intime-se a parte ré para indi-
car incontinenti a localização do veículo, sob pena de aplicação de 
pena de ato atentatório à dignidade da justiça e prática do crime de 
desobediência.
No prazo de 05 dias, após executada a liminar, fica facultado a 
parte ré a possibilidade de efetuar o pagamento integral da dívida 
pendente, segundo os valores apresentados na inicial, hipótese em 
que o veículo lhe será restituído sem qualquer ônus. Decorrido o 
prazo mencionado sem que haja o pagamento integral da dívida 
pendente consolidar-se-ão, em favor da parte autora, a proprieda-
de e a posse plena e exclusiva do bem.
Cite-se a ré para contestar, no prazo de 15 dias, a contar da execu-
ção da presente liminar.
Procedida a restrição administrativa do veículo via RENAJUD.
Efetivada a medida de apreensão do bem, fica desde já autorizada 
a liberação da restrição RENAJUD.
Ariquemes quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:25 .
Elisangela Nogueira
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7015830-28.2019.8.22.0002
Classe: Monitória
Assunto: Cédula de Crédito Bancário
Valor da causa: R$ 7.811,83 (sete mil, oitocentos e onze reais e 
oitenta e três centavos)
Parte autora: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMIS-
SAO DO VALE DO JAMARI - SICOOB VALE DO JAMARI, AV 
AYRTON SENNA 1109, SICOOB SETOR 01 - 76880-000 - BURI-
TIS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: FRANCIELE DE OLIVEIRA ALMEIDA 
OAB nº RO9541, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: WILSON AMARO DA SILVA, RUA ITÁLIA N 3158 
JARDIM EUROPA - 76871-300 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, WIL-
SON AMARO DA SILVA 61789445272, AVENIDA CANAÃ N 1673, 
FUNDOS ÁREAS ESPECIAIS - 76870-249 - ARIQUEMES - RON-
DÔNIA
ADVOGADOS DOS RÉUS: 
Vistos. 
1- CONDICIONO O RECEBIMENTO DA INICIAL, à comprovação 
pela parte autora do recolhimento das custas iniciais, no prazo de 
15 dias, sob pena de indeferimento da inicial, sob código 1001.3, 
observando que não há no presente rito audiência prévia de con-
ciliação, devendo as custas serem recolhidas no importe de 2% do 
do valor da causa, nos termos do art. 12, §1º, da Lei Estadual de 
Custas Forenses.
1.1- DECORRIDO O PRAZO, SEM CUMPRIMENTO DO DETER-
MINADO, VOLTEM OS AUTOS CONCLUSOS PARA INDEFERI-
MENTO DA INICIAL. Cumprido o determinado, cumpra-se a pre-
sente decisão.

2- Recebo a emenda à inicial e os novos documentos.
3- A pretensão visa o cumprimento de obrigação adequada ao 
procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova 
escrita, sem eficácia de título executivo, de modo que a ação moni-
tória é pertinente (CPC, art. 700).
4- Cite-se a parte ré dos termos da presente ação para, no prazo de 
15 dias, efetuar o pagamento, a entrega da coisa ou o adimplemen-
to de obrigação de fazer ou de não fazer (CPC, art. 701, caput).
4.1- Conste, ainda, do mandado que, nesse mesmo prazo, a parte 
ré poderá oferecer embargos independente de garantia do juízo, e 
que, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento 
de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo ju-
dicial, independente de qualquer formalidade. O prazo para embar-
gar contar-se-á a partir da juntada do mandado aos autos, devendo 
a exequente ser intimada para apresentar os cálculos atualizados 
(CPC, 701, §2º c/c 702).
5- Optando o réu pelo pagamento integral ou cumprimento integral 
da obrigação deverá efetuar também o pagamento de honorários 
advocatícios de 5% sobre o valor da causa, hipótese em que ficará 
isento do pagamento de custas processuais (art. 701, §1º, CPC).
6- Caso a parte ré reconheça o débito, poderá requerer seu par-
celamento no prazo de 15 dias, contados da juntada do presente 
mandado aos autos, desde que promova o pagamento à vista de 
30% do débito, mais custas e honorários de advogado, e o saldo 
remanescente em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção 
monetária e juros de 1% ao mês (CPC, art. 916, §6º c/c o art. 701, 
§5º, CPC), ato que importará em renúncia ao direito de opor em-
bargos.
6.1- Em seguida, intime-se a parte autora para que se manifeste, 
em 05 dias, sobre o preenchimento dos pressupostos contidos no 
item 4, ocasião em que poderá levantar os valores depositados, 
vindo os autos conclusos para decisão (CPC, 916, §1º).
6.2- Enquanto não sobrevier decisão da proposta de parcelamento, 
o executado deverá depositar as parcelas vincendas (CPC, 916, 
§2º).
6.3- Sendo deferido o parcelamento, os atos executivos serão sus-
pensos.
7- Havendo oposição de embargos ou reconvenção, intime-se o 
autor para responder em 15 dias (art. 702, §5º, CPC).
8- Decorrido o prazo e havendo inércia do réu, constituo de pleno 
direito o título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em 
mandado de execução (art. 701, §2º, CPC), devendo a escrivania 
proceder a alteração da classe do feito para cumprimento de sen-
tença, bem como, a apurar as custas processuais.
8.1- Neste caso, a parte autora deverá apresentar o cálculo atuali-
zado do débito, acrescido dos honorários fixados inicialmente (5%).
8.2- Após a vinda do cálculo, intime-se pessoalmente a parte ré 
para que, no prazo de 15 dias, cumpra a obrigação exigida na ini-
cial, sob pena de multa de 10% e honorários, também de 10% (art. 
523, §1º, CPC), bem como, no mesmo prazo, efetue o pagamento 
das custas apurados no item 6, sob pena de protesto e inscrição 
em dívida ativa ao final do processo. Intime-se, ainda, de que caso 
não efetue o pagamento no prazo legal, poderá oferecer impugna-
ção nos próprios autos, independente de caução, no prazo de 15 
dias, a contar do decurso do prazo para pagamento, independente 
de nova intimação (art. 525, CPC).
9- Decorrido o prazo, sem pagamento ou manifestação, intime-se o 
exequente para apresentar novo demonstrativo discriminado e atu-
alizado do crédito e indicar bens passíveis de penhora, nos termos 
do art. 523 c/c 524, do CPC.VIAS DESTE SERVIRÃO DE MANDA-
DO/CARTA/INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO.
Ariquemes quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:25 .
Elisangela Nogueira
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7015948-04.2019.8.22.0002
Classe: Monitória
Assunto: Cheque
Valor da causa: R$ 6.411,70 (seis mil, quatrocentos e onze reais e 
setenta centavos)
Parte autora: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMIS-
SAO DO VALE DO JAMARI - SICOOB VALE DO JAMARI, AV 
AYRTON SENNA 1109, SICOOB SETOR 01 - 76880-000 - BURI-
TIS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: FRANCIELE DE OLIVEIRA ALMEIDA 
OAB nº RO9541, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: JUAREZ ALEIXO DE BARROS JUNIOR, LINHA C 
90, LT 83, GB 12 S/N ZONA RURAL - 76863-000 - RIO CRESPO 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
Vistos. 
1- A pretensão visa o cumprimento de obrigação adequada ao 
procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova 
escrita, sem eficácia de título executivo, de modo que a ação moni-
tória é pertinente (CPC, art. 700).
2-. Cite-se a parte ré dos termos da presente ação para, no prazo 
de 15 dias, efetuar o pagamento, a entrega da coisa ou o adimple-
mento de obrigação de fazer ou de não fazer (CPC, art. 701, caput).
2.1- Conste, ainda, do mandado que, nesse mesmo prazo, a parte 
ré poderá oferecer embargos independente de garantia do juízo, e 
que, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento 
de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo ju-
dicial, independente de qualquer formalidade. O prazo para embar-
gar contar-se-á a partir da juntada do mandado aos autos, devendo 
a exequente ser intimada para apresentar os cálculos atualizados 
(CPC, 701, §2º c/c 702).
3- Optando o réu pelo pagamento integral ou cumprimento integral 
da obrigação deverá efetuar também o pagamento de honorários 
advocatícios de 5% sobre o valor da causa, hipótese em que ficará 
isento do pagamento de custas processuais (art. 701, §1º, CPC).
4- Caso a parte ré reconheça o débito, poderá requerer seu par-
celamento no prazo de 15 dias, contados da juntada do presente 
mandado aos autos, desde que promova o pagamento à vista de 
30% do débito, mais custas e honorários de advogado, e o saldo 
remanescente em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção 
monetária e juros de 1% ao mês (CPC, art. 916, §6º c/c o art. 701, 
§5º, CPC), ato que importará em renúncia ao direito de opor em-
bargos.
4.1- Em seguida, intime-se a parte autora para que se manifeste, 
em 05 dias, sobre o preenchimento dos pressupostos contidos no 
item 4, ocasião em que poderá levantar os valores depositados, 
vindo os autos conclusos para decisão (CPC, 916, §1º).
4.2- Enquanto não sobrevier decisão da proposta de parcelamento, 
o executado deverá depositar as parcelas vincendas (CPC, 916, 
§2º).4.3- Sendo deferido o parcelamento, os atos executivos serão 
suspensos.
5- Havendo oposição de embargos ou reconvenção, intime-se o 
autor para responder em 15 dias (art. 702, §5º, CPC).
6- Decorrido o prazo e havendo inércia do réu, constituo de pleno 
direito o título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em 
mandado de execução (art. 701, §2º, CPC), devendo a escrivania 
proceder a alteração da classe do feito para cumprimento de sen-
tença, bem como, a apurar as custas processuais.
6.1- Neste caso, a parte autora deverá apresentar o cálculo atuali-
zado do débito, acrescido dos honorários fixados inicialmente (5%).
6.2- Após a vinda do cálculo, intime-se pessoalmente a parte ré 
para que, no prazo de 15 dias, cumpra a obrigação exigida na ini-
cial, sob pena de multa de 10% e honorários, também de 10% (art. 

523, §1º, CPC),bem como, efetue o pagamento das custas apura-
dos no item 6, sob pena de protesto e inscrição em dívida ativa ao 
final do processo. Intime-se, ainda, de que caso não efetue o pa-
gamento no prazo legal, poderá oferecer impugnação nos próprios 
autos, independente de caução, no prazo de 15 dias, a contar do 
decurso do prazo para pagamento, independente de nova intima-
ção (art. 525, CPC).
7- Decorrido o prazo, sem pagamento ou manifestação, intime-se o 
exequente para apresentar novo demonstrativo discriminado e atu-
alizado do crédito e indicar bens passíveis de penhora, nos termos 
do art. 523 c/c 524, do CPC.
8- VIAS DESTE SERVIRÃO DE MANDADO/CARTA/INTIMAÇÃO/
CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO.
Ariquemes quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:25 .
Elisangela Nogueira
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7012025-67.2019.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Aposentadoria por Invalidez
Valor da causa: R$ 5.032,36 (cinco mil, trinta e dois reais e trinta e 
seis centavos)
Parte autora: MARIA KENEDY RODRIGUES DA SILVA, RUA 
GONÇALVES DIAS 3882, - DE 3758/3759 AO FIM SETOR 06 - 
76873-616 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: VALDERIA ANGELA CAZETTA BAR-
BOSA OAB nº RO5903, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO-
CIAL, RUA JOSÉ DE ALENCAR 2094, - DE 1610/1611 A 2317/2318 
BAIXA UNIÃO - 76805-860 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔ-
NIA, RUA JOSÉ DE ALENCAR 2094, - DE 1610/1611 A 2317/2318 
BAIXA UNIÃO - 76805-860 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Vistos.
1- O documento apresentado pela parte autora é insuficiente para 
demonstrar a sua qualidade de segurado, mediante recolhimento 
ao INSS, razão pela qual mantenho a decisão de indeferimento do 
pedido de tutela antecipada. Caso pretenda nova análise, deverá 
acostar o CNIS da autora, esclarecendo em especial se a mesma é 
efetiva ou comissionada e a qual ente são recolhidas as contribui-
ções previdenciárias, INSS ou IPERON.
2- No mais, cumpra-se na íntegra o despacho inicial.
Ariquemes quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:28 .
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
7015732-43.2019.8.22.0002
Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Assunto: Alienação Fiduciária
Valor da causa: R$ 12.523,10 (doze mil, quinhentos e vinte e três 
reais e dez centavos)
Parte autora: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 
LTDA, RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM 214, - DO KM 210,002 
AO KM 223,000 JARDIM ÁLAMO - 07178-580 - GUARULHOS - 
SÃO PAULO
ADVOGADO DO AUTOR: EDEMILSON KOJI MOTODA OAB nº 
AC231747, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: SONIA APARECIDA DE ARAUJO, ALAMEDA JU-
RITI 1960, - DE 1864/1865 AO FIM SETOR 02 - 76873-276 - ARI-
QUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
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Vistos.
Fica a parte autora para que acoste aos autos, em 15 dias, sob 
pena de indeferimento da inicial, o comprovante de recolhimento 
das custas iniciais em 2% sobre o valor da causa, observando que 
não há no presente rito a designação de audiência inicial de con-
ciliação, nos termos do art. 12, inciso I, da Lei Estadual de Custas 
Forenses.
Cumprida a determinação supra, defiro o processamento da de-
manda.
Trata-se de ação de busca e apreensão que o YAMAHA ADMI-
NISTRADORA DE CONSORCIO LTDA ajuizou em face de SONIA 
APARECIDA DE ARAÚJO pretendendo a busca e apreensão do 
veículo descrito na inicial.
Relativamente ao fumus boni iuris, restou devidamente comprova-
do pela parte autora a veracidade do alegado na inicial, conforme 
contrato acostado, bem como a inadimplência da parte ré, desde 
21/05/2018, sendo devedor do montante total de R$12.523,10, 
mantendo-se inerte mesmo após notificada, fato que enseja a in-
terposição da presente medida, tendo a parte ré a faculdade de 
pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apre-
sentados na inicial, o que lhe proporcionará a restituição do bem, 
livre de qualquer ônus.
No que tange ao periculum in mora também restou inconteste nos 
autos tendo em vista que a parte ré deixou de cumprir com sua 
obrigação, desde 21/05/2018, ficando inerte até a presente data, 
mesmo após ser notificada, podendo o indeferimento de tal medida 
restar em prejuízo irreparável para a parte autora. Assim, a con-
cessão da liminar é medida que deve ser deferida, uma vez que 
encontra respaldo na lei e nenhum prejuízo acarretará a parte ré.
Defiro liminarmente a busca e apreensão, entendendo suficiente-
mente provados com a inicial os seus pressupostos, de maneira a 
prescindir de justificação.
SIRVA O PRESENTE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO 
do veículo Marca: YAMAHA – Modelo: XTZ 150 CROSSER Z FLEX 
Placa: NDM6401 – CHASSI: 9C6DG2540J0000600 Ano/Modelo: 
2018/2018 – Cor: AZUL, diligenciando-se junto ao endereço da 
parte ré ou outro indicado pela parte autora, e citação da mesma, 
depositando-se o bem em mãos do representante legal da parte 
autora, que deverá providenciar todos meios necessários para o 
cumprimento do presente mandado.
Caso não seja encontrado o veículo, intime-se a parte ré para indi-
car incontinenti a localização do veículo, sob pena de aplicação de 
pena de ato atentatório à dignidade da justiça e prática do crime de 
desobediência.
No prazo de 05 dias, após executada a liminar, fica facultado a 
parte ré a possibilidade de efetuar o pagamento integral da dívida 
pendente, segundo os valores apresentados na inicial, hipótese em 
que o veículo lhe será restituído sem qualquer ônus. Decorrido o 
prazo mencionado sem que haja o pagamento integral da dívida 
pendente consolidar-se-ão, em favor da parte autora, a proprieda-
de e a posse plena e exclusiva do bem.
Cite-se a ré para contestar, no prazo de 15 dias, a contar da execu-
ção da presente liminar.
Proceda a escrivania a restrição administrativa do veículo via RE-
NAJUD.
Efetivada a medida de apreensão do bem, fica desde já autorizada 
a liberação da restrição RENAJUD.
Ariquemes quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:25 .
Elisangela Nogueira
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7015928-13.2019.8.22.0002Classe: Retificação ou 
Suprimento ou Restauração de Registro Civil

Assunto: Registro Civil das Pessoas Naturais, Retificação de Nome 
, Assistência Judiciária Gratuita
Valor da causa: R$ 1.000,00 (mil reais)
Parte autora: RACHEL ALVES DOS SANTOS SILVA, RUA UMUA-
RAMA 4685, CASA SETOR 09 - 76876-316 - ARIQUEMES - RON-
DÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ELIZEU LEITE CONSOLINE 
OAB nº RO5712, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: 
ADVOGADOS DOS : 
Vistos. 
1 - Defiro a gratuidade de justiça à parte autora
2- Solicite-se aos Cartórios de Registro Civil de Guaratinga, que 
encaminhem a este Juízo:
2.1- Informações acerca da existência de assento de nascimento 
em nome de RAQUEL ALVES DOS SANTOS ou RACHEL ALVES 
DOS SANTOS, nascido aos 16/08/1941 em Guaratinga/BA, filha 
de Antônio Quintino dos Santos e Laura Alves dos Santos, encami-
nhando 2ª via do registro e da cópia da folha onde está lavrado o 
assento de nascimento;
2.2- A 2ª via do registro de casamento e a cópia da folha do livro 
onde foi lavrado o casamento de Roseno José da Silva e Rachel 
Alves dos Santos, em 5 dias. Instrua-se com cópia da certidão ID 
32595906 p. 2. 
3- Após, colha-se o parecer ministerial e concluso.
SERVE O PRESENTE DE COMUNICAÇÃO AOS REFERIDOS 
CARTÓRIOS.
Ariquemes quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:25 .
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7003707-95.2019.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenci-
ário
Valor da causa: R$ 11.976,00 (onze mil, novecentos e setenta e 
seis reais)
Parte autora: NARCISO CORREA DA SILVA, RUA PARANAVAI 
4697 SETOR 09 - 76870-000 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: JOSE CARLOS SABADINI JUNIOR 
OAB nº RO8698, SEM ENDEREÇO, DANIELLI VITORIA SABADI-
NI OAB nº RO10128, PARANA 710 CENTRO - 15710-000 - SÃO 
FRANCISCO - SÃO PAULO
Parte requerida: I. -. I. N. D. S. S., SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔ-
NIA, SEM ENDEREÇO
Vistos.
1- Prejudicada a análise de pedido de nomeação de outro perito, 
posto que o perito nomeado entregou o laudo pericial.
2- Fica a parte autora intimada para manifestar sobre o laudo peri-
cial, em 15 dias.
3- Cite-se o requerido conforme decisão de ID 26657182.
Ariquemes quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:25 .
Elisangela Nogueira
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7009401-50.2016.8.22.0002
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Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Inadimplemento
Valor da causa: R$ 265.846,01 (duzentos e sessenta e cinco mil, 
oitocentos e quarenta e seis reais e um centavo)
Parte autora: SANDRA COSTALONGA, AVENIDA JARÚ 3244, - 
DE 2876 A 3300 - LADO PAR SETOR 03 - 76870-536 - ARIQUE-
MES - RONDÔNIA, SONIA REGINA BATINI, RUA MATO GROS-
SO 3398, - DE 3255/3256 A 3394/3395 SETOR 05 - 76870-642 
- ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: BRUNO ALVES DA SILVA 
CANDIDO OAB nº RO5825, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: AMANDA RIBEIRO FRANCA, RUA AFONSO 
PENA 555, APTO 408, CONDOMÍNIO LIFE CENTRO - 69020-160 
- MANAUS - AMAZONAS
ADVOGADO DO EXECUTADO: FERNANDO MARTINS GONCAL-
VES OAB nº AC834, RUA FORTALEZA 2236, ESCRITÓRIO PRO-
FISSIONAL SETOR 03 - 76870-505 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, 
SUZANA AVELAR DE SANTANA OAB nº RO3746, BAHIA 3996 
SETOR 05 - 76870-710 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, PEDRO 
RIOLA DOS SANTOS JUNIOR OAB nº PE2640, - 76870-000 - ARI-
QUEMES - RONDÔNIA
Vistos.
Considerando que houve interposição de embargos à execução 
sob n. 7002779-81.2018.8.22.0002, cuja sentença declarou extinta 
a presente execução, determino a suspensão dos presentes autos 
por 180 dias, no aguardo do julgamento do recurso de apelação 
interposto naquele feito.
Ariquemes quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:25 .
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7003420-06.2017.8.22.0002
Classe: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobran-
ça
Assunto: Despejo para Uso Próprio
Valor da causa: R$ 3.600,00 (três mil, seiscentos reais)
Parte autora: OSEIAS LUIZ MAULAZ, RUA TAPEJARA 2239 JAR-
DIM PARANÁ - 76871-418 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: LUIZ EDUARDO FOGACA OAB nº 
RO876, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: CESAR SILVA BATISTA, BIOGRAFIA 4319 SE-
TOR 06 - 76873-591 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, 
BIOGRAFIA 4319 SETOR 06 - 76873-591 - ARIQUEMES - RON-
DÔNIA
Vistos.
Chamo o feito à ordem para determinar ao patrono do exequente 
que, à vista da notícia de óbito da parte exequente (ID 23124308), 
que providencie a habilitação da meeira e herdeiros do de cujus, 
em 15 dias, apresentando documentos pessoais e procuração dos 
mesmos, sob pena de extinção do feito.
Ariquemes quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:18 .
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7015872-77.2019.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Dissolução
Valor da causa: R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais)

Parte autora: PATRICIA CARDOSO DE SOUZA, RUA RIO PRETO 
3540, - DE 3391/3392 AO FIM BNH - 76870-780 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE RON-
DÔNIA, RUA RIO PRETO 3540, - DE 3391/3392 AO FIM BNH - 
76870-780 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Parte requerida: MARCELO HENRIQUE DE SOUZA TEIXEIRA, 
RUA CARAIBAS 169, - DE 2240 A 2490 - LADO PAR CASA DO 
ALBERGADO - 76870-000 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
Vistos.
1 – Defiro a gratuidade de justiça à parte autora.
2 - Deixo de designar a audiência prévia de conciliação prevista 
no art. 334, do CPC, com fundamento no princípio da razoabilida-
de, da instrumentalidade das formas, da eficiência e da celeridade 
processual, posto que o pedido autoral neste feito é de extinção 
do vínculo conjugal, sem discussão de partilha de bens, guarda 
ou alimentos aos filhos, podendo a parte requerida manifestar sua 
concordância com o pedido no prazo para defesa. Não há, por-
tanto, prejuízo processual pois caso seja necessário poderá ser 
designada nova oportunidade para conciliação entre as partes em 
outra fase processual.
3- Cite-se a requerida para, querendo, contestar o pedido em 15 
dias, a contar da juntada aos autos da prova da citação, sob pena 
de serem considerados verdadeiros os fatos alegados na inicial.
4- Apresentada defesa pelo réu, intime-se o autor para manifestar-
-se em réplica, em 15 dias (art. 350, CPC), já especificando, no 
mesmo prazo, as provas que pretende produzir, justificando a ne-
cessidade. No mesmo ato, intime-se o réu para que especifique as 
provas que pretendem produzir, justificando a necessidade, em 05 
dias. 
SERVE O PRESENTE DE MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.
Ariquemes quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:25 .
Elisangela Nogueira
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7001186-80.2019.8.22.0002
Classe: Regulamentação de Visitas
Assunto: Guarda com genitor ou responsável no exterior
Valor da causa: R$ 1.000,00 (mil reais)
Parte autora: R. W. D. S., RUA CEREJEIRA 1765, - DE 1712/1713 
AO FIM SETOR 01 - 76870-088 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: VALDERIA ANGELA CAZETTA 
BARBOSA OAB nº RO5903, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: M. C. S., SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
Vistos e examinados
As partes entabularam acordo em audiência, conforme ata de ID 
n. 30623408, postulando as partes por sua homologação e conse-
quente extinção do feito, medida que se impõe, consoante parecer 
ministerial favorável.
Posto isso, HOMOLOGO O ACORDO firmado entre as partes em 
audiência, nos termos fixados em ata de ID n. 30623408, para que 
produza os seus jurídicos e legais efeitos e, via de conseqüência, 
declaro extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do 
artigo art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. 
Sem custas, nos termos do art. 8º, inciso III, da Lei Estadual de 
Custas Forenses n. 3.896/2016.
Honorários de sucumbência incabíveis, face a resolução do feito 
por acordo.
Ante a preclusão lógica (art. 1.000, CPC), a presente decisão tran-
sita em julgado nesta data.
P. R. I. Observadas as formalidades legais, arquivem-se com as 
baixas devidas.
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Ariquemes quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:25 .
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7009189-24.2019.8.22.0002
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Correção Monetária
Valor da causa: R$ 4.129,33 (quatro mil, cento e vinte e nove reais 
e trinta e três centavos)
Parte autora: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SERVI-
CO PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER, RUA BEN-
JAMIN CONSTANT 308, - DE 107/108 A 393/394 ARIGOLÂNDIA 
- 76801-200 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ALEXANDRE PAIVA CALIL OAB 
nº RO2894, SEM ENDEREÇO, ALCIONE COSTA DE MATTOS 
TURESSO OAB nº RO2837, , - DE 107/108 A 393/394 - 76801-
200 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, MICHELE LUANA SANCHES 
OAB nº RO2910, - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
Parte requerida: IVAIR DA SILVA, RUA LINDÓIA 2727, - ATÉ 2738 
- LADO PAR JARDIM JORGE TEIXEIRA - 76876-480 - ARIQUE-
MES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Vistos.
1. A parte credora informou acordo de parcelamento do débito, re-
querendo a suspensão do feito até o cumprimento integral. Intima-
do a manifestar sobre a possibilidade de homologação do acordo e 
arquivamento dos autos, a parte credora manteve-se inerte.
2. Ante o exposto, com fulcro no art. 922 do CPC, suspendo o pro-
cesso pelo prazo do acordo de parcelamento, prazo que ocorrerá 
em arquivo.
3. Decorrido o prazo do parcelamento, fica desde já intimada a par-
te exequente para impulsionar o feito, indicando bens à penhora 
ou requerendo o oportuno, sob pena de suspensão do feito, nos 
termos do art. 921, inciso III e § 1º c/c o art. 513, ambos do CPC
4. Consigno que caso se mantenha inerte, o processo será sus-
penso por 1 ano, cujo decurso ocorrerá em arquivo, iniciando-se, 
após o decurso do prazo de suspensão, o prazo da prescrição in-
tercorrente (art. 921, § 4º do CPC), salvo se for requerido o desar-
quivamento e prosseguimento da execução À vista de localização 
de bens penhoráveis em nome da parte executada (art. 921, § 3º, 
CPC).
5. Intime-se e arquive-se.
Ariquemes quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:25 .
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7014426-39.2019.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Auxílio-Doença Previdenciário
Valor da causa: R$ 11.760,00 (onze mil, setecentos e sessenta 
reais)
Parte autora: CRISTIELLE JONER, AVENIDA ARAÇATUBA 4603, 
- DE 4401/4402 AO FIM JARDIM PAULISTA - 76871-266 - ARI-
QUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: BRUNO ALVES DA SILVA CANDIDO 
OAB nº RO5825, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: I. -. I. N. D. S. S., AVENIDA JUSCELINO KUBITS-
CHEK 2375, - DE 2025 A 2715 - LADO ÍMPAR SETOR INSTITU-

CIONAL - 76872-853 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
Vistos e examinados.
1- Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. 
2- Deixo de designar audiência prévia de conciliação nos termos do 
art. 334, §4º, inciso II, CPC.
3- Defiro o pedido de antecipação de tutela para determinar que o 
requerido implemente o benefício de auxílio-doença em favor da 
parte autora, pelo prazo de 120 dias o qual deve ser renovado au-
tomaticamente caso a decisão final do presente feito não ocorra 
antes do decurso do prazo inicialmente fixado, mantendo-se a con-
cessão do benefício até o deslinde final da ação. 
3.1- A concessão da medida é devida, uma vez que os documentos 
acostados aos autos demonstram com eficiência a verossimilhan-
ça do alegado, em especial a sua qualidade de segurada como 
empregada urbana, conforme registro de emprego em sua CTPS 
sem anotação de baixa. Ademais, o laudo médico contemporâneo 
carreado com a inicial, atesta que a parte autora sofre de sintomas 
de depressão, estando em fase de tratamento e incapacitada para 
o trabalho. Assim, vislumbro que o perigo de dano irreparável é in-
conteste, considerando que se trata de verba alimentar que lhe au-
xiliará no sustento próprio durante o curso do feito, podendo a me-
dida ser revertida a qualquer momento à vista de novos elementos.
3.2 – Para imediata implantação do benefício, intime-se o reque-
rido, para que cumpra a ordem no prazo de 05 dias, sob pena de 
multa diária que fixo em R$100,00 (cem reais), pelo período máxi-
mo de 20 dias. 
4- Em atenção ao art. 1º da Recomendação Conjunta n. 01, de 
15/12/2015 do CNJ, com objetivo de proporcionar o célere des-
fecho do feito, nomeio, desde já, como médica perita a Dra. FA-
BRICIA REPISO NOGUEIRA – CRM/RO 5037, e-mail: repisofabri-
cia1@hotmail.com; telefones: 99928-2807/3536-8415, Ariquemes, 
para a qual arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (qua-
trocentos reais), em razão da causa ser de natureza previdenciária, 
sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, observados 
os critérios estabelecidos no art. 28, parágrafo único da Resolu-
ção n. CJF-RES-2014/00305, estando abaixo do limite máximo au-
torizado. A aplicação da majoração, segundo o limite previsto no 
parágrafo único do art. 28 da Resolução, justifica-se por questões 
fáticas e típicas desta Comarca acerca da disponibilidade/especia-
lidade dos profissionais médicos à disposição nesta urbe, haja vista 
a escassez de profissionais de algumas especialidades (oncologis-
ta, neurologista, psiquiatra, ortopedia, entre outros), aumentando o 
custo para a sua realização.
4.1- O perito deverá ser intimado da presente nomeação, poden-
do apresentar escusa no prazo de 15 dias (art. 157, §1º do CPC), 
presumindo-se a sua aceitação, caso decorrido o prazo se mante-
nha silente. Em caso de aceitação expressa deverá designar dia, 
horário e local para realização da perícia, observando uma data 
mínima de 20 dias, para viabilizar a intimação das partes. 
4.2- Conste na intimação que a perícia tem por fim averiguar se o 
autor possui alguma enfermidade/debilidade ou redução da capaci-
dade de trabalho, indicando, em caso positivo, se a mesma o torna 
incapaz para o trabalho e se eventual incapacidade é definitiva ou 
temporária, total ou parcial, indicando, no último caso, o tratamento 
aplicável e o tempo estimado. O laudo, que além do exame médico 
avaliativo do perito deverá responder objetivamente aos quesitos 
padronizados pela Recomendação n. 1, de 15/12/2015 do CNJ e 
por este juízo, que se encontram depositados em cartório, deve-
rá ser apresentado no cartório da Vara, em 05 dias após a data 
agendada pelo perito para realização da perícia, observando os 
requisitos exigidos no artigo 473 do CPC.
5- Sem prejuízo, intimem-se as partes para que, caso queiram, 
manifestem-se sobre a nomeação do perito e indiquem assistente 
técnico, no prazo de 15 dias, a contar da intimação desta decisão 
(art. 465, §1º, CPC).
6- Com a resposta do perito, intimem-se as partes do dia, horário e 
local da realização da perícia.
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7- Apresentado o laudo, solicite-se o pagamento dos honorários 
periciais no sistema AJG da Justiça Federal. 
8- Com a juntada do laudo, cite-se a parte ré para contestar no 
prazo de 30 dias (art. 183 c/c o art. 335, CPC), facultando-lhes a 
apresentação de resposta e/ou proposta de acordo, nos termos do 
art. 1º, II da Recomendação Conjunta n. 1, de 15/12/2015.
9- Sem prejuízo, intime-se a parte autora para, querendo, manifes-
tar a respeito do laudo pericial, no prazo de 15 dias, devendo seu 
assistente, caso tenha sido indicado, apresentar seu parecer no 
mesmo prazo. 
10- Caso o INSS apresente defesa, intime-se o autor para mani-
festar-se em réplica, em 15 dias (art. 350, CPC), já especificando, 
no mesmo prazo, as provas que pretende produzir, justificando a 
necessidade. No mesmo ato, intime-se o réu para que especifique 
as provas que pretendem produzir, justificando a necessidade, em 
05 dias.
SERVE O PRESENTE DE CITAÇÃO.
Ariquemes quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:25 .
Elisangela Nogueira
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7014681-94.2019.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenci-
ário
Valor da causa: R$ 13.260,00 (treze mil, duzentos e sessenta reais)
Parte autora: ROSELI CARLOS DE OLIVEIRA, RUA EL SALVA-
DOR 768, - DE 728/729 A 1007/1008 SETOR 10 - 76876-082 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: KARINE DE PAULA RODRIGUES OAB 
nº RO3140, AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 2200, - DE 
2044 A 2236 - LADO PAR SETOR 04 - 76873-494 - ARIQUEMES 
- RONDÔNIA, ADVARCI GUERREIRO DE PAULA ROSA OAB nº 
RO7927, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO-
CIAL, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔ-
NIA, SEM ENDEREÇO
Vistos e examinados.
1- Defiro à parte autora a gratuidade da justiça.
2- Deixo de designar audiência prévia de conciliação nos termos do 
art. 334, §4º, inciso II, CPC.
3- Indefiro o pedido de tutela antecipada de urgência, por não vis-
lumbrar demonstrada nos autos a probabilidade do direito ao res-
tabelecimento do valor integral do benefício à vista dos laudos mé-
dicos acostados aos autos, nesta fase de cognição sumária, bem 
como não restou demonstrada a existência de perigo de dano ou 
risco ao resultado útil do processo, uma vez que o benefício não foi 
completamente cessado, estando a autora em parte amparada no 
curso da ação, enquanto busca judicialmente a demonstração de 
sua incapacidade total e permanente para o trabalho.
4- Em atenção ao art. 1º da Recomendação Conjunta n. 01, de 
15/12/2015 do CNJ, com objetivo de proporcionar o célere des-
fecho do feito, nomeio, desde já, como médica perita a Dra. FA-
BRICIA REPISO NOGUEIRA – CRM/RO 5037, e-mail: repisofabri-
cia1@hotmail.com; telefones: 99928-2807/3536-8415, Ariquemes, 
para a qual arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (qua-
trocentos reais), em razão da causa ser de natureza previdenciária, 
sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, observados 
os critérios estabelecidos no art. 28, parágrafo único da Resolu-
ção n. CJF-RES-2014/00305, estando abaixo do limite máximo au-
torizado. A aplicação da majoração, segundo o limite previsto no 
parágrafo único do art. 28 da Resolução, justifica-se por questões 
fáticas e típicas desta Comarca acerca da disponibilidade/especia-

lidade dos profissionais médicos à disposição nesta urbe, haja vista 
a escassez de profissionais de algumas especialidades (oncologis-
ta, neurologista, psiquiatra, ortopedia, entre outros), aumentando 
o custo para a sua realização.4.1- O perito deverá ser intimado 
da presente nomeação, podendo apresentar escusa no prazo de 
15 dias (art. 157, §1º do CPC), presumindo-se a sua aceitação, 
caso decorrido o prazo se mantenha silente. Em caso de aceitação 
expressa deverá designar dia, horário e local para realização da 
perícia, observando uma data mínima de 20 dias, para viabilizar a 
intimação das partes. 4.2- Conste na intimação que a perícia tem 
por fim averiguar se o autor possui alguma enfermidade/debilidade 
ou redução da capacidade de trabalho, indicando, em caso positi-
vo, se a mesma o torna incapaz para o trabalho e se eventual inca-
pacidade é definitiva ou temporária, total ou parcial, indicando, no 
último caso, o tratamento aplicável e o tempo estimado. O laudo, 
que além do exame médico avaliativo do perito deverá responder 
objetivamente aos quesitos padronizados pela Recomendação n. 
1, de 15/12/2015 do CNJ e por este juízo, que se encontram depo-
sitados em cartório, deverá ser apresentado no cartório da Vara, 
em 05 dias após a data agendada pelo perito para realização da 
perícia, observando os requisitos exigidos no artigo 473 do CPC.
5- Sem prejuízo, intimem-se as partes para que, caso queiram, 
manifestem-se sobre a nomeação do perito e indiquem assistente 
técnico, no prazo de 15 dias, a contar da intimação desta decisão 
(art. 465, §1º, CPC).
6- Com a resposta do perito, intimem-se as partes do dia, horário e 
local da realização da perícia.
7- Apresentado o laudo, solicite-se o pagamento dos honorários 
periciais no sistema AJG da Justiça Federal. 
8- Com a juntada do laudo, cite-se a parte ré para contestar no 
prazo de 30 dias (art. 183 c/c o art. 335, NCPC), facultando-lhes a 
apresentação de resposta e/ou proposta de acordo, nos termos do 
art. 1º, II da Recomendação Conjunta n. 1, de 15/12/2015.
9- Sem prejuízo, intime-se a parte autora para, querendo, manifes-
tar a respeito do laudo pericial, no prazo de 15 dias, devendo seu 
assistente, caso tenha sido indicado, apresentar seu parecer no 
mesmo prazo. 
10- Caso o INSS apresente defesa, intime-se o autor para mani-
festar-se em réplica, em 15 dias (art. 350, CPC), já especificando, 
no mesmo prazo, as provas que pretende produzir, justificando a 
necessidade. No mesmo ato, intime-se o réu para que especifique 
as provas que pretendem produzir, justificando a necessidade, em 
05 dias.
SERVE O PRESENTE DE CITAÇÃO.
Ariquemes quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:25 .
Elisangela Nogueira
Juiz (a) de Direito

Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7015862-33.2019.8.22.0002
Classe: Carta Precatória Cível
Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça
Valor da causa: R$ 100.000,00 (cem mil reais)
Parte autora: S. N. D. S., RUA RORAIMA s/n MORADA ALTOS 
SÃO PEDRO - 79400-000 - COXIM - MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADO DO DEPRECANTE: JULIO CESAR DOS SANTOS 
OAB nº MS12514, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: A. N. B., RODOVIA BR-421, - ATÉ 146 - LADO 
PAR TREVO - 76877-092 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO DEPRECADO: 
Vistos.
1- Fica a parte autora intimada para, no prazo de 10 dias, acostar 
comprovante de recolhimento das custas de distribuição de carta 
precatória (art. 30 da Lei 3.896/2016) ou decisão concedendo a 
gratuidade de justiça.
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1.1- Decorrido o prazo, sem manifestação, devolva-se ao juízo de 
origem, sem cumprimento. 
2- Recolhidas as custas ou juntada decisão concedendo a gratui-
dade de justiça, cumpra-se, servindo a presente de mandado.
3- Após, devolva-se à origem com as nossas homenagens.
Ariquemes quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:25 .
Elisangela Nogueira
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7009709-81.2019.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: 
Valor da causa: R$ 12.974,00 (doze mil, novecentos e setenta e 
quatro reais)
Parte autora: PAULO SERGIO GALHARDO, RODOVIA BR-364 
Lote 42, LC-70, LOTE 42, GLEBA 18 MARECHAL RONDON 01 - 
76877-001 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: RENATO SANTOS CORDEIRO OAB nº 
RO3779, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: I. -. I. N. D. S. S., RUA JOSÉ DE ALENCAR 2322, 
- DE 2322/2323 A 2637/2638 CENTRO - 76801-036 - PORTO VE-
LHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔ-
NIA, RUA JOSÉ DE ALENCAR 2322, - DE 2322/2323 A 2637/2638 
CENTRO - 76801-036 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Vistos e examinados.
Trata-se de ação para concessão de benefício previdenciário de 
auxílio doença ajuizada por PAULO SERGIO GALHARDO em 
desfavor do INSS, em que após a produção de prova pericial o 
requerido apresentou proposta de acordo, conforme petição de ID 
32476553, com a qual concordou expressamente a parte autora, 
segundo petição de ID 32669071, sendo de rigor a sua homologa-
ção com a consequente extinção do feito.
Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, homologo o acor-
do firmado entre as partes, conforme petições de ID n. 32476553 
e 32669071, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos e, via 
de conseqüência, declaro encerrada a fase de conhecimento, com 
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’ 
do CPC. 
Ante a preclusão lógica (art. 1.000, CPC), a presente decisão tran-
sita em julgado nesta data.
INTIME-SE o requerido para que implemente o benefício, em 05 
dias, na forma da petição de acordo ID 32476553, sob pena de 
multa diária que fixo em R$100,00 (cem reais), pelo período máxi-
mo de 20 dias.
Expeça-se Ofício Requisitório de Pagamento das parcelas retroati-
vas, conforme ID 32476553.
Vindo a informação de pagamento, expeça-se alvará judicial em fa-
vor da parte autora ou seu patrono para levantamento dos valores.
Sem custas, nos termos do art. 8º, inciso III, da Lei Estadual n. 
3.896/16.Sem honorários.
P. R. I. Observadas as formalidades legais, arquivem-se com as 
baixas devidas.
Ariquemes quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:28 .
Elisangela Nogueira
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL

Processo n.: 7015810-37.2019.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Defeito, nulidade ou anulação
Valor da causa: R$ 6.296,15 (seis mil, duzentos e noventa e seis 
reais e quinze centavos)
Parte autora: KENIA FRANCIELI DOMBROSKI DOS SANTOS, 
RUA PARANÁ 3130, - ATÉ 3225/3226 SETOR 05 - 76870-550 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: KENIA FRANCIELI DOMBROSKI DOS 
SANTOS OAB nº RO9154, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: CLARO S.A., PRAÇA RUI DE AMORIM CORTEZ 
780 SANTO AMARO - 04709-100 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADO DO RÉU: 
Vistos e examinados.
1- CONDICIONO O RECEBIMENTO DA INICIAL à juntada pela 
parte autora, em 15 dias, do comprovante de recolhimento das cus-
tas iniciais, sob o código 1001.1, sob pena de indeferimento da 
inicial. 
1.1- DECORRIDO O PRAZO, SEM CUMPRIMENTO DO DETER-
MINADO, VOLTEM OS AUTOS CONCLUSOS PARA INDEFERI-
MENTO DA INICIAL. Cumprido o determinado, cumpra-se a pre-
sente decisão.
2- Defiro o pedido de tutela provisória de urgência antecipada para 
determinar à requerida que suspenda a cobrança das faturas do 
período de abril a outubro de 2019, referente a linha (69) 99249-
2869, de titularidade da autora, bem como, bem como para que 
se abstenha de incluir os dados da parte autora nos órgãos de 
proteção ao crédito referente ao débito supra, sob pena de multa 
diária que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), pelo período má-
ximo de 10 dias, objeto desta ação, até nova decisão, eis que os 
documentos trazidos com a inicial demonstram, a princípio, a ve-
rossimilhança do alegado, bem como o receio de dano irreparável 
ou de difícil reparação, face a restrição imposta que impõe limites 
e constrangimentos na realização de negócios comerciais, não im-
portando, ao contrário, em prejuízos ao réu, que pode exigir o seu 
crédito a qualquer tempo pela via judicial, sendo reversível a tutela 
concedida, caso venham aos autos novos elementos que afastem 
a verossimilhança do alegado.
3- Designe-se audiência de conciliação a ser realizada no Cejusc.
4 - Cite-se a parte requerida dos termos da ação, com antecedên-
cia mínima de 20 dias da audiência designada, para, querendo, 
oferecer defesa no prazo de 15 dias, a contar da realização da 
audiência de conciliação ora designada, sob pena de serem con-
siderados verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 344, CPC).
5- Intime-se ainda a parte requerida para comparecer à audiência 
de conciliação designada, que se realizará na sala de audiências 
do Centro Judiciário de solução de conflitos e Cidadania - CEJUSC, 
localizada no Fórum Dr. Edelçon Inocêncio, localizado na avenida 
Juscelino Kubitschek, n. 2365, setor Institucional, Ariquemes/RO, 
Fone: 3535-2493, devendo fazer-se acompanhado por seu advo-
gado ou Defensor Público (art. 334, §9º CPC). 
6- Fica a autora intimada na pessoa de seu patrono a comparecer 
ao ato designado acompanhado deste.
7- Fica a parte autora intimada, na pessoa de seu patrono, de que 
restando infrutífera a conciliação deverá providenciar, em 05 dias, 
a contar da data da realização da audiência, a complementação 
das custas, nos termos do art. 12, inciso I, da Lei Estadual de Cus-
tas Forenses n. 3.896/2016, sob pena de extinção do feito. 
8- Ficam as partes advertidas, desde já, que o não comparecimen-
to à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 
dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% do 
valor da causa (art. 334, §8º CPC).
9 - Concedo à parte autora o prazo de 05 dias para manifestar 
eventual desinteresse na realização da audiência de conciliação, 
nos termos do art. 334, §5º, do NCPC.10- Caso o requerido não 
possua interesse na realização da audiência de conciliação, deverá 
manifestá-lo com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data da 
audiência (art. 334, §5º CPC), ficando de qualquer forma obrigado 
a comparecer à audiência caso não haja manifestação de anuência 
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da parte autora na petição inicial (art. 334, §4º, inciso I, CPC). 
11- Se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinte-
resse na composição consensual, a audiência de conciliação não 
se realizará, iniciando-se o prazo de defesa a contar da data do 
protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 
apresentado pelo réu (art. 335, inciso II, CPC). 
12- Apresentada defesa pelo réu, intime-se o autor para manifes-
tar-se em réplica, em 15 dias (art. 350, NCPC), já especificando, 
no mesmo prazo, as provas que pretende produzir, justificando a 
necessidade. No mesmo ato, intime-se o réu para que especifique 
as provas que pretendem produzir, justificando a necessidade, em 
05 dias. 
SERVE A PRESENTE DE CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO/IN-
TIMAÇÃO.
Ariquemes quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:25 .
Elisangela Nogueira
Juiz (a) de Direito

Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7002982-09.2019.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas, Irre-
gularidade no atendimento
Valor da causa: R$ 1.000,00 (mil reais)
Parte autora: GIANCARLO PERAZZO ZENA - EPP, RUA MOS-
COU 46, JARDIM AUGUSTA JARDIM OSWALDO CRUZ - 12216-
700 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SÃO PAULO
ADVOGADO DO AUTOR: ERICA FERNANDA PADUA LIMA 
OAB nº RO7490, RUA SANTA CATARINA 3437, - DE 3426/3427 
A 3569/3570 SETOR 05 - 76870-566 - ARIQUEMES - RONDÔ-
NIA, MARIO JORGE DA COSTA SARKIS OAB nº RO7241, RUA 
BUENOS AIRES 2239, - DE 2200/2201 A 2489/2490 EMBRATEL 
- 76820-858 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, ALEX SOUZA DE 
MORAES SARKIS OAB nº RO1423, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A 
- CERON , AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137 INDUSTRIAL - 
76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: MARCIO MELO NOGUEIRA OAB nº 
RO2827, RUA SALGADO FILHO 2686, - DE 2365/2366 A 
2704/2705 SÃO CRISTOVÃO - 76804-054 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
Vistos.
Para análise do pedido de expedição do alvará, fica a parte autora 
intimada para, no prazo de 03 dias, cumprir na integra item 03 de-
cisão de ID 32557725, manifestando sobre a extinção do feito pelo 
pagamento, requerendo o que entender pertinente para prossegui-
mento do feito.
Ariquemes quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:30 .
Elisangela Nogueira
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7015851-04.2019.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Perdas e Danos
Valor da causa: R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
Parte autora: MARIA GERALDA SARAIVA, RUA LONDRINA 2753 
JARDIM PARANÁ - 76871-420 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: JAQUELINE VIEIRA CARDOSO OAB nº 
RO5455, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: GOL LINHAS AÉREAS, PRAÇA LINNEU GOMES 
03, PORTARIA 03 PREDIO 24 PARTE. CAMPO BELO - 04626-
020 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADO DO RÉU: 

Vistos. 
1 - Defiro a gratuidade de justiça à parte autora
2- Cite-se a parte requerida dos termos da ação, com antecedência 
mínima de 20 dias da audiência designada, para, querendo, ofere-
cer defesa no prazo de 15 dias, a contar da realização da audiência 
de conciliação ora designada, sob pena de serem considerados 
verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 344, CPC).
3- Intime-se ainda a parte requerida para comparecer à audiência 
de conciliação a ser realizada no dia 24 de janeiro de 2020, às 
12:00 horas, na sede do Centro Judiciário de solução de conflitos e 
Cidadania - CEJUSC, localizado no Fórum Dr. Edelçon Inocêncio, 
situado na avenida Juscelino Kubitschek, n. 2365, setor Institucio-
nal, Ariquemes/RO, ao lado do INSS Fone: 3535-2493/3536-3937, 
devendo fazer-se acompanhado por seu advogado ou Defensor 
Público (art. 334, §9º CPC). 
4- Fica a parte autora intimada na pessoa de seu patrono a compa-
recer ao ato designado acompanhado deste.
5- Ficam as partes advertidas, desde já, que o não comparecimen-
to à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 
dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% do 
valor da causa (art. 334, §8º CPC).
6- Caso o requerido não possua interesse na realização da audiên-
cia de conciliação, deverá manifestá-lo com antecedência mínima 
de 10 (dez) dias da data da audiência (art. 334, §5º CPC), ficando 
de qualquer forma obrigado a comparecer à audiência caso não 
haja manifestação de anuência da parte autora na petição inicial 
(art. 334, §4º, inciso I, CPC). 
7- Se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteres-
se na composição consensual, a audiência de conciliação não se 
realizará, iniciando-se o prazo de defesa a contar da data do proto-
colo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação apre-
sentado pelo réu (art. 335, inciso II, CPC). 
8- Apresentada defesa pelo réu, intime-se o autor para manifestar-
-se em réplica, em 15 dias (art. 350, CPC), já especificando, no 
mesmo prazo, as provas que pretende produzir, justificando a ne-
cessidade. No mesmo ato, intime-se o réu para que especifique as 
provas que pretendem produzir, justificando a necessidade, em 05 
dias.
9- Defiro a prioridade de tramitação, nos termo da Lei 10.741/2003, 
mediante retificação dos autos.
SERVE A PRESENTE DE CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO/IN-
TIMAÇÃO
Ariquemes quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:25 .
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7015917-81.2019.8.22.0002
Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Assunto: Alienação Fiduciária
Valor da causa: R$ 9.060,13 (nove mil, sessenta reais e treze cen-
tavos)
Parte autora: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 
LTDA, RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM 214, - DO KM 210,002 
AO KM 223,000 JARDIM ÁLAMO - 07178-580 - GUARULHOS - 
SÃO PAULO
ADVOGADO DO AUTOR: EDEMILSON KOJI MOTODA OAB nº 
AC231747, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: ADRIANO QUEIROZ DA SILVA, RUA ALTO PA-
RAISO 1751 SETOR 05 - 76889-000 - CACAULÂNDIA - RONDÔ-
NIA
ADVOGADO DO RÉU: 
Vistos.
Fica a parte autora para que acoste aos autos, em 15 dias, sob 
pena de indeferimento da inicial, o comprovante de recolhimento 
das custas iniciais em 2% sobre o valor da causa, observando que 
não há no presente rito a designação de audiência inicial de con-
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ciliação, nos termos do art. 12, inciso I, da Lei Estadual de Custas 
Forenses.Cumprida a determinação supra, defiro o processamento 
da demanda.Trata-se de ação de busca e apreensão que o YA-
MAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA ajuizou em 
face de ADRIANO QUEIROZ DA SILVA pretendendo a busca e 
apreensão do veículo descrito na inicial.
Relativamente ao fumus boni iuris, restou devidamente comprova-
do pela parte autora a veracidade do alegado na inicial, conforme 
contrato acostado, bem como a inadimplência da parte ré, desde 
10/04/2019, sendo devedor do montante total de R$9.060,13, man-
tendo-se inerte mesmo após notificada, fato que enseja a interpo-
sição da presente medida, tendo a parte ré a faculdade de pagar 
a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresenta-
dos na inicial, o que lhe proporcionará a restituição do bem, livre 
de qualquer ônus.
No que tange ao periculum in mora também restou inconteste nos 
autos tendo em vista que a parte ré deixou de cumprir com sua 
obrigação, desde 10/04/2019, ficando inerte até a presente data, 
mesmo após ser notificada, podendo o indeferimento de tal medida 
restar em prejuízo irreparável para a parte autora. Assim, a con-
cessão da liminar é medida que deve ser deferida, uma vez que 
encontra respaldo na lei e nenhum prejuízo acarretará a parte ré.
Defiro liminarmente a busca e apreensão, entendendo suficiente-
mente provados com a inicial os seus pressupostos, de maneira a 
prescindir de justificação.
SIRVA O PRESENTE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO 
do veículo Marca: YAMAHA – Modelo: XTZ 150 CROSSER Z FLEX 
Placa: QTH1200 – CHASSI: 9C6DG2540J0010328 Ano/Modelo: 
2018/2018 – Cor: BEGE, diligenciando-se junto ao endereço da 
parte ré ou outro indicado pela parte autora, e citação da mesma, 
depositando-se o bem em mãos do representante legal da parte 
autora, que deverá providenciar todos meios necessários para o 
cumprimento do presente mandado.
Caso não seja encontrado o veículo, intime-se a parte ré para indi-
car incontinenti a localização do veículo, sob pena de aplicação de 
pena de ato atentatório à dignidade da justiça e prática do crime de 
desobediência.
No prazo de 05 dias, após executada a liminar, fica facultado a 
parte ré a possibilidade de efetuar o pagamento integral da dívida 
pendente, segundo os valores apresentados na inicial, hipótese em 
que o veículo lhe será restituído sem qualquer ônus. Decorrido o 
prazo mencionado sem que haja o pagamento integral da dívida 
pendente consolidar-se-ão, em favor da parte autora, a proprieda-
de e a posse plena e exclusiva do bem.
Cite-se a ré para contestar, no prazo de 15 dias, a contar da execu-
ção da presente liminar.
Proceda a escrivania a restrição administrativa do veículo via RE-
NAJUD.
Efetivada a medida de apreensão do bem, fica desde já autorizada 
a liberação da restrição RENAJUD.
Ariquemes quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:25 .
Elisangela Nogueira
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7015901-30.2019.8.22.0002
Classe: Carta Precatória Cível
Assunto: Citação
Valor da causa: 0,00 (0,00)
Parte autora: TB SERVIÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GEREN-
CIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A., RUA ALMIRANTE 
BARROSO 2659, - DE 2385 A 2659 - LADO ÍMPAR NOSSA SE-
NHORA DAS GRAÇAS - 76804-151 - PORTO VELHO - RONDÔ-
NIAADVOGADO DO DEPRECANTE: LUCAS MURCA KITAMURA 
OAB nº SP424584, SEM ENDEREÇO

Parte requerida: LUCAS SILVA CARVALHO, BR 421 KM 62, LI-
NHA C10 ZONA RURAL - 76888-000 - MONTE NEGRO - RON-
DÔNIA
ADVOGADO DO DEPRECADO: 
Vistos.
1- Cumpra-se, servindo a presente de mandado.
2- Após, devolva-se à origem com as nossas homenagens.
Ariquemes quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:25 .
Elisangela Nogueira
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7007058-76.2019.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: 
Valor da causa: R$ 11.448,00 (onze mil, quatrocentos e quarenta 
e oito reais)
Parte autora: ROSELEIDE MENDES MOTA, LINHA C-0 S/N, 
ZONA RURAL ASSENTAMENTO CRISTO REI - 76889-000 - CA-
CAULÂNDIA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: LEVI GUSTAVO ALVES DE FREITAS 
OAB nº RO4634, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO-
CIAL, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔ-
NIA, SEM ENDEREÇO
Vistos e examinados.
Trata-se de ação para concessão de benefício previdenciário de 
auxílio doença ajuizada por ROSELEIDE MENDES MOTA em 
desfavor do INSS, em que após a produção de prova pericial o 
requerido apresentou proposta de acordo, conforme petição de ID 
31727199, com a qual concordou expressamente a parte autora, 
segundo petição de ID 32471576, sendo de rigor a sua homologa-
ção com a consequente extinção do feito.
Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, homologo o acor-
do firmado entre as partes, conforme petições de ID n. 31727199 
e 32471576, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos e, via 
de conseqüência, declaro encerrada a fase de conhecimento, com 
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’ 
do CPC. 
Ante a preclusão lógica (art. 1.000, CPC), a presente decisão tran-
sita em julgado nesta data.
INTIME-SE o requerido para que implemente o benefício, em 05 
dias, na forma da petição de acordo ID 31727199, sob pena de 
multa diária que fixo em R$100,00 (cem reais), pelo período máxi-
mo de 20 dias.
Expeça-se Ofício Requisitório de Pagamento das parcelas retroati-
vas, conforme cálculo ID 31727199, pág 2.
Vindo a informação de pagamento, expeça-se alvará judicial em fa-
vor da parte autora ou seu patrono para levantamento dos valores.
Sem custas, nos termos do art. 8º, inciso III, da Lei Estadual n. 
3.896/16.
Honorários incluídos na proposta de acordo.
P. R. I. Observadas as formalidades legais, arquivem-se com as 
baixas devidas.
Ariquemes quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:27 .
Elisangela Nogueira
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7013032-94.2019.8.22.0002
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Classe: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
Assunto: Alimentos
Valor da causa: R$ 4.790,40 (quatro mil, setecentos e noventa re-
ais e quarenta centavos)
Parte autora: PEDRO GABRIEL MASSIE GONCALVES, AV. CA-
NÁRIO 1905 SETOR 01 - 76864-000 - CUJUBIM - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔ-
NIA, AV. CANÁRIO 1905 SETOR 01 - 76864-000 - CUJUBIM - 
RONDÔNIA
Parte requerida: PAULO CÉSAR CORREA GONÇALVES, LOTE 
48 GLEBA 10, PERTO DA IGREJA CATÓLICA RO 205 LINHA 105 
- 76864-000 - CUJUBIM - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
Vistos e examinados
As partes entabularam acordo em audiência, conforme ata de ID 
n. 32688473, postulando as partes por sua homologação e conse-
quente extinção do feito, medida que se impõe, consoante parecer 
ministerial favorável.
Posto isso, HOMOLOGO O ACORDO firmado entre as partes em 
audiência, nos termos fixados em ata de ID n. 32688473, para que 
produza os seus jurídicos e legais efeitos e, via de conseqüência, 
declaro extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do 
artigo art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. 
Sem custas, nos termos do art. 8º, inciso III, da Lei Estadual de 
Custas Forenses n. 3.896/2016.
Honorários de sucumbência incabíveis, face a resolução do feito 
por acordo.
Ante a preclusão lógica (art. 1.000, CPC), a presente decisão tran-
sita em julgado nesta data.
P. R. I. Observadas as formalidades legais, arquivem-se com as 
baixas devidas.
Ariquemes quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:25 .
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7014527-76.2019.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenci-
ário, Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário, Resta-
belecimento, Conversão
Valor da causa: R$ 14.597,38 (quatorze mil, quinhentos e noventa 
e sete reais e trinta e oito centavos)
Parte autora: MAURO SERGIO DA SILVA, RUA MAROBÁ 2128 
JARDIM VITÓRIA - 76871-320 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: VALDENI ORNELES DE ALMEIDA PA-
RANHOS OAB nº RO4108, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 
AVENIDA CAMPOS SALES 3132, - DE 2986 A 3292 - LADO PAR 
OLARIA - 76801-246 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔ-
NIA, AVENIDA CAMPOS SALES 3132, - DE 2986 A 3292 - LADO 
PAR OLARIA - 76801-246 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Vistos e examinados.
1- Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. 
2- Deixo de designar audiência prévia de conciliação nos termos do 
art. 334, §4º, inciso II, CPC.
3- Defiro o pedido de antecipação de tutela para determinar que o 
requerido implemente o benefício de auxílio-doença em favor da 
parte autora, pelo prazo de 120 dias o qual deve ser renovado au-
tomaticamente caso a decisão final do presente feito não ocorra 
antes do decurso do prazo inicialmente fixado, mantendo-se a con-
cessão do benefício até o deslinde final da ação. 3.1- A concessão 
da medida é devida, uma vez que os documentos acostados aos 
autos demonstram com eficiência a verossimilhança do alegado, 

em especial a sua qualidade de segurado como empregado urba-
no, conforme registro de emprego em seu CNIS, com sequência de 
concessão de benefício de auxílio-doença acidentário, cuja cessa-
ção ocorreu aos 30/07/2019, período em que se mantém a quali-
dade de segurado, estando o autor em gozo de período de graça. 
Ademais, o laudo médico contemporâneo carreado com a inicial, 
atesta que a parte autora sofre de sequela de acidente de trabalho 
com hemiparesia à direita incompleta, estando incapacitado para o 
trabalho. Assim, vislumbro que o perigo de dano irreparável é in-
conteste, considerando que se trata de verba alimentar que lhe au-
xiliará no sustento próprio durante o curso do feito, podendo a me-
dida ser revertida a qualquer momento à vista de novos elementos.
3.2 – Para imediata implantação do benefício, intime-se o reque-
rido, para que cumpra a ordem no prazo de 05 dias, sob pena de 
multa diária que fixo em R$100,00 (cem reais), pelo período máxi-
mo de 20 dias. 
4- Em atenção ao art. 1º da Recomendação Conjunta n. 01, de 
15/12/2015 do CNJ, com objetivo de proporcionar o célere desfe-
cho do feito, nomeio, desde já, como médico perito o DR. DANIEL 
MARQUES FRANCO, médico especializado em ortopedia e trau-
matologia, CRM-RO 4233, Ariquemes, para a qual arbitro honorá-
rios periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), em razão 
da causa ser de natureza previdenciária, sendo a parte autora be-
neficiária da justiça gratuita, observados os critérios estabelecidos 
no art. 28, parágrafo único da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, 
estando abaixo do limite máximo autorizado. A aplicação da majo-
ração, segundo o limite previsto no parágrafo único do art. 28 da 
Resolução, justifica-se por questões fáticas e típicas desta Comar-
ca acerca da disponibilidade/especialidade dos profissionais médi-
cos à disposição nesta urbe, haja vista a escassez de profissionais 
de algumas especialidades (oncologista, neurologista, psiquiatra, 
ortopedia, entre outros), aumentando o custo para a sua realização.
4.1- O perito deverá ser intimado da presente nomeação, poden-
do apresentar escusa no prazo de 15 dias (art. 157, §1º do CPC), 
presumindo-se a sua aceitação, caso decorrido o prazo se mante-
nha silente. Em caso de aceitação expressa deverá designar dia, 
horário e local para realização da perícia, observando uma data 
mínima de 20 dias, para viabilizar a intimação das partes. 
4.2- Conste na intimação que a perícia tem por fim averiguar se o 
autor possui alguma enfermidade/debilidade ou redução da capaci-
dade de trabalho, indicando, em caso positivo, se a mesma o torna 
incapaz para o trabalho e se eventual incapacidade é definitiva ou 
temporária, total ou parcial, indicando, no último caso, o tratamento 
aplicável e o tempo estimado. O laudo, que além do exame médico 
avaliativo do perito deverá responder objetivamente aos quesitos 
padronizados pela Recomendação n. 1, de 15/12/2015 do CNJ e 
por este juízo, que se encontram depositados em cartório, deve-
rá ser apresentado no cartório da Vara, em 05 dias após a data 
agendada pelo perito para realização da perícia, observando os 
requisitos exigidos no artigo 473 do CPC.
5- Sem prejuízo, intimem-se as partes para que, caso queiram, 
manifestem-se sobre a nomeação do perito e indiquem assistente 
técnico, no prazo de 15 dias, a contar da intimação desta decisão 
(art. 465, §1º, CPC).
6- Com a resposta do perito, intimem-se as partes do dia, horário e 
local da realização da perícia.
7- Apresentado o laudo, solicite-se o pagamento dos honorários 
periciais no sistema AJG da Justiça Federal. 
8- Com a juntada do laudo, cite-se a parte ré para contestar no 
prazo de 30 dias (art. 183 c/c o art. 335, CPC), facultando-lhes a 
apresentação de resposta e/ou proposta de acordo, nos termos do 
art. 1º, II da Recomendação Conjunta n. 1, de 15/12/2015.
9- Sem prejuízo, intime-se a parte autora para, querendo, mani-
festar a respeito do laudo pericial, no prazo de 15 dias, devendo 
seu assistente, caso tenha sido indicado, apresentar seu parecer 
no mesmo prazo. 10- Caso o INSS apresente defesa, intime-se o 
autor para manifestar-se em réplica, em 15 dias (art. 350, CPC), já 
especificando, no mesmo prazo, as provas que pretende produzir, 



859DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

justificando a necessidade. No mesmo ato, intime-se o réu para 
que especifique as provas que pretendem produzir, justificando a 
necessidade, em 05 dias.SERVE O PRESENTE DE CITAÇÃO.
Ariquemes quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:25 .
Elisangela Nogueira
Juiz (a) de Direito

Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7009425-73.2019.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Aposentadoria por Invalidez
Valor da causa: R$ 12.344,10 (doze mil, trezentos e quarenta e 
quatro reais e dez centavos)
Parte autora: INDINARA PEREIRA, RUA ANDREIA KUNSLER 
3859 CENTRO - 76862-000 - ALTO PARAÍSO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: VIVIANE MATOS TRICHES OAB nº 
RO4695, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: I. -. I. N. D. S. S., AVENIDA SETE DE SETEMBRO 
1044, - DE 984 A 1360 - LADO PAR CENTRO - 76801-096 - POR-
TO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔ-
NIA, AVENIDA SETE DE SETEMBRO 1044, - DE 984 A 1360 - 
LADO PAR CENTRO - 76801-096 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Vistos.
1- Acolho a justificativa apresentada pela parte autora e suspendo 
o andamento do processo por 30 dias ou até que haja provocação 
da parte, se ocorrer antes da data mencionada. 
2- Caso o advogado do(a) autor(a) não se manifeste após o de-
curso do prazo mencionado, intime-se pessoalmente a parte para 
andamento, sob pena de extinção do processo (art. 485, §1º, CPC). 
Ariquemes quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:18 .
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7014738-15.2019.8.22.0002
Classe: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Ci-
vil
Assunto: Retificação de Nome 
Valor da causa: 0,00 (0,00)
Parte autora: F. M. M., ÁREA RURAL LOTE 03, RO 257 KM 33 
TRAVESSÃO B83 LINHA C60 ÁREA RURAL DE ARIQUEMES 
- 76878-899 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, E. T., ÁREA RURAL 
LOTE 03, RO257 KM 33 TRAVESSÃO B83 LINHA C60 ÁREA RU-
RAL DE ARIQUEMES - 76878-899 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, 
E. M. T., ÁREA RURAL LOTE 03, RO257 TRAVESSÃO B83 LINHA 
C60 KM 33 ÁREA RURAL DE ARIQUEMES - 76878-899 - ARI-
QUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: LUCINEI FERREIRA DE 
CASTRO OAB nº RO967, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: 
ADVOGADOS DOS : 
Vistos.
Aguarde-se a realização da audiência.
Ariquemes quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:18 .
Elisangela Nogueira
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL

Processo n.: 7016004-37.2019.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Rural (Art. 48/51)
Valor da causa: R$ 11.976,00 (onze mil, novecentos e setenta e 
seis reais)
Parte autora: JOSE COSME CUSTODIO, LINHA C-90 TB-65 LOTE 
03, GLEBA 02 ZONA RURAL - 76863-000 - RIO CRESPO - RON-
DÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: JOSE CARLOS SABADINI JUNIOR 
OAB nº RO8698, LINHA C-90 KM 07, TV B-30 CENTRO - 76862-
000 - ALTO PARAÍSO - RONDÔNIA, DANIELLI VITORIA SABADI-
NI OAB nº RO10128, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: I. -. I. N. D. S. S., SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO RÉU: 
Vistos e examinados.
1- Defiro à parte autora a gratuidade da justiça. 
2- Deixo de designar audiência prévia de conciliação nos termos do 
art. 334, §4º, inciso II, CPC.
3- Cite-se a parte ré para contestar no prazo de 30 dias (art. 183 
c/c o art. 335, CPC).
4- Apresentada defesa pelo réu, intime-se o autor para manifestar-
-se em réplica, em 15 dias (art. 350, CPC), já especificando, no 
mesmo prazo, as provas que pretende produzir, justificando a ne-
cessidade. No mesmo ato, intime-se o réu para que especifique as 
provas que pretendem produzir, justificando a necessidade, em 05 
dias.
5- Intime-se o Ministério Público (art. 75 da Lei n. 10.741/03).
6- Defiro o pedido de prioridade na tramitação, mediante anotação 
no sistema. (art. 71 da Lei n. 10.741/03).
SERVE O PRESENTE DE CITAÇÃO.
Ariquemes quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:18 .
Elisangela Nogueira
Juiz (a) de Direito

Ariquemes - 1ª Vara Cível 7015790-46.2019.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88)
Valor da causa: R$ 18.962,00 (dezoito mil, novecentos e sessenta 
e dois reais)
Parte autora: MARIA JOSE DOS SANTOS COELHO, RUA GIRAS-
SOL 1128 BAIRRO DAS PEDRINHAS - 76870-000 - ARIQUEMES 
- RONDÔNIAADVOGADO DO AUTOR: VALDELICE DA SILVA VI-
LARINO OAB nº RO5089, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: I. -. I. N. D. S. S., AVENIDA CAMPOS SALES 
3132, - DE 3293 A 3631 - LADO ÍMPAR OLARIA - 76801-281 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
Vistos e examinados.
1- Defiro a gratuidade da justiça à parte autora.
2- Deixo de designar audiência prévia de conciliação nos termos do 
art. 334, §4º, inciso II, CPC.
3- Em atenção ao art. 1º da Recomendação Conjunta n. 01, de 
15/12/2015 do CNJ, com objetivo de proporcionar o célere desfe-
cho do feito, determino desde já a realização de estudo social do 
caso, nos termos do art. 370 do CPC, nomeio perita quaisquer dos 
assistentes sociais do município de residência da parte autora, para 
a qual arbitro honorários periciais no valor de R$248,53 (duzentos 
e quarenta e oito reais e cinquenta e três centavos), em razão da 
causa ser de natureza previdenciária, sendo a parte autora bene-
ficiária da justiça gratuita, observados os critérios estabelecidos 
no art. 28, da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, estando dentro 
do limite máximo autorizado pelo anexo.3.1- Intime-se o assisten-
te social para realizar laudo de acompanhamento social do caso, 
com vistas a verificação das condições sócio-econômicas da parte 
autora, indicando qual o número de pessoas que convivem sob o 
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mesmo ambiente residencial, quantos contribuem para o sustento 
da família e qual a renda per capta aproximada, respondendo aos 
quesitos padronizados que se encontram depositados em cartório 
e INSTRUINDO O LAUDO COM IMAGENS FOTOGRÁFICAS DA 
RESIDÊNCIA, dos utensílios domésticos e eventuais veículos utili-
zados pela família. O prazo para entrega do relatório é de 10 dias 
após a data agendada para a visita domiciliar.
4- Apresentado o laudo, solicite-se o pagamento dos honorários da 
assistente social no sistema AJG da Justiça Federal. 
5- Com a juntada do relatório social, cite-se a parte ré para contes-
tar no prazo de 30 dias (art. 183 c/c o art. 335, CPC), facultando-
-lhes a apresentação de resposta e/ou proposta de acordo, nos ter-
mos do art. 1º, II da Recomendação Conjunta n. 1, de 15/12/2015.
6- Sem prejuízo, intime-se a parte autora para, querendo, manifes-
tar a respeito do relatório social, no prazo de 15 dias, devendo seu 
assistente, caso tenha sido indicado, apresentar seu parecer no 
mesmo prazo. 
7- Caso o INSS apresente defesa, intime-se o autor para mani-
festar-se em réplica, em 15 dias (art. 350, CPC), já especificando, 
no mesmo prazo, as provas que pretende produzir, justificando a 
necessidade. No mesmo ato, intime-se o réu para que especifique 
as provas que pretendem produzir, justificando a necessidade, em 
05 dias.
8- Intime-se o Ministério Público (art. 75 da Lei n. 10.71/03)
SERVE O PRESENTE DE CITAÇÃO.
Ariquemes quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:18 .
Elisangela Nogueira
Juiz (a) de Direito

Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7010190-44.2019.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: 
Valor da causa: R$ 12.974,00 (doze mil, novecentos e setenta e 
quatro reais)
Parte autora: ANTONIO DA SILVA JUSTINO, LC 60 GL 04 LT 12 
LC 60, ASSENTAMENTO TERRA PROMETIDA ÁREA RURAL DE 
ARIQUEMES - 76878-899 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ADVARCI GUERREIRO DE PAULA 
ROSA OAB nº RO7927, AC ARIQUEMES 2200, SALA 4 SETOR 
INSTITUCIONAL - 76870-970 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, KARI-
NE DE PAULA RODRIGUES OAB nº RO3140, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO-
CIAL, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔ-
NIA, SEM ENDEREÇO
Vistos e examinados.
Trata-se de ação para concessão de benefício previdenciário de 
aposentadoria por invalidez ajuizada por ANTONIO DA SILVA 
JUSTINO em desfavor do INSS, em que após a produção de pro-
va pericial o requerido apresentou proposta de acordo, conforme 
petição de ID 31956394, com a qual concordou expressamente a 
parte autora, segundo petição de ID 32718736, sendo de rigor a 
sua homologação com a consequente extinção do feito.
Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, homologo o acor-
do firmado entre as partes, conforme petições de ID n. 31956394 
e 32718736, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos e, via 
de conseqüência, declaro encerrada a fase de conhecimento, com 
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’ 
do CPC. 
Ante a preclusão lógica (art. 1.000, CPC), a presente decisão tran-
sita em julgado nesta data.
INTIME-SE o requerido para que implemente o benefício, em 05 
dias, na forma da petição de acordo ID 31956394.

Sem verba retroativa.
Sem custas, nos termos do art. 8º, inciso III, da Lei Estadual n. 
3.896/16.
Sem honorários ante resolução por acordo.
P. R. I. Observadas as formalidades legais, arquivem-se com as 
baixas devidas.
Ariquemes quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:25 .
Elisangela Nogueira
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7015500-31.2019.8.22.0002
Classe: Divórcio Consensual
Assunto: Fixação, Dissolução, Guarda, Regulamentação de Visitas
Valor da causa: R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais)
Parte autora: L. D. S. P., LINHA B-98 Lote 124, GLEBA 06 ZONA 
RURAL - 76864-000 - CUJUBIM - RONDÔNIA, R. D. S. P., LINHA 
B-98 Lote 124, GLEBA 06 ZONA RURAL - 76864-000 - CUJUBIM 
- RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: GINARA ROSA FLORINTI-
NO OAB nº RO7153, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: 
ADVOGADOS DOS : 
Vistos.
RENATO DA SILVA PINTO e LUCIMAR DA SILVA PINTO, ajui-
zaram a presente ação de divórcio consensual alegando que con-
traíram matrimônio aos 25.02.2000 e que estão separados de fato 
não havendo interesse na reconciliação. Declararam que durante 
a convivência marital não amealharam bens em comum, advindo 
da união 02 filhos, sendo apenas um deles menor, cuja guarda pre-
tendem regulamentar de forma compartilhada, sendo a residência 
base o lar da genitora, e fixação de alimentos na forma descrita na 
inicial. Postularam pela decretação do divórcio, voltando a cônjuge 
virago a usar o nome de solteira. A inicial veio instruída com os 
documentos essenciais ao ajuizamento da ação, em especial o ins-
trumento procuratório e a certidão de casamento.
Parecer ministerial favorável à homologação do acordo de guarda 
compartilhada e alimentos.
Após, vieram os autos conclusos.
É o relatório. DECIDO.
Trata-se de divórcio consensual, cujo pedido satisfaz às exigências 
do art. 226, § 6º, da Constituição Federal, segundo a nova redação 
dada pela Emenda Constitucional n. 66/2010, bastando para a con-
cessão do pedido de divórcio do casal a manifestação de vontade 
dos cônjuges, dispensando-se a comprovação do lapso temporal 
da separação de fato ou a culpa pela falência do matrimônio.
O pedido é consensual, não havendo bens em comum a partilhar, 
tratando da guarda e alimentos ao filho menor e dissolução do vín-
culo, sendo de rigor a homologação do pedido, com a decretação 
do divórcio do casal já que afirmam não haver interesse na reconci-
liação.Posto isso, com fundamento no art. 226, § 6º da Constituição 
Federal/1988, segundo a nova redação dada pela Emenda Cons-
titucional n. 66/2010, DECRETO O DIVÓRCIO do casal RENATO 
DA SILVA PINTO e LUCIMAR DA SILVA PINTO, sem partilha de 
bens, que se regerá pelas cláusulas e condições fixadas na peça 
inicial que homologo para que produza os seus jurídicos e legais 
efeitos, declarando cessados todos os deveres inerentes ao casa-
mento, inclusive o regime matrimonial de bens, voltando a cônjuge 
virago a usar o nome de solteira, qual seja, LUCIMAR DA SILVA 
e, via de consequência, declaro extinto o feito, com resolução do 
mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.SER-
VE A PRESENTE DE MANDADO DE AVERBAÇÃO ao Cartório de 
Registro Civil das pessoas naturais de Jaru/RO para que averbe às 
margens do assento de casamento lavrado sob a matrícula de n. 
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096065 01 05 2000 2 00033 053 0008153 97 sem partilha de bens, 
tudo sem ônus às partes posto que beneficiárias da gratuidade do 
ato notarial ou registral, nos termos do artigo 98, §1º, inciso IX, do 
CPC.Sem custas e honorários, ante a gratuidade da justiça que 
concedo aos requerentes.A presente decisão transita em julgado 
nesta data, por preclusão lógica (art. 1.000, CPC).
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Observadas as formalidades legais, arquivem-se.
Ariquemes quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:25 .
{{orgao_julgador.juiz}} 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7016050-26.2019.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Direito de Imagem
Valor da causa: R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
Parte autora: EDMUNDO PAULINO DE MORAIS, RUA PARANÁ 
3784, - DE 3949/3950 AO FIM SETOR 05 - 76870-604 - ARIQUE-
MES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MARCIO APARECIDO MIGUEL OAB nº 
RO4961, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., 
BANCO BRADESCO S.A. Andar 4, RUA BENEDITO AMÉRICO 
DE OLIVEIRA, S/N VILA YARA - 06029-900 - OSASCO - AMAPÁ
ADVOGADO DO RÉU: 
Vistos.
1- Segundo posicionamento recente firmado pelo Egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado de Rondônia, a simples afirmação de hipos-
suficiência não é suficiente para obtenção das benesses da justiça 
gratuita, sendo necessária a comprovação do estado de hipossu-
ficiência, ante a redação do art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, que 
assim o exige. A lei n. 1.060/50, que regulamenta a concessão da 
justiça gratuita, foi recepcionada pela Constituição Federal e, por-
tanto, suas disposições devem ser interpretadas à luz da Constitui-
ção Federal, não bastando mais a simples declaração como pre-
sunção legal da veracidade da alegada hipossuficiência, que deve 
ser comprovada nos autos para concessão da gratuidade judiciária 
(Ag. Instrumento n. 0001169-82.2013.8.22.0000, Des. Rel. Raduan 
Miguel Filho, DJ n. 029/2013, 15/02/2013).
2- Ante o exposto, fica a parte requerente intimada para, no prazo 
de 15 dias, acoste aos autos documento comprobatório do alegado 
estado de hipossuficiência, ou que comprove o recolhimento das 
custas iniciais, sob o código 1001.1, sob pena de indeferimento da 
inicial.
Ariquemes quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:29 .
Elisangela Nogueira
Juiz (a) de Direito

Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 0009413-23.2015.8.22.0002
Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Assunto: Alienação Fiduciária
Valor da causa: R$ 15.847,69 (quinze mil, oitocentos e quarenta e 
sete reais e sessenta e nove centavos)
Parte autora: Banco Bradesco S/A, AV. CIDADE DE DEUS s/n, 
RUA BENEDITO AMÉRICO DE OLIVEIRA, S/N - 06029-900 - 
OSASCO - AMAPÁ
ADVOGADO DO AUTOR: NELSON WILIANS FRATONI RODRI-
GUES OAB nº AC128341, RUA MAJOR SYLVIO DE MAGALHA-
ES, 5200 JARDIM MORUMBI - 05693-000 - SÃO PAULO - SÃO 
PAULO

Parte requerida: DE PAULA IND E COM DE BIODIESEL LTDA - 
ME, VIA PRINCIPAL 3245 - 76870-000 - ARIQUEMES - RONDÔ-
NIA
ADVOGADO DO RÉU: 
Vistos.
1- Considerando que o pleito de ID 29797812, constitui repetição 
de ato, fica a parte autora intimada a acostar aos autos, em 05 
dias, o comprovante de recolhimento do valor da diligência a ser 
repetida, nos termos do art. 19, da Lei Estadual n. 3.896/16, sob 
pena de extinção do feito. 
2- Decorrido o prazo, sem manifestação, intime-se nos termos do 
art. 485, §1º, CPC.
Ariquemes quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:18 .
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7014431-61.2019.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Direito de Vizinhança
Valor da causa: R$ 1.000,00 (mil reais)
Parte autora: CESAR VALENTIM DA SILVA, AVENIDA JORGE 
TEIXEIRA 3628 0, ESTRADA DA BELMONTE I RIO SANTA CRUZ 
CENTRO - 76862-970 - ALTO PARAÍSO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: CRISTIAN RODRIGO FIM OAB nº 
RO4434, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: SIGNELO RODRIGUES NUNES (MINEIRO), 
BELMONT I, RIO SANTA CRUZ, ZONA RURAL CENTRO - 76862-
970 - ALTO PARAÍSO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
Vistos.
1- Segundo posicionamento recente firmado pelo Egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado de Rondônia, a simples afirmação de hipos-
suficiência não é suficiente para obtenção das benesses da justiça 
gratuita, sendo necessária a comprovação do estado de hipossu-
ficiência, ante a redação do art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, que 
assim o exige. A lei n. 1.060/50, que regulamenta a concessão da 
justiça gratuita, foi recepcionada pela Constituição Federal e, por-
tanto, suas disposições devem ser interpretadas à luz da Constitui-
ção Federal, não bastando mais a simples declaração como pre-
sunção legal da veracidade da alegada hipossuficiência, que deve 
ser comprovada nos autos para concessão da gratuidade judiciária 
(Ag. Instrumento n. 0001169-82.2013.8.22.0000, Des. Rel. Raduan 
Miguel Filho, DJ n. 029/2013, 15/02/2013).
2- Ante o exposto, fica a parte requerente intimada para, no prazo 
de 15 dias, acoste aos autos documento comprobatório do alegado 
estado de hipossuficiência, ou que comprove o recolhimento das 
custas iniciais, sob o código 1001.1, sob pena de indeferimento da 
inicial.
Ariquemes quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:25 .
Elisangela Nogueira
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 0007694-74.2013.8.22.0002
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Perdas e Danos, Rescisão / Resolução
Valor da causa: R$ 0,01 (um centavo)
Parte autora: FRANCESCA MODUGNO, RUA CURITIBA 2434 SE-
TOR 03 - 76870-000 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
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ADVOGADO DO EXEQUENTE: LEVI GUSTAVO ALVES DE FREI-
TAS OAB nº RO4634, AL VITÓRIA-RÉGIA SETOR 04 - 76873-488 
- ARIQUEMES - RONDÔNIA
Parte requerida: MARCELO RIGO, RUA FORTALEZA 2949 SE-
TOR 03 - 76870-000 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, CLAUDIA PA-
TRICIA CARDONA AGUIRRE, RUA CURITIBA 2434 SETOR 03 
- 76870-000 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: MAIELE ROGO MASCARO 
OAB nº RO5122, R FORTALEZA SETOR 03 - 76870-523 - ARI-
QUEMES - RONDÔNIA, DENIS AUGUSTO MONTEIRO LOPES 
OAB nº RO2433, RUA FORTALEZA 2586 - 76870-000 - ARIQUE-
MES - RONDÔNIA
Vistos.
1- Ante o trânsito em julgado da sentença de embargos, ficam as 
partes intimadas a impulsionar o feito em 5 dias, requerendo o que 
entender pertinente, sob pena de arquivamento.
2- Decorrido o prazo sem manifestação, determino a suspensão 
do processo, com fundamento no art. 921, inciso III e § 1º c/c o art. 
513, ambos do CPC, por 01 ano, período em que ficará suspenso 
o decurso do prazo prescricional. 
3- Fica a parte exequente desde já intimada de que decorrido o 
prazo, caso se mantenha inerte, terá início o decurso do prazo da 
prescrição intercorrente (art. 921, § 4º, do CPC).
4- Diante da inércia do exequente, arquive-se.
Ariquemes quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:25 .
Elisangela Nogueira
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes - 
RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493,endereço eletrônico: 
www.tjro.jus.br, e-mail: aqs1civel@tjro.jus.br ; aqs1cível@hotmail.
com
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO: 20 (vinte) dias
De: JOSE BONIFACIO DE JESUS, CPF 778.965.488-87, atual-
mente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do executado acima a tomar conheci-
mento que foi penhorado via Bacenjud o valor de R$2.881,96 (dois 
mil, oitocentos e oitenta e uma reais e noventa e seis centavos) 
podendo manifestar-se no prazo de 05 dias:
Processo n. : 7004922-14.2016.8.22.0002
Assunto : [Cheque]
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: SIDINEI DOMINGOS DONATTI
Advogado: LEVI GUSTAVO ALVES DE FREITAS - RO4634
EXECUTADO: JOSE BONIFACIO DE JESUS
Valor do Débito: R$ 7.745,20
Eu,______, MARIA EDINEIA DA CUNHA OLIVEIRA, Técnico Judi-
ciário subscrevo e assino por determinação judicial.
Ariquemes-RO, 17 de outubro de 2019.
MARIA EDINEIA DA CUNHA OLIVEIRA
Técnico Judiciário – Assinatura Digital
Data e Hora 17/10/2019 07:34:01
Caracteres 826
Preço por caractere 0,02001
Total (R$) 16,53

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7015855-41.2019.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Pensão por Morte (Art. 74/9)
Valor da causa: R$ 11.976,00 (onze mil, novecentos e setenta e 
seis reais)
Parte autora: JOSE DE LIMA SILVA, KM 36, LOTE 25 S/N, ZONA 
RURAL LINHA C-0 - 76889-000 - CACAULÂNDIA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: RAFAEL BURG OAB nº RO4304, SEM 
ENDEREÇO
Parte requerida: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL, AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 2375, - DE 2717 
A 2853 - LADO ÍMPAR SETOR INSTITUCIONAL - 76872-847 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM RON-
DÔNIA, AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 2375, - DE 2717 A 
2853 - LADO ÍMPAR SETOR INSTITUCIONAL - 76872-847 - ARI-
QUEMES - RONDÔNIA
Vistos e examinados.
1- Defiro à parte autora a gratuidade da justiça. 
2- Deixo de designar audiência prévia de conciliação nos termos do 
art. 334, §4º, inciso II, CPC.
3- Cite-se a parte ré para contestar no prazo de 30 dias (art. 183 
c/c o art. 335, CPC).
4- Apresentada defesa pelo réu, intime-se o autor para manifestar-
-se em réplica, em 15 dias (art. 350, CPC), já especificando, no 
mesmo prazo, as provas que pretende produzir, justificando a ne-
cessidade. No mesmo ato, intime-se o réu para que especifique as 
provas que pretendem produzir, justificando a necessidade, em 05 
dias.
5- Intime-se o Ministério Público (art. 75 da Lei n. 10.741/03).
6- Defiro o pedido de prioridade na tramitação, mediante anotação 
no sistema. (art. 71 da Lei n. 10.741/03).
SERVE O PRESENTE DE CITAÇÃO.
Ariquemes quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:18 .
Elisangela Nogueira
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7016078-91.2019.8.22.0002
Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Assunto: Alienação Fiduciária
Valor da causa: R$ 151.186,29 (cento e cinquenta e um mil, cento 
e oitenta e seis reais e vinte e nove centavos)
Parte autora: Banco Bradesco S/A, BANCO BRADESCO S.A. 
S/N, RUA BENEDITO AMÉRICO DE OLIVEIRA, S/N VILA YARA - 
06029-900 - OSASCO - AMAPÁ
ADVOGADO DO AUTOR: EDSON ROSAS JUNIOR OAB nº 
AM1910, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: PRIMECO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 
MINERIOS LTDA, RODOVIA BR-364 1064, - DE 944 A 1512 - 
LADO PAR MARECHAL RONDON 02 - 76876-802 - ARIQUEMES 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
Vistos.
Fica a parte autora para que acoste aos autos, em 15 dias, sob 
pena de indeferimento da inicial, o comprovante de recolhimento 
das custas iniciais em 2% sobre o valor da causa, observando que 
não há no presente rito a designação de audiência inicial de con-
ciliação, nos termos do art. 12, inciso I, da Lei Estadual de Custas 
Forenses.
Cumprida a determinação supra, defiro o processamento da de-
manda.
Trata-se de ação de busca e apreensão que o BANCO BRADES-
CO S/A ajuizou em face de PRIMECO IMPORTAÇÃO E EXPOR-
TAÇÃO DE MINÉRIOS LTDA pretendendo a busca e apreensão 
do veículo descrito na inicial.



863DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

Relativamente ao fumus boni iuris, restou devidamente comprova-
do pela parte autora a veracidade do alegado na inicial, conforme 
contrato acostado, bem como a inadimplência da parte ré, desde 
05/07/2019, sendo devedor do montante total de R$ 151.186,29, 
mantendo-se inerte mesmo após notificada, fato que enseja a inter-
posição da presente medida, tendo a parte ré a faculdade de pagar 
a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresenta-
dos na inicial, o que lhe proporcionará a restituição do bem, livre 
de qualquer ônus.
No que tange ao periculum in mora também restou inconteste nos 
autos tendo em vista que a parte ré deixou de cumprir com sua 
obrigação, desde 05/07/2019, ficando inerte até a presente data, 
mesmo após ser notificada, podendo o indeferimento de tal medida 
restar em prejuízo irreparável para a parte autora. Assim, a con-
cessão da liminar é medida que deve ser deferida, uma vez que 
encontra respaldo na lei e nenhum prejuízo acarretará a parte ré.
Defiro liminarmente a busca e apreensão, entendendo suficiente-
mente provados com a inicial os seus pressupostos, de maneira a 
prescindir de justificação.
SIRVA O PRESENTE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO 
do VEÍCULO DE MARCA/MODELO: TOYOTA/HILUX CS 4X4 2.8 
TB MT 2P (IMP; COR: BRANCA; ANO FAB/MOD: 2018/2019; 
CHASSI: 8AJFA8CB9K2005254; RENAVAM: 1171204962; PLA-
CA: QTE8439; UF; RO , diligenciando-se junto ao endereço da 
parte ré ou outro indicado pela parte autora, e citação da mesma, 
depositando-se o bem em mãos do representante legal da parte 
autora, que deverá providenciar todos meios necessários para o 
cumprimento do presente mandado.
Caso não seja encontrado o veículo, intime-se a parte ré para indi-
car incontinenti a localização do veículo, sob pena de aplicação de 
pena de ato atentatório à dignidade da justiça e prática do crime de 
desobediência.
No prazo de 05 dias, após executada a liminar, fica facultado a 
parte ré a possibilidade de efetuar o pagamento integral da dívida 
pendente, segundo os valores apresentados na inicial, hipótese em 
que o veículo lhe será restituído sem qualquer ônus. Decorrido o 
prazo mencionado sem que haja o pagamento integral da dívida 
pendente consolidar-se-ão, em favor da parte autora, a proprieda-
de e a posse plena e exclusiva do bem.
Cite-se a ré para contestar, no prazo de 15 dias, a contar da execu-
ção da presente liminar.
Proceda a escrivania a restrição administrativa do veículo via RE-
NAJUD.
Efetivada a medida de apreensão do bem, fica desde já autorizada 
a liberação da restrição RENAJUD.
Ariquemes quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:28 .
Elisangela Nogueira
Juiz de Direito

Processo n. 0006005-92.2013.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente: EXEQUENTE: SAFRA LEASING SA ARRENDAMEN-
TO MERCANTIL/ SA
Advogados do(a) EXEQUENTE: JOSEANE JERONIMO DA SILVA 
DANTAS - PE33424, MICHEL MESQUITA DA COSTA - RO6656, 
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE21678
Requerido: EXECUTADO: JOAO ARANTES NETO, RICARDO 
BORGES ARANTES, J A J SOCIEDADE AGRICOLA E PECUA-
RIA LTDA - ME
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes - 
1ª Vara Cível, fica a parte autora, intimada(s) para, no prazo de 05 
dias, manifestar sobre a devolução da carta precatória.
Não sendo justiça gratuita deverá a parte:
Caso pretenda a emissão de mandado dentro da comarca deverá 
recolher as custas de diligência do oficial; 
Caso pretende a emissão de mandado para comarca diversa, den-
tro do Estado de Rondônia, deverá recolher as custas de distribui-
ção de Carta Precatória; 
Caso pretenda pesquisa em órgãos conveniados (endereços, blo-
queio de bens e etc.) deverá recolher as custas de que trata o ar-
tigo 17 da Lei 3.896/2016, devendo ser recolhido 1 taxa para cada 

ato solicitado; Caso pretenda a renovação ou repetição do ato, de-
verá recolher as custas de que trata o artigo 19 da Lei 3.896/2016. 
Obs: O prazo será em dobro nos casos de : Curador, Defensoria 
Pública, Ministério Público, União, Estados, Distrito Federal, Muni-
cípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito Públi-
co, nos termos dos artigos 180, 183, 186 do NCPC.
Ariquemes, 21 de novembro de 2019.
MARIA CONCEICAO TANAZILDO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7016210-51.2019.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado
Valor da causa: R$ 23.875,20 (vinte e três mil, oitocentos e setenta 
e cinco reais e vinte centavos)
Parte autora: NELSON HENRIQUE DOS SANTOS, RUA OLAVO 
PIRES 3409 CENTRO - 76862-000 - ALTO PARAÍSO - RONDÔ-
NIA
ADVOGADO DO AUTOR: SERGIO GOMES DE OLIVEIRA OAB nº 
RO5750, RUA TUCUMÃ 1947, - DE 1732/1733 AO FIM SETOR 01 
- 76870-134 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, FERNANDO MARTINS 
GONCALVES OAB nº AC834, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: BANCO BMG CONSIGNADO S/A, AVENIDA BRI-
GADEIRO FARIA LIMA 3477, - DE 3253 AO FIM - LADO ÍMPAR 
ITAIM BIBI - 04538-133 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADO DO RÉU: 
Vistos. 
1- Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. 
2- Indefiro o pedido de tutela provisória de urgência antecipada, 
por não vislumbrar presente a probabilidade do direito, pois os do-
cumentos carreados com a inicial são ineficientes para demonstrar, 
nesta fase de cognição sumária, a ausência de ciência da parte au-
tora acerca do produto efetivamente contratado perante a institui-
ção financeira ré, havendo entre as partes, conforme confesso pela 
autora uma negócio jurídico pactuado de forma livre, baseando-se 
a sua irresignação na ausência de informações acerca do serviço 
efetivamente contratado. Ademais, a legislação processual orienta 
no sentido de que nas ações que tenham por objeto a revisão de 
obrigação decorrente de empréstimo, o valor incontroverso deverá 
continuar a ser pago no tempo e modo contratado (art. 330, §§ 2º 
e 3º, CPC). Ademais, os documentos carreados dão conta de que 
a parte de alguma forma beneficiou-se do contrato em questão, 
recebendo os valores objeto do negócio jurídico discutido e os va-
lores descontados são módicos e incidentes a tempo considerável, 
desde 2017, não se tratando de situação nova que exija urgência, 
ou mesmo capaz de oferecer perigo de dano ou risco ao resultado 
útil do processo. 
3- Deixo de designar a audiência prévia de conciliação prevista no 
art. 334, do CPC, com fundamento no princípio da razoabilidade, 
da instrumentalidade das formas e da celeridade processual, haja 
vista que, segundo a experiência prática judicial, nas ações movi-
das em desfavor de instituições bancárias e seguradoras, estas, 
até mesmo por orientação decorrente de política interna e adminis-
trativa, não estão aptas a oferecer proposta de acordo, principal-
mente no início do procedimento judicial, restando em sua maioria 
infrutífera a conciliação, o que não impede que em outra fase ju-
dicial seja designada nova oportunidade para conciliação entre as 
partes, não havendo, assim, prejuízo processual.
4- Cite-se a parte requerida dos termos da ação, para, querendo, 
oferecer defesa no prazo de 15 dias, a contar da juntada aos autos 
da prova da citação (art. 231, CPC), sob pena de serem conside-
rados verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 344, CPC).5- 
Apresentada defesa pelo réu, intime-se o autor para manifestar-se 
em réplica, em 15 dias (art. 350, CPC), já especificando, no mesmo 
prazo, as provas que pretende produzir, justificando a necessida-
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de. No mesmo ato, intime-se o réu para que especifique as provas 
que pretendem produzir, justificando a necessidade, em 05 dias. 
6- Intime-se o Ministério Público (art. 75 da Lei n. 10.741/03).
7- Defiro o pedido de prioridade na tramitação, mediante anotação 
no sistema. (art. 71 da Lei n. 10.741/03).
SERVE A PRESENTE DE CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.
Ariquemes quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:18 .
Elisangela NogueiraJuiz(a) de Direito

Ariquemes - 1ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes - 
RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493,endereço eletrônico: 
www.tjro.jus.br, e-mail: aqs1civel@tjro.jus.br ; aqs1cível@hotmail.
com
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 30 (trinta) dias
De: MIRELI CAROLINI FREITAS ROSA - CPF: 950.646.562-20, 
atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: CITAÇÃO DO EXECUTADO ACIMA RELACIONA-
DO, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a respectiva dívida 
acrescida de juros, correção monetária e demais encargos ou no 
mesmo prazo, ofereça querendo bens à PENHORA sob pena de 
lhe ser penhorado ou arrestado, bens suficientes que garantam a 
dívida, podendo no prazo de 30(trinta)dias, opor embargos.

Processo n. : 7005466-94.2019.8.22.0002
Assunto : [Dívida Ativa]
Classe : EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
EXECUTADO: MIRELI CAROLINI FREITAS ROSA
CDA:1400/2019Valor do Débito: R$ 6.149,07 (atualizado em abril 
de 2019)Eu,______, ADRIANA FERREIRA, Técnico Judiciário 
subscrevo e assino por determinação judicial.
Ariquemes-RO, 21 de novembro de 2019.
ADRIANA FERREIRATécnico Judiciário – Assinatura Digital
Caracteres: 828 
Preço por Caracteres: 0,02001
TOTAL: R$ 16,57

Processo n. 7015076-86.2019.8.22.0002
Classe: MONITÓRIA (40)
Requerente: AUTOR: AGROMOTORES MAQUINAS E IMPLE-
MENTOS LTDA
Advogado do(a) AUTOR: FRANCISCO RAMON PEREIRA BAR-
ROS - RO8173
Requerido: RÉU: TORRES ENGENHARIA LTDA - EPP
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes 
- 1ª Vara Cível, fica a parte autora intimada para, no prazo de 05 
dias, manifestar sobre a devolução da correspondência com a in-
formação “ mudou-se “
Não sendo justiça gratuita deverá a parte:
1) Caso pretenda a renovação ou repetição do deverá recolher as 
custas de que trata o artigo 19 Lei 3.896/2016;
2) Caso pretenda a emissão de mandado dentro da comarca deve-
rá recolher as custas de diligência do oficial;
3) Caso pretende o emissão de mandado para comarca diversa, 
dentro do Estado de Rondônia, deverá recolher as custas de distri-
buição de Carta Precatória;
4) Caso pretenda pesquisa em órgãos conveniados (endereços, 
bloqueio de bens e etc.) deverá recolher as custas de que trata 
o artigo 17 da Lei 3.896/2016, devendo ser recolhido 1 taxa para 
cada ato solicitado;Obs: O prazo será em dobro nos casos de : 
Curador, Defensoria Pública, Ministério Público, União, Estados, 
Distrito Federal, Municípios e suas respectivas autarquias e fun-
dações de direito Público, nos termos dos artigos 180, 183, 186 
do NCPC.
Ariquemes, 21 de novembro de 2019.
MARIA CONCEICAO TANAZILDO

Processo n. 7010189-59.2019.8.22.0002
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
Requerente: AUTOR: CLEITON MOREIRA SILVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: ROSANE DA CUNHA - RO6380
Requerido: RÉU: ARTHUR MODENA SILVEIRA, SOLANGE MO-
DENA DE ALMEIDA SILVEIRA
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes 
- 1ª Vara Cível, fica(m) a(s) parte(s) autora intimada(s), na pessoa 
de seu advogado(a), para efetuar o pagamento da primeira parcela 
aos alimentos vencida no dia 05/10/2019 e as demais que vence-
rem antes do desconto em folha diretamente ao alimentado, pois 
o oficio determinando o desconto em folha foi encaminhado em 
20/11/2019.
Ariquemes, 21 de novembro de 2019.
MARIA CONCEICAO TANAZILDO
Processo n. 7012427-51.2019.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Requerente: AUTOR: EDMILSON PEREIRA DA SILVA
Advogados do(a) AUTOR: ANA LIDIA VALADARES - RO9975, JE-
FERSON EVANGELISTA DIAS - RO9852
Requerido: RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes - 
1ª Vara Cível, ficam as partes intimadas da designação da perícia 
para o dia 20 de março de 2019 às 15:00 hs, na Clinica de Olhos 
Dr. Dário Moreira, sito à Rua Ingazeiro, nº 1492, Setor 01 em Ari-
quemes com Dr. Dário Augusto Brender Moreira.
O patrono da parte autora deverá intimá-la a comparecer a perícia 
designada com laudos e exames já realizados, evitando a solicita-
ção de novos exames.
Ariquemes, 21 de novembro de 2019.
ADRIANA FERREIRA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7010449-39.2019.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Mo-
ral
Valor da causa: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
Parte autora: JOSE BONAMIGO, RO 257, KM 02, LINHA C-60, 
LOTE 02, GLEBA 19 ZONA RURAL - 76870-000 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: HEDERSON MEDEIROS RAMOS OAB 
nº RO6553, AVENIDA TANCREDO NEVES 2695 SETOR 03 - 
76870-072 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, ISABEL MOREIRA DOS 
SANTOS OAB nº RO4171, AVENIDA RIO BRANCO 2153 JARDIM 
JORGE TEIXEIRA - 76876-535 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, PAU-
LA ISABELA DOS SANTOS OAB nº RO6554, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: IVETE ZANELA FACHIN, ALAMEDA VITÓRIA 
2687, - DE 2556/2557 A 2745/2746 SETOR 03 - 76870-358 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA, FRANCISCO BONAMIGO, RO-257, 
LOTE 02-AD, GLEBA 19 ZONA RURAL - 76870-000 - ARIQUE-
MES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS RÉUS: 
Vistos.
1- Segundo posicionamento recente firmado pelo Egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado de Rondônia, a simples afirmação de hipos-
suficiência não é suficiente para obtenção das benesses da justiça 
gratuita, sendo necessária a comprovação do estado de hipossu-
ficiência, ante a redação do art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, que 
assim o exige. A lei n. 1.060/50, que regulamenta a concessão da 
justiça gratuita, foi recepcionada pela Constituição Federal e, por-
tanto, suas disposições devem ser interpretadas à luz da Cons-
tituição Federal, não bastando mais a simples declaração como 
presunção legal da veracidade da alegada hipossuficiência, que 
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deve ser comprovada nos autos para concessão da gratuidade ju-
diciária (Ag. Instrumento n. 0001169-82.2013.8.22.0000, Des. Rel. 
Raduan Miguel Filho, DJ n. 029/2013, 15/02/2013).2- Ante o ex-
posto, fica a parte requerente intimada para, no prazo de 15 dias, 
acoste aos autos documento comprobatório do alegado estado de 
hipossuficiência, ou que comprove o recolhimento das custas ini-
ciais, sob pena de indeferimento da inicial.3- Intime-se para que, no 
mesmo prazo, adeque o valor da causa, que deve corresponder à 
somatória dos pedidos, ou seja, não foi incluído no valor atribuído o 
correspondente à doação que se pretende anular, tendo a mesma 
em seu instrumento valor certo e ao final redundará ao autor em 
proveito econômico. Ariquemes quinta-feira, 21 de novembro de 
2019 às 17:18 .
Elisangela Nogueira
Juiz (a) de Direito
Processo n. 7001718-59.2016.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: EXEQUENTE: COMETA CENTER CAR VEICULOS 
LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: PATRICIA JORGE DA CUNHA 
VIANA DANTAS - MT8014-O
Requerido: EXECUTADO: LAERCIO PRADO DOS SANTOS
Advogado do(a) EXECUTADO: FABIANO REGES FERNANDES 
- RO4806
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes 
- 1ª Vara Cível, fica a parte autora intimada para, no prazo de 05 
dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, bem como do 
pedido de parcelamento da divida ID 32729226.
Não sendo justiça gratuita deverá a parte:
Caso pretenda o desentranhamento para o mesmo endereço de-
verá recolher as custas de diligência do oficial; Caso pretende o 
desentranhamento ou emissão de mandado para comarca diversa, 
dentro do Estado de Rondônia, deverá recolher as custas de dis-
tribuição de Carta Precatória; Caso pretenda pesquisa em órgãos 
conveniados (endereços, bloqueio de bens e etc.) deverá recolher 
as custas de que trata o artigo 17 da Lei 3.896/2016, devendo ser 
recolhido 1 taxa para cada ato solicitado; 
Ariquemes, 21 de novembro de 2019.
ADRIANA FERREIRA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7012315-19.2018.8.22.0002
Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Assunto: Alienação Fiduciária
Valor da causa: R$ 17.602,46 (dezessete mil, seiscentos e dois 
reais e quarenta e seis centavos)
Parte autora: BANCO VOLKSWAGEN S.A., RUA VOLKSWAGEN 
291 JABAQUARA - 04344-020 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADO DO AUTOR: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 
VANDERLEI OAB nº PE21678, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: JOSE ALVINO ALVES DA SILVA, AVENIDA DAS 
FLORES 5875, CASA JARDIM PRIMAVERA - 76875-726 - ARI-
QUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
Vistos e examinados
As partes entabularam acordo conforme termo de ID n. 32308855, 
postulando por sua homologação e consequente extinção do feito, 
medida que se impõe.
Posto isso, HOMOLOGO O ACORDO firmado entre as partes, nos 
termos do ID n. 32308855, para que produza os seus jurídicos e 
legais efeitos e, via de conseqüência, declaro extinto o feito, com 
resolução do mérito, nos termos do artigo art. 487, inciso III, alínea 
‘b’, do Código de Processo Civil. 
Sem custas, nos termos do art. 8º, inciso III, da Lei Estadual de 
Custas Forenses n. 3.896/2016.

Honorários de sucumbência incabíveis, face a resolução do feito 
por acordo.
Ante a preclusão lógica (art. 1.000, CPC), a presente decisão tran-
sita em julgado nesta data.
P. R. I. Observadas as formalidades legais, arquivem-se com as 
baixas devidas.
Ariquemes quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:25 .
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7004400-84.2016.8.22.0002
Classe: Execução Fiscal
Assunto: Multas e demais Sanções
Valor da causa: R$ 14.312,03 (quatorze mil, trezentos e doze reais 
e três centavos)
Parte autora: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DE-
TRAN-RO, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA AUTÁRQUICA 
DO DETRAN/RO, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: 
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Vistos e examinados.
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/RO ajui-
zou Ação de Execução Fiscal em desfavor de EDIVALDO FER-
REIRA DA SILVA visando a satisfação de crédito no valor de R$ 
14.312,03, inscrito na CDA 20160200006674.
Devidamente citado o executado informou o ajuizamento de Ação 
Anulatória do Débito n. 7006006-50.2016.8.22.0002, requerendo a 
suspensão da presente ação.
Despacho ID 4654030 determinando a suspensão dos autos até 
decisão final da ação anulatória.
Manifestação da exequente requerendo a extinção do feito, ante o 
trânsito em julgado da ação n. 7006006-50.2016.8.22.0002. Após, 
vieram os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
Trata-se de Execução Fiscal cujo o débito inscrito na CDA 
20160200006674 foi declarado inexistente nos autos da Ação Anu-
latória de Débito n. 7006006-50.2016.8.22.0002, com trânsito em 
julgado em 14/02/2019, impondo-se a extinção do feito por ausên-
cia de pressupostos processuais para o seu prosseguimento válido 
e regular.
Posto isto e com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC, julgo ex-
tinto o feito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de 
desenvolvimento válido e regular do processo.
Sem custas, ante a isenção da parte autora.
Sem honorários, posto que não houve manejo de defesa nos autos, 
comparecendo o executado somente para informar o ajuizamento 
da Ação Anulatória de Débito.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Aguarde-se o trânsito em julgado em arquivo.
Ariquemes quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:25 .
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7015062-05.2019.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado
Valor da causa: R$ 23.745,16 (vinte e três mil, setecentos e qua-
renta e cinco reais e dezesseis centavos)
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Parte autora: MARIA DE JESUS DA CONCEICAO, RD. RO 257 
S/N, LOTE 11 ZONA RURAL - 76878-899 - ARIQUEMES - RON-
DÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: SERGIO GOMES DE OLIVEIRA OAB nº 
RO5750, RUA TUCUMÃ 1947, - DE 1732/1733 AO FIM SETOR 01 
- 76870-134 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, FERNANDO MARTINS 
GONCALVES OAB nº AC834, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: BANCO BMG CONSIGNADO S/A, AVENIDA BRI-
GADEIRO FARIA LIMA 3477, - DE 3253 AO FIM - LADO ÍMPAR 
ITAIM BIBI - 04538-133 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADO DO RÉU: 
Vistos. 
1- Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. 
2- Indefiro o pedido de tutela provisória de urgência antecipada, 
por não vislumbrar presente a probabilidade do direito, pois os do-
cumentos carreados com a inicial são ineficientes para demonstrar, 
nesta fase de cognição sumária, a ausência de ciência da parte au-
tora acerca do produto efetivamente contratado perante a institui-
ção financeira ré, havendo entre as partes, conforme confesso pela 
autora uma negócio jurídico pactuado de forma livre, baseando-se 
a sua irresignação na ausência de informações acerca do serviço 
efetivamente contratado. Ademais, a legislação processual orienta 
no sentido de que nas ações que tenham por objeto a revisão de 
obrigação decorrente de empréstimo, o valor incontroverso deverá 
continuar a ser pago no tempo e modo contratado (art. 330, §§ 2º 
e 3º, CPC). Ademais, os documentos carreados dão conta de que 
a parte de alguma forma beneficiou-se do contrato em questão, 
recebendo os valores objeto do negócio jurídico discutido e os va-
lores descontados são módicos e incidentes a tempo considerável, 
desde 2017, não se tratando de situação nova que exija urgência, 
ou mesmo capaz de oferecer perigo de dano ou risco ao resultado 
útil do processo. 
3- Deixo de designar a audiência prévia de conciliação prevista no 
art. 334, do CPC, com fundamento no princípio da razoabilidade, 
da instrumentalidade das formas e da celeridade processual, haja 
vista que, segundo a experiência prática judicial, nas ações movi-
das em desfavor de instituições bancárias e seguradoras, estas, 
até mesmo por orientação decorrente de política interna e adminis-
trativa, não estão aptas a oferecer proposta de acordo, principal-
mente no início do procedimento judicial, restando em sua maioria 
infrutífera a conciliação, o que não impede que em outra fase ju-
dicial seja designada nova oportunidade para conciliação entre as 
partes, não havendo, assim, prejuízo processual.
4- Cite-se a parte requerida dos termos da ação, para, querendo, 
oferecer defesa no prazo de 15 dias, a contar da juntada aos autos 
da prova da citação (art. 231, CPC), sob pena de serem considera-
dos verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 344, CPC).
5- Apresentada defesa pelo réu, intime-se o autor para manifestar-
-se em réplica, em 15 dias (art. 350, CPC), já especificando, no 
mesmo prazo, as provas que pretende produzir, justificando a ne-
cessidade. No mesmo ato, intime-se o réu para que especifique 
as provas que pretendem produzir, justificando a necessidade, em 
05 dias. SERVE A PRESENTE DE CARTA DE CITAÇÃO/INTIMA-
ÇÃO.Ariquemes quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:25 .
Elisangela NogueiraJuiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7015914-29.2019.8.22.0002
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Cheque
Valor da causa: R$ 31.094,58 (trinta e um mil, noventa e quatro 
reais e cinquenta e oito centavos)
Parte autora: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMIS-
SAO DO VALE DO JAMARI - SICOOB VALE DO JAMARI, AV 
AYRTON SENNA 1109, SICOOB SETOR 01 - 76880-000 - BURI-
TIS - RONDÔNIA

ADVOGADO DO EXEQUENTE: FRANCIELE DE OLIVEIRA AL-
MEIDA OAB nº RO9541, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: GERALDO NICODEMUS SANVIDO JUNIOR, 
RUA CACOAL N 2295, . BNH - 76870-752 - ARIQUEMES - RON-
DÔNIA, EDNA APARECIDA DE MORAES, RUA AFONSO GAGO 
n 1835 CENTRO - 76863-000 - RIO CRESPO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: 
Vistos
1 - Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar 
o pagamento da dívida, com juros e encargos, contados do rece-
bimento do mandado pelo executado; ou opor embargos em 15 
(quinze) dias, contado da juntada do presente mandado aos autos, 
independentemente de penhora, depósito ou caução.
1.1- Frustrada a citação pessoal, após esgotadas as diligências so-
licitadas pela parte, havendo pedido de citação por edital, fica des-
de já deferido. Caso não seja apresentada resposta à pretensão, 
desde já nomeio curador ao executado na pessoa de qualquer dos 
representantes da Defensoria Pública Estadual, que deverá ser in-
timado a oferecer a resposta (CPC, art. 72, inciso II), podendo optar 
pela interposição de exceção de pré-executividade caso os fatos a 
serem levantados consistam em matéria de ordem pública.
2 – Arbitro honorários em 10% do valor do débito.
3 – Em caso de pagamento integral, no prazo de 3 (três) dias, a 
verba honorária será reduzida pela metade, bem como, ficará isen-
to do pagamento das custas finais, nos termo do artigo 8º, inciso I 
da Lei 3.896/2016.
4 – Caso a parte executada reconheça o débito, poderá requerer 
seu parcelamento no prazo de 15 dias, contados da juntada do 
presente mandado aos autos, desde que promova o pagamento à 
vista de 30% do débito, mais custas e honorários de advogado, e 
o saldo remanescente em até 6 parcelas mensais, acrescidas de 
correção monetária e juros de 1% ao mês (CPC, art. 916).
5 – Caso a dívida não seja paga em 3 (três) dias, PENHOREM-SE 
tantos bens quantos bastem para a garantia da execução, lavran-
do-se o respectivo auto, avalie-se e intime-se a parte executada.
6- O Oficial de Justiça deverá observar, por ocasião da penhora, a 
ordem preferencial prevista no art. 835, CPC.
7 – Caso a penhora recaia sobre bem imóvel, e, se casada a parte 
executada, intime-se o cônjuge.
8 – Na hipótese da parte executada não ser encontrada para cita-
ção, ou não tiver domicílio certo, arreste-se e avalie-se.
9- Se a parte executada estiver se ocultando, proceda-se à citação 
com hora certa (830, §1º, CPC).
SERVE O PRESENTE DE CERTIDÃO DE ADMISSÃO DA EXE-
CUÇÃO PARA OS FINS DO ARTIGO 828, CPC.
SIRVA O PRESENTE DE MANDADO/CARTA DE CITAÇÃO, PE-
NHORA, INTIMAÇÃO e AVALIAÇÃO.
Ariquemes quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:25 .
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

Processo n. 7001551-37.2019.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Requerente: AUTOR: ROMACI LURDES SILVA GRETE
Advogados do(a) AUTOR: BELMIRO ROGÉRIO DUARTE BER-
MUDES NETO - RO5890, LEDIANE TAVARES ROSA - RO8027
Requerido: RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes 
- 1ª Vara Cível, fica a parte autora intimada para, no prazo de 15 
dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação.
Ariquemes, 21 de novembro de 2019.
MARIA EDINEIA DA CUNHA OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
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Processo n.: 7009359-30.2018.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Par-
cial
Valor da causa: R$ 5.754,57 (cinco mil, setecentos e cinquenta e 
quatro reais e cinquenta e sete centavos)
Parte autora: ELIENI SARMENTO DE FREITAS, LINHA CA-08 LT 
08 GB MUTUM ZONA RURAL - 76864-000 - CUJUBIM - RONDÔ-
NIA
ADVOGADO DO AUTOR: DAYANE DA SILVA MARTINS OAB nº 
RO7412, AVENIDA TABAPOÃ 3297, ESCRITÓRIO SETOR 03 - 
76870-516 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, JOICE MARA HERMES 
OAB nº RO8263, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO-
CIAL, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔ-
NIA, SEM ENDEREÇO
Vistos.
1- Considerando a decisão de afetação proferida no Recurso Espe-
cial n.1.786.736/SP, referente ao Tema Repetitivo n. 862, que de-
terminou a suspensão dos processos pendentes relativos à matéria 
em apreço, determino a suspensão do presente feito, nos termos 
do art. 1.036, § 1º do CPC, ante a adequação ao tema repetitivo, 
pelo período de 180 dias, ou até o julgamento do recurso supra, o 
que ocorrer primeiro.
2- Fica a parte autora intimada na pessoa de seu patrono.
3- Intime-se o INSS. 
Ariquemes quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:18 .
Elisangela Nogueira
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7010206-95.2019.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: 
Valor da causa: R$ 11.976,00 (onze mil, novecentos e setenta e 
seis reais)
Parte autora: ADILON VIEIRA DA SILVA, GLEBA 02, PROJETO 
CUJUBIM S/N, ZONA RURAL LINHA 02, LOTE 42 - 76864-000 - 
CUJUBIM - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: RAFAEL BURG OAB nº RO4304, SEM 
ENDEREÇO
Parte requerida: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO-
CIAL, AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 2375 SETOR INSTI-
TUCIONAL - 76872-853 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔ-
NIA, AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 2375 SETOR INSTITU-
CIONAL - 76872-853 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Vistos e examinados.
Trata-se de ação para concessão de benefício previdenciário de 
auxílio doença ajuizada por ADILON VIEIRA DA SILVA em desfa-
vor do INSS, em que após a produção de prova pericial o requerido 
apresentou proposta de acordo, conforme petição de ID 31956390, 
com a qual concordou expressamente a parte autora, segundo pe-
tição de ID 32534665, sendo de rigor a sua homologação com a 
consequente extinção do feito.
Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, homologo o acor-
do firmado entre as partes, conforme petições de ID n. 31956390 
e 32534665, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos e, via 
de conseqüência, declaro encerrada a fase de conhecimento, com 
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’ 
do CPC. 
Ante a preclusão lógica (art. 1.000, CPC), a presente decisão tran-
sita em julgado nesta data.
INTIME-SE o requerido para que implemente o benefício, em 05 
dias, na forma da petição de acordo ID 31956390, sob pena de 
multa diária que fixo em R$100,00 (cem reais), pelo período máxi-
mo de 20 dias.

Expeça-se Ofício Requisitório de Pagamento das parcelas retroati-
vas, conforme cálculo ID 31956390, pág 2.
Vindo a informação de pagamento, expeça-se alvará judicial em fa-
vor da parte autora ou seu patrono para levantamento dos valores.
Sem custas, nos termos do art. 8º, inciso III, da Lei Estadual n. 
3.896/16.
Honorários incluídos na proposta de acordo.
P. R. I. Observadas as formalidades legais, arquivem-se com as 
baixas devidas.
Ariquemes quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:25 .
Elisangela Nogueira
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7015992-23.2019.8.22.0002
Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Assunto: Alienação Fiduciária
Valor da causa: R$ 10.834,54 (dez mil, oitocentos e trinta e quatro 
reais e cinquenta e quatro centavos)
Parte autora: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BAN-
CO BRADESCO S.A. sn, BANCO BRADESCO FINANCIAMEN-
TOS S.A VILA YARA - 06029-900 - OSASCO - AMAPÁ
ADVOGADO DO AUTOR: ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB 
nº AC5398, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: DENISE BARBOSA JOAQUIM, RUA CARAÍBAS 
519, - DE 233 AO FIM - LADO ÍMPAR SETOR 12 - 76876-734 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
Vistos.
Fica a parte autora para que acoste aos autos, em 15 dias, sob 
pena de indeferimento da inicial, o comprovante de recolhimento 
das custas iniciais em 2% sobre o valor da causa, observando que 
não há no presente rito a designação de audiência inicial de con-
ciliação, nos termos do art. 12, inciso I, da Lei Estadual de Custas 
Forenses.
Cumprida a determinação supra, defiro o processamento da de-
manda.
Trata-se de ação de busca e apreensão que o BANCO BRADES-
CO FINANCIAMENTOS S/A ajuizou em face de DENISE BARBO-
SA JOAQUIM pretendendo a busca e apreensão do veículo des-
crito na inicial.
Relativamente ao fumus boni iuris, restou devidamente comprova-
do pela parte autora a veracidade do alegado na inicial, conforme 
contrato acostado, bem como a inadimplência da parte ré, desde 
13/06/2019, sendo devedor do montante total de R$10.834,54, 
mantendo-se inerte mesmo após notificada, fato que enseja a in-
terposição da presente medida, tendo a parte ré a faculdade de 
pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apre-
sentados na inicial, o que lhe proporcionará a restituição do bem, 
livre de qualquer ônus.
No que tange ao periculum in mora também restou inconteste nos 
autos tendo em vista que a parte ré deixou de cumprir com sua 
obrigação, desde 13/06/2019, ficando inerte até a presente data, 
mesmo após ser notificada, podendo o indeferimento de tal medida 
restar em prejuízo irreparável para a parte autora. Assim, a con-
cessão da liminar é medida que deve ser deferida, uma vez que 
encontra respaldo na lei e nenhum prejuízo acarretará a parte ré.
Defiro liminarmente a busca e apreensão, entendendo suficiente-
mente provados com a inicial os seus pressupostos, de maneira a 
prescindir de justificação.
SIRVA O PRESENTE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO 
do veículo “AUTOMÓVEL, Modelo: CELTA SPIRIT(ENERGY)1.0 
VHC-E 8V FLEXPOWER, Marca: CHEVROLET, Chassi: 
9BGRX48F0BG176090, Ano Fabricação: 2010, Ano Modelo: 2011, 
Cor: VERMELHA, Placa: NEF4590, Renavan: 253884322, diligen-
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ciando-se junto ao endereço da parte ré ou outro indicado pela par-
te autora, e citação da mesma, depositando-se o bem em mãos do 
representante legal da parte autora, que deverá providenciar todos 
meios necessários para o cumprimento do presente mandado.
Caso não seja encontrado o veículo, intime-se a parte ré para indi-
car incontinenti a localização do veículo, sob pena de aplicação de 
pena de ato atentatório à dignidade da justiça e prática do crime de 
desobediência.
No prazo de 05 dias, após executada a liminar, fica facultado a 
parte ré a possibilidade de efetuar o pagamento integral da dívida 
pendente, segundo os valores apresentados na inicial, hipótese em 
que o veículo lhe será restituído sem qualquer ônus. Decorrido o 
prazo mencionado sem que haja o pagamento integral da dívida 
pendente consolidar-se-ão, em favor da parte autora, a proprieda-
de e a posse plena e exclusiva do bem.
Cite-se a ré para contestar, no prazo de 15 dias, a contar da execu-
ção da presente liminar.
Proceda a escrivania a restrição administrativa do veículo via RE-
NAJUD.
Efetivada a medida de apreensão do bem, fica desde já autorizada 
a liberação da restrição RENAJUD.
Ariquemes quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:25 .
Elisangela Nogueira
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7015925-58.2019.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Valor da causa: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
Parte autora: IRACEMA DA ROSA, ZONA RURAL, POSTE 03 
ZONA RURAL - 76864-000 - CUJUBIM - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: PAULA ISABELA DOS SANTOS OAB 
nº RO6554, RUA IARA 3062, - DE 2834/2835 A 3116/3117 JAR-
DIM JORGE TEIXEIRA - 76876-488 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, 
PAULO CESAR DOS SANTOS OAB nº RO4768, SEM ENDERE-
ÇO
Parte requerida: AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE 
LTDA, RUA CANINDÉ 3545 SETOR INSTITUCIONAL - 76872-872 
- ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
Vistos e examinados.
Fica a parte autora intimada para, no prazo de 15 dias, emendar 
à inicial, sob pena de indeferimento, devendo acostar aos autos 
cópia do documentos pessoais, comprovante de hipossuficiência 
ou comprovante de recolhimento das custas iniciais, sob o código 
1001.1.
Sem prejuízo, deverá no mesmo prazo, juntar novamente o docu-
mento de ID 32595151, de foram legível, posto que o juntado aos 
autos não é possível identificar os dados necessários (matrícula, 
localização do imóvel, mês de referência, morador etc) para análise 
do pedido de tutela antecipada.
Ariquemes quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:25 .
Elisangela Nogueira
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL

Processo n.: 7016264-17.2019.8.22.0002
Classe: Mandado de Segurança Cível
Assunto: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar 
Valor da causa: R$ 1.000,00 (mil reais)
Parte autora: D G DE ALMEIDA MADEIRAS - ME, RUA BOTO 
2117, LOTES 11 13-C E 15 BLOCO F ÁREAS ESPECIAIS - 76870-
250 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO IMPETRANTE: SERGIO FERNANDO CESAR 
OAB nº RO7449, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: S. D. E. D. F. D. E. D. R. -. S., AVENIDA JUS-
CELINO KUBITSCHEK 1499, - ATÉ 1779 - LADO ÍMPAR SETOR 
INSTITUCIONAL - 76872-869 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO IMPETRADO: 
Vistos.
Fica a parte autora intimada a acostar aos autos, em 15 dais, sob 
pena de indeferimento da inicial, comprovante de recolhimento das 
custas iniciais em 2% sobre o valor da causa, observando que não 
há no presente rito audiência prévia de conciliação, bem como para 
que, no mesmo prazo, adéque o pólo passivo da ação haja vista 
que não há determinação específica da autoridade coatora, mas 
do órgão de sua lotação, sem apontamento da autoridade respon-
sável, se o delegado regional ou o auditor fiscal, o que deve ser 
adequado.
Ariquemes quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:25 .
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

Processo n. 7012913-36.2019.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Requerente: AUTOR: JULIO CESAR GALIOTTO
Advogados do(a) AUTOR: THIAGO APARECIDO MENDES AN-
DRADE - RO9033, HIAGO BASTOS TRINDADE - RO9858
Requerido: RÉU: BANCO ITAULEASING S.A.
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes 
- 1ª Vara Cível, fica a parte autora intimada para, no prazo de 05 
dias, manifestar sobre a devolução da correspondência com a in-
formação “ mudou-se “
Não sendo justiça gratuita deverá a parte:
1) Caso pretenda a emissão de mandado dentro da comarca deve-
rá recolher as custas de diligência do oficial;
2) Caso pretende o emissão de mandado para comarca diversa, 
dentro do Estado de Rondônia, deverá recolher as custas de distri-
buição de Carta Precatória;
3) Caso pretenda pesquisa em órgãos conveniados (endereços, 
bloqueio de bens e etc.) deverá recolher as custas de que trata 
o artigo 17 da Lei 3.896/2016, devendo ser recolhido 1 taxa para 
cada ato solicitado;
Obs: O prazo será em dobro nos casos de : Curador, Defensoria 
Pública, Ministério Público, União, Estados, Distrito Federal, Muni-
cípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito Públi-
co, nos termos dos artigos 180, 183, 186 do NCPC.
Ariquemes, 21 de novembro de 2019.
MARIA CONCEICAO TANAZILDO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
7015945-49.2019.8.22.0002
Classe: Carta Precatória Cível
Assunto: Citação
Valor da causa: R$ 42.271,82 (quarenta e dois mil, duzentos e se-
tenta e um reais e oitenta e dois centavos)
Parte autora: TRIANGULO COMERCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA - EPP, RUA ANTÔNIO FERREIRA DE FREITAS 270, - ATÉ 
290/291 JARDIM PRESIDENCIAL - 76901-013 - JI-PARANÁ - 
RONDÔNIAADVOGADO DO DEPRECANTE: JOSE EDSON DE 
SOUZA OAB nº RO6376, SEM ENDEREÇOParte requerida: KEL-
LER MOTA VIANA, AVENIDA PERIMETRAL LESTE, FARMÁCIA 
POPULAR RAIO DE LUZ - 76876-072 - ARIQUEMES - RONDÔ-
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NIA, MARILIA GABRIELA BARROSO CHAVES, AVENIDA PE-
RIMETRAL LESTE 463, FARMÁCIA POPULAR RAIO DE LUZ 
- 76876-072 - ARIQUEMES - RONDÔNIAADVOGADOS DOS DE-
PRECADOS: Vistos.1- Fica o patrono da parte interessada intima-
do a juntar aos autos decisão do juízo de origem que determina a 
expedição de Carta Precatória, bem como o expediente da depre-
cata emitido pelo cartório da vara, no prazo de 24(vinte e quatro) 
horas, sob pena de indeferimento.
1.1- Decorrido o prazo, sem manifestação, arquive-se sem cumpri-
mento, ante a ausência de expediente hábil e requisitos da Carta 
Precatória. 
2- Vindo manifestação voltem os autos conclusos.
Ariquemes quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:25 .
Elisangela Nogueira
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7011196-86.2019.8.22.0002
Classe: Inventário
Assunto: Inventário e Partilha
Valor da causa: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
Parte autora: ISAURA DIAS DA SILVA, RUA CHICO MENDES 
3928, - ATÉ 3950/3951 SETOR 11 - 76873-790 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: RODRIGO HENRIQUE MEZA-
BARBA OAB nº RO3771, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: JOSE ALVES DA SILVA, RUA CHICO MENDES 
3928, - ATÉ 3950/3951 SETOR 11 - 76873-790 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO INVENTARIADO: 
Vistos.
1- Suspendo o andamento do processo por 30 dias ou até que haja 
provocação da parte, se ocorrer antes da data mencionada. 
2- Caso o advogado do(a) autor(a) não se manifeste após o de-
curso do prazo mencionado, intime-se pessoalmente a parte para 
andamento, sob pena de extinção do processo (art. 485, §1º, CPC). 
Ariquemes quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:18 .
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

Processo n. 7014465-36.2019.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente: EXEQUENTE: HILGERT & CIA LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: RICARDO ALEXANDRO PORTO 
- RO9442
Requerido: EXECUTADO: JOAO CARLOS BORGES GUIMARA-
ES
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes 
- 1ª Vara Cível, fica a parte autora intimada para, no prazo de 05 
dias, manifestar sobre a devolução da correspondência com a in-
formação “ mudou-se “
Não sendo justiça gratuita deverá a parte:
1)Caso pretenda a emissão de mandado dentro da comarca deve-
rá recolher as custas de diligência do oficial;
2) Caso pretende o emissão de mandado para comarca diversa, 
dentro do Estado de Rondônia, deverá recolher as custas de distri-
buição de Carta Precatória;
3) Caso pretenda pesquisa em órgãos conveniados (endereços, 
bloqueio de bens e etc.) deverá recolher as custas de que trata 
o artigo 17 da Lei 3.896/2016, devendo ser recolhido 1 taxa para 
cada ato solicitado;
Obs: O prazo será em dobro nos casos de : Curador, Defensoria 
Pública, Ministério Público, União, Estados, Distrito Federal, Muni-
cípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito Públi-
co, nos termos dos artigos 180, 183, 186 do NCPC.
Ariquemes, 21 de novembro de 2019.
MARIA CONCEICAO TANAZILDO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
7015972-32.2019.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado
Valor da causa: R$ 23.750,16 (vinte e três mil, setecentos e cin-
quenta reais e dezesseis centavos)
Parte autora: MILTON TEODORO, AV. JORGE TEIXEIRA 2618 
JARDIM PRIMAVERA - 76862-000 - ALTO PARAÍSO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: SERGIO GOMES DE OLIVEIRA OAB nº 
RO5750, RUA TUCUMÃ 1947, - DE 1732/1733 AO FIM SETOR 01 
- 76870-134 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, FERNANDO MARTINS 
GONCALVES OAB nº AC834, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, 
RUA ALVARENGA PEIXOTO 974, - ATÉ 1179/1180 LOURDES - 
30180-120 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
ADVOGADO DO RÉU: 
Vistos. 
1- Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. 
2- Indefiro o pedido de tutela provisória de urgência antecipada, 
por não vislumbrar presente a probabilidade do direito, pois os do-
cumentos carreados com a inicial são ineficientes para demonstrar, 
nesta fase de cognição sumária, a ausência de ciência da parte au-
tora acerca do produto efetivamente contratado perante a institui-
ção financeira ré, havendo entre as partes, conforme confesso pela 
autora uma negócio jurídico pactuado de forma livre, baseando-se 
a sua irresignação na ausência de informações acerca do serviço 
efetivamente contratado. Ademais, a legislação processual orienta 
no sentido de que nas ações que tenham por objeto a revisão de 
obrigação decorrente de empréstimo, o valor incontroverso deverá 
continuar a ser pago no tempo e modo contratado (art. 330, §§ 2º 
e 3º, CPC). Ademais, os documentos carreados dão conta de que 
a parte de alguma forma beneficiou-se do contrato em questão, 
recebendo os valores objeto do negócio jurídico discutido e os va-
lores descontados são módicos e incidentes a tempo considerável, 
desde 2017, não se tratando de situação nova que exija urgência, 
ou mesmo capaz de oferecer perigo de dano ou risco ao resultado 
útil do processo. 
3- Deixo de designar a audiência prévia de conciliação prevista no 
art. 334, do CPC, com fundamento no princípio da razoabilidade, 
da instrumentalidade das formas e da celeridade processual, haja 
vista que, segundo a experiência prática judicial, nas ações movi-
das em desfavor de instituições bancárias e seguradoras, estas, 
até mesmo por orientação decorrente de política interna e adminis-
trativa, não estão aptas a oferecer proposta de acordo, principal-
mente no início do procedimento judicial, restando em sua maioria 
infrutífera a conciliação, o que não impede que em outra fase ju-
dicial seja designada nova oportunidade para conciliação entre as 
partes, não havendo, assim, prejuízo processual.
4- Cite-se a parte requerida dos termos da ação, para, querendo, 
oferecer defesa no prazo de 15 dias, a contar da juntada aos autos 
da prova da citação (art. 231, CPC), sob pena de serem considera-
dos verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 344, CPC).
5- Apresentada defesa pelo réu, intime-se o autor para manifestar-
-se em réplica, em 15 dias (art. 350, CPC), já especificando, no 
mesmo prazo, as provas que pretende produzir, justificando a ne-
cessidade. No mesmo ato, intime-se o réu para que especifique as 
provas que pretendem produzir, justificando a necessidade, em 05 
dias. 6- Intime-se o Ministério Público (art. 75 da Lei n. 10.741/03).
7- Defiro o pedido de prioridade na tramitação, mediante anotação 
no sistema. (art. 71 da Lei n. 10.741/03).
SERVE A PRESENTE DE CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.
Ariquemes quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:18 .
Elisangela NogueiraJuiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
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Processo n.: 7016070-17.2019.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado
Valor da causa: R$ 25.787,54 (vinte e cinco mil, setecentos e oiten-
ta e sete reais e cinquenta e quatro centavos)
Parte autora: IVALINO CARDOSO, ALAMEDA JANDAIAS 1478, 
CASA 02 SETOR 02 - 76873-188 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: SERGIO GOMES DE OLIVEIRA OAB nº 
RO5750, RUA TUCUMÃ 1947, - DE 1732/1733 AO FIM SETOR 01 
- 76870-134 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, FERNANDO MARTINS 
GONCALVES OAB nº AC834, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: BANCO BMG CONSIGNADO S/A, AVENIDA BRI-
GADEIRO FARIA LIMA 3477, - DE 3253 AO FIM - LADO ÍMPAR 
ITAIM BIBI - 04538-133 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADO DO RÉU: 
Vistos. 1- Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. 
2- Indefiro o pedido de tutela provisória de urgência antecipada, 
por não vislumbrar presente a probabilidade do direito, pois os do-
cumentos carreados com a inicial são ineficientes para demonstrar, 
nesta fase de cognição sumária, a ausência de ciência da parte au-
tora acerca do produto efetivamente contratado perante a institui-
ção financeira ré, havendo entre as partes, conforme confesso pela 
autora uma negócio jurídico pactuado de forma livre, baseando-se 
a sua irresignação na ausência de informações acerca do serviço 
efetivamente contratado. Ademais, a legislação processual orienta 
no sentido de que nas ações que tenham por objeto a revisão de 
obrigação decorrente de empréstimo, o valor incontroverso deverá 
continuar a ser pago no tempo e modo contratado (art. 330, §§ 2º 
e 3º, CPC). Ademais, os documentos carreados dão conta de que 
a parte de alguma forma beneficiou-se do contrato em questão, 
recebendo os valores objeto do negócio jurídico discutido e os va-
lores descontados são módicos e incidentes a tempo considerável, 
desde 2016, não se tratando de situação nova que exija urgência, 
ou mesmo capaz de oferecer perigo de dano ou risco ao resultado 
útil do processo. 
3- Deixo de designar a audiência prévia de conciliação prevista no 
art. 334, do CPC, com fundamento no princípio da razoabilidade, 
da instrumentalidade das formas e da celeridade processual, haja 
vista que, segundo a experiência prática judicial, nas ações movi-
das em desfavor de instituições bancárias e seguradoras, estas, 
até mesmo por orientação decorrente de política interna e adminis-
trativa, não estão aptas a oferecer proposta de acordo, principal-
mente no início do procedimento judicial, restando em sua maioria 
infrutífera a conciliação, o que não impede que em outra fase ju-
dicial seja designada nova oportunidade para conciliação entre as 
partes, não havendo, assim, prejuízo processual.
4- Cite-se a parte requerida dos termos da ação, para, querendo, 
oferecer defesa no prazo de 15 dias, a contar da juntada aos autos 
da prova da citação (art. 231, CPC), sob pena de serem considera-
dos verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 344, CPC).
5- Apresentada defesa pelo réu, intime-se o autor para manifestar-
-se em réplica, em 15 dias (art. 350, CPC), já especificando, no 
mesmo prazo, as provas que pretende produzir, justificando a ne-
cessidade. No mesmo ato, intime-se o réu para que especifique as 
provas que pretendem produzir, justificando a necessidade, em 05 
dias. 
6- Intime-se o Ministério Público (art. 75 da Lei n. 10.741/03).
7- Defiro o pedido de prioridade na tramitação, mediante anotação 
no sistema. (art. 71 da Lei n. 10.741/03).
SERVE A PRESENTE DE CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.
Ariquemes quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:18 .
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL

Processo n.: 7014455-89.2019.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Aposentadoria por Idade (Art. 48/51), Rural (Art. 48/51)
Valor da causa: R$ 11.976,00 (onze mil, novecentos e setenta e 
seis reais)
Parte autora: MARIA FERREIRA DE MORAIS, LOTE 14, LADO 
ESQUERDO S/N, ZONA RURAL TERCEIRA LINHA, ACAMPA-
MENTO SOL NASCENTE - 76864-000 - CUJUBIM - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: RAFAEL BURG OAB nº RO4304, SEM 
ENDEREÇO
Parte requerida: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL, AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 2375, - DE 2717 
A 2853 - LADO ÍMPAR SETOR INSTITUCIONAL - 76872-847 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM RON-
DÔNIA, AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 2375, - DE 2717 A 
2853 - LADO ÍMPAR SETOR INSTITUCIONAL - 76872-847 - ARI-
QUEMES - RONDÔNIA
Vistos e examinados.
1- Defiro à parte autora a gratuidade da justiça. 
2- Deixo de designar audiência prévia de conciliação nos termos do 
art. 334, §4º, inciso II, CPC.
3- Cite-se a parte ré para contestar no prazo de 30 dias (art. 183 
c/c o art. 335, CPC).
4- Indefiro o pedido de tutela antecipada incidental formulado pela 
autora, uma vez que não há nos autos início de prova material efi-
ciente em demonstrar a probabilidade do direito alegado, pois os 
documentos apresentados com a inicial não são eficientes por si só 
para demonstrar o exercício da atividade rurícola segundo o perí-
odo de carência exigido por lei e em regime de economia familiar.
5- Apresentada defesa pelo réu, intime-se o autor para manifestar-
-se em réplica, em 15 dias (art. 350, CPC), já especificando, no 
mesmo prazo, as provas que pretende produzir, justificando a ne-
cessidade. No mesmo ato, intime-se o réu para que especifique as 
provas que pretendem produzir, justificando a necessidade, em 05 
dias.
SERVE O PRESENTE DE CITAÇÃO.
Ariquemes quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:25 .
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7015906-52.2019.8.22.0002
Classe: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
Assunto: Alimentos
Valor da causa: R$ 3.815,05 (três mil, oitocentos e quinze reais e 
cinco centavos)
Parte autora: C. D. D. S. S., AV. CUJUBIM 2185, AVENIDA PRIN-
CIPAL, S/N CENTRO - 76864-970 - CUJUBIM - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ENEIAS BRAGA FARAGE OAB nº 
RO5307, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: J. S., RUA ALUÍZIO FERREIRA 1035 NOVA 
OURO PRETO - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - RON-
DÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
Vistos.Trata-se de ação de execução de alimentos proposta por 
Claudinéia Duarte da Silva, em desfavor de Janildo Schmoor, 
objetivando a satisfação das prestações alimentícias referen-
tes a obrigação imposta no processo de alimentos nº 7001949-
18.2018.8.22.0002, que tramitou perante a 4ª Vara Cível desta 
Comarca.Diante disso, determino a redistribuição do feito aquele 
juízo, nos termos do art. 516, inciso II, do Novo Código de Processo 
Civil.Redistribua-se o feito por dependência.
Ariquemes quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:25 .
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7015842-42.2019.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Aposentadoria por Invalidez
Valor da causa: R$ 15.968,00 (quinze mil, novecentos e sessenta 
e oito reais)
Parte autora: MARILZA DA FONSECA, LINHA C 52, BR 421, LOTE 
17, GLEBA 08 S/N, P. A. MASSANGANA ZONA RURAL - 76888-
000 - MONTE NEGRO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: VALDELICE DA SILVA VILARINO OAB 
nº RO5089, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: I. -. I. N. D. S. S., AVENIDA CAMPOS SALES 
3132, - DE 3293 A 3631 - LADO ÍMPAR OLARIA - 76801-281 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
Vistos e examinados.
1-Defiro a gratuidade da justiça à parte autora.
2- Deixo de designar audiência prévia de conciliação nos termos do 
art. 334, §4º, inciso II, CPC.
3- Em atenção ao art. 1º da Recomendação Conjunta n. 01, de 
15/12/2015 do CNJ, com objetivo de proporcionar o célere desfe-
cho do feito, determino desde já a realização de perícia, nomeio, 
desde já, como médica perita Dra. Bruna Filetti Daltiba, CRM /RO 
3812, para o qual arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 
(quatrocentos reais), em razão da causa ser de natureza previden-
ciária, sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, obser-
vados os critérios estabelecidos no art. 28, parágrafo único da Re-
solução n. CJF-RES-2014/00305, estando abaixo do limite máximo 
autorizado. A aplicação da majoração, segundo o limite previsto no 
parágrafo único do art. 28 da Resolução, justifica-se por questões 
fáticas e típicas desta Comarca acerca da disponibilidade/especia-
lidade dos profissionais médicos à disposição nesta urbe, haja vista 
a escassez de profissionais de algumas especialidades (oncologis-
ta, neurologista, psiquiatra entre outros).
3.1- O perito deverá ser intimado da presente nomeação, poden-
do apresentar escusa no prazo de 15 dias (art. 157, §1º do CPC), 
presumindo-se a sua aceitação, caso decorrido o prazo se mante-
nha silente. Em caso de aceitação expressa deverá designar dia, 
horário e local para realização da perícia, observando uma data 
mínima de 20 dias, para viabilizar a intimação das partes. 
3.2- Conste na intimação que a perícia tem por fim averiguar se a 
parte autora possui alguma enfermidade/debilidade ou redução da 
capacidade de trabalho, indicando, em caso positivo, se a mesma o 
torna incapaz para o trabalho e se eventual incapacidade é definiti-
va ou temporária, total ou parcial, indicando, no último caso, o trata-
mento aplicável e o tempo estimado. O laudo, que além do exame 
médico avaliativo do perito deverá responder objetivamente aos 
quesitos padronizados pela Recomendação n. 1, de 15/12/2015 do 
CNJ e por este juízo, que se encontram depositados em cartório, 
deverá ser apresentado no cartório da Vara, em 05 dias após a 
data agendada pelo perito para realização da perícia, observando 
os requisitos exigidos no artigo 473 do CPC.
4- Sem prejuízo, intimem-se as partes para que, caso queiram, 
manifestem-se sobre a nomeação do perito e indiquem assistente 
técnico, no prazo de 15 dias, a contar da intimação desta decisão 
(art. 465, §1º, CPC).
5- Com a resposta do perito, intimem-se as partes do dia, horário e 
local da realização da perícia.
6- Apresentados os laudos, solicite-se o pagamento dos honorários 
periciais do perito no sistema AJG da Justiça Federal. 
7- Com a juntada do laudo pericial, cite-se a parte ré para contestar 
no prazo de 30 dias (art. 183 c/c o art. 335, CPC), facultando-lhes a 
apresentação de resposta e/ou proposta de acordo, nos termos do 
art. 1º, II da Recomendação Conjunta n. 1, de 15/12/2015.

8- Sem prejuízo, intime-se a parte autora para, querendo, manifes-
tar a respeito do laudo pericial, no prazo de 15 dias, devendo seu 
assistente, caso tenha sido indicado, apresentar seu parecer no 
mesmo prazo. 
9- Caso o INSS apresente defesa, intime-se o autor para mani-
festar-se em réplica, em 15 dias (art. 350, CPC), já especificando, 
no mesmo prazo, as provas que pretende produzir, justificando a 
necessidade. No mesmo ato, intime-se o réu para que especifique 
as provas que pretendem produzir, justificando a necessidade, em 
05 dias. 
SERVE O PRESENTE DE CITAÇÃO.
Ariquemes quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:25 .
Elisangela Nogueira
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7015980-09.2019.8.22.0002
Classe: Monitória
Assunto: Cédula de Crédito Bancário
Valor da causa: R$ 8.858,11 (oito mil, oitocentos e cinquenta e oito 
reais e onze centavos)
Parte autora: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMIS-
SAO DO VALE DO JAMARI - SICOOB VALE DO JAMARI, AV 
AYRTON SENNA 1109, SICOOB SETOR 01 - 76880-000 - BURI-
TIS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: FRANCIELE DE OLIVEIRA ALMEIDA 
OAB nº RO9541, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: ALBERTO ALVES PINTO, LINHA C- 52, LT 36 
E 37, GL 08 S/N ZONA RURAL - 76888-000 - MONTE NEGRO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
Vistos. 1- A pretensão visa o cumprimento de obrigação adequa-
da ao procedimento e vem em petição devidamente instruída por 
prova escrita, sem eficácia de título executivo, de modo que a ação 
monitória é pertinente (CPC, art. 700).
2-. Cite-se a parte ré dos termos da presente ação para, no prazo 
de 15 dias, efetuar o pagamento, a entrega da coisa ou o adimple-
mento de obrigação de fazer ou de não fazer (CPC, art. 701, caput).
2.1- Conste, ainda, do mandado que, nesse mesmo prazo, a parte 
ré poderá oferecer embargos independente de garantia do juízo, e 
que, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento 
de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo ju-
dicial, independente de qualquer formalidade. O prazo para embar-
gar contar-se-á a partir da juntada do mandado aos autos, devendo 
a exequente ser intimada para apresentar os cálculos atualizados 
(CPC, 701, §2º c/c 702).
3- Optando o réu pelo pagamento integral ou cumprimento integral 
da obrigação deverá efetuar também o pagamento de honorários 
advocatícios de 5% sobre o valor da causa, hipótese em que ficará 
isento do pagamento de custas processuais (art. 701, §1º, CPC).
4- Caso a parte ré reconheça o débito, poderá requerer seu par-
celamento no prazo de 15 dias, contados da juntada do presente 
mandado aos autos, desde que promova o pagamento à vista de 
30% do débito, mais custas e honorários de advogado, e o saldo 
remanescente em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção 
monetária e juros de 1% ao mês (CPC, art. 916, §6º c/c o art. 701, 
§5º, CPC), ato que importará em renúncia ao direito de opor embar-
gos.4.1- Em seguida, intime-se a parte autora para que se manifes-
te, em 05 dias, sobre o preenchimento dos pressupostos contidos 
no item 4, ocasião em que poderá levantar os valores depositados, 
vindo os autos conclusos para decisão (CPC, 916, §1º).
4.2- Enquanto não sobrevier decisão da proposta de parcelamento, 
o executado deverá depositar as parcelas vincendas (CPC, 916, 
§2º).
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4.3- Sendo deferido o parcelamento, os atos executivos serão 
suspensos.5- Havendo oposição de embargos ou reconvenção, 
intime-se o autor para responder em 15 dias (art. 702, §5º, CPC).
6- Decorrido o prazo e havendo inércia do réu, constituo de pleno 
direito o título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em 
mandado de execução (art. 701, §2º, CPC), devendo a escrivania 
proceder a alteração da classe do feito para cumprimento de sen-
tença, bem como, a apurar as custas processuais.
6.1- Neste caso, a parte autora deverá apresentar o cálculo atuali-
zado do débito, acrescido dos honorários fixados inicialmente (5%).
6.2- Após a vinda do cálculo, intime-se pessoalmente a parte ré 
para que, no prazo de 15 dias, cumpra a obrigação exigida na ini-
cial, sob pena de multa de 10% e honorários, também de 10% (art. 
523, §1º, CPC),bem como, efetue o pagamento das custas apura-
dos no item 6, sob pena de protesto e inscrição em dívida ativa ao 
final do processo. Intime-se, ainda, de que caso não efetue o pa-
gamento no prazo legal, poderá oferecer impugnação nos próprios 
autos, independente de caução, no prazo de 15 dias, a contar do 
decurso do prazo para pagamento, independente de nova intima-
ção (art. 525, CPC).7- Decorrido o prazo, sem pagamento ou mani-
festação, intime-se o exequente para apresentar novo demonstrati-
vo discriminado e atualizado do crédito e indicar bens passíveis de 
penhora, nos termos do art. 523 c/c 524, do CPC.
8- VIAS DESTE SERVIRÃO DE MANDADO/CARTA/INTIMAÇÃO/
CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO.Ariquemes quinta-feira, 21 de no-
vembro de 2019 às 17:25 .Elisangela Nogueira
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7000316-06.2017.8.22.0002
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Adimplemento e Extinção
Valor da causa: R$ 1.464,57 (mil, quatrocentos e sessenta e quatro 
reais e cinquenta e sete centavos)
Parte autora: UNIDAS SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA 
LTDA, AVENIDA MACHADINHO 4349 ROTA DO SOL - 76874-075 
- ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: CAROLINE FERRAZ OAB nº 
RO5438, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: ANDREIA DOS SANTOS MOULAIS, ALAMEDA 
CASTANHEIRA 1948 SETOR 01 - 76870-156 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA, FERNANDA ISA RODRIGUES DOS SANTOS DE 
JESUS, RUA DAS FLORES 240, - ATÉ 364/365 DOIS DE ABRIL 
- 76900-814 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA, ALAMEDA CASTANHEIRA 1948 SETOR 01 - 76870-
156 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Vistos.
1- Intimada a impulsionar o feito em razão da inexistência de bens/
não localização do executado, a exequente quedou-se inerte.
2- Ante o exposto, com fulcro no art. 921, inciso III e § 1º c/c o art. 
513, ambos do CPC, suspendo o processo por 1 ano, período em 
que ficará suspenso o decurso do prazo prescricional. 
3- Fica a parte exequente desde já intimada de que decorrido o 
prazo, caso se mantenha inerte, terá início o decurso do prazo da 
prescrição intercorrente (art. 921, § 4º, do CPC).
4- Não há óbice para que o feito, desde já, seja arquivado, pois 
prejuízo algum trará à parte exequente, que a qualquer momento 
poderá requerer o desarquivamento e prosseguimento da execu-
ção à vista de localização de bens penhoráveis em nome da parte 
executada (art. 921, §3º, CPC).
5- Intime-se e arquive-se.
Ariquemes quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:25 .
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

Processo n. 7011817-20.2018.8.22.0002
Classe: AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (64)
Requerente: AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE 
RONDONIA
Requerido: RÉU: IVO LOPES DA SILVA
Advogado do(a) RÉU: DIOGO DE ALMEIDA ESPINDOLA - 
PE34519
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes - 
1ª Vara Cível, fica a parte requerida intimada para, no prazo de 05 
dias, especificar as provas que pretende produzir, justificando sua 
necessidade.
Obs: O prazo será em dobro nos casos de : Curador, Defensoria 
Pública, Ministério Público, União, Estados, Distrito Federal, Muni-
cípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito Públi-
co, nos termos dos artigos 180, 183, 186 do NCPC.
Ariquemes, 21 de novembro de 2019.
ADRIANA FERREIRA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 0023750-95.2007.8.22.0002
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Contratos Bancários
Valor da causa: R$ 14.240,14 (quatorze mil, duzentos e quarenta 
reais e quatorze centavos)
Parte autora: BANCO DA AMAZONIA SA, , AVENIDA TANCREDO 
NEVES 1620 - 76870-970 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MICHEL FERNANDES BARROS 
OAB nº RO1790, - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
Parte requerida: RAINHA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 
ME, RUA ROLIM DE MOURA 1867 SETOR 03 - 76880-000 - BURI-
TIS - RONDÔNIA, AJASIO PAULINO DA SILVEIRA, AV. JAMARI 
2008 - 76870-000 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, VILMA RAINHA 
DOS SANTOS SILVEIRA, AV. JAMARI 2008 - 76870-000 - ARI-
QUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: 
Vistos.
1- Para atendimento do pedido de expedição de nova deprecata, 
considerando que a parte exequente deu causa à repetição do ato, 
fica a parte exequente intimada a comprovar nos autos, em 05 
dias, o recolhimento da taxa prevista no art. 19 da Lei Estadual n. 
3.896/16, sob pena de extinção. 
2- Comprovado o recolhimento, expeça-se nova deprecata e inti-
me-se a parte exequente para comprovar a sua distribuição em 15 
dias, sob pena de extinção.
3- Decorrido o prazo, sem manifestação, intime-se nos termos do 
art. 485, §1º, CPC.
Ariquemes quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:18 .
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
7014496-61.2016.8.22.0002
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Duplicata
Valor da causa: R$ 74.445,14 (setenta e quatro mil, quatrocentos e 
quarenta e cinco reais e quatorze centavos)
Parte autora: BRF S.A., RUA JORGE TZACHEL 475 FAZENDA - 
88301-600 - ITAJAÍ - SANTA CATARINA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MARCUS VINICIUS DE CARVA-
LHO REZENDE REIS OAB nº GO24129, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: COMERCIAL DE PAULA LTDA - ME, RUA JOÃO 
PESSOA 3191, SALA 7 SETOR 03 - 76870-474 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA
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ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Vistos.
1- Ante os pedidos de diligências de buscas de informações de 
bens do devedor, fica a parte exequente intimada a comprovar nos 
autos, em 05 dias, o recolhimento da taxa prevista no art. 17 da Lei 
Estadual n. 3896/16, uma taxa para cada expediente.
2- Comprovado o recolhimento, oficie-se conforme requerido na 
petição de ID 30948598. Caso mantenha-se inerte, intime-se nos 
termos do art. 485, §1º, CPC.
Ariquemes quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:18 .
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes - 
RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493,endereço eletrônico: 
www.tjro.jus.br, e-mail: aqs1civel@tjro.jus.br ; aqs1cível@hotmail.
com
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 20 (vinte) dias
De: ROGÉRIO DE SOUZA ILÁRIO, brasileiro, solteiro, ajudante de 
obras, R.G. nº 1.058.577 SSP/RO, CPF nº 945.762.202-25 , atual-
mente em lugar incerto e não sabido.
Finalidade: CITAÇÃO DO EXECUTADO, abaixo relacionado, para 
no prazo de 03 (três) dias, pagar a dívida com os juros e encargos, 
ou opor embargos em quinze (15) dias, independentemente de pe-
nhora, depósito ou caução. No mesmo prazo (15 dias), se reconhe-
cer o crédito do exequente, o executado poderá requerer, desde 
que pago 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, 
o pagamento do restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de 
correção monetária e juros de 1% ao mês. A verba honorária fixada 
em 10% sobre o valor do débito, caso haja pronto pagamento, será 
reduzida pela metade.
ADVERTÊNCIA: EM CASO DE REVELIA SER-LHE-Á NOMEADO 
CURADOR ESPECIAL.

Processo n. : 7012191-36.2018.8.22.0002
Assunto : [Juros de Mora - Legais / Contratuais]
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: M. L. CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA 
LTDA
Advogados: MARCUS VINICIUS DA SILVA SIQUEIRA - RO5497, 
ARLINDO FRARE NETO - RO3811
EXECUTADO: ROGERIO DE SOUZA ILARIO
Valor do Débito: R$ 11.200,47
Eu,______, MARIA EDINEIA DA CUNHA OLIVEIRA, Técnico Judi-
ciário subscrevo e assino por determinação judicial.
Ariquemes-RO, 7 de novembro de 2019.
MARIA EDINEIA DA CUNHA OLIVEIRA
Técnico Judiciário – Assinatura Digital
Caracteres 1416
Preço por caractere 0,02001
Total (R$) 28,33

Processo n. 7013031-46.2018.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: EXEQUENTE: O. F. POLO & CIA LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: TALITA KELLY DA SILVA ALVES 
CABRAL - RO8120
Requerido: EXECUTADO: NOEME RUFINO DOS SANTOS
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes - 
1ª Vara Cível, fica a parte autora, intimada para, no prazo de 5 dias, 
comprovar nos autos o recolhimento das custas disciplinadas pelo 
artigo 17 Lei 3.896/2016, conforme Tabela I - Custas em procedi-
mentos de natureza cível e Provimento Conjunto nº 005/2016-PR-
-CG publicado em 29/12/2016.
Obs: Deverá ser recolhida 1 taxa para cada ato solicitado.
Ariquemes, 22 de novembro de 2019.
MARIA EDINEIA DA CUNHA OLIVEIRA

Processo n. 7014202-38.2018.8.22.0002
Classe: MONITÓRIA (40)
Requerente: AUTOR: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO 
SERVICO PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogado do(a) AUTOR: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS - 
RO3208
Requerido: RÉU: ORLANDO SIMPLICIO DE DEUS
Advogado do(a) RÉU: VALDENI ORNELES DE ALMEIDA PARA-
NHOS - RO4108
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes - 
1ª Vara Cível, fica a parte autora intimada da expedição do alvará.
Ariquemes, 22 de novembro de 2019.
MARCIA KANAZAWA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
7000316-06.2017.8.22.0002
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Adimplemento e Extinção
Valor da causa: R$ 1.464,57 (mil, quatrocentos e sessenta e quatro 
reais e cinquenta e sete centavos)
Parte autora: UNIDAS SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA 
LTDA, AVENIDA MACHADINHO 4349 ROTA DO SOL - 76874-075 
- ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: CAROLINE FERRAZ OAB nº 
RO5438, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: ANDREIA DOS SANTOS MOULAIS, ALAMEDA 
CASTANHEIRA 1948 SETOR 01 - 76870-156 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA, FERNANDA ISA RODRIGUES DOS SANTOS DE 
JESUS, RUA DAS FLORES 240, - ATÉ 364/365 DOIS DE ABRIL 
- 76900-814 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA, ALAMEDA CASTANHEIRA 1948 SETOR 01 - 76870-
156 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Vistos.
1- Intimada a impulsionar o feito em razão da inexistência de bens/
não localização do executado, a exequente quedou-se inerte.
2- Ante o exposto, com fulcro no art. 921, inciso III e § 1º c/c o art. 
513, ambos do CPC, suspendo o processo por 1 ano, período em 
que ficará suspenso o decurso do prazo prescricional. 
3- Fica a parte exequente desde já intimada de que decorrido o 
prazo, caso se mantenha inerte, terá início o decurso do prazo da 
prescrição intercorrente (art. 921, § 4º, do CPC).
4- Não há óbice para que o feito, desde já, seja arquivado, pois 
prejuízo algum trará à parte exequente, que a qualquer momento 
poderá requerer o desarquivamento e prosseguimento da execu-
ção à vista de localização de bens penhoráveis em nome da parte 
executada (art. 921, §3º, CPC).5- Intime-se e arquive-se.
Ariquemes quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:25 .
Elisangela NogueiraJuiz(a) de Direito

Processo n. 7003659-39.2019.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Requerente: AUTOR: ANA ROSA BORBA
Advogado do(a) AUTOR: LILIAN MARIA SULZBACHER - RO3225
Requerido: RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes 
- 1ª Vara Cível, fica a parte autora intimadas para, no prazo de 15 
dias, manifestar sobre o laudo pericial.
Obs: O prazo será em dobro nos casos de : Curador, Defensoria 
Pública, Ministério Público, União, Estados, Distrito Federal, Muni-
cípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito Públi-
co, nos termos dos artigos 180, 183, 186 do NCPC.
Ariquemes, 22 de novembro de 2019.
MARIA CONCEICAO TANAZILDO
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PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes - 
RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493,endereço eletrônico: 
www.tjro.jus.br, e-mail: aqs1civel@tjro.jus.br ; aqs1cível@hotmail.
com
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO: 20 (vinte) dias
De: JULIO SENA COSTA - CPF:106.151.055-72 , atualmente em 
lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida acima qualificada 
para, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento das custas pro-
cessuais no valor de R$211,14 (duzentos e onze reais e quatorze 
centavos), sob pena de protesto e inscrição em dívida ativa.
Processo n. : 7006407-15.2017.8.22.0002
Assunto : [Dívida Ativa]
Classe : EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CACAULÂNDIA
EXECUTADO: JULIO SENA COSTA
Eu,______, ADRIANA FERREIRA, Técnico Judiciário subscrevo 
assino por determinação judicial.
Ariquemes-RO, 22 de novembro de 2019.
ADRIANA FERREIRA
Técnico Judiciário – 
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7003234-17.2016.8.22.0002
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Alienação Fiduciária
Valor da causa: R$ 18.434,70 (dezoito mil, quatrocentos e trinta e 
quatro reais e setenta centavos)
Parte autora: BV FINANCEIRA S/A, AVENIDA DAS NAÇÕES UNI-
DAS 14.171 VÁRZEA DE BAIXO - 04730-090 - SÃO PAULO - SÃO 
PAULO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: FERNANDO LUZ PEREIRA OAB 
nº AC4392, - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, MOISES 
BATISTA DE SOUZA OAB nº SP149225, AVENIDA ANTÔNIO 
MASSA 361, POA CENTRO - 08550-350 - POÁ - SÃO PAULO
Parte requerida: LIRIO DE SOUZA, RUA TULIPA 2103, - DE 
2030/2031 A 2123/2124 JARDIM PRIMAVERA - 76875-730 - ARI-
QUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Vistos.
1- Ante a notícia de cessão do crédito, providencie a escrivania a 
alteração do pólo ativo da ação para “OMNI S/A Crédito Financia-
mento e Investimento”, bem como dos novos procuradores indica-
dos nos autos.
2- Após, intime-se a parte autora para que impulsione o feito em 05 
dias, requerendo o que entender oportuno, sob pena de suspensão 
do feito, nos termos do art. 921, inciso III e § 1º c/c o art. 513, am-
bos do CPC.
3- Consigne-se que fica a parte exequente desde já intimada de 
que decorrido o prazo, caso se mantenha inerte, o processo será 
suspenso por 1 ano, cujo decurso ocorrerá em arquivo, iniciando-
-se, após o decurso do prazo para suspensão, o prazo da prescri-
ção intercorrente (art. 921, § 4º, do CPC), salvo se for requerido o 
desarquivamento e prosseguimento da execução à vista de locali-
zação de bens penhoráveis em nome da parte executada (art. 921, 
§3º, CPC).
Ariquemes quinta-feira, 
21 de novembro de 2019 às 17:18 .
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

Processo n. 7014042-76.2019.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Requerente: AUTOR: JAINY FERRAZ MONTEIRO
Advogado do(a) AUTOR: JONAS MAURO DA SILVA - RO666-A
Requerido: RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes 
- 1ª Vara Cível, fica a parte autora intimada para, no prazo de 05 
dias, manifestar-se sobre a proposta de acordo.
Ariquemes, 22 de novembro de 2019.
MARIA EDINEIA DA CUNHA OLIVEIRA
Processo n. 7013802-87.2019.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Requerente: AUTOR: SIRLENE DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: MARCOS ROBERTO FACCIN - RO1453
Requerido: RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes 
- 1ª Vara Cível, fica a parte autora intimada para, no prazo de 15 
dias apresentar réplica, bem como as provas que pretende produ-
zir, justificando sua necessidade.
Ariquemes, 22 de novembro de 2019.
MARIA EDINEIA DA CUNHA OLIVEIRA

Processo n. 7014746-60.2017.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: EXEQUENTE: AMAURI SUPLIANO DA SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE: REGINA MARTINS FERREIRA - 
RO8088
Requerido: EXECUTADO: FABÍOLA PRISCILA NERY
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes 
- 1ª Vara Cível, fica(m) a(s) parte(s) exequente intimada(s) para, 
no prazo de 05 dias, manifestar sobre expedição do alvará, reque-
rendo o oportuno.
Ariquemes, 22 de novembro de 2019.
MARCIA KANAZAWA

Processo n. 7008220-09.2019.8.22.0002
Classe: BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
(81)
Requerente: AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 
S.A.
Advogado do(a) AUTOR: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 
RS30820
Requerido: RÉU: ELIZETE PEREIRA DA SILVA
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes 
- 1ª Vara Cível, fica a parte , intimada da expedição da carta preca-
tória, devendo no prazo de 15 dias, comprovar a distribuição. 
Ariquemes, 22 de novembro de 2019.
MARCIA KANAZAWA

Ariquemes - 1ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes - 
RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493,endereço eletrônico: 
www.tjro.jus.br, e-mail: aqs1civel@tjro.jus.br ; aqs1cível@hotmail.
com
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO: 20 (vinte) dias
De: MOVEIS GARIBALDI LTDA - ME CNPJ: 84.706.399/0001-10, 
atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida acima qualificada 
para, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento das custas pro-
cessuais no valor de R$28,88 (vinte e oito reais e oitenta e oito 
centavos) e as taxas de pesquisa no valor de R$15,83 (quinze reais 
e oitenta e três centavos), sob pena de protesto e inscrição em 
dívida ativa.
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Processo n. : 7014007-24.2016.8.22.0002
Assunto : [Dívida Ativa]
Classe : EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
EXECUTADO: MOVEIS GARIBALDI LTDA - ME
Eu,______, ADRIANA FERREIRA, Técnico Judiciário subscrevo 
assino por determinação judicial.
Ariquemes-RO, 22 de novembro de 2019.
ADRIANA FERREIRA
Técnico Judiciário – Assinatura Digital

Processo n. 7011949-14.2017.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL 
E DOS EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDO-
NIA - SICOOB CENTRO
Advogado do(a) EXEQUENTE: RODRIGO TOTINO - RO6338
Requerido: EXECUTADO: RONALDO DINIZ BOIAGO, KEILA 
PAES LEME MENDES BOIAGO
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes 
- 1ª Vara Cível, fica a parte autora intimada para, no prazo de 05 
dias, impulsionar o feito, requerendo o oportuno.
Ariquemes, 22 de novembro de 2019.
MARIA CONCEICAO TANAZILDO

Processo n. 7012495-98.2019.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente: EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDSON ROSAS JUNIOR - AM1910
Requerido: EXECUTADO: GUILHERME FIALHO
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes 
- 1ª Vara Cível, fica a parte autora intimada para, no prazo de 05 
dias, impulsionar o feito, requerendo o oportuno.
Obs: O prazo será em dobro nos casos de : Curador, Defensoria 
Pública, Ministério Público, União, Estados, Distrito Federal, Muni-
cípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito Públi-
co, nos termos dos artigos 180, 183, 186 do NCPC.
Ariquemes, 22 de novembro de 2019.
HUDSON CASCAES MATOS

Ariquemes - 1ª Vara Cível 7001931-60.2019.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Defeito, nulidade ou anulação
Valor da causa: R$ 12.770,00 (doze mil, setecentos e setenta reais)
Parte autora: IZAEL OLIVEIRA PEREIRA, RUA DAS TURMALI-
NAS 2695, - DE 2643/2644 AO FIM NOVA UNIÃO 01 - 76875-666 
- ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: LUIZ EDUARDO FOGACA OAB nº 
RO876, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., PRAÇA AL-
FREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100 100, TORRE CON-
CEIÇÃO ANDAR 09 - FONE 11 - 3003 - 4828 PARQUE JABAQUA-
RA - 04344-902 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADO DO RÉU: WILSON BELCHIOR OAB nº AC4215, AV. 
DES. MOREIRA 760, - ATÉ 2109/2110 MEIRELES - 60125-160 - 
FORTALEZA - CEARÁ
Vistos e examinados.1- Considerando que a parte autora insiste 
na arguição de falsidade da assinatura atribuída a si constante nos 
contratos juntados pela ré, que alega ser o negócio jurídico que deu 
origem à negativação objeto da lide. Considerando que incumbe 
à ré o ônus da prova quanto à contestação de autenticidade de 
assinatura, segundo o disposto no art. 429, inciso II, do CPC, que 
dispõe que o ônus da prova quanto à impugnação da autenticidade 
é da parte que produziu o documento.2- Fica o requerido intimado 
a manifestar, em 05 dias, se concorda com a retirada do documen-
to objeto da arguição da falsidade, segundo o disposto no art. 432, 
parágrafo único do CPC. Caso contrário, deverá arcar com os cus-
tos da realização da prova pericial, cuja produção é indispensável 
para a solução da lide no caso em apreço. 

3- Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos 
conclusos. 
Ariquemes sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 10:16 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
7002260-09.2018.8.22.0002
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Direito de Imagem, Direito de Imagem
Valor da causa: R$ 12.976,00 (doze mil, novecentos e setenta e 
seis reais)
Parte autora: JOANA NUNES DE OLIVEIRA, RUA GOIÁS 3972, 
- DE 3961/3962 AO FIM SETOR 05 - 76870-702 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JONAS MAURO DA SILVA OAB 
nº AC666, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: BANCO DO BRASIL SA, AVENIDA TANCREDO 
NEVES 2084 SETOR INSTITUCIONAL - 76872-854 - ARIQUE-
MES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS 
OAB nº AC6673, RUA RIO GRANDE DO SUL 661, 4ª ANDAR 
BARRO PRETO - 30170-110 - BELO HORIZONTE - MINAS GE-
RAIS
Vistos.
1- O bloqueio on-line restou integralmente frutífero, sendo bloque-
ada a importância de R$3.371,69, conforme espelho anexo, que 
torno indisponível e converto em penhora (art. 854 CPC).
2- Fica a parte executada intimada na pessoa do patrono para, 
querendo, manifestar-se em 05 dias, nos termos do art. 854, §3º, 
do CPC.
3- Decorrido o prazo, sem manifestação, voltem os autos conclusos 
para extinção. Caso o executado ofereça impugnação, intime-se a 
parte contrária para que se manifeste a respeito, em 05 dias, vol-
tando os autos conclusos para decisão.
Ariquemes sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 10:16 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz (a) de Direito

Ariquemes - 1ª Vara Cível 
7012489-96.2016.8.22.0002
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Empreitada, Empreitada
Valor da causa: R$ 148.247,67 (cento e quarenta e oito mil, duzen-
tos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos)
Parte autora: LIDER BOMBAS INJETORES LTDA - EPP, RODO-
VIA BR-364 2130, - ATÉ 758 - LADO PAR MARECHAL RONDON 
02 - 76876-810 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MARIA APARECIDA DIAS PE-
DROZO OAB nº RO3388, AV. TABAPUÃ 3297, ESCRITÓRIO 
PROFISSIONAL SETOR 03 - 76870-521 - ARIQUEMES - RON-
DÔNIA
Parte requerida: ENRIQUE RENA PAULI, RUA ANCHIETA 292, 
- ATÉ 414 - LADO PAR NOVA LONDRINA - 76877-102 - ARIQUE-
MES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: JOSE RICARDO D AVASSI DA-
MICO OAB nº RO7435, RUA DO SABIÁ 1673, - DE 1529/1530 A 
1823/1824 SETOR 02 - 76873-204 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, 
OZEIAS DIAS DE AMORIM OAB nº RO4194, SEM ENDEREÇO
Vistos e examinados. Trata-se de impugnação ao cumprimento de 
sentença oferecida pelo executado ENRIQUE RENÃ PAULI nos 
autos de cumprimento de sentença que lhe move LÍDER BOMBAS 
INJETORA LTDA, em que sustenta ser beneficiário da gratuida-
de da justiça, condição esta que ainda ostenta, pugnando por sua 
manutenção e no mérito a extinção do pedido de cumprimento de 
sentença, haja vista constituir objeto do pedido de cumprimento 
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de sentença apenas a verba relativa a honorários sucumbenciais. 
Intimada a se manifestar, a parte exequente pugnou pela rejeição 
da impugnação sustentando que o impugnante não comprovou nos 
autos a alegada condição de hipossuficiente, aduzindo possuir o 
impugnante condições financeiras de arcar com os ônus sucum-
benciais da ação. 
Após, vieram os autos conclusos para decisão.
É o relatório. Decido.
Versam os autos sobre cumprimento de sentença de valores refe-
rentes a honorários sucumbenciais, em que intimado a cumprir a 
obrigação o devedor ofereceu impugnação alegando ser beneficiá-
rio da gratuidade da justiça e que sua condição de hipossuficiente 
ainda persiste. 
A impugnada, por sua vez, alegou que o impugnante não compro-
vou a alegada condição de hipossuficiente, que não se presume, 
bem como arguiu possuir o impugnante renda mensal superior à 
alegada nos autos, sendo financeiramente suficiente para arcar 
com os honorários sucumbenciais fixados.
Analisando os autos verifico que, conforme despacho inicial de ID 
8763887, foi concedido ao executado/impugnante a gratuidade to-
tal da justiça, ou seja, as benesses da gratuidade assiste ao be-
neficiário em todos os atos processuais, compreendendo todas as 
fases do processo, inclusive a de cumprimento de sentença.
Gize-se que o benefício foi concedido no início do processo, me-
diante análise do pedido apresentado com a petição inicial e que 
não houve no curso da ação nenhuma impugnação/revogação de 
sua concessão, estando o mesmo vigente. 
Em sentença proferida na fase de conhecimento a presente ação 
foi julgada improcedente, sendo o impugnante condenado ao pa-
gamento das verbas sucumbenciais. Todavia, tais verbas têm sua 
exigibilidade suspensa, conforme disposto no art. 98, §3º, do CPC, 
nos cinco anos seguintes ao trânsito em julgado, cabendo ao cre-
dor, caso pretenda cobrar os valores sucumbenciais, comprovar 
nos autos que deixou de existir a situação de hipossuficiência que 
justificou a concessão da gratuidade da justiça. 
Estando a verba honorária com sua exigibilidade suspensa nos ter-
mos do artigo supra, constitui requisito do pedido de cumprimento 
de sentença a arguição de fatos novos que levam ao afastamento 
da condição de hipossuficiente que motivou a concessão do bene-
fício da gratuidade ao executado, demonstrando-se, assim, a exi-
gibilidade do crédito. 
Analisando a petição de pedido de cumprimento de sentença apre-
sentada pelo credor, vislumbra-se que não há nenhum argumento 
acerca da exigibilidade do crédito ou do afastamento da condição 
de hipossuficiente do devedor.
Registre-se que a hipótese aqui não é de verificação da existência 
dos pressupostos para a concessão da gratuidade, como alega-
do pelo credor em sua peça de oposição à impugnação, mas de 
arguição de novos fatos que consistam em mudança econômica 
do devedor de hipossuficiente para suficiente economicamente, 
afastando, assim, a gratuidade já concedida ao devedor, de modo 
a justificar o pedido de cumprimento de sentença da verba sucum-
bencial, até então inexigível. 
Considerando que a parte exequente não arguiu fatos novos acer-
ca da mudança econômica do executado, não há que se falar em 
exigibilidade do crédito, ônus probandi que incumbia ao credor se-
gundo o disposto no art. 98, §3º, do CPC. Limitou-se a exequente 
a esboçar em sua peça de defesa à impugnação apresentada pelo 
devedor, a ausência dos requisitos para a concessão da gratui-
dade, haja vista a existência de renda superior à alegada em sua 
impugnação. Todavia, o ônus de prova exigido por lei é claro em 
imputar ao credor o dever de alegar e comprovar os fatos novos 
que demonstrem que deixou de existir a situação de insuficiência 
financeira que justificou a concessão da gratuidade, do que não se 
desincumbiu o credor. Portanto, verifico que a verba exequenda 
está coberta pela condição de suspensão de sua exigibilidade, em 
razão da concessão da gratuidade da justiça que lhe assiste, não 

se desincumbindo a exequente, em sua petição de cumprimento 
de sentença, do ônus de alegar e provar fatos novos que afastem a 
condição de hipossuficiente do devedor. Ante o exposto, ACOLHO 
A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA oferecida 
para DECLARAR INEXIGÍVEL O CRÉDITO EXEQUENDO face 
a gratuidade da justiça concedida ao devedor e, via de consequ-
ência, DECLARO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 
com fundamento no art. 485, inciso IV c/c o art. 513, ambos do 
CPC, ante a ausência de pressupostos processuais para o desen-
volvimento válido e regular do processo.
Ante a sucumbência, considerando que o acolhimento da impugna-
ção levou à extinção do cumprimento de sentença, condeno a parte 
exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor 
do patrono do executado, fixando este último em 10% sobre o valor 
do pedido de cumprimento de sentença atualizado, nos termos do 
art. 85, §2º, do CPC. 
Intime-se e aguarde-se em arquivo o decurso do prazo recursal. 
Ariquemes sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 10:16 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7010212-39.2018.8.22.0002
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Causas Supervenientes à Sentença
Valor da causa: R$ 36.744,73 (trinta e seis mil, setecentos e qua-
renta e quatro reais e setenta e três centavos)
Parte autora: NELSON BARBOSA, - 76870-000 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: NELSON BARBOSA OAB nº 
RO2529, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: VALMOR GREGOLON DE AGUIAR, AV SAO 
PAULO 2188, CASA CENTRO - 76997-000 - CEREJEIRAS - RON-
DÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: MARIO GUEDES JUNIOR OAB 
nº RO190, 3º’ EIXO. KM 6. APÓS A LINHA I I - PIMENTEIRAS DO 
OESTE/RO - 76995-000 - CORUMBIARA - RONDÔNIA
Vistos e examinados.
Trata-se de cumprimento de sentença em que foi efetivada penho-
ra do veículo Caminhão M.Benz/L Placa KDW 4577, sendo expedi-
do Auto de Adjudicação no ID 30390337, sendo o veículo entregue 
ao exequente conforme ID 32494011, requerendo a parte autora 
a extinção do feito ante o cumprimento da adjudicação, sendo de 
rigor a extinção do feito, face a satisfação integral do crédito.
Posto isso e com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Pro-
cesso Civil, declaro extinto o cumprimento de sentença ante o pa-
gamento do débito.
Ante a preclusão lógica (art. 1.000, do CPC), a presente decisão 
transita em julgado nesta data. 
Custas processuais devidamente nos autos principais.
Procedida a baixa da restrição Renajud.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Observadas as formalidades legais, arquivem-se.
Ariquemes sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 10:16 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - 
Processo n.: 7009644-57.2017.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
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Assunto: Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 
Moral, Indenização por Dano Material
Valor da causa: R$ 39.480,00 ()
Parte autora: JOSEFA CABRAL DE ANDRADE GONCALVES, 
RUA SÃO VICENTE 2238, - ATÉ 2248/2249 SETOR 03 - 76870-
402 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, IRINEU CARLOS GONCALVES, 
RUA SÃO VICENTE 2238, - ATÉ 2248/2249 SETOR 03 - 76870-
402 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: VIVIANE MATOS TRICHES OAB 
nº RO4695, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: PRISCILA DE OLIVEIRA VIEIRA LACERDA, 
RUA VITÓRIA RÉGIA 6397, - DE 6246/6247 AO FIM ELDORA-
DO - 76811-658 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, LATAM LINHAS 
AEREAS S/A, AVENIDA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA AE-
ROPORTO, - DE 6320/6321 AO FIM AEROPORTO - 76803-250 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA, AMIZADAY MESSA ALMEIDA DE 
LACERDA, RUA VITÓRIA RÉGIA 6397, - DE 6246/6247 AO FIM 
ELDORADO - 76811-658 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, AZUL 
LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., AVENIDA GOVERNADOR 
JORGE TEIXEIRA Aeroporto, - DE 6320/6321 AO FIM AEROPOR-
TO - 76803-250 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, P. DE O. VIEIRA 
LACERDA VIAGENS E TURISMO - ME, ALAMEDA FORTALEZA 
2120 SETOR 03 - 76870-504 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, ARI-
QUEMES TURISMO E VIAGENS LTDA - ME, JACUABA 655 SE-
TOR JORGE TEIXEIRA - 76876-512 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS RÉUS: FABIO RIVELLI OAB nº BA34908, 
AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK VILA NOVA CONCEIÇÃO 
- 04543-010 - SÃO PAULO - SÃO PAULO, ITALLO GUSTAVO DE 
ALMEIDA LEITE OAB nº MT7413, HISTORIADOR RUBENS DE 
MENDONÇA BOSQUE SAÚDE - 76800-000 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
Vistos e examinados.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por IRINEU CARLOS 
GONÇALVES e JOSEFA CABRAL DE ANDRADE GONÇALVES 
em face de AMIZADAY MESSA ALMEIDA LACERDA, PRISCILA 
DE OLIVEIRA VIEIRA LACERDA, AZUL LINHAS AÉREAS BRASI-
LEIRAS S.A. e TAM LINHAS AÉREAS S.A.
Consta da inicial que os autores adquiriram passagens aéreas dos 
réus, pagando o valor de R$ 2.000,00, mas descobriram através 
de terceiros que os bilhetes não foram emitidos. Disseram que R$ 
1.548,17 foram pagos via cartão de crédito, enquanto que o valor 
restante (R$ 451,83) foi emitido uma nota promissória, a qual não 
foi quitada. Assim, requerem a declaração da inexistência da dívida 
constante da nota promissória, a condenação da parte ré à devo-
lução do valor pago e ao pagamento de indenização por danos 
morais. Juntou documentos.
No ID 12998228 a parte autora postulou a inclusão no polo passivo 
da demanda as seguintes pessoas jurídicas: Ariquemes Turismo e 
Viagens LTDA. ME. e P. de O. Vieira Lacerda Viagens e Turismo 
ME.
Os pedidos de gratuidade da justiça e inclusão de ARIQUEMES 
TURISMO E VIAGENS LTDA. ME. e P. DE O. VIEIRA LACERDA 
VIAGENS E TURISMO ME. no polo passivo da demanda foram 
deferidos no ID 14983906.
A quarta requerida TAM apresentou contestação no ID 15512780, 
rebatendo as alegações da parte autora. Preliminarmente, arguiu 
sua ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, alegou excludente de 
responsabilidade, porque as fraudes foram praticadas por terceiros, 
os quais não emitiram passagens junto à demandada. Argumentou 
sobre a inexistência de lesão indenizável, ante os estornos na fa-
tura. Defendeu a impossibilidade da inversão do ônus da prova e, 
por fim, requereu a improcedência da inicial, juntando documentos.
A terceira requerida AZUL apresentou contestação no ID 15906252. 
Em sede de preliminar, arguiu ausência de interesse processual, 
por conta da dos estornos das parcelas, bem como sua ilegitimi-
dade passiva, em razão da exclusiva atuação de terceiros. No 
concernente ao mérito, arguiu a excludente de responsabilidade, 
ante a culpa exclusiva de terceiro. Asseverou que não ocorreram 

condutas de sua parte que pudessem acarretar dano indenizável. 
Argumentou sobre a impossibilidade da inversão do ônus da prova. 
Ao fim, pleiteou o acolhimento das preliminares e requereu a impro-
cedência da ação. Juntou os documentos.
Audiência de conciliação infrutífera no ID 15960878.
Citados nos IDs 21465016 e 21465081, AMIZADAY e PRISCILA 
deixaram transcorrer in albis o prazo para contestação.
P. DE O. VIEIRA e ARIQUEMES TURISMO foram citados por edi-
tal no ID 25282368, e na qualidade de curadora especial a De-
fensoria Pública apresentou contestação por negativa geral no ID 
28025132.
Réplica apresentada no ID 22719171, impugnando os argumentos 
dos requeridos e reforçando os termos da inicial.
Oportunizada a especificação de provas (ID 28419308), as par-
tes não pleitearam a produção de outras provas (ID 28475896 e 
28697827).
É o relatório. DECIDO.
Cuida-se de ação indenizatória em que os autores alegam ter com-
prado passagens aéreas, que não foram emitidas, ensejando as-
sim danos de ordem material e extrapatrimonial.
A relação jurídica havida entre as partes é regulada pela legisla-
ção consumerista, sendo as partes enquadradas às definições de 
consumidor e fornecedor, nos termos da Lei n. 8.078/90, incidindo 
à espécie, portanto, as regras de ordem pública, cogentes e de 
interesse social.
Quanto à inversão do ônus da prova, destaca-se que a benesse 
não é absoluta e nem tem aplicação automática. Assim, conside-
rando que a demanda tem por fundamento fatos causadores de dor 
e lesão patrimonial, não há justificativa para inversão. Tais pontos 
somente podem ser alegados e provados pelo consumidor, princi-
palmente porque não exigem condições técnicas ou profissionais 
para trazer aos autos os documentos necessários para o desen-
lace da lide. Consequentemente, não há que se falar em inversão 
do ônus.
Decreto a revelia dos requeridos, EXCETO em relação à AZUL LI-
NHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. e à TAM LINHAS AÉREAS 
S.A. Eis que os demandados não ofertaram contestação no prazo 
legal, ensejando assim o julgamento antecipado, nos termos do art. 
355, II, do CPC. Ressalta-se, contudo, que a revelia não induz, ne-
cessariamente, à procedência do pedido, pois deve ser analisada 
dentro do conjunto probatório existente nos autos. Trata-se apenas 
de uma presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela 
parte contrária, desde que verossímeis e coerentes com as provas 
dos autos, não afetando matérias de direito. Logo, a extensão dos 
efeitos da confissão será apreciada com reservas por este juízo, 
em cotejo com a documentação já encartada.
Pois bem. Ainda em sede de PRELIMINAR, a AZUL e a TAM argui-
ram a carência da ação por conta da ilegitimidade passiva e pela 
ausência de interesse processual, ante os estornos das parcelas.
Quanto ilegitimidade passiva, verifica-se que o pleito não merece 
guarida. Eis que a parte autora juntou aos autos faturas de cartão 
de crédito (ID 12330833) com parcelas no nome dos requeridos, 
sinalizando que ambos participaram do ciclo da relação contratual 
de compra e venda de passagem. Assim, tem-se por demonstrada 
a pertinência subjetiva da ação.
Já em relação à falta de interesse da agir, os fundamentos apre-
sentados acerca dos pagamentos e estorno de parcelas se confun-
dem com o próprio mérito da causa, motivo pelo qual deixa-se para 
cuidar do tema nessa ocasião.
Face ao exposto, repilo as preliminares.
No concernente ao MÉRITO, merece guarida as alegações dos au-
tores. Explica-se.
Referente à indenização por danos materiais, as provas confirma-
ram a narrativa da exordial no sentido de que a parte autora ad-
quiriu passagens aéreas (ID 12330826), procedeu ao pagamento 
via cartão de crédito (ID 12330833) e não usufruiu dos serviços 
contratados (ID 12330840).
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Nesse contexto, a parte requerente se desincumbiu do ônus proba-
tório que lhe cabia, razão pela qual coube à parte ré o encargo de 
demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 
do direito dos autores.
Ocorre que os demandados AMIZADAY, PRISCILA, ARIQUEMES 
TURISMO e P. DE O. VIEIRA não agiram no sentido provar argu-
mentos contrários ao dos requerentes. Não trouxeram aos autos 
prova alguma apta a invalidar os argumentos dos autores. Em ver-
dade, sequer apresentaram contestação.
Em adição a isso, a TAM alegou que a emissão da suposta passa-
gem aérea jamais foi realizada pelos representantes da empresa 
de turismo, enquanto que a AZUL argumentou que a empresa de 
turismo realizou a alteração na passagem vendida à parte autora, 
entretanto, não apresentaram provas que colocassem em xeque a 
verossimilhança dos fatos provados pelos requerentes. Eis que as 
demandadas receberam os valores evidenciados nas faturas e não 
prestaram serviços.
Note-se que nem mesmo a arguição de estorno das parcelas, apre-
sentada pelas requeridas TAM e AZUL, merece credibilidade, afi-
nal, os lançamentos constantes no ID 12330833, p. 5, não passam 
de anulação de valores antecipadamente cobrados na referida fa-
tura, ou seja, não refletem sobre a importância paga antes e nem 
depois em favor das rés.
Ressalva deve ser feita, entretanto, quanto aos valores pagos pe-
los requerentes. Eis que as provas carreadas demonstraram que 
as empresas aéreas TAM e AZUL não participaram do ciclo da re-
lação contratual de compra e venda de passagem uma da outra, 
razão pela qual a responsabilidade de cada uma ficará limitada aos 
valores que receberam, sem deixar de lado os demais requeridos 
na solidariedade.
Destarte, as provas dos autos são suficientes para amparar a pre-
tensão autoral, sendo de rigor a procedência parcial do pedido in-
denizatório contra os requeridos.
Em relação ao pedido de declaração de inexistência de débito, ou-
tra não pode ser a solução senão a procedência da inicial.
A parte autora alegou que firmou nota promissória em favor dos 
primeiros requeridos AMIZADAY MESSA ALMEIDA LACERDA 
e PRISCILA DE OLIVEIRA VIEIRA LACERDA, no valor de R$ 
451,83, em razão da compra de passagens aéreas, todavia, os re-
feridos não emitiram as passagens, o que motivou o não pagamen-
to do título em comento.
Para comprovar suas alegações, o requerente juntou os documen-
tos afetos à compra de passagens aéreas, os quais dão credibili-
dade aos seus argumentos, desincumbindo o demandante do ônus 
que lhe cabia.
Os requeridos Amizaday e Priscila, todavia, não apresentaram de-
fesa e nem juntaram documentos aptos em seu favor.
Face ao exposto, e também considerando a confissão ficta do art. 
344 do CPC, tem-se que as provas dos autos são suficientes para 
amparar a pretensão autoral, sendo de rigor a procedência do pedi-
do para declarar a inexistência de débito junto aos réus.
Finalmente, no que se refere ao pedido de indenização pelos da-
nos morais, verifica-se que é o caso de improcedência da inicial. 
Pretende a parte autora receber indenização pelos danos extra-
patrimoniais que alegou ter sofrido por causa da conduta da parte 
ré, que não emitiu passagem aérea e impediu os demandantes de 
usufruírem dos serviços contratados. No entanto, são inocorrentes 
os danos morais alegados no caso em tela.
A angústia ou sofrimento que ensejam violação à moral e determi-
nam o dever de indenizar devem fugir à normalidade, interferindo 
intensamente no comportamento psicológico da vítima, causando-
-lhe aflição e desequilíbrio. E as provas carreadas não atestaram 
qualquer plus aos fatos narrados pelo requerente, chegando a 
acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. 
Note-se que os documentos evidenciaram mero descumprimento 
do dever contratual e, facultada a produção de provas, a parte au-
tora não trouxe documentos aptos a evidenciarem condutas ofen-
sivas à sua honra.

Assim, não é possível concluir que a situação narrada na inicial 
abalou subjetivamente direitos da personalidade dos requerentes, 
pois inexiste um suporte fático mínimo a configurar lesão indenizá-
vel. Então, apesar dos transtornos gerados pela não emissão das 
passagens, o referido deve ser tratado como inevitável contratem-
pos a que estão expostos os passageiros de linhas aéreas. 
E como as circunstâncias descritas nos autos inegavelmente se 
limitaram à seara dos meros dissabores e aborrecimentos da vida 
cotidiana, improcedente é o pedido indenizatório.
Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 
formulados por IRINEU CARLOS GONÇALVES e JOSEFA CA-
BRAL DE ANDRADE GONÇALVES, e por essa razão:
a) CONDENO os requeridos AMIZADAY MESSA ALMEIDA LA-
CERDA, PRISCILA DE OLIVEIRA VIEIRA LACERDA, AZUL LI-
NHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., ARIQUEMES TURISMO E 
VIAGENS LTDA. ME. e P. DE O. VIEIRA LACERDA VIAGENS E 
TURISMO ME., solidariamente, a pagar aos autores o valor de R$ 
790,07 (setecentos e noventa reais e sete centavos) a título de da-
nos materiais, devidamente corrigidos do desembolso e com juros 
de mora de 1% a partir da citação;
b) CONDENO os requeridos AMIZADAY MESSA ALMEIDA LA-
CERDA, PRISCILA DE OLIVEIRA VIEIRA LACERDA, TAM LI-
NHAS AÉREAS S.A., ARIQUEMES TURISMO E VIAGENS LTDA. 
ME. e P. DE O. VIEIRA LACERDA VIAGENS E TURISMO ME., so-
lidariamente, a pagar aos autores o valor de R$ 758,10 (setecentos 
e cinquenta e oito reais e dez centavos) a título de danos materiais, 
devidamente corrigidos do desembolso e com juros de mora de 1% 
a partir da citação;
c) DECLARO inexistente o débito vinculado ao nome da parte au-
tora junto aos requeridos AMIZADAY MESSA ALMEIDA LACERDA 
e PRISCILA DE OLIVEIRA VIEIRA LACERDA, constante em nota 
promissória no valor de R$ 451,83 (quatrocentos e cinquenta e um 
reais e oitenta e três centavos).
d) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos 
morais.
e) Tendo ocorrido sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 
do CPC, considerando as proporções de êxito das pretensões de 
cada parte, CONDENO a parte autora a pagar 90% das custas 
e despesas processuais, observada a gratuidade da justiça a ela 
deferida e a inexigibilidade do art. 98, § 3º, do CPC; e a parte ré a 
pagar os 10% restantes.
f) Quanto aos honorários sucumbenciais, CONDENO a parte auto-
ra a pagar ao patrono da parte ré honorários advocatícios que arbi-
tro em 10% sobre a parte líquida que decaiu de seu pedido inicial, 
observada a gratuidade da justiça a ela deferida e a inexigibilidade 
do art. 98, § 3º, do CPC; e a parte ré a pagar ao patrono da parte 
autora honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor 
da condenação.
g) Via de consequência, declaro extinto o feito com resolução do 
mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
h) Operado o trânsito em julgado, com a confirmação da sentença, 
arquivem-se os autos, atendidas as formalidades legais.
P. R. I. C.
Ariquemes sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 10:16 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
7016030-69.2018.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Adimplemento e Extinção
Valor da causa: R$ 53.703,06 ()
Parte autora: COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DE RON-
DÔNIA - CAERD, AVENIDA PINHEIRO MACHADO 2112, - DE 
1964 A 2360 - LADO PAR SÃO CRISTÓVÃO - 76804-046 - POR-
TO VELHO - RONDÔNIA
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ADVOGADO DO AUTOR: PATRICIA FERREIRA ROLIM OAB nº 
RO783, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: MUNICIPIO DE ARIQUEMES, AVENIDA TAN-
CREDO NEVES 3617, - DE 2025 A 2233 - LADO ÍMPAR SETOR 
03 - 76870-507 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
DE ARIQUEMES, AVENIDA TANCREDO NEVES 3617, - DE 2025 
A 2233 - LADO ÍMPAR SETOR 03 - 76870-507 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA
Vistos e examinados.COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE 
RONDÔNIA - CAERD ajuizou a presente ação de cobrança em 
face do MUNICÍPIO DE ARIQUEMES, aduzindo ser credora da 
quantia de R$ 53.703,06 referente aos préstimos fornecidos no 
período 07/2015 a 11/2016. Assim, postulou a condenação do de-
mandado ao pagamento da importância cobrada, devidamente atu-
alizada e com juros. Juntou documentos.
O requerido apresentou contestação no ID 26514943, rebatendo 
os argumentos da parte autora. Preliminarmente, arguiu a irregula-
ridade da representação da autora nos autos e a carência da ação 
por ilegitimidade passiva em relação a várias dívidas. Em sede de 
prejudicial de mérito, alegou a prescrição quinquenal das dívidas 
anteriores a 18.12.2013. No concernente ao mérito, arguiu a au-
sência de prova do consumo relatado na inicial. Alegou que o sim-
ples relatório não basta para comprovar a existência da dívida ou 
que a parte ré usufruiu dos serviços. Impugnou especificamente 
várias matrículas e argumentou sobre os juros e multas eventu-
almente incidentes ao caso. Assim, requereu a improcedência da 
inicial, juntando documentos.
O autor impugnou os termos da contestação na réplica de ID 
27314588, todavia, concordou com parcela dos argumentos da de-
fesa e postulou a juntada de documentos.
Oportunizada a especificação de provas (ID 27599748), as partes 
quedaram silentes.
É o relatório. DECIDO.
Cuida-se de ação de cobrança por fornecimento de serviço de água 
no período de 07/2015 a 11/2016 (ID 23744612, p. 1).
O julgamento antecipado da lide é inevitável, eis que os fatos e 
questões de direito em debate não requerem a produção de outras 
provas além das que já constam dos autos, consoante art. 355, I, 
do CPC.
Pois bem. PRELIMINARMENTE, a requerida arguiu irregularidade 
da representação da autora nos autos e a carência da ação por 
ilegitimidade passiva.
Na hipótese, contudo, deve ser reconhecida a regularidade de re-
presentação processual da parte autora, ante a juntada dos do-
cumentos da diretoria executiva outorgante do mandato nos IDs 
23744499, 23744556, 27314591, 27314594 e 27314595.
Já em relação à preliminar de ilegitimidade passiva, verifica-se que 
o pleito da parte ré merece guarida. Eis que as faturas cobradas 
do Município, vinculadas às matrículas n. 3262725, 1033670 e 
891800, estão no nome de terceiros, respectivamente Caixa Eco-
nômica Federal, Eduardo dos Santos Vicente e Instituto Federal 
de Ciência e Tecnologia de Rondônia. E não há documento algum 
nos autos indicando, de forma plausível, a pertinência subjetiva em 
relação às referidas dívidas. Assim, deve ser acolhida a preliminar 
em questão para extinguir a ação em relação ao Município.
Em sede de PREJUDICIAL DE MÉRITO, a parte ré alegou a pres-
crição quinquenal das dívidas. A parte autora, por sua vez, infor-
mou que a cobrança abarca apenas os débitos do período 07/2015 
a 11/2016, razão pela qual não haveria motivo para acolher a 
prejudicial de mérito.Ocorre que à hipótese não se aplica o prazo 
prescricional quinquenal, mas sim o decenal (art. 205 do CC), de 
modo que o débito mais antigo (10/2010) somente estaria prescrito 
em 2020. Eis que o referido entendimento (prescrição segundo o 
Código Civil) encontra-se sedimentado na jurisprudência, inclusive 
apreciado pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos no REsp 
1117903/RS, seguido pelo TJRO no julgamento da AC n. 7004301-

51.2015.8.22.0002.A prejudicial de mérito deve, pois, ser rejeitada.
No concernente ao MÉRITO, após detida análise da cobrança 
em relação às matrículas n. 891436, 918911, 3388042, 3395359, 
891274, 899313, 986887, 891401, 3198300, 891339, 986844 e 
1034170, verifica-se que é o caso de parcial procedência da inicial. 
Explica-se.
O pleito funda-se essencialmente na exigibilidade da contrapresta-
ção financeira do serviço público (água tratada), ofertado pela parte 
requerente e consumido pela parte requerida no período 07/2015 
a 11/2016, cuja cobrança se dá por meio de tarifa, conforme o dis-
posto no art. 9º da Lei nº 8.987/95 e art. 100 do Decreto Estadual 
n. 4.334/89.
Art. 9º. A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço 
da proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de 
revisão previstas nesta Lei, no edital e no contrato.
Art. 100. Os serviços de abastecimento de água e/ou coleta de 
esgoto serão cobrados sob a forma de tarifas.
Nesse contexto, a relação jurídica existente entre as partes é con-
tratual, na qual a requerente figura como prestadora de serviço pú-
blico concessionária e a parte requerida como a respectiva usuária, 
em que pese seja pessoa política. Não se cuida, pois, de relação 
jurídica tributária, mas meramente negocial, com a particularidade 
de a concessionária revestir-se de alguns atributos próprios da Ad-
ministração Pública e o usuário, ao contrário, despojar-se deles e 
igualar-se ao particular, ressalvadas algumas nuances relativas à 
suspensão do serviço.
Assim, com base nessas premissas, caem por terra os questiona-
mentos da parte ré acerca da inaplicabilidade da multa e juros de 
mora sobre as faturas de consumo.
No tocante à legitimidade e consistência da cobrança, verifica-se 
que o argumento aduzido pela parte requerida não pode ser aco-
lhido quanto às matrículas n. 918911, 3388042, 3395359, 891274, 
899313, 891401, 3198300, 891339, 986844 e 1034170, pois o fato 
de a oferta do serviço, cuja contraprestação ora se busca, ser ou 
não devidamente autorizado/requerido pelo poder concedente, não 
exime o usuário (ainda que seja em tese o próprio poder conceden-
te) de pagar pelo respectivo uso, sob pena de enriquecer-se sem 
causa (art. 884 do CC).
In casu, a parte requerida discordou do consumo que lhe foi im-
putado e asseverou que o demonstrativo de débito foi acostado 
aos autos desprovido das respectivas faturas, sem correspondente 
documento que validasse a utilização dos préstimos cobrados, não 
ensejaria dívida ou responsabilidade.
Ocorre, no entanto, que o demandado foi instada a produzir pro-
vas que validassem os demais argumentos da contestação, mas 
se deu por satisfeito e optou não demonstrar a existência de fato 
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 350 
do CPC). 
Verifica-se, pois, a presunção relativa de veracidade dos valores 
apresentados pela parte requerente, a qual na hipótese age em 
nome do poder concedente do serviço ofertado, e por outro lado 
a inércia da parte requerida para produzir prova a fim de afastar o 
quantum devido apontado.
Destaque-se que o presente caso diferencia-se daqueles nos quais 
o usuário impugna a apresentação de fatura com valor muito su-
perior ao ordinariamente cobrado, decorrente de alegada prática 
de fraude, apurado por meio de perícia unilateral produzida pela 
concessionária. Na espécie, a parte requerida apenas impugnou 
genericamente os valores e o próprio uso do serviço lhe ofertado, 
de sorte que deve prevalecer o que fora apresentado pelo respec-
tivo prestador.
As faturas relativas à oferta de serviços públicos têm presunção re-
lativa de veracidade, porquanto são emitidas por delegatário (con-
cessionário) do poder concedente. A referida presunção, entretan-
to, é relativa, afastável sempre que houver ao menos a existência 
de indícios de elementos probatórios em sentido contrário, o que 
não se verificou no presente caso, porquanto a parte requerida, no 
tocante ao quantum cobrado, limitou-se a afirmar que não reconhe-
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ce os valores apresentados, e dispensou a produção de provas ao 
ser instada para tanto. Sendo assim, vale colacionar julgado que 
reflete o posicionamento jurisprudencial sobre a necessidade de 
existir ao menos algum indício probatório para afastar a veracidade 
sobre o consumo apontado pela concessionária:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSUMO DE ÁGUA 
E ESGOTO. CAESB. AGRAVO RETIDO. RELAÇÃO DE CONSU-
MO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. APE-
LAÇÃO CÍVEL. APURAÇÃO REGULAR DO CONSUMO DE ÁGUA 
PELO HIDRÔMETRO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERA-
CIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO 
PELA RÉ DO FATO EXTINTIVO DO DIREITO. COBRANÇA DEVI-
DA. […] - Os atos administrativos, tais como os realizados pela CA-
ESB (Companhia de Saneamento do Distrito Federal) na gestão de 
sua atividade, gozam de fé-pública e presunção de veracidade, po-
dendo ser elidida somente mediante prova em contrário. - Legítima 
a cobrança pelo consumo de água se as respectivas faturas estão 
lastreadas em real e efetiva medição constatada pelo hidrômetro. 
- Agravo retido e apelação providos. Unânime. (TJDFT, acórdão 
413568, 20080111231879 APC, Relator: Otávio Augusto, Revisor: 
José Divino, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2010, publi-
cado no DJE: 8/4/2010. Pág.: 281)
ADMINISTRATIVO. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. COBRANÇA 
DE MULTA. HIDRÔMETRO. FLUXO INVERTIDO. ATO ADMINIS-
TRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. RECURSO PROVI-
DO. Os atos expedidos pela CAESB - Companhia de Saneamento 
Ambiental do Distrito Federal, no exercício de sua função admi-
nistrativa, configuram atos administrativos. Gozam de presunção 
juris tantum de veracidade e legitimidade, uma vez que a Adminis-
tração Pública, na modalidade descentralizada, detém o poder de 
fiscalizar os serviços de água e esgotos. Se a usuária não traz aos 
autos elemento capaz de afastar a legalidade/legitimidade do lan-
çamento, conclui-se pela validade do valor cobrado a título de mul-
ta por inversão do hidrômetro. Recurso provido. (TJDFT, acórdão 
356098, 20070111285460 APC, Relator: Esdras Neves, 5ª Turma 
Cível, data de julgamento: 6/5/2009, publicado no DJE: 21/5/2009. 
Pág.: 70)
De outro lado, a parte requerente acostou aos autos o demonstrati-
vo de débito no bojo do qual apontou o consumo de água havido em 
cada unidade consumidora mantida pelo município (ID 23744612).
Verifica-se, pois, que o débito imputado pela parte requerente à 
parte requerida é exigível, porquanto refere-se a serviço público 
devidamente ofertado e efetivamente usufruído.
Finalmente, deve-se ressaltar que a parte autora concordou com 
os argumentos do requerido apenas sobre a cobrança decorrente 
da matrícula n. 986887, por não estar vinculado a imóvel do réu. E 
atinente a matrícula 8911436, o demandado juntou mapa da cidade 
informando inexistir o endereço vinculado, sendo, portanto, veros-
símil que não houve consumo em imóvel inexistente. Tais fatos, 
destarte, ensejam a improcedência da ação quanto às matrículas 
n. 986887 e 8911436.
Posto isso, JULGO EXTINTO o processo quanto à cobrança vincu-
lada às matrículas n. 3262725, 1033670 e 891800, sem resolução 
de mérito, em razão da ilegitimidade passiva do MUNICÍPIO DE 
ARIQUEMES, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
Noutro pórtico, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 
formulado pela COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RON-
DÔNIA - CAERD em face do MUNICÍPIO DE ARIQUEMES, e por 
essa razão:
a) CONDENO o requerido a pagar à parte autora o valor de R$ 
30.955,39 (trinta mil novecentos e cinquenta e cinco reais e trin-
ta e nove centavos), referente as matrículas n. 918911, 3388042, 
3395359, 891274, 899313, 891401, 3198300, 891339, 986844 e 
1034170, acrescidos de juros legais desde a citação e correção 
monetária desde a propositura do feito.b) JULGO IMPROCEDEN-
TE o pedido em relação as matrículas n. 986887 e 8911436.c) Ten-
do ocorrido sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, 
considerando as proporções de êxito das pretensões de cada par-

te, CONDENO a parte autora a pagar 40% das custas e despesas 
processuais; dispenso a parte ré do pagamento dos 60% restantes, 
ante a isenção do art. 5º, I, da Lei Estadual n. 3.896/2016.d) Quanto 
aos honorários sucumbenciais, CONDENO a parte autora a pagar 
ao patrono da parte ré honorários advocatícios que arbitro em 10% 
sobre a parte líquida que decaiu de seu pedido inicial, conforme art. 
85, § 2º, do CPC; e a parte ré a pagar ao patrono da parte autora 
honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da con-
denação, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.
e) Via de consequência, declaro extinto o feito, com resolução do 
mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.
f) Decisão não sujeita ao reexame necessário, conforme art. 496, 
§ 3º, III, do CPC.
g) Operado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, atendidas 
as formalidades legais.
P. R. I. C.
Ariquemes sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 10:16 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7006164-03.2019.8.22.0002
Classe: Ação Civil Pública Cível
Assunto: Tratamento Médico-Hospitalar
Valor da causa: R$ 1.000,00 (mil reais)
Parte autora: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDO-
NIA, RUA JAMARY 1555, RUA JAMARY 1555 OLARIA - 76801-
917 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, ANTONIO HAGE RIBEIRO, 
LINHA C80, TRAVESSÃO B20, ZONA RURAL - 76862-000 - ALTO 
PARAÍSO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ES-
TADO DE RONDÔNIA, RUA JAMARY 1555, RUA JAMARY 1555 
OLARIA - 76801-917 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Parte requerida: ESTADO DE RONDÔNIA, AVENIDA FARQUAR 
2986, - DE 2882 A 3056 - LADO PAR PEDRINHAS - 76801-470 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DE RONDÔNIA, AVENIDA FARQUAR 2986, - DE 2882 A 3056 
- LADO PAR PEDRINHAS - 76801-470 - PORTO VELHO - RON-
DÔNIA
Vistos em saneador.
1- Determino o prosseguimento do feito, haja vista o julgamento do 
recurso Especial repetitivo acerca da matéria objeto da lide, como 
bem pontuado pelo autor. 
2- O requerido arguiu em preliminar acerca de sua ilegitimidade, 
ante a necessidade de inclusão da União no pólo passivo da lide, 
por ser responsável pelo fornecimento do medicamento solicitado. 
A preliminar arguida em verdade está ligada ao mérito da ação, 
eis que o Estado pretende afastar a sua legitimidade imputando 
a responsabilidade pelo fornecimento dos medicamentos à União. 
Todavia, não formulou pedido de denunciação da lide da União 
para que a mesma viesse a figurar no pólo passivo, sendo este 
juízo, portanto, competente para processar e julgar a demanda. 
Ademais, o Estado é parte legítima para figurar no pólo passivo 
da lide, em razão do disposto no art. 4º, da Lei n. 8.080/90 – Lei 
do SUS, que reconheceu a obrigação solidária dos entes públicos 
da União, Estado e Município na garantia do acesso à saúde ao 
cidadão. Diante destas considerações, afasto a preliminar arguida, 
por ser infundada.
3- Presentes os pressupostos processuais. Não há irregularidades 
a sanar, tampouco nulidades a declarar. Declaro saneado o feito.
4- A distribuição do ônus da prova permanece segundo a regra ge-
ral prevista no art. 373, caput, CPC.5- A parte autora postulou pelo 
julgamento antecipado da lide. 
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6- Indefiro o pedido de produção de prova pericial formulado pela 
parte ré, haja vista que o ônus probandi acerca dos requisitos legas 
para a obtenção do fármaco é da parte autora, que já manifestou o 
desinteresse em produzir outras provas. 
7- Deixo de fixar os pontos controvertidos de fato e de direito da 
lide, por ser inócuo, haja vista a inexistência de atividade probatória 
posterior a que se destina a sua especificação.
8- Ficam as partes intimadas, na pessoa de seus patronos, para 
que, caso queiram, manifestem-se acerca da decisão saneadora, 
em 05 dias, nos termos do art. 357, §1º, do CPC, sob pena de se 
tornar estável. 
9- Decorrido o prazo, sem manifestação, voltem os autos voltarem 
conclusos para sentença.
Ariquemes sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 10:16 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7006635-19.2019.8.22.0002
Classe: Embargos à Execução
Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Valor da causa: R$ 35.740,28 (trinta e cinco mil, setecentos e qua-
renta reais e vinte e oito centavos)
Parte autora: LUZINETE TIZOLIN PINTO, RUA DA SAFIRA 663, - 
ATÉ 794/795 PARQUE DAS GEMAS - 76875-894 - ARIQUEMES 
- RONDÔNIA, CASTILON LUIZ PINTO, RUA DA SAFIRA 663, - 
ATÉ 794/795 PARQUE DAS GEMAS - 76875-894 - ARIQUEMES 
- RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EMBARGANTES: KENIA FRANCIELI DOM-
BROSKI DOS SANTOS OAB nº RO9154, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMIS-
SAO DO VALE DO JAMARI - SICOOB VALE DO JAMARI, AVENI-
DA AYRTON SENNA 1109, AVENIDA PORTO VELHO 1579 SE-
TOR 01 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EMBARGADO: FRANCIELE DE OLIVEIRA AL-
MEIDA OAB nº RO9541, PORTO VELHO 1119 SETOR 03 - 76880-
000 - BURITIS - RONDÔNIA
Vistos.Considerando que as partes entabularam acordo na exe-
cução abarcando os presentes embargos, intimem-se as partes a 
juntarem a referida minuta de acordo, no prazo de 05 dias, para 
extinção da presente ação.Após, conclusos.
Ariquemes sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 10:16 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz de Direito

Processo n. 7007384-07.2017.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente: EXEQUENTE: MARIA GERISLANIA LEITE DE SOU-
SA
Advogado do(a) EXEQUENTE: NATIANE CARVALHO DE BON-
FIM - RO6933
Requerido: EXECUTADO: TOTAL S/A, MAURO SUAIDEN, ALCE-
MARCIO MARTINS DA SILVA
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes 
- 1ª Vara Cível, fica a parte autora intimada para, no prazo de 05 
dias, manifestar sobre a devolução da correspondência com a in-
formação “ mudou-se “
Não sendo justiça gratuita deverá a parte:
1) Caso pretenda a renovação ou repetição do deverá recolher as 
custas de que trata o artigo 19 Lei 3.896/2016;
2) Caso pretenda a emissão de mandado dentro da comarca deve-
rá recolher as custas de diligência do oficial;
3) Caso pretende o emissão de mandado para comarca diversa, 
dentro do Estado de Rondônia, deverá recolher as custas de distri-
buição de Carta Precatória;

4) Caso pretenda pesquisa em órgãos conveniados (endereços, 
bloqueio de bens e etc.) deverá recolher as custas de que trata 
o artigo 17 da Lei 3.896/2016, devendo ser recolhido 1 taxa para 
cada ato solicitado;
Obs: O prazo será em dobro nos casos de : Curador, Defensoria 
Pública, Ministério Público, União, Estados, Distrito Federal, Muni-
cípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito Públi-
co, nos termos dos artigos 180, 183, 186 do NCPC.
Ariquemes, 22 de novembro de 2019.
MARIA CONCEICAO TANAZILDO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 0001262-41.2015.8.22.0011
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Guarda
Valor da causa: R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais)
Parte autora: F. M. B., RUA VINICIUS DE MORAES, 5170, NÃO 
CONSTA CENTRO - 76930-000 - ALVORADA D’OESTE - RON-
DÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ROSE ANNE BARRETO OAB nº 
RO3976, - 76930-000 - ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA
Parte requerida: A. L. B. D. S. F., RUA OLAVO BILAC 5538 CIDA-
DE ALTA - 76930-000 - ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: FLAVIO SILAS SILVA AFFONSO LA-
MOUNIER OAB nº MG7226, AV TANCREDO NEVES SETOR 03 
- 76870-525 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Vistos e examinados.
O requerente postulou pela desistência da ação, face a concessão 
da guarda unilateral do infante João Emanuel Silva Barbosa em 
favor da requerida, conforme noticiado na petição de ID 29496337.
Intimada a se manifestar acerca do pedido de desistência, a re-
querida insistiu no prosseguimento do feito, ao argumento de que 
pretende a análise dos pedidos contrapostos apresentados em sua 
contestação, haja vista a natureza dúplice da ação.
A hipótese é de extinção do feito, ante o pedido de desistência 
da ação formulado pelo autor, titular do direito autoral de guarda 
pleiteado, não havendo resistência que justifique a manutenção da 
ação, padecendo de interesse de agir em seu prosseguimento, em 
especial pela notícia de que as partes entabularam acordo de con-
cessão da guarda em favor da ré, a qual já vem sendo exercida de 
fato e em razão do poder familiar que lhes é inerente e que inde-
pende de homologação judicial para o seu exercício pleno, sendo 
injustificada a resistência oferecida pela ré. 
Registre-se que não há nos autos pedido reconvencional, forma 
exigida pelo CPC/73 vigente ao tempo da apresentação de defesa, 
que sustente o pedido de prosseguimento da ação, por força da 
autonomia do pedido. Inexiste no rito ordinário a figura do pedido 
contraposto, incumbindo à parte, caso pretenda formular pedidos 
opostos ao autor, com força de autonomia processual, a apresenta-
ção de peça reconvencional, do que não se desincumbiu a ré. Veja-
-se que a natureza dúplice das ações de guarda ensejam, em caso 
de improcedência do pedido do autor a possibilidade de fixação 
da guarda em favor da parte contrária, o que não traz, contudo, a 
autonomia de pedido reconvencional, com força de lide secundária. 
Assim, com a manifestação de desistência da ação por parte autor, 
padece o feito de interesse de agir, impondo-se a sua extinção, 
não havendo lide secundária autônoma que justifique o prossegui-
mento da ação. Posto isso e com fulcro no artigo 485, VIII, do Novo 
Código de Processo Civil, declaro extinto o feito, sem resolução 
do mérito, ante a desistência da ação. Condeno a parte autora ao 
pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono da 
parte ré, que fixo em um salário mínimo, nos termos do art. 85, §8º, 
do CPC. Registre-se que a exigibilidade das verbas sucumbenciais 
ficam suspensas ante a gratuidade da justiça concedida ao autor, 
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segundo o disposto no art. 98, §3º, do CPC.Sem custas finais nos 
termos do artigo 8º, Inciso III da Lei Estadual n. 3.896/2016Publi-
que-se. Registre-se. Intime-se as partes e o Ministério Público. 
Homologo de plano eventual pedido de renúncia ao prazo recursal.
Aguarde-se em arquivo o decurso do prazo recursal. Ariquemes 
sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 10:25 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
7009729-72.2019.8.22.0002
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Compra e Venda
Valor da causa: R$ 3.305,24 (três mil, trezentos e cinco reais e 
vinte e quatro centavos)
Parte autora: IGAPO MOTOS LTDA - ME, AVENIDA CANAÃ 
3.105, - DE 2987 A 3239 - LADO ÍMPAR SETOR 03 - 76870-497 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: BRUNO ALVES DA SILVA CAN-
DIDO OAB nº RO5825, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: ALESSANDRA RAMOS OLIVEIRA, RUA TRÊS 
MARIAS 4639, - ATÉ 4833/4834 ROTA DO SOL - 76874-060 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA, ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA 
NETO, RUA TRÊS MARIAS 4639, - ATÉ 4833/4834 ROTA DO 
SOL - 76874-060 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: 
Vistos.
1- O pedido de bloqueio de valores via BACENJUD foi deferido, 
todavia, em acesso ao sistema obteve-se resultado infrutífero.
2- Considerando que a penhora de valores restou infrutífera, foi 
deferida a pesquisa de veículos via Renajud, sendo encontrado um 
veículo registrado em nome do executado ALEXANDRE OLIVEIRA 
DA SILVA NETO, cuja restrição administrativa de circulação, junto 
ao DETRAN, referente à transferência de domínio e circulação do 
veículo já foi implementada, conforme espelho anexo.
3- Ante o exposto, intime-se a exequente, para que impulsione o 
feito, em 5 dias, requerendo o que entender oportuno, consignan-
do que caso pretenda a alienação do veículo deverá indicar a sua 
localização exata para avaliação e depositário fiel, sob pena de 
suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III e § 1º c/c o art. 
513, ambos do CPC.
4- Vindo indicação de endereço, expeça-se mandado de penhora/
avaliação/remoção do veículo, depositando-se o bem em mãos do 
exequente (art. 840, inciso II, §1º, CPC), salvo se o exequente indi-
car o executado como depositário.
5- Fica a parte exequente desde já intimada de que decorrido o 
prazo, caso se mantenha inerte, o processo será suspenso por 1 
ano, cujo decurso ocorrerá em arquivo, iniciando-se, após o decur-
so do prazo para suspensão, o prazo da prescrição intercorrente 
(art. 921, § 4º, do CPC), salvo se for requerido o desarquivamento 
e prosseguimento da execução à vista de localização de bens pe-
nhoráveis em nome da parte executada (art. 921, §3º, CPC).
Ariquemes sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 10:28 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz (a) de Direito

Ariquemes - 1ª Vara Cível 
7003300-26.2018.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciá-
rio, Restabelecimento, Conversão
Valor da causa: R$ 11.448,00 (onze mil, quatrocentos e quarenta 
e oito reais)
Parte autora: ANDREIA DOS SANTOS MOULAIS, LINHA C-54, 
LOTE 06 GLEBA 16 ZONA RURAL - 76870-000 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA

ADVOGADO DO AUTOR: VINICIUS VECCHI DE CARVALHO 
FERREIRA OAB nº RO4466, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO-
CIAL, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔ-
NIA, SEM ENDEREÇO
Vistos e examinados.
Trata-se de ação previdenciária ajuizada por ANDREIA DOS SAN-
TOS MOULAIS em desfavor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL – INSS.
A autora aduziu que é segurada da previdência social e que foi 
acometida por incapacidade laborativa. Alegou que recebeu admi-
nistrativamente auxílio-doença, porém a parte ré lhe negou a pror-
rogação do benefício ao argumento de que está capacitada para o 
labor. Em razão disso, ajuizou a presente ação requerendo a tutela 
antecipada para restabelecimento do benefício de auxílio-doença 
e a procedência do pedido para reconhecer seu direito ao rece-
bimento de benefício com base na invalidez. Juntou documentos.
Concedida a gratuidade de justiça, mas indeferido o pedido de tu-
tela antecipada no ID 20586176.
Citado, o requerido apresentou contestação no ID 20717496, re-
batendo os argumentos do autor. Disse que o requerente não pre-
enche os requisitos para benefício com base na invalidez. Assim, 
requereu a improcedência da ação, juntando documentos.
A parte autora apresentou réplica no ID 21599878.
Oportunizada a especificação de provas (ID 21872014 e 
21872015), a parte autora requereu a realização de petícia médica 
(ID 22120890) e o requerido quedou silente.
Decisão saneadora no ID 24855784, deferindo a produção de pro-
va pericial e juntada de novos documentos.
Realizada perícia no ID 28067067.
Oportunizada a manifestação sobre o laudo pericial (ID 28067076 
e 28067077), a parte autora concordou com o resultado (ID 
28797959). Por sua vez, o requerido apresentou proposta de acor-
do no ID 29328815, sendo rejeitada a proposta pela parte autora 
que requereou o julgamento do feito ID 29866872.
Vieram conclusos. DECIDO.
Cuida-se de ação previdenciária na qual busca a parte autora o 
restabelecimento do benefício do auxílio-doença e sua conversão 
em aposentadoria por invalidez.
O feito comporta julgamento imediato pois os fatos e questões de 
direito em debate não requerem a produção de outras provas além 
das que já constam dos autos, consoante art. 355, I, do CPC.
Pois bem. Depois de aprofundada análise do conjunto probatório, 
verifica-se a procedência do pedido para o restabelecimento do 
auxílio-doença. Explica-se.
Para concessão do benefício do auxílio-doença exige-se, nos ter-
mos dos artigos 59-63 da Lei n. 8.213/91, a presença dos seguin-
tes requisitos: Incapacidade laborativa total ou parcial e temporária, 
superior a quinze dias; Prova da condição de segurado e sua ma-
nutenção à época do início da incapacidade; Que a doença inca-
pacitante não seja preexistente à filiação do segurado ao RGPS, 
exceto nos casos de progressão e agravamento; e Carência de 
doze contribuições mensais (à exceção de algumas hipóteses).
Por sua vez, a concessão do benefício aposentadoria por invalidez 
reclama, além dos referidos requisitos, que a incapacidade seja 
total e permanente, insuscetível de reabilitação do segurado para 
atividade diversa que lhe garanta a sobrevivência, para a conces-
são de auxílio-doença, conforme dispõem os artigos 42-47 da Lei 
n. 8.213/91.
Consequentemente, o deferimento do pedido é condicionado à de-
monstração do preenchimento dos requisitos integralmente e sem 
ressalvas. Na ausência de qualquer deles, o pleito deve ser inde-
ferido.
In casu, o autor conseguiu demonstrar os requisitos necessários à 
manutenção do auxílio-doença.É incontroverso nos autos a qua-
lidade de segurada e a carência na data do requerimento admi-
nistrativo de ID 17045477, p. 1, realizado em 27.11.2017, pois o 
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Extrato Previdenciário do CNIS (ID 20717511, p. 2) indica que a 
requerente manteve vínculo de emprego de 2011 a 2015, e porque 
recebeu auxílio-doença previdenciário de 2015 a 2018. Isso de-
monstra que os requisitos foram cumpridos pela previsão contida 
no art. 15, I, da Lei n. 8.213/91.Tanto é assim, que a parte autora 
gozou do benefício do auxílio-doença de 05.10.2015 a 03.01.2018 
(ID 20717511 p. 3), que foi cessado tendo em vista a perícia ad-
ministrativa em que o resultado foi a inexistência de incapacidade 
laborativa, sendo este o único fundamento para o não deferimento 
do benefício (ID 17045477).
Ocorre que a parte autora apresentou laudos médicos afirman-
do persistir a incapacidade laborativa, apontando como ilegal a 
cessação do benefício pelo INSS.Diante dessa controvérsia, foi 
determinada a realização da perícia judicial, a qual se efetivou 
no dia 25.03.2019, conforme ID 28067067. E, atinente à inca-
pacidade, o laudo pericial apresentou conclusão nos seguintes 
termos:Portadora de HIV, em tratamento e acompanhamento em 
uso de medicação; Esteve incapacitada quando acometida de in-
fecção oportunista 06/2015. Realizou tratamento e mantem-se clini-
camente estável. Em documentos médicos apresentados há diag-
nóstico de epilepsia sequela de neurocisticercose e cirurgia, em 
uso de medicação contínua, no entanto mantém crises mesmo em 
altas doses da medicação.Há incapacidade ao labor de forma total 
e temporária devido crise convulsiva não responsiva ao tratamento. 
Reavaliar em 24 meses, período em que deverá realizar manejo 
clínico das crises.Nesse trilhar, atentando-se para os documentos 
médicos que instruem o pedido inicial e o laudo pericial produzido 
durante a fase instrutória, julga-se demonstrado de forma segura 
que a parte autora preencheu o requisito da incapacidade para o 
labor e que equivocada foi a decisão administrativa que não prorro-
gou o benefício.Em tempo, destaca-se que não merece guarida a 
alegação da parte ré sobre o laudo pericial, pois teve oportunidade 
de constituir assistente técnico e não o fez, razão pela qual os argu-
mentos não podem pôr em dúvida a conclusão pericial.
Consequentemente, o requerente faz jus ao auxílio-doença, em ra-
zão da comprovação dos requisitos legais exigidos para a conces-
são do referido benefício, desde a cessação indevida, 20.02.2018 
(ID 17045477), e pelo prazo de 24 meses a contas do laudo pericial, 
posto que razoável para restabelecimento da saúde do requerente.
Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido veiculado por AN-
DREIA DOS SANTOS MOULAIS em face do INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO SOCIAL, e por essa razão:a) CONDENO 
o INSS a restabelecer o beneficio do auxílio-doença em favor do 
autor, pelo prazo de 24 meses a contar da data do laudo pericial 
(09.06.2019);b) CONDENO o INSS ao pagamento das parcelas 
vencidas desde data da cessação indevida (20.02.2018), devendo 
incidir correção monetária e juros de mora nos termos do manual 
de orientação de procedimentos para os cálculos na Justiça Fede-
ral.
c) Isento de custas. Ante a sucumbência CONDENO a autarquia ao 
pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte autora, 
fixados em 10% do valor total das parcelas vencidas até a presente 
data, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.
d) Decisão não sujeita ao reexame necessário (CPC, art. 496, § 3º, 
I).e) Via de consequência, declaro extinto o feito com resolução do 
mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
f) Com o trânsito em julgado, intimem-se às partes para iniciar a 
fase de execução (CPC, art. 534). Decorrido o prazo e nada sendo 
requerido pela parte interessada, arquivem-se.
P. R. I. C.
Ariquemes sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 10:21 .
{{orgao_julgador.juiz}} 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo n.: 7014581-76.2018.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Fornecimento de Medicamentos
Valor da causa: R$ 77.455,92 ()
Parte autora: ELINEIA DE MIRANDA COSTA, RUA CECÍLIA MEI-
RELES 3890 SETOR 06 - 76873-632 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔ-
NIA, RUA CECÍLIA MEIRELES 3890 SETOR 06 - 76873-632 - ARI-
QUEMES - RONDÔNIA
Parte requerida: ESTADO DE RONDÔNIA, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DE RONDÔNIA, SEM ENDEREÇO
Vistos e examinados.
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por ELINEIA DE 
MIRANDA em face do ESTADO DE RONDÔNIA. 
A requerente narrou ser portadora de Oligodendroglioma Anaplá-
sico grau 3, CID 10 C71, o que acarretou a necessidade do medi-
camento TEMODAL (temozolomida). Alegou que o referido medi-
camento é indispensável para seu tratamento, para o controle da 
doença que lhe acomete, reduzindo os riscos de progressão e de 
óbito. Assim, postulou que o requerido lhe forneça, inclusive em 
caráter liminar, TEMODAL (temozolomida) para o tratamento de 
seu quadro patológico. Juntou documentos.
Deferido o pedido de tutela provisória de urgência no ID 23057200.
O requerido apresentou contestação no ID 23465188. Preliminar-
mente, arguiu sua ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, alegou 
a ausência de demonstração de ineficácia das alternativas tera-
pêuticas oferecidas pelo SUS e da refratariedade. Ressaltou que o 
fármaco pleiteado não está padronizado na Portaria n. 1.554/2013 
e que não há nos autos a demonstração clara e precisa de que a 
política pública prevista no SUS para enfrentamento da moléstia 
manifestada é ineficiente. Disse que a competência expressa é da 
União para dispensação de medicamento de alto custo, como o 
caso dos autos. Assim, requereu a improcedência da ação, juntan-
do documentos.
Agravo de instrumento pelo demandado no ID 23480860, o qual 
obteve efeito suspensivo da decisão agravada (ID 23963465).
Oportunizada a especificação de provas (ID 24140554), a parte au-
tora pleiteou o prosseguimento do feito (ID 24175114) e o deman-
dado postulou a realização de perícia (ID 24310867).
Decisão saneadora no ID 25262886, deferindo a produção de pro-
va pericial ao réu.
Realizada perícia no ID 27685349, a parte autora concordou com o 
laudo no ID 28368067, enquanto a parte ré apresentou discordân-
cia com o resultado, com base em protocolo do Ministério da Saúde 
(ID 28507270).
Agravo de instrumento provido no ID 29375242.
A parte autora informou a cura do tumor e perda do interesse pro-
cessual no ID 31398233.
É o relatório. DECIDO.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer para que o requerido for-
neça o medicamento TEMODAL (temozolomida), ante sua inexis-
tência na rede pública de saúde.
Pois bem. De proêmio, defiro os benefícios da gratuidade da justiça 
à requerente, uma vez que a declaração de pobreza (ID 22916533, 
p. 7) goza de presunção iuris tantum (art. 99, § 3º, do CPC) e por-
que não houve a constatação de prova em sentido contrário capaz 
de elidir a veracidade da afirmação.
Ainda em sede de preliminar, verifico caber o reconhecimento 
da perda de objeto neste momento, evitando-se delongas des-
necessárias no processo. Explico.Realizada perícia médica no 
ID 27685349, o laudo pericial apresentou respostas aos quesitos 
indicando a necessidade da autora se submeter à quimioterapia 
com temozolomida, ressaltando a inexistência de medicamentos 
substitutos, bem como abordando a questão da eficiência do referi-
do tratamento.Ocorre que no ID 31398233 a parte autora informou 
que “houve a cura do tumor cerebral”, razão pela qual não mais faz 
necessária a utilização da temozolomida postulada na inicial.
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Nesse contexto, o prosseguimento do processo não trará qualquer 
efeito prático material às partes, considerando a desnecessidade 
do medicamento. Eis que os fatos posteriores à propositura da de-
manda ensejaram o exaurimento da utilidade e da necessidade de 
deflagração e utilização da atividade jurisdicional. 
Em razão disso, a ação passou a carecer de uma das condições 
exigidas por lei para o seu exercício, o interesse de agir. Nesse 
mesmo sentido, a jurisprudência:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRI-
GAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTOS. TRATAMENTO ENCER-
RADO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 462 DO CPC. PERDA SUPER-
VENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PROCESSO EXTINTO, 
SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. 
Por força do art. 462 do CPC, se depois da propositura da ação 
algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir 
no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, 
de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a 
sentença. Assim, se pericialmente apurado junto à autora, antes 
mesmo da prolação da sentença, que houve a interrupção do trata-
mento com o medicamento postulado e concedido em antecipação 
de tutela, configurada resta a perda superveniente do interesse de 
agir, pela ausência da necessidade e da própria utilidade do provi-
mento jurisdicional perseguido. (TJMG, Ap Cível/Reex Necessário 
1.0024.06.990714-5/001, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques, 7ª 
Câmara Cível, julgamento em 17/12/2013, publicação da súmula 
em 19/12/2013)
Convém salientar que as condições da ação são, usualmente, afe-
ridas no momento do ajuizamento da demanda, todavia, é inegável 
que alterações nas circunstâncias fáticas ou jurídicas referentes 
às questões debatidas no processo podem afetá-lo supervenien-
temente. 
Destarte, deve ser decretada a carência da ação em relação ao 
pedido de obrigação de fazer formulado nos presentes autos, com 
consequente extinção do feito sem resolução do mérito.
Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do méri-
to, com fundamento no art. 485, VI, § 3º, do CPC, tendo em vista 
a ocorrência de causa superveniente da perda de objeto da ação.
CONDENO a parte autora ao pagamento das custas, despesas 
processuais e honorários de sucumbência que arbitro em 10% do 
valor da causa, permanecendo suspensa a exigibilidade enquanto 
perdurar a condição de hipossuficiente, nos termos do art. 98, § 3º, 
do CPC. 
Operado o trânsito em julgado, com a confirmação da sentença, 
arquivem-se os autos, atendidas as formalidades legais.
P. R. I. C.
Ariquemes sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 10:21 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7014762-43.2019.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenci-
ário
Valor da causa: R$ 10.408,00 (dez mil, quatrocentos e oito reais)
Parte autora: VILMA LUCIA DAS DORES BONFIM, RUA MIRAN-
TE DA SERRA 1575 COQUEIRAL - 76875-768 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: SIDNEI RIBEIRO DE CAMPOS OAB nº 
RO5355, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: I. -. I. N. D. S. S., AVENIDA JUSCELINO KUBITS-
CHEK 2375, - DE 2025 A 2715 - LADO ÍMPAR SETOR INSTITU-
CIONAL - 76872-853 - ARIQUEMES - RONDÔNIA

ADVOGADO DO RÉU: 
Vistos e examinados.
VILMA LUCIA DAS DORES BONFIM ajuizou a presente ação pre-
videnciária para concessão de auxílio doença em desfavor do Ins-
tituto Nacional de Seguro Social INSS.
Após, vieram os autos conclusos. 
É o relatório. Decido. 
A autora busca concessão do benefício de auxílio doença, sob o 
argumento de que satisfaz os requisitos exigidos por lei para obten-
ção do referido benefício.
Antes, porém, é mister analisar a presença das condições da ação 
e pressupostos processuais que autorizam a existência e validade 
da relação jurídico-processual. Trata-se de matéria de ordem pú-
blica, podendo ser conhecida em qualquer fase processual ou grau 
de jurisdição.
O pedido é possível porque estribado na Lei de Benefícios. Toda-
via, a parte autora é carecedora do direito de ação porque o espe-
lho de indeferimento administrativo do INSS referente ao benefício 
pleiteado é datado de setembro/2018, ou seja, representa situação 
de incapacidade analisada administrativamente há mais de um 
ano, o que é ineficiente para a espécie de benefício pleiteado, pois 
não reflete o atual estado de saúde/incapacidade da autora que fa-
talmente sofreu alterações, após o lapso temporal de um ano, não 
havendo análise do INSS acerca de seu estado atual, já que a ação 
somente foi ajuizada em outubro do corrente ano. Desta forma, não 
há que se cogitar em pretensão resistida, carecendo parte autora 
de interesse de agir por ausência de resistência oferecida pelo re-
querida acerca de seu atual estado de saúde.
Registre-se que incumbe ao autor, por ocasião do ajuizamento da 
ação instruí-la com os documentos considerados essenciais, sen-
do que na hipótese, segundo posicionamento firmado pelo STF, 
o indeferimento administrativo, contemporâneo ao ajuizamento da 
ação, constitui documento essencial de que deveria a autora ter se 
desincumbido de providenciar antes do ajuizamento da ação, não 
permitindo a emenda à inicial.
Para Carnelutti “lide é um conflito de interesses qualificado por uma 
pretensão resistida.” O  PODER JUDICIÁRIO tem como função tí-
pica a solução de lides e a CF/88 dispõe que a lei não excluirá 
da apreciação do  PODER JUDICIÁRIO lesão ou ameaça a direito 
(inc. XXXV). Ora, trata-se de um direito constitucional que garante 
que todos os cidadãos podem levar suas pretensões ao  PODER 
JUDICIÁRIO. Porém, esse direito de acesso à Justiça não pode ser 
confundido com a ação em si.
O direito de ação é abstrato e para ser exercido está condicionado 
ao interesse de agir e à legitimidade da parte.
Luiz Guilherme Marinoni com maestria, em sua obra Teoria Geral 
do Processo, RT, p. 169, citando Liebman, define a condição INTE-
RESSE DE AGIR da seguinte forma:
“É um interesse processual, secundário e instrumental com relação 
ao interesse substancial primário; tem por objeto o provimento que 
se pede ao juiz como meio para obter a satisfação de um interesse 
primário lesado pelo comportamento da parte contrária, ou, mais 
genericamente, pela situação de fato objetivamente existente.” (gri-
fo meu)
Denota-se que o interesse de agir está atrelado à necessidade da 
parte autora em obter, através do processo, a proteção do inte-
resse substancial, pressupondo a lesão desse interesse pela parte 
contrária. Caso contrário, seria inútil movimentar a máquina judi-
ciária para analisar o pretendido interesse, na hipótese fática de 
inexistência de lesão.
No caso em tela, a autora não trouxe à baila documento hábil para 
demonstrar seu interesse processual. Por este prisma, pode-se 
concluir que realmente não houve resistência (negativa) por parte 
do requerido, inexistindo, por conseguinte, o suposto conflito noti-
ciado na inicial. Por tais motivos, conclui-se que a parte autora é 
carecedora do direito de ação, pois ausente a condição consistente 
no interesse de agir, consoante o contemporâneo posicionamen-
to firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 



885DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

631.240/MG.Assim, sendo a autora carecedora da ação por falta 
de interesse de agir, o indeferimento da inicial é medida que se 
impõe, nos termos do art. 330, inciso III, do CPC.Posto isto, IN-
DEFIRO A INICIAL e por conseguinte declaro extinto o feito, sem 
resolução do mérito, com fundamento no art. 330, inciso III c/c o art. 
485, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem hono-
rários, vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, cujo 
benefício concedo neste ato.P. R. I. Homologo de plano eventual 
pedido de renúncia ao prazo recursal.
Aguarde-se em arquivo o decurso do prazo recursal.
Ariquemes sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 10:28 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7007123-42.2017.8.22.0002
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Duplicata
Valor da causa: R$ 8.022,91 (oito mil, vinte e dois reais e noventa 
e um centavos)
Parte autora: CATANEO COMERCIO DE MATERIAIS PARA 
CONSTRUCAO LTDA, AVENIDA JAMARI 2128, - DE 1930 A 2246 
- LADO PAR ÁREAS ESPECIAIS 01 - 76870-003 - ARIQUEMES 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: SANDRA REGINA DA COSTA 
OAB nº RO7926, SEM ENDEREÇO, LUUIZ ANTONIO PREVIATTI 
OAB nº RO213, AVENIDA TABAPOÃ 2644, - DE 2860 A 3148 - 
LADO PAR SETOR 03 - 76870-486 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Parte requerida: DELMA PATRICIA DE PAULA, RUA ARIQUEMES 
1754 SETOR 03 - 76889-000 - CACAULÂNDIA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Vistos.
Considerando a petição de ID 32669451, requerendo a inclusão 
de Débora Aparecida de Paula no pólo passivo, como devedora 
solidária, fica a parte autora intimada para, no prazo de 03 dias, 
acostar o termo de acordo subscrito pela requerida Delma Patricia 
de Paula.
Ariquemes sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 10:29 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
7014336-31.2019.8.22.0002
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Alimentos
Valor da causa: R$ 914,30 (novecentos e quatorze reais e trinta 
centavos)
Parte autora: MARIA EDUARDA OLIVEIRA LOURENCO, RUA LA-
JES 4369 SETOR 09 - 76876-340 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA, RUA LAJES 4369 SETOR 09 - 76876-340 - ARIQUE-
MES - RONDÔNIA
Parte requerida: CLEYDIOMAR TIAGO LOURENÇO, RUA MARIO 
QUINTANA 3731, - DE 2240 A 2490 - LADO PAR SETOR 11 - 
76870-000 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Vistos e examinados.A parte exequente informou que recebeu in-
tegralmente os valores executados neste feito, sendo de rigor a 
extinção do feito, face a satisfação integral do crédito.Posto isso 
e com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 
declaro extinta a execução ante o pagamento do débito.

Ante a preclusão lógica (art. 1.000, do CPC), a presente decisão 
transita em julgado nesta data. 
Sem custas, nos termos do artigo 8º, inciso I da Lei 3.896/2016. 
Sem honorários. 
Libere-se eventual penhora/bloqueio/restrição existente nos autos.
Havendo mandado de prisão cadastrado junto ao BNMP, proceda-
-se a baixa.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Observadas as formalidades legais, arquivem-se.
Ariquemes sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 10:29 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7007246-06.2018.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Auxílio-Doença Previdenciário
Valor da causa: R$ 11.448,00 (onze mil, quatrocentos e quarenta 
e oito reais)
Parte autora: DONIZETE FERREIRA ALVES, ÁREA RURAL LOTE 
PST 118, BR 421, LINHA C 75, ÁREA RURAL DE ARIQUEMES - 
76878-899 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: LUCAS ANTUNES GOMES OAB nº 
RO9318, AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 2302, - DE 2240 A 
2490 - LADO PAR SETOR 04 - 76873-500 - ARIQUEMES - RON-
DÔNIA
Parte requerida: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO-
CIAL, RUA JOSÉ DE ALENCAR CENTRO - 76801-036 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔ-
NIA, RUA JOSÉ DE ALENCAR CENTRO - 76801-036 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
Vistos e examinados.
Trata-se de ação previdenciária ajuizada por DONIZETE FERREI-
RA ALVES em desfavor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL – INSS.
O autor aduziu que é segurado empregado e que foi acometido por 
incapacidade laborativa. Alegou que requereu administrativamente 
auxílio-doença, porém, a parte ré lhe negou o benefício ao argu-
mento de que não possui qualidade de segurado. Em razão disso, 
ajuizou a presente ação postulando tutela provisória de urgência e 
requerendo benefício previdenciário com base na invalidez. Juntou 
documentos.
Concedida a gratuidade da justiça e deferido o pedido de tutela 
provisória de urgência no ID 21592654.
A parte requerida rebateu as alegações da parte autora na contes-
tação de ID 21931398, aduzindo que não preenche os requisitos 
para qualquer dos benefícios com base na invalidez. Ao final pediu 
a improcedência dos pedidos.
A parte autora não apresentou réplica, mas especificou provas no 
ID 22829035.
Decisão saneadora no ID 24626270, deferindo a produção de pro-
va testemunhal, pericial e juntada de novos documentos.
Realizada perícia médica no ID 29132385, o demandado reiterou o 
pedido de improcedência no ID 29820643, enquanto a autora dei-
xou transcorrer in albis o prazo de manifestação quanto ao laudo.
É o relatório. DECIDO.
Cuida-se de ação previdenciária na qual busca a parte objetiva re-
ceber benefício com base na invalidez.
O feito comporta julgamento imediato pois os fatos e questões de 
direito em debate não requerem a produção de outras provas além 
das que já constam dos autos, consoante art. 355, I, do CPC.
Pois bem. Após detida análise, verifica-se que é o caso de proce-
dência da ação. Explica-se.
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Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez de-
pendem, para a sua obtenção, da convergência de três requisitos: 
o primeiro relativo à condição de segurado; o segundo ao cum-
primento do período de carência, quando for o caso, e o terceiro 
expresso na incapacidade total ou parcial e temporária (auxílio-
-doença) ou total e permanente (aposentadoria por invalidez) para 
o trabalho, a teor dos artigos 42-47 e 59-63 da Lei 8.213/91.
In casu, o requerente conseguiu demonstrar os requisitos necessá-
rios ao deferimento do auxílio-doença acidentário.
É incontroverso nos autos a qualidade de segurado e a dispensa da 
carência na data do requerimento administrativo de ID 19023041, 
realizado em 23.01.2018, pois o Extrato Previdenciário do CNIS (ID 
29820645, p. 3) indica que o requerente mantém vínculo de empre-
go desde 12/2017 e no ID 19696955 consta CAT, confirmando a 
dispensa da carência.
Realizada perícia judicial, a qual se efetivou no dia 08.07.2019, 
conforme ID 29132385. E, atinente à incapacidade, o laudo pericial 
apresentou respostas aos quesitos da seguinte forma:
b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da pe-
rícia (com CID): - Dor e instabilidade no joelho esquerdo por lesão 
do ligamento cruzado anterior. CID:M 23.5.
e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? 
Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como 
se reclamou assistência médica e/ou hospitalar:- Sim. Após queda 
de cavalo em janeiro de 2018 com trauma torcional no joelho es-
querdo e lesão do ligamento cruzado anterior e aguardando trata-
mento cirúrgico nos serviços públicos de saúde do Estado.
f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) 
para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifi-
que a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a 
conclusão:- Sim. Laudos médicos, exames realizados e atividades 
desenvolvidas.
g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade 
do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Par-
cial ou total? - Temporária e parcial.
p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento neces-
sários para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições 
de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de ces-
sação da incapacidade)? - 180 (cento e oitenta) dias desde que 
tratado.
Nesse trilhar, atentando-se para os documentos médicos que ins-
truem o pedido inicial e o laudo pericial produzido durante a fase 
instrutória, julga-se demonstrado de forma segura que a parte au-
tora preencheu o requisito da incapacidade para o labor e que equi-
vocada foi a decisão administrativa que não deferiu o benefício.
Corroborando o raciocínio, cita-se a jurisprudência sobre o assunto:
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPA-
CIDADE LABORAL PARCIAL E TEMPORÁRIA. TERMO FINAL. 
1. Quatro são os requisitos para a concessão do benefício em tela: 
(a) qualidade de segurado do requerente; (b) cumprimento da ca-
rência de 12 contribuições mensais; (c) superveniência de moléstia 
incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que 
garanta a subsistência; e (d) caráter temporário da incapacidade. 2. 
O fato de a incapacidade temporária ser total ou parcial para fins de 
concessão do auxílio-doença não interfere na concessão desse be-
nefício, uma vez que, por incapacidade parcial, deve-se entender 
aquela que prejudica o desenvolvimento de alguma das atividades 
laborativas habituais do segurado. 3. Comprovada a incapacidade 
parcial e temporária para o trabalho, é devido o auxílio-doença. 4. 
Deve ser concedido auxílio-doença até a melhora do quadro ou 
eventual reabilitação profissional, não sendo possível fixar o termo 
final do benefício no processo judicial ou um período máximo para 
a cura da moléstia. (TRF4 5008415-78.2018.4.04.9999, TURMA 
REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Relator JORGE ANTONIO 
MAURIQUE, juntado aos autos em 24/09/2018)
Consequentemente, o auxílio-doença é devido desde o requerimen-
to administrativo indeferido, datado de 23.01.2018 (ID 19023041), 
e pelo prazo de 6 meses a contar do laudo (ID 29132385), confor-
me indicado pelo perito.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido veiculado por DONI-
ZETE FERREIRA ALVES em face do INSTITUTO NACIONAL DO 
SEGURO SOCIAL, e por essa razão:
a) RATIFICO a decisão de ID 24626270, tornando definitiva a tutela 
provisória de urgência;
b) CONDENO o INSS a manter o beneficio do auxílio-doença 
pelo prazo de 6 (seis) meses a contar da data do laudo pericial 
(18.07.2019);
c) CONDENO o INSS ao pagamento das parcelas vencidas desde 
data do requerimento administrativo (23.01.2018), devendo inci-
dir correção monetária e juros de mora nos termos do manual de 
orientação de procedimentos para os cálculos na Justiça Federal.
d) Isento de custas. Ante a sucumbência CONDENO a autarquia 
ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da autora, 
fixados em 10% do valor total das parcelas vencidas até a presente 
data, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.
e) Decisão não sujeita ao reexame necessário (CPC, art. 496, § 
3º, I).
f) Via de consequência, declaro extinto o feito com resolução do 
mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
g) Operado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, atendidas 
as formalidades legais.
P. R. I. C.
Ariquemes sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 10:21 .
{{orgao_julgador.juiz}} 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7011375-54.2018.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenci-
ário
Valor da causa: R$ 11.448,00 (onze mil, quatrocentos e quarenta 
e oito reais)
Parte autora: ISABEL FRANCISCO NUNES PEREIRA, CHÁCARA 
JACAMIN 4008, ZONA RURAL LINHA C-14 - 76864-000 - CUJU-
BIM - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: RAFAEL BURG OAB nº RO4304, SEM 
ENDEREÇO
Parte requerida: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO-
CIAL, RUA JÚLIO DE CASTILHO 500, - DE 366/367 A 657/658 
CENTRO - 76801-130 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM RON-
DÔNIA, RUA JÚLIO DE CASTILHO 500, - DE 366/367 A 657/658 
CENTRO - 76801-130 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Vistos e examinados.
Trata-se de ação previdenciária ajuizada por ISABEL FRANCISCO 
NUNES PEREIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGU-
RO SOCIAL – INSS.
A parte autora aduziu que é segurada e foi acometida de incapa-
cidade laborativa. Informou que requereu auxílio-doença adminis-
trativamente, mas teve seu pedido indeferido de forma errônea. 
Assim, requereu a procedência do pedido para reconhecer seu 
direito ao recebimento do benefício com base na invalidez. Juntou 
documentos.
Deferida a gratuidade de justiça no ID 21266774.
O réu apresentou contestação no ID 21411611, rebatendo as ale-
gações da parte autora, requerendo a improcedência do pedido e 
juntou documentos.
Réplica apresentada no ID 22377834 impugnando as alegações 
do requerido, reforçando o pleito inicial e pugnando pela juntada 
de novos laudos.Intimada a parte requerida a especificar provas, 
quedou silente.
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Decisão Saneadora no ID 24913690 deferindo a priva pericial e a 
juntada de novos documentos.
Realizada perícia médica no ID 28079919.
Oportunizada a manifestação (ID 28079932 e 28079933), o de-
mandado manifestou sua concordância e requereu a improcedên-
cia da ação no ID 28712982, por sua vez o requerente reforçou o 
pedido inicial no ID 28829746.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. DECIDO.
Cuida-se de ação em que a parte autora pleiteia a concessão do 
benefício previdenciário com base na invalidez.
O feito comporta julgamento imediato, pois os fatos e questões de 
direito em debate não requerem a produção de outras provas além 
das que já constam dos autos, consoante art. 355, I, do CPC.
Pois bem. Após detida análise, verifica-se que é o caso de impro-
cedência da ação. Explica-se.
Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez de-
pendem, para a sua obtenção, da convergência de três requisitos: 
o primeiro relativo à condição de segurado; o segundo ao cum-
primento do período de carência, quando for o caso, e o terceiro 
expresso na incapacidade total ou parcial e temporária (auxílio-
-doença) ou total e permanente (aposentadoria por invalidez) para 
o trabalho, a teor dos artigos 42-47 e 59-63 da Lei 8.213/91.
In casu, contudo, a autora conseguiu demonstrar o preenchimento 
parcial das condições legais.
É incontroverso nos autos a qualidade de segurada e a carência, 
visto que a CTPS obreira (ID 21170918) e o Extrato Previdenciário 
do CNIS (ID 21170932) informam que na data do requerimento ad-
ministrativo, 23.04.2018 (ID 21170982), a autora recebeu benefício 
previdenciário até 10.03.2018.
Nesse contexto, a divergência da lide fica limitada à invalidez. Eis 
que a decisão administrativa (ID 21170982) não reconheceu a in-
capacidade, embora a autora tenha laudo médico indicando o con-
trário (ID 21170926).
Diante dessa controvérsia, foi determinada a realização da pe-
rícia judicial, a qual se efetivou no dia 25.03.2019, conforme ID 
28079919. E, atinente à incapacidade, o laudo pericial apresentou 
a seguinte conclusão:
Discussão.
Portadora de transtorno afetivo bipolar, de acordo com os docu-
mentos apresentados. No momento em uso de medicação e sinto-
mas controlados. Ausência de sintomas psicóticos ou depressivos. 
Apta ao labor como doméstica.
Conclusão.
Considerando-se o exame médico pericial realizado, Concluiu-se 
que: Não há incapacidade ao labor atual.
Ou seja, o perito explicita os elementos que levam à conclusão de 
que não há enquadramento ao critério da invalidez.
Destarte, como a parte autora demonstrou o preenchimento parcial 
dos requisitos necessários à concessão de benefício com base na 
invalidez, o feito deve ser julgado improcedente.
Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido ajuizado por ISA-
BEL FRANCISCO NUNES PEREIRA em face do INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO SOCIAL, extinguindo o feito com resolução 
de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e honorários 
de sucumbência, que arbitro em 10% do valor da causa, permane-
cendo suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a condição de 
hipossuficiente da parte, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.
Operado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos atendidas as 
formalidades legais.P. R. I. C.
Ariquemes sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 10:21 .
{{orgao_julgador.juiz}} 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL

Processo n.: 7010449-73.2018.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Auxílio-Doença Previdenciário
Valor da causa: R$ 11.638,66 (onze mil, seiscentos e trinta e oito 
reais e sessenta e seis centavos)
Parte autora: ADEMAR ANTUNES TRISTAO, RUA COSME MAR-
TINS 5454 NOVA UNIÃO 01 - 76875-678 - ARIQUEMES - RON-
DÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ANDREA GODOY OAB nº RO9913, 
AVENIDA RIO MADEIRA 5064, BL 04 AP 104 NOVA ESPERAN-
ÇA - 76821-510 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Parte requerida: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO-
CIAL, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔ-
NIA, SEM ENDEREÇO
Vistos e examinados.
Trata-se de ação ajuizada por ADEMAR ANTUNES TRISTAO em 
desfavor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. 
O autor aduziu ser contribuinte individual e que foi acometido por 
incapacidade laborativa. Alegou que recebeu administrativamente 
auxílio-doença, porém a parte ré lhe negou a prorrogação ante o 
decurso do prazo para preenchimento de informações por seu mé-
dico assitente, visto que não possua condições de contratar médico 
assistente. Em razão disso, ajuizou a presente ação pleiteando tu-
tela provisória de urgência e requerendo a procedência do pedido 
para restabelecer o auxílio-doença e convertê-lo em aposentadoria 
por invalidez. Juntou documentos.
Deferidos os pedidos de tutela provisória de urgência e gratuidade 
da justiça no ID 21255786.
Contestação no ID 23570102, alegando o demandado que não 
restou comprovada a incapacidade por perícia oficial e requereu a 
improcedência da ação.
Réplica no ID 23812263, reiterando o pedido inicial e requerendo 
perícia médica.
Oportunizada a especificação de provas (ID 23579005), o requeri-
do quedou silente.
Decisão Saneadora no ID 26563019, deferindo a produção de pro-
va testemunhal, pericial e juntada de novos documentos.
Realizada perícia médica no ID 28363114 e oportunizada a mani-
festação (ID 28363127), o requerente concordou com o laudo no 
ID 28405205, enquanto o requerido não apresentou manifestação.
É o relatório. DECIDO. 
Cuida-se de ação previdenciária na qual busca a parte autora o 
restabelecimento do benefício previdenciário com base na invali-
dez e sua conversão em aposentadoria por invalidez.
O julgamento antecipado da lide é inevitável, eis que os fatos e 
questões de direito em debate não requerem a produção de outras 
provas além das que já constam dos autos, consoante dispõe o art. 
355, I, do CPC.
Pois bem. Após detida análise, verifica-se que é o caso de proce-
dência da ação. Explica-se.
Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez de-
pendem, para a sua obtenção, da convergência de três requisitos: 
o primeiro relativo à condição de segurado; o segundo ao cum-
primento do período de carência, quando for o caso, e o terceiro 
expresso na incapacidade total ou parcial e temporária (auxílio-
-doença) ou total e permanente (aposentadoria por invalidez) para 
o trabalho, a teor dos artigos 42-47 e 59-63 da Lei 8.213/91.
In casu, a parte autora conseguiu demonstrar todos os requisitos 
necessários para os benefícios postulados.
É incontroverso nos autos a qualidade de segurado e a carência, 
visto que o Extrato Previdenciário do CNIS (ID 20662834) testifi-
ca vínculo empregatício até o 11/2012 e contribuição individual no 
período 07/2014 a 12/2015, sendo certo que tal fato tornou o autor 
apto ao recebimento de benefício previdenciário. Eis que recebeu 
auxílio-doença de 08/07/2015 a 05/10/2017 (ID 20662834, p. 13), 
o qual foi cessado tendo em vista a ausência de preenchimento 
de informações pelo médico assistente.Logo, o ponto controver-
tido ficou restrito à inaptidão para o trabalho, tendo em vista que 
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o autor apresentou laudo médico (ID 20662844, p. 3) indicando a 
manutenção da incapacidade laborativa.Diante dessa controvérsia 
quanto à incapacidade, foi determinada a realização da perícia ju-
dicial, a qual se efetivou no dia 17.06.2019, conforme ID 28363114. 
E, atinente à incapacidade, o laudo pericial apresentou respostas 
aos quesitos da seguinte forma:
2. Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da pe-
rícia (com CID). Deficiência Visual por cegueira do olho direito e 
visão subnormal do olho esquerdo CID H54.1, por sequelas de 
Miopia Degenerativa CID H44.2, Descolamento de retina H33.0 e 
Glaucoma Secundário CID H40.5 em ambos os olhos.
6. Doença/moléstia ou lesão torna o periciando incapacitado para 
o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a 
resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a con-
clusão. Sim, a deficiência visual do periciando é grave e o mesmo 
não consegue mais realizar nem mesmo as atividades habituais, 
necessitando de acompanhante. Além de apresentar cegueira do 
olho direito e visão subnormal do olho esquerdo, apresenta grave 
perda da visão de contraste, da visão no escuro, e constrição de 
campo visual, devido ao glaucoma avançado (escavação total OD 
e 0,9 OE) e fotocoagulação da retina desde a periferia até o polo 
posterior.7. Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a inca-
pacidade do periciando é de natureza permanente ou temporária? 
Parcial ou total? Permanente e total.16. É possível estimar qual o 
tempo e o eventual tratamento necessário para que o periciando se 
recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou ati-
vidade habitual (data de cessação da incapacidade)? Não. Trata-se 
de perda irreversível da visão, o tratamento é apenas para evitar 
a progressão do glaucoma, mas não há possibilidade de melhora.
Assim, atentando-se para os documentos médicos que instruem o 
pedido inicial e o laudo pericial produzido durante a fase instrutória, 
julga-se demonstrado de forma segura que a parte autora preen-
che o requisito da incapacidade para o labor, faz jus ao auxílio-
-doença desde a cessação indevida, 05.10.2017 (ID 20662834);
Restando demonstrado que a incapacidade do requerente é total e 
permanente, em virtude da perícia realizada e das demais provas 
existentes nos autos, faz jus o autor à conversão do auxílio-doença 
em aposentadoria por invalidez, desde a data do laudo pericial de 
ID 28363114 (17.06.2019).
Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido veiculado por ADE-
MAR ANTUNES TRISTAO em face do INSTITUTO NACIONAL DO 
SEGURO SOCIAL e, por essa razão:
a) CONDENO o INSS a converter o benefício do auxílio-doença 
ativo no nome do requerente, em razão da tutela provisória, em 
aposentadoria por invalidez;
b) MODIFICO a tutela provisória de urgência concedida no ID 
21255786, para que o INSS implemente em caráter antecipatório o 
benefício da aposentadoria por invalidez em favor do autor;
c) CONDENO o INSS a pagar as parcelas vencidas, desde a data 
da cessação indevida (05.10.2017), devendo incidir correção mo-
netária e juros de mora nos termos do Manual de orientação de 
procedimentos para os cálculos na Justiça Federal.
d) Isento de custas. Ante a sucumbência, CONDENO a autarquia 
ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte au-
tora, fixados em 10% do valor total das parcelas vencidas até a 
presente data, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.
e) Via de consequência, declaro extinto o feito com resolução do 
mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
f) Decisão não sujeita ao reexame necessário (CPC, art. 496, § 3º, 
I).
g) Operado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, atendidas 
as formalidades legais.
P. R. I. C.
Ariquemes, sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 10:21 .
{{orgao_julgador.juiz}} 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7014692-26.2019.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenci-
ário
Valor da causa: R$ 11.976,00 (onze mil, novecentos e setenta e 
seis reais)
Parte autora: ISAMARA CANDIDA DE LIMA, LOTE 90 S/N, ZONA 
RURAL LINHA B-90, GLEBA 05 - 76864-000 - CUJUBIM - RON-
DÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: RAFAEL BURG OAB nº RO4304, SEM 
ENDEREÇO
Parte requerida: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL, AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 2375, - DE 2717 
A 2853 - LADO ÍMPAR SETOR INSTITUCIONAL - 76872-847 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM RON-
DÔNIA, AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 2375, - DE 2717 A 
2853 - LADO ÍMPAR SETOR INSTITUCIONAL - 76872-847 - ARI-
QUEMES - RONDÔNIA
Vistos e examinados.
ISAMARA CANDIDA DE LIMA ajuizou a presente ação previden-
ciária para concessão de auxílio doença em desfavor do Instituto 
Nacional de Seguro Social INSS.
Após, vieram os autos conclusos. 
É o relatório. Decido. 
A autora busca concessão do benefício de auxílio doença, sob o 
argumento de que satisfaz os requisitos exigidos por lei para obten-
ção do referido benefício.
Antes, porém, é mister analisar a presença das condições da ação 
e pressupostos processuais que autorizam a existência e validade 
da relação jurídico-processual. Trata-se de matéria de ordem pú-
blica, podendo ser conhecida em qualquer fase processual ou grau 
de jurisdição.
O pedido é possível porque estribado na Lei de Benefícios. Toda-
via, a parte autora é carecedora do direito de ação porque o espe-
lho de indeferimento administrativo do INSS referente ao benefício 
pleiteado é datado de novembro/2018, ou seja, representa situação 
de incapacidade analisada administrativamente há um ano, o que 
é ineficiente para a espécie de benefício pleiteado, pois não reflete 
o atual estado de saúde/incapacidade da autora que fatalmente 
sofreu alterações, após o lapso temporal de um ano, não havendo 
análise do INSS acerca de seu estado atual, já que a ação somente 
foi ajuizada em outubro do corrente ano. Desta forma, não há que 
se cogitar em pretensão resistida, carecendo parte autora de inte-
resse de agir por ausência de resistência oferecida pelo requerida 
acerca de seu atual estado de saúde.
Registre-se que incumbe ao autor, por ocasião do ajuizamento da 
ação instruí-la com os documentos considerados essenciais, sen-
do que na hipótese, segundo posicionamento firmado pelo STF, 
o indeferimento administrativo, contemporâneo ao ajuizamento da 
ação, constitui documento essencial de que deveria a autora ter se 
desincumbido de providenciar antes do ajuizamento da ação, não 
permitindo a emenda à inicial.
Para Carnelutti “lide é um conflito de interesses qualificado por uma 
pretensão resistida.” O  PODER JUDICIÁRIO tem como função tí-
pica a solução de lides e a CF/88 dispõe que a lei não excluirá da 
apreciação do 
PODER JUDICIÁRIO lesão ou ameaça a direito (inc. XXXV). Ora, 
trata-se de um direito constitucional que garante que todos os ci-
dadãos podem levar suas pretensões ao  PODER JUDICIÁRIO. 
Porém, esse direito de acesso à Justiça não pode ser confundido 
com a ação em si.
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O direito de ação é abstrato e para ser exercido está condicionado 
ao interesse de agir e à legitimidade da parte.
Luiz Guilherme Marinoni com maestria, em sua obra Teoria Geral 
do Processo, RT, p. 169, citando Liebman, define a condição INTE-
RESSE DE AGIR da seguinte forma:
“É um interesse processual, secundário e instrumental com relação 
ao interesse substancial primário; tem por objeto o provimento que 
se pede ao juiz como meio para obter a satisfação de um interesse 
primário lesado pelo comportamento da parte contrária, ou, mais 
genericamente, pela situação de fato objetivamente existente.” (gri-
fo meu)
Denota-se que o interesse de agir está atrelado à necessidade da 
parte autora em obter, através do processo, a proteção do inte-
resse substancial, pressupondo a lesão desse interesse pela parte 
contrária. Caso contrário, seria inútil movimentar a máquina judi-
ciária para analisar o pretendido interesse, na hipótese fática de 
inexistência de lesão.
No caso em tela, a autora não trouxe à baila documento hábil para 
demonstrar seu interesse processual. Por este prisma, pode-se 
concluir que realmente não houve resistência (negativa) por parte 
do requerido, inexistindo, por conseguinte, o suposto conflito noti-
ciado na inicial. Por tais motivos, conclui-se que a parte autora é 
carecedora do direito de ação, pois ausente a condição consistente 
no interesse de agir, consoante o contemporâneo posicionamen-
to firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 
631.240/MG.
Assim, sendo a autora carecedora da ação por falta de interesse de 
agir, o indeferimento da inicial é medida que se impõe, nos termos 
do art. 330, inciso III, do CPC.
Posto isto, INDEFIRO A INICIAL e por conseguinte declaro extin-
to o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 330, 
inciso III c/c o art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 
custas e sem honorários, vez que a parte autora é beneficiária da 
justiça gratuita, cujo benefício concedo neste ato.
P. R. I. Homologo de plano eventual pedido de renúncia ao prazo 
recursal.
Aguarde-se em arquivo o decurso do prazo recursal.
Ariquemes sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 10:28 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 0002853-65.2015.8.22.0002
Classe: Cumprimento Provisório de Decisão
Assunto: Fixação
Valor da causa: R$ 3.251,88 (três mil, duzentos e cinquenta e um 
reais e oitenta e oito centavos)
Parte autora: P. A. D. S. V., RUA REGISTRO 4865 JARDIM NOVA 
REPÚBLICA - 76870-000 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: BELMIRO ROGERIO DUARTE 
BERMUDES NETO OAB nº RO589, AV TANCREDO NEVES SE-
TOR 03 - 76870-525 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Parte requerida: S. R. V., RUA REGISTRO 4865 JARDIM NOVA 
REPÚBLICA - 76870-000 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: ALEXSANDRO FERRARI HENRI-
QUE DE SOUZA OAB nº SP291923, AMADEU DE QUEIROS 10, 
CASA 2 VILA JOCKEI CLUBE - 11365-110 - SÃO VICENTE - SÃO 
PAULO, RUI ELIZEU DE MATOS PEREIRA OAB nº SP322568, 
AUGUSTO SEVERO 89 PQ SAO VICENTE - 11360-300 - SÃO 
VICENTE - SÃO PAULO
Vistos.As partes entabularam acordo de parcelamento do débito, 
postulando pela suspensão do feito pelo tempo do parcelamento. 
Todavia, tenho que a homologação do acordo entabulado com o 
devido arquivamento do feito, neste caso, não importará em preju-

ízo às partes, posto que caso ocorra o inadimplemento do acordo 
a parte interessada poderá desarquivar o feito, oportunamente, re-
querendo a execução do acordo homologado nos termos do art. 
523 do CPC.Ante o exposto, fica a parte autora intimada para, no 
prazo de 03 dias, manifestar se concorda com a homologação do 
acordo e arquivamento do feito, conforme retromencionado.
Ariquemes sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 10:29 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7007587-32.2018.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenci-
ário
Valor da causa: R$ 11.448,00 (onze mil, quatrocentos e quarenta 
e oito reais)
Parte autora: ROSELY DOS SANTOS COSTA CIOLA, RUA DO LÍ-
RIO 2341, 5 SETOR 04 - 76873-446 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ROMILDO FERNANDES DA SILVA 
OAB nº RO4416, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO-
CIAL, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔ-
NIA, SEM ENDEREÇO
Vistos e examinados.
Trata-se de ação previdenciária ajuizada por ROSELY DOS SAN-
TOS COSTA CIOLA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SE-
GURO SOCIAL – INSS.
A parte autora aduziu que é segurada e foi acometida de incapa-
cidade laborativa. Informou que foi convocada para revisão do be-
nefício por incapacidade, sendo reconhecida a incapacidade labo-
rativa, concedendo o benefício até 14/05/2018. Assim, requereu 
a concessão de tutela provisória de urgência e a procedência do 
pedido para reconhecer seu direito ao recebimento do benefício de 
auxílio-doença. Juntou documentos.
No ID 19464711 foi deferido o pedido de gratuidade da justiça, e a 
tutela provisória de urgência, designando-se perícia prévia.
Realizada perícia médica no ID 28377037.
Oportunizada a manifestação (ID 28377048), o requerente discor-
dou do laudo no ID 29144523.
O réu apresentou contestação no ID 29113777, rebatendo as ale-
gações da parte autora, e juntou documentos. Ao final, requereu a 
improcedência do pedido e a cessação do benefício.
Réplica apresentada no ID 29222041 impugnando as alegações do 
requerido e reforçando o pleito inicial.
Intimadas as partes a especificarem provas, as partes quedaram 
silentes.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. DECIDO.
Cuida-se de ação em que a parte autora pleiteia a concessão do 
benefício previdenciário com base na invalidez.
O feito comporta julgamento imediato, pois os fatos e questões de 
direito em debate não requerem a produção de outras provas além 
das que já constam dos autos, consoante art. 355, I, do CPC.
Pois bem. Após detida análise, verifica-se que é o caso de impro-
cedência da ação. Explica-se.
Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez de-
pendem, para a sua obtenção, da convergência de três requisitos: 
o primeiro relativo à condição de segurado; o segundo ao cum-
primento do período de carência, quando for o caso, e o terceiro 
expresso na incapacidade total ou parcial e temporária (auxílio-
-doença) ou total e permanente (aposentadoria por invalidez) para 
o trabalho, a teor dos artigos 42-47 e 59-63 da Lei 8.213/91.
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In casu, contudo, a autora conseguiu demonstrar o preenchimento 
parcial das condições legais.
É incontroverso nos autos a qualidade de segurada e a carência, 
visto que a CTPS obreira (ID 19217856) e o Extrato Previdenciário 
do CNIS (ID 19217689) informam que na data do perícia revisional, 
14.05.2018 (ID 19217665), a autora recebia benefício previdenciá-
rio desde 25.03.2014.
Nesse contexto, a divergência da lide fica limitada à invalidez. Eis 
que a decisão administrativa (ID 19217665) foi reconhecida a in-
capacidade somente até 14.05.2018, embora a autora tenha laudo 
médico indicando o contrário (ID 19217697 e 19217715 ).
Diante dessa controvérsia, foi determinada a realização da pe-
rícia judicial, a qual se efetivou no dia 25.03.2019, conforme ID 
28377037. E, atinente à incapacidade, o laudo pericial apresentou 
a seguinte conclusão:
Discussão/Conclusão.
Portadora de doença auto-imune e comorbidades associadas 
ao longo do tempo: tireoidite, complicações articulares, hiperten-
são, tromboflebite, de acordo com documento médico datado de 
27/04/2018. Se mantem em tratamento com médicos de diversas 
especialidades para o seu suporte. Apresentou último laudo de reu-
matologia, datado de 06/12/2018 que relata queixa de dor articular 
e insônia. Ao exame físico apresentava ausência de artrite e força 
muscular preservada, alodínea difusa.
Apresenta no momento aptidão ao labor como promotora de ven-
das, costureira, doméstica, funções já desempenhadas pela auto-
ra. Doença auto-imune que apresenta momentos de remissão e 
períodos de agudização. Neste momento poderá retornar ao traba-
lho. Evitar ambientes que envolvam estresse psíquico para evitar 
agudização da enfermidade.
Ou seja, o perito explicita os elementos que levam à conclusão de 
que não há enquadramento ao critério da invalidez.
Destarte, como a parte autora demonstrou o preenchimento parcial 
dos requisitos necessários à concessão de benefício com base na 
invalidez, o feito deve ser julgado improcedente.
Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido ajuizado por RO-
SELY DOS SANTOS COSTA CIOLA em face do INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO SOCIAL, extinguindo o feito com resolução 
de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
REVOGO a tutela provisória de urgência anteriormente concedida 
(ID 19464711), cujo cumprimento independe do trânsito em julgado.
CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e honorários 
de sucumbência, que arbitro em 10% do valor da causa, permane-
cendo suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a condição de 
hipossuficiente da parte, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.
Operado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos atendidas as 
formalidades legais.
P. R. I. C.
Ariquemes sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 10:21 .
{{orgao_julgador.juiz}} 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7007361-27.2018.8.22.0002
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Assunto: 
Valor da causa: R$ 12.402,00 (doze mil, quatrocentos e dois reais)
Parte autora: OLGA LELES PEDRO, AVENIDA PERIMETRAL 
LESTE 5210, - DE 1198 A 1408 - LADO PAR PARQUE DAS GE-
MAS - 76875-848 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: LILIAN MARIA SULZBACHER 
OAB nº RO3225, SEM ENDEREÇO, VIVIANE MATOS TRICHES 
OAB nº RO4695, ALAMEDA BRASÍLIA 2550, SALA 2 SETOR 03 - 
76870-526 - ARIQUEMES - RONDÔNIA

Parte requerida: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO-
CIAL, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA, SEM ENDEREÇO
Vistos.
1- O requerido foi devidamente intimado na fase de cumprimen-
to de sentença, deixando decorrer o prazo sem oferecimento de 
impugnação e nem informação sobre créditos para compensação. 
Ante o exposto, determino a expedição de ofício requisitório de 
pagamento /requisição de pequeno valor ao órgão competente, 
sendo incabíveis neste caso a fixação de honorários em fase de 
execução, nos termos do art. 1º-D, da Lei n. 9.494/97.
2- Aguarde-se em arquivo a informação de pagamento dos valores 
requisitados. 
3- Vindo informação de pagamento, expeça-se alvará judicial em 
favor da parte credora e/ou seu patrono para levantamento das 
quantias discriminadas nos ofícios e seus acréscimos legais, vol-
tando os autos conclusos para extinção.
Ariquemes sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 10:32 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7000685-29.2019.8.22.0002
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Contratos Bancários
Valor da causa: R$ 71.551,25 (setenta e um mil, quinhentos e cin-
quenta e um reais e vinte e cinco centavos)
Parte autora: Banco Bradesco S/A, BANCO BRADESCO S.A., RUA 
BENEDITO AMÉRICO DE OLIVEIRA, S/N VILA YARA - 06029-900 
- OSASCO - AMAPÁ
ADVOGADO DO EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI RO-
DRIGUES OAB nº AC128341, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: FLAVIO DOS SANTOS, RUA LINHA C -75 100 
BAIRRO RURAL - 76862-000 - ALTO PARAÍSO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Vistos.
1- Realizadas as buscas de endereços nos sistemas Bacenjud, In-
fojud e Renajud, verificou-se a existência de vários endereços em 
localidades diferentes, inclusive em Comarca diversa deste juízo.
2- Ante o exposto, fica a parte exequente intimada para impulsionar 
o feito, em 05 dias, indicado o endereço pertinente para diligência 
de citação da parte executada.
3- Vindo a indicação, expeça-se o necessário para citação.
Ariquemes sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 10:28 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
7012828-50.2019.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Perdas e Danos
Valor da causa: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
Parte autora: ROSELI PINHEIRO LIMA DE ANDRADE OLIVEIRA, 
RUA TOMÁS ANTÔNIO GONZAGA 3303, STOR COLONIAL SE-
TOR 06 - 76873-718 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: JAQUELINE VIEIRA CARDOSO OAB nº 
RO5455, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: BANCO DO BRASIL S.A., AVENIDA TANCREDO 
NEVES 2084, CENTRO SETOR INSTITUCIONAL - 76872-854 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
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Vistos.
ROSELI PINHEIRO LIMA DE ANDRADE OLIVEIRA ajuizou a pre-
sente Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral 
em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A.
A inicial veio acompanhada dos documentos de ID. 30699581 a ID 
30699596.
Despacho inicial indeferindo a gratuidade de justiça e condicionan-
do o recebimento da inicial à comprovação do recolhimento das 
custas iniciais.
Intimada a requerente deixou transcorrer in albis o prazo para ma-
nifestação. Após, vieram os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano 
Moral, em que devidamente intimada para apresentar emenda, a 
requerente ficou inerte.
A exordial apresenta-se inepta nos termos do art. 320, do CPC, 
posto que a parte autora deixou de comprovar o recolhimento das 
custas iniciais, apesar de devidamente intimada para tanto, sendo 
de rigor o indeferimento da inicial, por se tratar de documento es-
sencial para o ajuizamento da ação.
Posto isso, indefiro a petição inicial nos termos dos artigo 321, pa-
rágrafo único do CPC, declarando extinto o feito com fulcro no art. 
485, inciso I, do CPC.
Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais no 
importe de 3%. 
Sem honorários, haja vista a ausência de sucumbência, pois não 
houve formação da relação processual.
Com o trânsito em julgado, apure-se as custas e intime-se a parte 
autora para pagamento em 15 dias, sob pena protesto e inscrição 
em dívida ativa.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Homologo de plano eventual pedido de renúncia ao prazo recursal.
Observada as formalidades legais.
Ariquemes sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 10:30 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7008429-80.2016.8.22.0002
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Cédula de Crédito Bancário
Valor da causa: R$ 1.241,49 (mil, duzentos e quarenta e um reais 
e quarenta e nove centavos)
Parte autora: FUNDO DE APOIO AO EMPREENDIMENTO POPU-
LAR DE ARIQUEMES - FAEPAR, TRAVESSA AQUARIQUARA 
3668 SETOR INSTITUCIONAL - 76872-856 - ARIQUEMES - RON-
DÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ARLINDO FRARE NETO OAB nº 
PR3811, AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 2594, SALA 01 
SETOR 04 - 76873-532 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, ALAN MO-
RAES DOS SANTOS OAB nº RO7260, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: 
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: EDSON RIBEIRO DOS SAN-
TOS OAB nº RO6116, SANTA CATARINA 3630, - ATÉ 1100 - 
LADO PAR SETOR 05 - 76873-000 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Vistos e examinados.
Fundo de Apoio ao Empreendimento Popular de Ariquemes ajuizou 
Execução te Titulo Extrajudicial contra Davi Juliano Araújo Mendes 
e Silvana Rita Urban, objetivando o recebimento de um crédito de 
R$ 1.241,49.
Devidamente citados, os executados interpuseram Embargos à 
Execução n. 7010417-39.2016.8.22.0002, que declarou a nulidade 
da presente ação, com trânsito em julgado em 01/10/2019.
Posto isto e com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC, julgo ex-
tinto o feito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de 
desenvolvimento válido e regular do processo.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas finais. Provi-
dencie a escrivania a apuração das custas e intime-se o autor para 
efetuar o pagamento, em 15 dias, sob pena de protesto e inscrição 
em dívida ativa. 
Deixo de condenar a exequente em honorários de sucumbência, 
considerando que não houve manejo de defesa nesses autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Após o trânsito em julgado, e observada as formalidades legais, 
arquive-se.
Ariquemes sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 10:29 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7007858-41.2018.8.22.0002
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Assunto: 
Valor da causa: R$ 17.172,00 (dezessete mil, cento e setenta e 
dois reais)
Parte autora: IRENE DA SILVA TEIXEIRA, RUA JACUNDÁ 4174 
SETOR 04 - 76873-484 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ELAINE TETZNER DE OLIVEIRA 
OAB nº RO4729, SEM ENDEREÇO, AMAURI LUIZ DE SOUZA 
OAB nº RO1301, R NATAL, - ATÉ 2233/2234 SETOR 03 - 76870-
501 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Parte requerida: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO-
CIAL, RUA JOSÉ DE ALENCAR CENTRO - 76801-036 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA, RUA JOSÉ DE ALENCAR CENTRO - 76801-036 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
Vistos.
1- O requerido foi devidamente intimado na fase de cumprimen-
to de sentença, deixando decorrer o prazo sem oferecimento de 
impugnação e nem informação sobre créditos para compensação. 
Ante o exposto, determino a expedição de ofício requisitório de 
pagamento /requisição de pequeno valor ao órgão competente, 
sendo incabíveis neste caso a fixação de honorários em fase de 
execução, nos termos do art. 1º-D, da Lei n. 9.494/97.
2- Aguarde-se em arquivo a informação de pagamento dos valores 
requisitados. 
3- Vindo informação de pagamento, expeça-se alvará judicial em 
favor da parte credora e/ou seu patrono para levantamento das 
quantias discriminadas nos ofícios e seus acréscimos legais, vol-
tando os autos conclusos para extinção.
Ariquemes sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 10:32 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz de Direito

Ariquemes - 1ª Vara Cível 
7009727-05.2019.8.22.0002
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Compra e Venda
Valor da causa: R$ 2.630,95 (dois mil, seiscentos e trinta reais e 
noventa e cinco centavos)
Parte autora: IGAPO MOTOS LTDA - ME, AVENIDA CANAÃ 
3.105, - DE 2987 A 3239 - LADO ÍMPAR SETOR 03 - 76870-497 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: BRUNO ALVES DA SILVA CAN-
DIDO OAB nº RO5825, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: ALBERTO JOSE DE SANTANA, RUA SACRA-
MENTO 5.321, - DE 5300/5301 AO FIM SETOR 09 - 76876-212 
- ARIQUEMES - RONDÔNIA, TEREZA MARIA DE JESUS, RUA 
SACRAMENTO 5.321, - DE 5300/5301 AO FIM SETOR 09 - 76876-
212 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
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ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: 
Vistos.
1- O pedido de bloqueio de valores via BACENJUD foi deferido, to-
davia, foram encontrados em contas bancárias da parte executada 
a importância irrisória de R$136,00, insuficiente para arcar sequer 
com as custas processuais e honorários, razão pela qual foram 
desbloqueados.
2- A pesquisa RENAJUD foi deferida, sendo encontrado um veículo 
registrado em nome da parte executada, cuja restrição adminis-
trativa de circulação, junto ao DETRAN, referente à transferência 
de domínio e circulação do veículo já foi implementada, conforme 
espelho anexo.
3- Ante o exposto, intime-se a exequente, para que impulsione o 
feito, em 5 dias, requerendo o que entender oportuno, consignan-
do que caso pretenda a alienação do veículo deverá indicar a sua 
localização exata para avaliação e depositário fiel, sob pena de 
suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III e § 1º c/c o art. 
513, ambos do CPC.
4- Vindo indicação de endereço, expeça-se mandado de penhora/
avaliação/remoção do veículo, depositando-se o bem em mãos do 
exequente (art. 840, inciso II, §1º, CPC), salvo se o exequente indi-
car o executado como depositário.
5- Fica a parte exequente desde já intimada de que decorrido o 
prazo, caso se mantenha inerte, o processo será suspenso por 1 
ano, cujo decurso ocorrerá em arquivo, iniciando-se, após o decur-
so do prazo para suspensão, o prazo da prescrição intercorrente 
(art. 921, § 4º, do CPC), salvo se for requerido o desarquivamento 
e prosseguimento da execução à vista de localização de bens pe-
nhoráveis em nome da parte executada (art. 921, §3º, CPC).
Ariquemes sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 10:25 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7007428-60.2016.8.22.0002
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Ma-
terial
Valor da causa: R$ 546.000,00 (quinhentos e quarenta e seis mil 
reais)
Parte autora: ALLIANZ SEGUROS S/A, RUA EUGÊNIO DE ME-
DEIROS 303, - ATÉ 351/352 PINHEIROS - 05425-000 - SÃO PAU-
LO - SÃO PAULO
ADVOGADO DO EXECUTADO: GUILHERME DA COSTA FER-
REIRA PIGNANELI OAB nº RO5546, AVENIDA SETE DE SETEM-
BRO 2481 NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 76804-141 - POR-
TO VELHO - RONDÔNIA, EDSON ANTONIO SOUSA PINTO OAB 
nº RO4643, AVENIDA RIO MADEIRA 4630, APTO 1205 BL. 01 
RIO MADEIRA - 76821-300 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Parte requerida: RONIVALDO SOUZA CARVALHO, RUA ALTO 
PARAÍSO 2117 APOIO SOCIAL - 76873-310 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: FLAVIA LUCIA PACHECO BE-
ZERRA OAB nº RO2093, SEM ENDEREÇO
Vistos. 
1- O pedido de pesquisa de valores via BACENJUD foi deferido, 
todavia, em acesso aos sistemas verificou-se inexistir valores em 
conta bancária.
2- Ante o exposto, intime-se o exequente para que dê impulso ao 
feito, em 05 dias, indicando bens a penhora ou requerendo o que 
entender oportuno, sob pena de suspensão do feito, nos termos do 
art. 921, inciso III e § 1º c/c o art. 513, ambos do CPC.
3- Fica a parte exequente desde já intimada de que decorrido o 
prazo, caso se mantenha inerte, o processo será suspenso por 1 

ano, cujo decurso ocorrerá em arquivo, iniciando-se, após o decur-
so do prazo para suspensão, o prazo da prescrição intercorrente 
(art. 921, § 4º, do CPC), salvo se for requerido o desarquivamento 
e prosseguimento da execução à vista de localização de bens pe-
nhoráveis em nome da parte executada (art. 921, §3º, CPC).
Ariquemes sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 10:28 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
7003803-47.2018.8.22.0002
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Cheque
Valor da causa: R$ 1.207,09 (mil, duzentos e sete reais e nove 
centavos)
Parte autora: ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAQUINAS E 
PECAS PESADAS S/A, AVENIDA CANAÃ 1599 ÁREAS ESPE-
CIAIS - 76870-249 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: LEONARDO HENRIQUE 
BERKEMBROCK OAB nº RO4641, RUA NATAL 2041, - ATÉ 
2233/2234 SETOR 03 - 76870-501 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, 
JULIANO DIAS DE ANDRADE OAB nº RO5009, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: ANDRE HERNANDES MARTINS, RUA OLAVO 
BILAC 3511, - DE 3405/3406 A 3543/3544 SETOR 06 - 76873-580 
- ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Vistos.
1- O bloqueio on-line restou parcialmente frutífero, conforme de-
talhamento anexo, sendo bloqueada a importância de R$1.385,32 
que declaro indisponível e converto em penhora, conforme espelho 
anexo.
2- Intime-se pessoalmente o executado, para, querendo, manifes-
tar-se, em 05 dias, acerca da penhora de valores, nos termos do 
art. 854, §3º, do CPC.
3- Decorrido o prazo, sem manifestação, expeça-se alvará de le-
vantamento a favor da parte exequente e intime-se-a para impul-
sionar o feito, em 5 dias, acostando novo demonstrativo atualizado 
do débito e indicando novos bens à penhora, sob pena de suspen-
são do feito, nos termos do art. 921, inciso III e § 1º c/c o art. 513, 
ambos do CPC.
4- Fica a parte exequente desde já intimada de que decorrido o 
prazo, caso se mantenha inerte, o processo será suspenso por 1 
ano, cujo decurso ocorrerá em arquivo, iniciando-se, após o decur-
so do prazo para suspensão, o prazo da prescrição intercorrente 
(art. 921, § 4º, do CPC), salvo se for requerido o desarquivamento 
e prosseguimento da execução à vista de localização de bens pe-
nhoráveis em nome da parte executada (art. 921, §3º, CPC).
SERVE O PRESENTE DE CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO.
Ariquemes sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 10:27 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
 7006552-37.2018.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário, 
Restabelecimento, Conversão
Valor da causa: R$ 11.448,00 (onze mil, quatrocentos e quarenta 
e oito reais)
Parte autora: CLEONILTON JOSE GOMES, RUA MACAÚBAS 
4917, - DE 4816/4817 A 4946/4947 SETOR 09 - 76876-312 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA
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ADVOGADO DO AUTOR: VINICIUS VECCHI DE CARVALHO 
FERREIRA OAB nº RO4466, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA, SEM ENDEREÇO
Vistos e examinados.
Trata-se de ação previdenciária ajuizada por CLEONILTON JOSE 
GOMES em desfavor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL – INSS.
O autor aduziu que é segurado empregado e que foi acometido por 
incapacidade laborativa. Alegou que recebeu administrativamente 
auxílio-doença, porém a parte ré lhe negou a prorrogação do 
benefício erroneamente. Em razão disso, ajuizou a presente ação 
requerendo o restabelecimento do benefício do auxílio-doença e sua 
conversão em aposentadoria por invalidez. Juntou documentos.
Concedida a gratuidade da justiça e deferido o pedido de 
antecipação de tutela no ID 18832196.
O requerido apresentou contestação no ID 20528705, rebatendo 
as alegações da parte autora. Alegou que não foi demonstrado 
o preenchimento do requisito da invalidez para os benefícios 
postulados.
Decisão declarando nulo o laudo pericial de ID 19591637, e 
nomeando novo perito no ID 23699119.
Realizada perícia médica (ID 26829257), a parte autora manifestou 
favorável ao laudo e reforçou o pedido de conversão do auxílio-
doença em aposentadoria por invalidez no ID 27669967 e o 
requerido quedou silente.
Réplica no ID 29552354.
Oportunizada a especificação de provas (ID 29558417 e 29558421), 
o demandante requereu o julgamento da lide (ID 29866889), 
enquanto o requerido quedou silente.
Vieram conclusos.
É o relatório. DECIDO.
Cuida-se de ação previdenciária para a concessão de benefício 
com base na invalidez.
O julgamento antecipado da lide é inevitável, eis que os fatos e 
questões de direito em debate não requerem a produção de outras 
provas além das que já constam dos autos, consoante dispõe o art. 
355, I, do CPC.
Pois bem.
Depois detida análise do conjunto probatório, verifica-se a 
procedência do pedido da parte autora, não para os benefícios do 
auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, mas sim para 
o auxílio-acidente, em razão do princípio da fungibilidade dos 
benefícios. Explica-se.
Para concessão do benefício previdenciário do auxílio-doença 
exige-se, nos termos dos artigos 59-63 da Lei n. 8.213/91, a 
presença dos seguintes requisitos: Incapacidade laborativa total ou 
parcial e temporária, superior a quinze dias; Prova da condição de 
segurado e sua manutenção à época do início da incapacidade; Que 
a doença incapacitante não seja preexistente à filiação do segurado 
ao RGPS, exceto nos casos de progressão e agravamento; e 
Carência de doze contribuições mensais (à exceção de algumas 
hipóteses).
Por sua vez, a concessão do benefício aposentadoria por invalidez 
reclama, além dos referidos requisitos, que a incapacidade seja 
total e permanente, insuscetível de reabilitação do segurado para 
atividade diversa que lhe garanta a sobrevivência, para a concessão 
de auxílio-doença, conforme dispõem os artigos 42-47 da Lei n. 
8.213/91.
Já o auxílio-acidente, depende dos seguintes eventos: qualidade 
de segurado, acidente de qualquer natureza, redução parcial e 
definitiva da capacidade para o trabalho habitual, e nexo causal 
entre o acidente e a redução da capacidade. Eis que o benefício 
dispensa carência, por força do art. 26, I, da Lei n. 8.213/91. É 
incontroverso nos autos a qualidade de segurada e a carência na 
data do requerimento administrativo de ID 18691865, p. 1, realizado 
em 17.05.2018, pois o Extrato Previdenciário do CNIS (ID 18691901, 

p. 4) indica que a requerente manteve vínculo de emprego de 2007 
a 2008, e porque recebeu auxílio-doença previdenciário de 2008 
a 2018. Isso demonstra que os requisitos foram cumpridos pela 
previsão contida no art. 15, I, da Lei n. 8.213/91.
Inclusive, o indeferimento administrativo não ocorreu por causa 
desses requisitos, mas sim em razão da aptidão para o trabalho (ID 
18691865, p. 1), sendo este o ponto controvertido nesta ação.
Diante dessa controvérsia, foi determinada a realização da 
perícia judicial, a qual se efetivou no dia 22.04.2019, conforme ID 
26829257. E, atinente à incapacidade, o laudo pericial apresentou 
respostas aos quesitos da seguinte forma:
último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 
descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão:- 
Sim. Por apresentar sequela de fratura na coluna lombar e com 
limitação importante para atividades que necessitem de esforços 
físicos e atitudes de fletir e estender a coluna, agachar e levantar-
se para pegar pesos.
g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade 
do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? 
Parcial ou total?- Permanente e parcial.
q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem 
pertinentes para melhor elucidação da causa:- O autor apresenta 
sequelas de fratura da 1ª e 3ª vertebras lombares em decorrência 
de trauma após atropelamento em via publica no percurso do 
trabalho. Sequelas que tornam o autor incapaz definitivamente para 
o trabalho nas suas ocupações habituais e com grande dificuldade 
de readaptação funcional em função do seu nível de instrução.
Daí resulta que o autor não preenche o requisito da incapacidade 
conforme necessário à concessão do auxílio-doença ou da 
aposentadoria por invalidez, afinal, a incapacidade laborativa não é 
total ou parcial e temporária (auxílio-doença) e também não é total 
e permanente (aposentadoria por invalidez).
E como preenche o requisito da incapacidade conforme necessário 
à concessão do auxílio-acidente, faz jus ao referido benefício, 
ainda que não postulado primeiramente na exordial, conforme 
jurisprudência:
REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ACIDENTÁRIA PRETENSÃO 
À PERCEPÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 
ACIDENTÁRIA, COM PEDIDO ALTERNATIVO DE 
RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA 
ACIDENTÁRIO. FUNGIBILIDADE. AUXÍLIO-ACIDENTE CABÍVEL. 
Conquanto o pedido formulado pela segurada seja direcionado 
para a concessão do benefício de aposentadoria ou auxílio-doença 
acidentário, o julgador não se encontra adstrito ao pedido autoral, 
tendo em vista o caráter social da previdência, ou seja, se a situação 
fática indicar a concessão de benefício diverso daquele pleiteado, 
este poderá ser deferido, por força do princípio da fungibilidade dos 
benefícios previdenciários. Recurso oficial provido. (TJ-SP. REEX: 
136066120108260482 SP 0013606-61.2010.8.26.0482, Relator: 
Meyer Marino, Data de Julgamento: 19/06/2012, 16ª Câmara de 
Direito Público, Data de Publicação: 21/06/2012)
INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE 
JURISPRUDÊNCIA. FUNGIBILIDADE. BENEFÍCIOS 
DECORRENTES DE INCAPACIDADE LABORATIVA. 1. Os 
benefícios previdenciários que decorrem de incapacidade 
laborativa são fungíveis, cabendo ao julgador, diante da espécie 
de incapacidade constatada, conceder aquele que for adequado, 
ainda que o pedido tenha sido limitado a outro tipo de benefício, 
desde que preenchidos os requisitos legais para tanto. 2. Pedido de 
uniformização provido. (TRU 4ª, IUJEF 5000441-55.2012.404.7103/
RS, REL. OSÓRIO ÁVILA NETO, D.E. 28/05/2012)
Nesse cenário, ressalta-se que a incapacidade aferida pelo exame 
pericial foi adstrita ao trabalho que exige esforço físico, e as 
condições pessoais do autor não demonstraram a inviabilidade do 
seu retorno ao mercado de trabalho adaptado em outra função, que 
não exijam esforço físico.Destaca-se, o laudo é contundente sobre 
a invalidez e apto a subsidiar a decisão do juízo, sendo prescindível 
a realização de outras provas ante a riqueza de detalhes técnicos 
e a precisão do resultado.
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Destarte, em razão da fungibilidade dos benefícios, resta 
comprovado o direito da parte autora ao benefício do auxílio-
acidente, motivo pelo qual a ação deve ser julgada procedente 
nesse sentido.
Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido veiculado por 
CLEONILTON JOSE GOMES em face do INSTITUTO NACIONAL 
DO SEGURO SOCIAL, e por essa razão:
a) CONDENO o INSS a converter o benefício do auxílio-doença 
ativo no nome do autor em auxílio-acidente;
b) MODIFICO a tutela provisória de urgência concedida no ID 
18832196, para que o INSS implemente em caráter antecipatório o 
benefício do auxílio-acidente em favor do requerente;
c) CONDENO o INSS a efetuar o pagamento das parcelas do 
auxílio-doença desde a cessação administrativa (17.05.2018) até 
a data do laudo pericial (25.04.2019), e das parcelas do auxílio-
acidente desde a data do laudo pericial (25.04.2019), devendo 
incidir correção monetária e juros de mora nos termos do Manual de 
orientação de procedimentos para os cálculos na Justiça Federal.
d) Via de consequência, declaro extinto o feito com resolução do 
mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
e) Isento de custas. Ante a sucumbência CONDENO a autarquia 
ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da autora, 
fixados em 10% do valor total das parcelas vencidas até a presente 
data, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.
f) Decisão não sujeita ao reexame necessário (CPC, art. 496, § 3º, 
I).
g) Operado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, atendidas 
as formalidades legais.
P. R. I. C.
Ariquemes sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 10:21 .
{{orgao_julgador.juiz}} 
Juiz(a) de Direito

Processo n. 7006936-97.2018.8.22.0002
Classe: MONITÓRIA (40)
Requerente: AUTOR: RENASCER - COMERCIO DE MATERIAIS 
PARA CONSTRUCAO LTDA
Advogado do(a) AUTOR: JUCYARA ZIMMER - RO5888
Requerido: RÉU: PAULO CESAR FERREIRA DA ROSA
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes 
- 1ª Vara Cível, fica a parte autora intimada para, no prazo de 05 
dias, manifestar sobre a devolução da correspondência com a 
informação “ ausente “
Não sendo justiça gratuita deverá a parte:
1) Caso pretenda a renovação ou repetição do deverá recolher as 
custas de que trata o artigo 19 Lei 3.896/2016;
2) Caso pretenda a emissão de mandado dentro da comarca deverá 
recolher as custas de diligência do oficial;
3) Caso pretende o emissão de mandado para comarca diversa, 
dentro do Estado de Rondônia, deverá recolher as custas de 
distribuição de Carta Precatória;
4) Caso pretenda pesquisa em órgãos conveniados (endereços, 
bloqueio de bens e etc.) deverá recolher as custas de que trata 
o artigo 17 da Lei 3.896/2016, devendo ser recolhido 1 taxa para 
cada ato solicitado;
Obs: O prazo será em dobro nos casos de : Curador, Defensoria 
Pública, Ministério Público, União, Estados, Distrito Federal, 
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito 
Público, nos termos dos artigos 180, 183, 186 do NCPC.
Ariquemes, 22 de novembro de 2019.
MARIA CONCEICAO TANAZILDO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - 
Processo n.: 7000665-72.2018.8.22.0002
Classe: Ação Civil de Improbidade Administrativa

Assunto: Violação aos Princípios Administrativos
Valor da causa: R$ 0,00 ()
Parte autora: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA, 
AVENIDA CAPITÃO SILVIO 1410 CRISTO REI - 76932-000 - SÃO 
MIGUEL DO GUAPORÉ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DE RONDÔNIA, AVENIDA CAPITÃO SILVIO 1410 CRISTO REI - 
76932-000 - SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ - RONDÔNIA
Parte requerida: JONAS TORQUATO DE ALMEIDA NETO, 
RUA VICENTE NASCIMENTO 3025 SETOR 08 - 76873-370 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA, LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM, 
6A RUA 1647 SETOR 01 - 76862-000 - ALTO PARAÍSO - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS RÉUS: MICHEL EUGENIO MADELLA OAB 
nº RO3390, - 76870-970 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, RAFAELA 
PAMMY FERNANDES SILVEIRA OAB nº RO4319, - 76870-000 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA, DIEGO RODRIGO RODRIGUES DE 
PAULA OAB nº RO9507, SANTOS DIAS 3393 SOL NASCENTE 
- 76862-000 - ALTO PARAÍSO - RONDÔNIA, MAURICIO BONI 
DUARTE AZEVEDO OAB nº RO6283, - 76847-000 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
Vistos e examinados.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA ajuizou a 
presente ação civil pública por ato de improbidade administrativa 
em face de LORIVAL RIBEIRO AMORIM e JONAS TORQUATO 
DE ALMEIDA NETO, pela prática de ato previsto no art. 11, I, da 
Lei n. 8.429/92, objetivando a condenação nos termos do art. 12, 
III, do mesmo diploma legal.
Alegou o Ministério Público que Lorival, Prefeito do município 
de Ariquemes/RO, promoveu a prática de nepotismo no Poder 
Executivo Municipal durante seu mandato, visto que contratou 
Jonas, o qual matinha união estável com Soraya Porto Amorim, 
sua sobrinha, para exercer o cargo comissionado de Assessor 
Especial IV, CDS-03, infringindo os princípios da Administração 
Pública, quais sejam, legalidade, impessoalidade, moralidade, 
razoabilidade, isonomia e eficiência.
O autor ressaltou que Jonas foi nomeado para cargo comissionado 
na estrutura da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMA, 
mas, na verdade, desempenhava função meramente administrativa, 
típica de servidor efetivo, acompanhando a execução de projeto de 
ressocialização de apenados (limpeza, conservação e manutenção 
de prédios e equipamentos públicos), que nada tem a ver com 
direção, chefa e assessoramento. Disse que a nomeação e 
designação de Jonas para atuar na estrutura da SEMA passou 
diretamente pelo Gabinete do Prefeito, parente encarregado da 
nomeação.
Ao final, o demandante requereu a condenação dos requeridos às 
às sanções do art. 12, III, da Lei n. 8429/92, inclusive pagamento 
de multa civil no montante de até 100 (cem) vezes o valor da 
remuneração por eles recebida à época dos fatos, corrigido 
monetariamente até a data do pagamento. Juntou documentos.
Intimado o Município de Ariquemes acerca da presente ação, o 
mesmo informou não ter interesse em integrar a lide do processo 
(ID 16671827).
Devidamente notificados (ID 16298577), os requeridos 
apresentaram defesa prévia no ID 16748595. Preliminarmente, 
arguiram litispendência da ação em relação ao processo de n. 
7000667-42.2018.8.22.0002. Quanto ao mérito, alegaram que não 
houve dolo e nem má-fé na conduta dos requeridos, não existiu 
contrariedade a princípios, porque a contratação foi realizada 
pelo Secretário de Meio Ambiente e não diretamente por Lorival. 
Informaram que, a pedido do Ministério Público, Lorival exonerou 
Jonas no momento em que descobriu a convivência com sua 
sobrinha, no curso do inquérito civil.Os réus ainda alegaram que 
não houve prejuízo, pois Jonas foi servidor exemplar, e que a 
exoneração acarretou a perda do objeto da demanda. Ressaltaram 
que o Prefeito atende os pedidos dos secretários, que é praticamente 
impossível conferir a risca o teor de todos os pedidos e que 
nenhuma das pessoas ouvidas pelo Ministério Público contaram 
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que foi o Prefeito quem indicou Jonas.Finalmente, argumentaram 
que não houve nenhum favor político ou privilégio, pois o cargo era 
para acompanhar apenados executando trabalhos de limpeza em 
praças escolares, creches, prefeituras e outros órgãos públicos. 
Disseram que o autor não apontou qual o interesse que Lorival 
teve na contratação, e que a demanda chega aos raios do absurdo, 
além de atentar contra o princípio da boa-fé. Destacaram que Jonas 
não estava subordinado diretamente a Lorival, e sim ao Secretário 
Municipal do Meio Ambiente. Assim, postularam o não recebimento 
da ação e o acolhimento da preliminar, juntando documentos.
O Ministério Público impugnou os termos da manifestação dos 
requeridos no ID 17746346, reiterando o pedido de recebimento da 
inicial e procedência da ação, juntando documentos.
A defesa preliminar foi rejeitada e a inicial foi recebida no ID 
18560020, com o afastamento da preliminar.
Devidamente citados (ID 19500350), os requeridos apresentaram 
contestação no ID 19906611 e o Ministério Público se manifestou 
pelo não acolhimento das teses defensivas no ID 20651924. Ambas 
as partes reiteraram seus argumentos.
Oportunizada a especificação de provas (ID 21266440), o 
demandante pleiteou a inquirição de testemunhas (ID 21347421) e 
a parte ré quedou silente.
Decisão saneadora nos IDs 24338972 e 24433326, deferindo a 
produção de prova testemunhal ao autor.
Audiência de instrução realizada no ID 27829608, ato em que foram 
inquiridas as testemunhas Edmar Aparecido Torres Legal, Lucivan 
Pereira Leite e Ari Alves Filho.
As alegações finais foram apresentadas pelos requeridos no ID 
28597351 e pelo Ministério Público no ID 28672458.
É o relatório DECIDO.
O Ministério Público busca com a presente lide a condenação dos 
requeridos nas penas previstas no art. 12, III, da Lei n. 8.429/92, 
sob a alegação de que os referidos praticaram atos de improbidade 
administrativa tipificado no art. 11, I, do mesmo diploma legal.
Pois bem. Após detida análise, verifica-se que merece guarida o 
pleito autoral. Explica-se.
É certo que tanto o Administrador Público como o agente 
político detêm a discricionariedade de nomear seus assessores 
próximos e especializados quando for o caso, sem a necessidade 
do prévio concurso público. No entanto, os limites legais devem ser 
observados, não se admitindo atos de provimento de cargos que 
se oponham aos princípios da administração, tendo por máxima o 
interesse público ou a supremacia dele.
Sobre improbidade, a Constituição Federal em seu art. 37, § 4º, 
dispõe que:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]
§ 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão 
dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade 
dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas 
em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
O artigo em questão é classificado como norma constitucional 
de eficácia relativa complementável, uma vez que depende de 
suplementação legislativa para implementar o direito previsto no 
texto constitucional.
Por consequência, a regulamentação da prática de atos de 
improbidade administrativa e suas penalidades ficou por conta 
de diploma infraconstitucional, no caso a Lei n. 8.429/92, a qual 
nos artigos 9º, 10 e 11, além de definir, relaciona as condutas que 
caracterizam a improbidade administrativa.
O sujeito ativo do ato de improbidade é o agente investido de função 
pública, seja ela qual for, temporária ou efetivamente, responsável 
pelo gerenciamento, destinação e aplicação de valores, bens e 
serviços de natureza pública (art. 1º e 2º da Lei n 8.429/92), que 
obtenha os seguintes resultados: enriquecimento ilícito (art. 9º); 
lesão ao erário (art. 10); violação de princípios da Administração 
Pública (art. 11). É ímproba, portanto, a conduta que se subsume 

a qualquer das citadas hipóteses.Nesse contexto, a prática dos 
atos acima capitulados, acarretará a submissão do agente público 
às penalidades previstas no art. 12 da Lei n. 8.429/92:Art. 12. 
Independentemente das sanções penais, civis e administrativas 
previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato 
de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser 
aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade 
do fato:I - na hipótese do art. 9º, perda dos bens ou valores 
acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do 
dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos 
direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até 
três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar 
com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou 
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de 
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez 
anos;
II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos 
bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer 
esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos 
políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas 
vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público 
ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual 
seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;
III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, 
perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a 
cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor 
da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar 
com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais 
ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de 
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três 
anos.
IV - na hipótese prevista no art. 10-A, perda da função pública, 
suspensão dos direitos políticos de 5 (cinco) a 8 (oito) anos e multa 
civil de até 3 (três) vezes o valor do benefício financeiro ou tributário 
concedido.
Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz 
levará em conta a extensão do dano causado, assim como o 
proveito patrimonial obtido pelo agente.
Assim, estabelecidas as premissas legislativas aplicáveis ao caso, 
violação de princípios da Administração Pública (art. 11 da Lei n. 
8.429/92), passa-se a análise dos fatos descritos na inicial.
De proêmio, cumpre já fixar que o dolo necessário para a 
configuração da conduta ímproba aqui discutida é tão somente 
a vontade livre e consciente de realizar a conduta, ou seja, a 
consciência e deliberação de praticar o ato em contrariedade ao 
ordenamento. Não se faz necessário a demonstração de dolo 
específico, conforme direcionamento assentado na jurisprudência 
do STJ:
ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – OFENSA AO ART. 11 DA LEI 
8.429/1992 – DESNECESSIDADE DE DANO MATERIAL AO 
ERÁRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS – 
ART. 11 DA LEI 8.429/1992 – ELEMENTO SUBJETIVO – DOLO 
GENÉRICO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de 
que o ato de improbidade por lesão aos princípios administrativos 
(art. 11 da Lei 8.249/1992), independe de dano ou lesão material 
ao erário. 2. Não caracterização do ato de improbidade tipificado no 
art. 11 da Lei 8.429/1992, exige-se o dolo lato sensu ou genérico. 
[…] (REsp 1182968/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, 2ª Turma, 
julgado em 19/08/2010, DJe 30/08/2010)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO 
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOMEAÇÃO DE PARENTE 
PARA CARGO EM COMISSÃO. NEPOTISMO. ARTIGO 11 DA LEI 
8.429/92. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA. ELEMENTO SUBJETIVO. CONFIGURAÇÃO DE 
DOLO GENÉRICO. PRECEDENTES DO STJ. 1. A hipótese 
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dos autos diz respeito ao ajuizamento de ação civil pública pelo 
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte em face da 
então prefeita do Município de Lagoa D’anta em razão da suposta 
contratação irregular de parentes e outros servidores para o 
exercício de cargo público. 2. Em que pese a Corte a quo tenha 
reconhecido a prática de nepotismo, afastou a ocorrência do ato de 
improbidade administrativa elencado no artigo 11 da Lei 8429/92, 
sob o argumento de que não existiu dolo na conduta da então 
prefeita. 3. Contudo, a Segunda Turma do STJ já se manifestou 
no sentido de que a nomeação de parentes para ocupar cargos 
em comissão, mesmo antes da publicação da Súmula Vinculante 
13/STF, constitui ato de improbidade administrativa que ofende os 
princípios da administração pública, nos termos do artigo 11 da Lei 
8429/92. Nesse sentido: AgRg no REsp 1362789/MG, 2ª Turma, 
Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 19/05/2015; REsp 1286631/
MG, 2ª Turma, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 22/08/2013; 
REsp 1009926/SC, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 
10/02/2010. 4. Ademais, o entendimento firmado por esta Corte 
Superior é de que o dolo que se exige para a configuração de 
improbidade administrativa é a simples vontade consciente de aderir 
à conduta, produzindo os resultados vedados pela norma jurídica - 
ou, ainda, a simples anuência aos resultados contrários ao Direito 
quando o agente público ou privado deveria saber que a conduta 
praticada a eles levaria -, sendo despiciendo perquirir acerca de 
finalidades específicas. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg 
no REsp 1535600/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 2ª 
Turma, julgado em 03/09/2015, DJe 17/09/2015)
Nesse cenário, cita-se que para responsabilização penal (ultima 
ratio) a doutrina e a jurisprudência do STF (ação penal n. 470/MG) 
tem admitido a Teoria do Domínio Funcional do Fato para reconhecer 
como suficiente o conjunto de indícios em que o acusado, em 
razão do cargo, ainda que não tenha dado a ordem direta, sabe e 
consente, coadjuvando para a configuração do ilícito.
O conjunto probatório existente nestes autos é composto pelo 
Inquérito Civil Público de n. 2017001010005388, instaurado com 
o fito de apurar possível ofensa aos princípios da administração 
pública e audiência de instrução gravada em juízo contendo os 
depoimentos das testemunhas Edmar Aparecido Torres Legal, 
Lucivan Pereira Leite e Ari Alves Filho (ID 27829608). A partir de 
tais elementos é que se passa ao juízo de valor sobre a situação 
delineada no processo.
In casu, a conduta desempenhada pelos demandados no caso 
concreto consubstancia inescusável ofensa aos princípios da 
impessoalidade, da legalidade e, sobretudo, da moralidade no 
âmbito do Município de Ariquemes.
O demandado Lorival Ribeiro de Amorim valeu-se da sua condição 
de Prefeito para promover a nomeação do companheiro de sua 
sobrinha Soraya Porto Amorim, o requerido Jonas Torquato de 
Almeida Neto, para o cargo em comissão de Assessor Especial 
IV, CDS 03.
Comprovando a existência da nomeação, bem como a vontade 
consciente de aderir à conduta vedada e a anuência aos resultados 
contrários ao Direito, tem-se o Decreto n. 11.153/2015 subscrito 
pelo próprio demandado Lorival (ID 15721252, p. 6), bem como as 
Fichas Funcional e Financeira do requerido Jonas no ID 15721236, 
p. 10-14 e ID 15721242, p. 2, e folhas de ponto a partir do ID 
15721242, p. 3.
Da inquirição das testemunhas se extrai o reforço da demonstração 
do parentesco e o elemento subjetivo, eis que a testemunha 
Edmar Aparecido Torres Legal contou que foi Diretor de Recursos 
Humanos na gestão de Lorival e que os pedidos de nomeações 
partiam do Secretário para o Prefeito, o qual nomeava o servidor; 
e a testemunha Ari Alves Filho disse que foi Chefe de Gabinete 
do Prefeito e conhece Jonas há muito tempo, sendo que o 
mesmo foi nomeado para cargo em comissão. Disse que sabe 
do relacionamento de Jonas e Soraya. Informou que a praxe era 
que cada Secretário Municipal indicava os nomes para nomeação, 
despachava com o Prefeito e encaminhava o memorando solicitando 
a nomeação, que posteriormente era realizada pelo Prefeito.

Por pertinência, cita-se que o informante Lucivan Pereira Leite 
contou que é amigo de Lorival e Jonas, e que ocupou o cargo de 
Secretário do Meio Ambiente no final do mandato do requerido, 
época em que pediu a nomeação de Jonas para acompanhar 
trabalhos de limpeza, em razão da confiança que tinha no requerido. 
Sabia que Jonas convivia com Soraya, sobrinha de Lorival.
Ainda sobre a publicidade do parentesco, corroborando o que foi 
asseverado pelas testemunhas, constam várias telas dos perfis 
de Jonas e Soraya em redes sociais (ID 17746636), sinalizando 
união de ambos, possuindo dois filhos, nascidos em 2013 e 2014 
(ID 17746628).
Portanto, está patente que o requerido Lorival se valeu do exercício 
do cargo de Prefeito para promover a nomeação de Jonas, 
enquanto companheiro de sua sobrinha, para o exercício de cargo 
em comissão, o que traduz inequívoca prática de nepotismo no 
âmbito da Administração.
Ademais, em nenhum momento processual os requeridos 
provaram o contrário, ônus que lhes competia. Não há prova de 
que o nomeado possui qualificação técnica e experiência para 
atuar na Secretaria do Meio Ambiente em cargo de direção, chefia 
ou assessoramento.
Dessa feita, uma vez constatada a conduta dolosa do demandado 
Lorival, enquanto Prefeito, de promover a nomeação de Jonas, 
companheiro de sua sobrinha, para o exercício de cargos em 
comissão no âmbito da Secretaria do Meio Ambiente, patente 
ficou a prática do ato improbidade tipificado no art. 11, I, da Lei 
n. 8.429/92, ante a consequente violação dos princípios da 
legalidade, da impessoalidade e da moralidade administrativas no 
caso concreto.
Nessa senda, destaca-se o sedimentado na Súmula Vinculante 
de n. 13 do STF, a qual preceitua que a nomeação de parentes 
para ocuparem cargos em comissão no âmbito da Administração 
Pública viola a Constituição Federal:
A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da 
autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica 
investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para 
o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de 
função gratificada na administração pública direta e indireta em 
qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações 
recíprocas, viola a Constituição Federal.
Assim, não há dúvida de que a impessoalidade foi rompida, porque 
o demandado Lorival tratou Jonas com privilégio em relação 
ao restante da população, ao premiá-lo com nomeação para o 
exercício de cargo em comissão pelo vínculo de parentesco que 
mantinha. E também foi quebrada a impessoalidade à medida em 
que o demandado Lorival tratou como se fosse sua a coisa pública, 
direcionando o Município para alcance do seu interesse pessoal, 
ou seja, nomear seu “sobrinho” com a remuneração do cargo em 
comissão.
Finalmente, resta clara também a ofensa dos demandados ao 
princípio da moralidade administrativa, uma vez que nada mais 
imoral do que o intento de transformação da Administração Pública 
em um negócio de família, contrariando boa-fé, a honradez e o 
princípio do concurso público.
Conforme o entendimento aqui esposado, a jurisprudência vem 
considerando ser ato de improbidade administrativa violador dos 
princípios da Administração Pública a prática do nepotismo.
Nessa quadratura, em razão das provas coligidas nos autos, 
impõe-se reconhecer que restou suficientemente demonstrado que 
os requeridos praticaram ato de improbidade nos termos capitulado 
na exordial e, em consequência, devem se submetidos às sanções 
suficientes e adequadas dentre as previstas no art. 12, III, da Lei de 
Improbidade Administrativa.Sendo assim, é adequado firmar como 
premissas da sanção: que a punição haverá de ser proporcional à 
gravidade da conduta e da participação de cada agente; adequada 
como reprimenda em razão da natureza da conduta e gravidade do 
dano causado com esta; que o juiz poderá aplicar uma, mais de uma 
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ou mesmo todas as sanções previstas no respectivo inciso; que 
quando um mesmo fato configurar simultaneamente improbidade 
tipificada em mais de um artigo, as sanções deverão ser aplicadas 
com base no inciso mais grave, sendo, via de regra, mantida as 
cominações do art. 12, III, da Lei de Improbidade, (Ofensa aos 
Princípios da Administração) apenas para os casos em que não 
restem configuradas as imputações previstas nos artigos 9 e 10 da 
Lei n. 8.429/92.
Atentando-se para o exposto, em relação ao requerido Lorival 
Ribeiro de Amorim, considerando a gravidade da conduta provada, 
de que o demandado se valeu da sua condição de Prefeito e foi o 
responsável pela nomeação do companheiro de sua sobrinha para 
cargo em comissão da Secretaria do Meio Ambiente, entende-
se suficiente e adequada a aplicação ao mesmo da sanção de 
pagamento de multa civil no valor de R$ 12.000,00.
Quanto ao demandado Jonas Torquato de Almeida Neto, 
considerando a gravidade da conduta provada, em especial porque 
compactuou e levou à frente a situação de nepotismo ocasionada 
pela conduta do réu Lorival Ribeiro de Amorim, como beneficiário 
do ilícito, considerando ainda o grau de reprovabilidade da conduta, 
na medida em que se aproveitou do parentesco com o Prefeito 
para atingir o ilícito, entende-se suficiente e adequada a aplicação 
da sanção de pagamento de multa civil no valor de R$ 5.000,00.
Posto isso, nos termos do art. 11 e 12, III, da Lei 8.429/92, julgo 
procedente a ação para CONDENAR:
LORIVAL RIBEIRO AMORIM na sanção de pagamento de multa civil 
no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), corrigido monetariamente 
e acrescido do juro de mora de 1% ao mês a partir da publicação da 
sentença, por se tratar de multa arbitrada nesta data.
JONAS TORQUATO DE ALMEIDA NETO na sanção de pagamento 
de multa civil no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido 
monetariamente e acrescido do juro de mora de 1% ao mês a partir 
da publicação da sentença, por se tratar de multa arbitrada nesta 
data.Nos termos do art. 487, I do CPC, declaro extinto o feito, com 
resolução do mérito.No mais, condeno os requeridos ao pagamento 
das custas processuais, pro rata.
Sem condenação em honorários, conforme entendimento assentado 
pelo STJ no REsp 1796436 / RJ.
P. R. I. C.
Ariquemes sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 10:23 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7011561-43.2019.8.22.0002
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Espécies de Títulos de Crédito
Valor da causa: R$ 686,51 (seiscentos e oitenta e seis reais e 
cinquenta e um centavos)
Parte autora: JOSELMA LICE DE SOUZA, AVENIDA TANCREDO 
NEVES 2065, - DE 2025 A 2233 - LADO ÍMPAR SETOR 03 - 
76870-507 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: LAERCIO MARCOS GERON OAB 
nº RO4078, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: GEANE MARIA DE ARAUJO DA SILVA, RUA 
ELIS REGINA 2885 SETOR 08 - 76873-360 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Vistos e examinados.
Os valores executados neste feito foram pagos no prazo legal, 
conforme noticiado pela parte exequente (ID n. 32755606), sendo 
de rigor a extinção do feito, face a satisfação integral do crédito.
Posto isso e com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de 
Processo Civil, declaro extinta a execução ante o pagamento do 
débito.

Ante a preclusão lógica (art. 1.000, do CPC), a presente decisão 
transita em julgado nesta data. 
Sem custas finais, nos termos do art. 8º, inciso I, da Lei Estadual de 
Custas Forenses n. 3.896/2016. 
Os honorários fixados pelo juízo já foram pagos. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Observadas as formalidades legais, arquivem-se.
Ariquemes sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 10:29 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7013117-80.2019.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral
Valor da causa: R$ 12.200,00 (doze mil, duzentos reais)
Parte autora: JOSE ALVES DE MENEZES, CHÁCARA SANTA 
LÚCIA s/n LINHA GAÚCHA, TRAVESSA CIGANA - 76862-000 - 
ALTO PARAÍSO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: FLAVIA LUCIA PACHECO BEZERRA 
OAB nº RO2093, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: JOÃO MOREIRA DA SILVA, BR 65 s/n, 
SENTIDO RIO BRANCO RO 257 - 76862-000 - ALTO PARAÍSO 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
Vistos.
JOSE ALVES DE MENEZES ajuizou a presente Ação de Reparação 
de Danos Morais e Materiais em desfavor do JOÃO MOREIRA DA 
SILVA.
A inicial veio acompanhada dos documentos de ID. 30871021 a ID 
30871025.
Despacho inicial proferido determinando a intimação da requerente 
para emendar a inicial, a fim de comprovar o recolhimento das 
custas, bem como acostas cópia dos documentos pessoais e 
comprovante de endereço, e ainda apresentar o endereço completo 
para citação do requerido.
Intimada a requerente deixou transcorrer in albis o prazo para 
manifestação. Após, vieram os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
Trata-se de Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais, em 
que devidamente intimada para apresentar emenda, a requerente 
ficou inerte.
A exordial apresenta-se inepta nos termos do art. 320, do CPC, 
posto que a parte autora deixou de comprovar o recolhimento 
das custas iniciais, bem como, deixou de acostar os documentos 
pessoais e comprovante de endereço, e indicar o endereço completo 
para citação do requerido, apesar de devidamente intimada para 
tanto, sendo de rigor o indeferimento da inicial, por se tratar de 
documento essencial para o ajuizamento da ação.
Posto isso, indefiro a petição inicial nos termos dos artigo 321, 
parágrafo único do CPC, declarando extinto o feito com fulcro no 
art. 485, inciso I, do CPC.
Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais no 
importe de 3%. 
Sem honorários, haja vista a ausência de sucumbência, pois não 
houve formação da relação processual.
Com o trânsito em julgado, apure-se as custas e intime-se a parte 
autora para pagamento em 15 dias, sob pena protesto e inscrição 
em dívida ativa.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Homologo de plano eventual pedido de renúncia ao prazo recursal.
Observada as formalidades legais.
Ariquemes sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 10:30 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7008485-16.2016.8.22.0002
Classe: Execução Fiscal
Assunto: Concurso de Credores
Valor da causa: R$ 5.399,70 (cinco mil, trezentos e noventa e nove 
reais e setenta centavos)
Parte autora: ESTADO DE RONDÔNIA, AVENIDA FARQUAR 
2986 PEDRINHAS - 76801-470 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA, AVENIDA FARQUAR 2986 PEDRINHAS 
- 76801-470 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Parte requerida: CIMOPAR MOVEIS LTDA, AVENIDA JORGE 
TEIXEIRA 3574 MARIA MADALENA - 76862-000 - ALTO PARAÍSO 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: RICIERI GABRIEL CALIXTO OAB 
nº PR51285, RUA RICARDO LUSTOSA RIBAS ESTRELA - 84040-
140 - PONTA GROSSA - PARANÁ, MARIA LUIZA BELLO DEUD 
OAB nº PR44114, IGUACU 2960, APTO 181 BL B - 80240-031 - 
CURITIBA - PARANÁ, JOSE ELI SALAMACHA OAB nº PR10244, 
RICARDO LUSTOSA RIBAS 466 JARDIM AMERICA - 84040-140 
- PONTA GROSSA - PARANÁ
Vistos.
1- Considerando a decisão de afetação proferida no Recurso 
Especial n.1.694.261/SP e 1.694.316/SP, referente ao Tema 
Repetitivo n. 987, que determinou a suspensão dos processos 
pendentes relativos à matéria em apreço, determino a suspensão 
do presente feito, nos termos do art. 1.036, § 1º do CPC, ante a 
adequação ao tema repetitivo, pelo período de 180 dias, ou até o 
julgamento do recurso supra, o que ocorrer primeiro.
2- Fica a parte requerida intimada na pessoa de seu patrono.
3- Intime-se o requerente. 
Ariquemes sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 10:32 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz de Direito

Processo n. 7013729-23.2016.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: EXEQUENTE: COLOMBI ASSESSORIA & 
COBRANCA LTDA - ME, JANINE COLOMBI DALSASSO
Advogados do(a) EXEQUENTE: THIAGO DE ASSIS DA SILVA 
- RO6878, EMERSON BAGGIO - SC19262, RAIZA COSTA 
CAVALCANTI - RO6478
Advogados do(a) EXEQUENTE: THIAGO DE ASSIS DA SILVA - 
RO6878, EMERSON BAGGIO - SC19262
Requerido: EXECUTADO: WALDIR MACHADO
Advogado do(a) EXECUTADO: JOSE ASSIS DOS SANTOS - 
RO2591
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes - 
1ª Vara Cível, fica(m) a(s) parte(s) autora intimada(s) para, no prazo 
de 05 dias, manifestar sobre os documentos juntados, requerendo 
o oportuno.
Obs: O prazo será em dobro nos casos de : Curador, Defensoria 
Pública, Ministério Público, União, Estados, Distrito Federal, 
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito 
Público, nos termos dos artigos 180, 183, 186 do NCPC.
Ariquemes, 22 de novembro de 2019.
MARIA CONCEICAO TANAZILDO

Processo n. 7009215-22.2019.8.22.0002
Classe: MONITÓRIA (40)
Requerente: AUTOR: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO 
SERVICO PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogados do(a) AUTOR: MICHELE LUANA SANCHES - 
RO2910, ALCIONE COSTA DE MATTOS TURESSO - RO2837, 
ALEXANDRE PAIVA CALIL - RO2894

Requerido: RÉU: CASSIANE ANDRADE ALVES
Advogado do(a) RÉU: REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS - 
RO5947
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes 
- 1ª Vara Cível, fica a parte autora intimada para, no prazo de 05 
dias, manifestar-se sobre a proposta de acordo.
Obs: O prazo será em dobro nos casos de : Curador, Defensoria 
Pública, Ministério Público, União, Estados, Distrito Federal, 
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito 
Público, nos termos dos artigos 180, 183, 186 do NCPC.
Ariquemes, 22 de novembro de 2019.
HUDSON CASCAES MATOS

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7003887-48.2018.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 
Moral, Indenização por Dano Material
Valor da causa: R$ 19.022,00 ()
Parte autora: JOSE CARLOS LOPES FERREIRA, RUA RIO 
GRANDE DO SUL 4061, - DE 3951/3952 AO FIM SETOR 05 - 
76870-598 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, MARIA IRACI DE JESUS 
SANTOS, RUA RIO GRANDE DO SUL 4061, - DE 3951/3952 AO 
FIM SETOR 05 - 76870-598 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: BELMIRO ROGERIO DUARTE 
BERMUDES NETO OAB nº RO589, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS 
S.A, AVENIDA DOUTOR MARCOS PENTEADO DE ULHÔA 
RODRIGUES 939, ANDAR 9 CASTELO BRANCO OFFICE 
PARK, EDIFI. JATOBÁ TAMBORÉ - 06460-040 - BARUERI - SÃO 
PAULO
ADVOGADO DO RÉU: LUCIANA GOULART PENTEADO OAB 
nº SP167884, AVENIDA PEDROSO DE MORAES PINHEIROS - 
05419-001 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
Vistos e examinados.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por MARIA IRACI DE 
JESUS SANTOS e JOSÉ CARLOS LOPES FERREIRA em 
desfavor da AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
Os autores narraram que residiam na Europa e, voltando para o 
Brasil com os seus pertences, a demandada extraviou uma mala 
definitivamente. Relataram a existência de itens de grande valor 
emocional e econômico na bagagem, bem como o insucesso na 
recuperação da mala. Mencionaram os itens que compunham 
a bagagem e a angústia sofrida pela perda dos seus pertences. 
Assim, requereram a condenação da ré ao pagamento do importe 
de R$ 9.022,00 a título de dano material e R$ 10.000,00 a título de 
dano extrapatrimonial, juntando documentos.
Deferido o pedido de gratuidade da justiça aos autores no ID 
20369445.
Audiência de conciliação infrutífera no ID 22404624.
Transcorreu in albis o prazo para contestação (ID 22459885).
Oportunizada a especificação de provas (ID 23615486), a parte 
autora pleiteou a inquirição de testemunhas no ID 24130222, 
enquanto o requerido apresentou contestação a destempo (ID 
24165266).
Decisão saneadora no ID 26293829, determinando o 
desentranhamento da contestação, decretando a revelia do 
requerido, deferindo a inversão do ônus da prova e indeferindo a 
produção de prova testemunhal à parte autora.
A parte autora reiterou o pedido de produção de provas (ID 
26699799), o qual foi indeferido no ID 29019142.
É o relatório. DECIDO.
Cuida-se de ação em que a parte autora postula reparação 
patrimonial e indenização por dano moral, em razão do extravio/
destruição de bagagem.
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O feito comporta julgamento imediato, pois os fatos e questões de 
direito em debate não requerem a produção de outras provas além 
das que já constam dos autos, consoante art. 355, II, do CPC.
Pois bem. PRELIMINARMENTE, deve ser abordada a questão da 
incidência da Convenção de Montreal – Decreto n. 5.910/2006.
O STF admitiu a incidência do CDC nas questões afetas ao 
transporte aéreo, conforme assentado no RE 636331 submetido 
ao regime de repercussão geral, o qual ensejou a seguinte tese:
Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas 
e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade 
das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as 
Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação 
ao Código de Defesa do Consumidor.
No caso, o raciocínio é simples. Como o STF, categoricamente, não 
afastou a aplicação da Lei n. 8.078/90, observar-se a prevalência 
convencional, mas com o CDC incidindo subsidiariamente.
Em adição a isso, a Convenção admite perdas e danos 
compensatórias, posto que proíbe apenas “indenização punitiva, 
exemplar ou de qualquer natureza que não seja compensatória” 
(art. 29).
Nessa toada, as normas dos art. 6º, VI, e 14 do CDC, são aplicáveis 
ao caso dos autos, afinal, o Decreto n. 5.910/2006 claramente não 
afasta a responsabilidade objetiva dos fornecedores de transporte 
aéreo, razão pela qual continuam respondendo dessa forma, 
inclusive, com admissão da excludente de responsabilidade.
Fixadas as referidas premissas, passa-se a análise MÉRITO.
No concernente aos DANOS MATERIAIS, verifica-se que é o caso 
de parcial procedência da ação, em razão do que dispõe o art. 737 
do CC e art. 14 do CDC.
As provas confirmaram a narrativa da exordial, testificando o voo 
adquirido pelos demandantes (ID 17312604) e o extravio de uma 
mala (ID 17312881).
Nesse contexto, a parte autora se desincumbiu do ônus probatório 
que lhe cabia, razão pela qual coube à parte ré o encargo de 
demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 
do direito dos autores.
Ocorre que o demandado não agiu no sentido provar argumentos 
contrários ao da parte autora. Não trouxe aos autos prova alguma 
apta a invalidar os argumentos dos autores. Em verdade, sequer 
apresentou contestação oportunamente.
Sendo assim, e também considerando a confissão ficta do art. 
344 do CPC, tem-se que as provas dos autos são suficientes para 
amparar a pretensão autoral, sendo de rigor o acolhimento do 
pedido indenizatório.
Ressalva deve ser feita, entretanto, no concernente ao valor 
de indenização indicado na inicial. Conforme o entendimento 
assentado pelo STF no RE 636331, vale a limitação de 1000 DES 
- Direito Especial de Saque prevista na Convenção de Montreal – 
Decreto n. 5.910/2006, cotado em 5,7862 (Disponível em acesso 
em 19 nov. 2019). Eis os termos do artigo em comento:
Artigo 22 – Limites de Responsabilidade Relativos ao Atraso da 
Bagagem e da Carga
2. No transporte de bagagem, a responsabilidade do transportador 
em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a 1.000 
Direitos Especiais de Saque por passageiro, a menos que o 
passageiro haja feito ao transportador, ao entregar-lhe a bagagem 
registrada, uma declaração especial de valor da entrega desta no 
lugar de destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for 
cabível. Neste caso, o transportador estará obrigado a pagar uma 
soma que não excederá o valor declarado, a menos que prove que 
este valor é superior ao valor real da entrega no lugar de destino.
Assim, como a parte autora não carreou aos autos Declaração 
Especial de Valor acompanhada de Recibo de pagamento de quantia 
suplementar, ônus exclusivo seu para garantir a indenização plena, 
o pedido deve ser julgado parcialmente procedente para condenar 
a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 5.786,19 a título de 
reparação pelos prejuízos quanto a bagagem.
No que se refere ao pedido de indenização pelos DANOS MORAIS, 
verifica-se que é o caso de parcial procedência da ação.

Restou evidente a existência de falha na prestação dos serviços da 
requerida, que extraviou bagagem da parte autora constando itens 
de valor não só econômico.
Assim, não há dúvida de que o vício apresentado no curso do contrato 
em questão gerou perplexidade e revolta pela perda, acarretando 
angústia que efetivamente abalou a esfera emocional do indivíduo, 
gerando desgaste, interferindo no equilíbrio psicológico e afetando 
o bem-estar da parte, sua dignidade humana.
Dessa forma, porque as circunstâncias descritas nos autos 
inegavelmente extrapolaram a seara dos meros dissabores, 
contratempos e aborrecimentos da vida cotidiana, procedente é 
o pedido indenizatório, na forma do art. 14 do CDC. Justifica-se 
assim o arbitramento de indenização por danos morais.
A indenização deve apresentar caráter de desestímulo, no sentido 
de incentivar que as empresas adotem mecanismos que impeçam 
a reiteração de condutas lesivas aos consumidores em geral, além 
de mitigar o mal sofrido.
Também não pode haver a banalização econômica da reparação 
moral, de modo a desprezar as consequências do fato e instigar a 
conduta irresponsável do infrator.
Deve-se atentar para que um evento como a casuística dos 
autos não gere indenização módica ou excessiva, a configurar 
enriquecimento sem relação com a gravidade do ocorrido.
Na espécie, a parte requerida consiste em pessoa jurídica de 
abrangência internacional, enquanto a parte autora é composta 
de simples pessoas físicas. Os vícios do serviço decorreram 
da ingerência da parte requerida e afligiram a parte autora 
moralmente.
Nesse cotejo, sopesadas as circunstâncias, tem-se por adequado 
o montante indenizatório na quantia de R$ 3.000,00 para cada 
passageiro, pois o referido é apropriado e suficiente à reparação 
do dano sofrido, com atenção aos princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade.
Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por MARIA 
IRACI DE JESUS SANTOS e JOSÉ CARLOS LOPES FERREIRA 
em face da AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., e por 
essa razão:
a) CONDENO a requerida a pagar à parte autora o valor de R$ 
5.786,19 (cinco mil setecentos e oitenta e seis reais e dezenove 
centavos), a título de danos materiais, acrescido de juros legais 
de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do 
ajuizamento da ação;
b) CONDENO a requerida a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil 
reais) a cada um dos autores, a título de danos morais, corrigido 
monetariamente e acrescido do juro de mora de 1% ao mês a contar 
desta data, pois se trata de fixação de valor atualizado.
c) Tendo ocorrido sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 
do CPC, considerando as proporções de êxito das pretensões de 
cada parte, CONDENO a parte autora a pagar 40% das custas 
e despesas processuais, observada a gratuidade da justiça a ela 
deferida e a inexigibilidade do art. 98, § 3º, do CPC; e a parte ré a 
pagar os 60% restantes.
d) Quanto aos honorários sucumbenciais, CONDENO a parte autora 
a pagar ao patrono da parte ré honorários advocatícios que arbitro 
em 10% sobre a parte líquida que decaiu de seu pedido inicial, 
observada a gratuidade da justiça a ela deferida e a inexigibilidade 
do art. 98, § 3º, do CPC; e a parte ré a pagar ao patrono da parte 
autora honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor 
do proveito econômico obtido.
e) Via de consequência, declaro extinto o feito, com resolução do 
mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.
f) Operado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, atendidas 
as formalidades legais.
g) Cumpra-se o item 1 da decisão saneadora de ID 26293829.
P. R. I. C.
Ariquemes sexta-feira, 
22 de novembro de 2019 às 10:21 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
7000428-04.2019.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Guarda
Valor da causa: R$ 988,00 (novecentos e oitenta e oito reais)
Parte autora: JHONATHAN MIGUEL DE OLIVEIRA, RUA: NOSSA 
SENHORA AUXILIADORA 3963 ROTA DO SOL II - 76862-000 - 
ALTO PARAÍSO - RONDÔNIA, JOSE MARIA SZPILOVSKI, RUA: 
NOSSA SENHORA AUXILIADORA 3963 ROTA DO SOL II - 76862-
000 - ALTO PARAÍSO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: TAIS FROES COSTA OAB nº 
RO7934, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: SONIA DA SILVA SANTOS, RUA: DA CONQUISTA 
93 BELA VISTA - 78195-000 - CHAPADA DOS GUIMARÃES - 
MATO GROSSO, ADRIELE DIMILA ROSA DE OLIVEIRA, RUA: 
DA CONQUISTA 93 BELA VISTA - 78195-000 - CHAPADA DOS 
GUIMARÃES - MATO GROSSO
ADVOGADOS DOS RÉUS: 
Vistos.
1 - Compulsando os autos constatei que a requerida Sônia da Silva 
Santos compareceu espontaneamente nos autos e apresentou 
resposta. A requerida Adriele não foi citada nos autos, sendo de 
rigor a formalização do referido ato citatório sob pena de nulidade 
processual absoluta.
2- Expeça-se carta precatória para citação da requerida Adriele 
Dimila Rosa de Oliveira no endereço indicado na inicial, devendo o 
Oficial de Justiça realizar diligência na clínica Rosa de Saron, caso 
ainda esteja internada nessa instituição, registrando que caso a 
requerida não tenha condições de receber a citação, seja atendido 
o disposto no art. 245 do CPC.
Ariquemes sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 12:02 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
 7006793-11.2018.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88)
Valor da causa: R$ 9.456,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta 
e seis reais)
Parte autora: JEBSON EDSON ALVES DE SOUZA, RUA SAO 
MIGUEL 214 SAO GERALDO - 76870-000 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: FERNANDO MARTINS GONCALVES 
OAB nº AC834, RUA FORTALEZA 2236 SETOR 03 - 76870-000 
- ARIQUEMES - RONDÔNIA, SERGIO GOMES DE OLIVEIRA 
FILHO OAB nº RO7519, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA, SEM ENDEREÇO
Vistos.
1 - Altere-se a classe para CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
2 - Considerando que o INSS manifestou não ter interesse em 
impugnar o cumprimento de sentença após devolução do prazo, 
ao argumento da pequena diferença entre os valores apurados 
pela parte e os que foram obtidos pelo setor contábil da autarquia, 
declaro incontroverso do valor indicado pela parte exequente e 
determino a expedição de RPV/precatório para pagamento.
3 - Aguarde-se a informação em arquivo.
Ariquemes sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 12:02 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
7002941-42.2019.8.22.0002
Classe: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
Assunto: Alimentos, Revisão
Valor da causa: R$ 2.000,00 (dois mil reais)
Parte autora: N. E. D. S. G., RUA RIO NEGRO 5371, - LADO PAR 
SETOR 09 - 76876-225 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ALEX SANDRO LONGO PIMENTA OAB 
nº RO4075, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: G. D. A. G., AVENIDA CAPITÃO SÍLVIO 4450, 
- DE 4436 A 4854 - LADO PAR GRANDES ÁREAS - 76876-656 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: LUCIANA ARANTES GRANZOTTO 
OAB nº RO4316, ACACIA 1582, CASA SETOR 1 - 76870-126 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA
Vistos e examinados. 
1- Rejeito a preliminar de carência da ação, por ser infundada, pois 
embasada em ausência de provas acerca da alteração da situação 
econômica do réu, matéria pertinente ao mérito, estando presentes 
na ação a legitimidade das partes e o interesse de agir.
2- Indefiro o pedido de chamamento ao processo formulado pela 
parte ré, posto que não se amolda ao objeto da lide, já que a ação 
tem por objeto a revisão de alimentos já fixados em seu desfavor 
e não a constituição da obrigação, não havendo, nesta hipótese, 
solidariedade, pois contra o suposto genitor biológico há análise 
de direito diversa do objeto da presente ação, em especial quanto 
à própria existência da obrigação alimentar, matéria já superada 
nesta ação revisional.
3- Para análise do pedido de concessão da gratuidade da justiça 
em favor do requerido, fica o mesmo intimado a acostar aos autos, 
em 05 dias, cópia de seus três últimos contracheques, sob pena 
de indeferimento do pedido, com vistas à comprovação da alegada 
qualidade de hipossuficiente.
4- Indefiro o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, posto 
que não há nos autos elementos que demonstrem a probabilidade 
do direito à revisão dos alimentos, pois os documentos são 
ineficientes em demonstrar a alteração da necessidade do autor e 
das condições financeiras do alimentante.
5- Declaro saneado o feito.
6- A distribuição do ônus da prova permanece segundo a regra 
geral prevista no art. 373, caput, CPC.
7- Indefiro às partes a produção de prova oral, haja vista que a 
demonstração das alterações das necessidades do infante e 
das condições financeiras do requerido dependem de prova 
exclusivamente documental.
7.1- Defiro às partes a juntada de novos documentos, em 05 dias. 
7.2- Nos termos do art. 370, do CPC, fica a parte autora intimada a 
acostar aos autos, em 05 dias, comprovante de matrícula escolar e 
o requerido intimado a acostar, em 05 dias, os contracheques dos 
últimos três meses.
7.4- Vindo os novos documentos, intime-se as partes para se 
manifestarem a respeito, em 05 dias.
8- Após, colha-se o parecer Ministerial, voltando os autos conclusos 
para sentença.
9- Intimadas as partes de que, caso queiram, manifestem-se acerca 
da presente decisão saneadora, em 05 dias, nos termos do art. 
357, §1º, do CPC, sob pena de se tornar estável.
Ariquemes sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 12:34 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7010221-98.2018.8.22.0002
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Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Alimentos, Investigação de Paternidade
Valor da causa: R$ 3.434,40 (três mil, quatrocentos e trinta e quatro 
reais e quarenta centavos)
Parte autora: JOAO PEDRO DE ALENCAR, RUA MACAL 5308, 
TELEFONE 99377-1091 (RECADO MÃE) SETOR 09 - 76876-208 
- ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA, RUA MACAL 5308, TELEFONE 99377-1091 (RECADO 
MÃE) SETOR 09 - 76876-208 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Parte requerida: VAGNER APARECIDO DOS SANTOS, 
RUA MÉXICO 834 SETOR 10 - 76876-078 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: SOLANGE APARECIDA DA SILVA 
LIGUORI OAB nº MG129625, GOVERNADOR VALADARES 726, 
APTO 02 CENTRO - 35606-000 - MARTINHO CAMPOS - MINAS 
GERAIS
Vistos e examinados
A parte interessada foi na pessoa do seu patrono para impulsionar o 
feito, contudo quedou-se inerte. Realizada a tentativa de intimação 
pessoal da autora, apurou-se que a mesma mudou do endereço 
informado nos autos. Assim caracterizada está a desídia, impondo-
se a extinção do feito, independente de consentimento da parte 
ré.
Posto isso, declaro extinta o processo, com fundamento no artigo 
485, inciso III e § 1º do Código de Processo Civil.
Sem custas ante a concessão da gratuidade de justiça à parte 
autora.
Sem honorários, haja vista que não houve formação da relação 
processual. 
Homologo de plano eventual pedido de renúncia ao prazo 
recursal.
P.R.I. Aguarde-se o trânsito em julgado em arquivo.
Ariquemes sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 12:36 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7005409-76.2019.8.22.0002
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Tratamento Médico-Hospitalar
Valor da causa: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
Parte autora: MARIA SALETE DA SILVA, RUA DAS TURMALINAS 
1708, TEL. 98495-9577 PARQUE DAS GEMAS - 76875-828 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, 
RUA DAS TURMALINAS 1708, TEL. 98495-9577 PARQUE DAS 
GEMAS - 76875-828 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Parte requerida: ESTADO DE RONDÔNIA, AVENIDA FARQUAR 
2986, PALÁCIO RI PEDRINHAS - 76920-000 - OURO PRETO DO 
OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 
RONDÔNIA, AVENIDA FARQUAR 2986, PALÁCIO RI PEDRINHAS 
- 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA
Vistos.
Trata-se de declínio da competência do Juizado Especial da 
Fazenda Pública em razão da retificação do valor da causa para 
R$ 150.000,00.
É sabido que o valor da causa constitui requisito da petição inicial 
e pode ser impugnado pela parte contrária ou alterado pelo juiz ao 
tempo da análise do pleito inicial.
No caso tem tela, denota-se que os pedidos formulados pela parte 
autora consistiram na obrigação de fazer para realizar consulta em 
cirurgia ortopédica, realizar exames necessários e realizar cirurgia 
ortopédica, atribuindo à causa o valor de R$ 19.960,00.

Ora, ao analisar a petição inicial, o juízo natural entendeu por bem 
que o valor econômico da causa correspondia ao valor atribuído à 
causa pela parte autora, inclusive valorando o pedido de realização 
de cirurgia ortopédica.
A alteração do valor da causa para deslocar a competência à 
Justiça Comum à vista de um orçamento de custo da cirurgia objeto 
do pedido inicial se mostra incabível na espécie, à medida que o 
custo do tratamento cirúrgico já estava demonstrado ao tempo do 
ajuizamento da ação. Se o valor aumentou ou diminuiu, isto não 
reflete no custo econômico do processo inicialmente ajuizado.
Neste cenário, declino da competência e determino a devolução 
dos autos ao Juizo natural da causa, que caso queira, suscite 
conflito de competência.
Intimem-se.
Ariquemes sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 12:22 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
7002400-09.2019.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Direito de Imagem, Direito de Imagem, Antecipação de 
Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer
Valor da causa: R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
Parte autora: LENILDA FERNANDES SOARES, RUA JOSÉ 
MAURO VASCONCELOS 3289, - ATÉ 3374/3375 SETOR 06 - 
76873-700 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: BELMIRO ROGERIO DUARTE 
BERMUDES NETO OAB nº RO589, SEM ENDEREÇO, LINDIOMAR 
SILVA DOS ANJOS OAB nº RO10079, AVENIDA TANCREDO 
NEVES SETOR INSTITUCIONAL - 76872-854 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA
Parte requerida: AVON COSMETICOS LTDA., AVON COSMÉTICOS 
LTDA 4300, AVENIDA INTERLAGOS 4300 JARDIM MARAJOARA 
- 04660-907 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADO DO RÉU: HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB 
nº RS157407, PRAÇA DOM IDÍLIO JOSÉ SOARES 42, CJ. Nº 
47/48 CENTRO - 11013-927 - SANTOS - SÃO PAULO
Vistos.
1- Expeça-se alvará de levantamento a favor da parte autora, por 
tratar-se de valor incontroverso.
2 - No mais, processe-se o recurso de apelação.
Ariquemes sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 12:25 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz (a) de Direito

Ariquemes - 1ª Vara Cível 7013861-12.2018.8.22.0002
Classe: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
Assunto: Revisão
Valor da causa: R$ 12.000,00 (doze mil reais)
Parte autora: A. C. A. O., RUA OLAVO BILAC 3494, - DE 3405/3406 
A 3543/3544 SETOR 06 - 76873-580 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: THIAGO APARECIDO MENDES 
ANDRADE OAB nº RO9033, ALAMEDA SERINGUEIRA 1775 
SETOR 01 - 76870-144 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Parte requerida: D. D. O., RUA RIO DE JANEIRO 2698 SETOR 
03 - 76870-360 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: ALLAN MARTINS DE OLIVEIRA OAB nº 
RO9459, AVENIDA TANCREDO NEVES 2703 SETOR 03 - 76870-
525 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, ANDRE LUIS PELEDSON SILVA 
VIOLA OAB nº RO8684, AVENIDA TANCREDO NEVES 2703, 
SALA 01 SETOR 03 - 76870-525 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Vistos.1- Em que pese a apresentação de contestação pelo 
autor acerca do pedido reconvencional e a intimação das partes 
para a manifestação acerca da especificação de provas, verifico 
que não houve manifestação do juízo acerca do recebimento/
processamento do pedido reconvencional.
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2- Neste afã, analisando o pedido de gratuidade da justiça 
apresentado pelo réu na ação reconvencional, à vista dos 
documentos já carreados aos autos, tenho por demonstrada a sua 
suficiência financeira em arcar com os custos processuais, haja 
vista o valor da causa reconvencional, razão pela qual indefiro-lhe 
as benesses da gratuidade da justiça. 
3- Ante o exposto, fica a parte ré intimada a emendar a inicial 
reconvencional, no prazo de 15 dias, atribuindo valor à causa 
reconvencional correspondente à soma de seus pedidos e 
comprovando o recolhimento das custas iniciais, no importe de 2% 
sobre o valor da causa reconvencional, sob pena de indeferimento 
do processamento do pedido reconvencional. 
4- Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos para análise do 
recebimento da reconvenção.
Ariquemes sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 12:34 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7002972-62.2019.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Direito de Imagem, Direito de Imagem, Indenização por 
Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, 
Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Valor da causa: R$ 15.681,12 (quinze mil, seiscentos e oitenta e 
um reais e doze centavos)
Parte autora: RICARDO PESSIN SEVERINO, RUA OSVALDO DE 
ANDRADE 3475, - DE 3402/3403 A 3545/3546 SETOR 06 - 76873-
668 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: BELMIRO ROGERIO DUARTE 
BERMUDES NETO OAB nº RO589, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A 
- CERON , AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137 INDUSTRIAL - 
76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS 
OAB nº RO2013, - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, 
ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO OAB nº RO635, - 76800-
000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, MARCIO MELO NOGUEIRA 
OAB nº RO2827, AV LAURO SODRÉ PEDRINHAS - 76900-000 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
Vistos e examinados. 
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c/c 
indenização por danos morais ajuizada por RICARDO PESSIN 
SEVERINO em desfavor de CENTRAIS ELÉTRICAS DE 
RONDÔNIA S/A – CERON, alegando, em síntese, que foi 
surpreendida pela demandada comunicando a existência de 
irregularidades na medição de consumo e indicando a existência 
de débito decorrente de diferença de faturamento. Asseverou que 
nada deve à concessionária e que a constituição da dívida não 
observou a legalidade. Por fim, alegou que teve seu nome incluído 
nos órgãos de proteção ao crédito referente ao débito apurado, o 
que lhe causou abalo à imagem. Assim, requereu tutela provisória 
de urgência para obstar a prática de atos decorrentes do débito, 
postulando no mérito pela declaração da nulidade e inexistência da 
dívida, bem como a condenação em danos morais no importe de 
R$15.000,00. Juntou documentos.
Concedida a gratuidade de justiça e deferido o pedido de tutela 
provisória de urgência no ID 25454646.
Devidamente citada, a parte requerida quedou-se inerte, 
deixando transcorrer in albis o prazo para defesa, comparecendo 
posteriormente, através de advogado, na fase de especificação de 
provas, oportunidade em que juntou documentos.
A parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide.
Saneador decretando a revelia da requerida e deferindo a inversão 
do ônus da prova.

Vieram conclusos. DECIDO.
O feito comporta julgamento imediato, pois os fatos e questões de 
direito em debate não requerem a produção de outras provas além 
das que já constam dos autos, consoante art. 355, I, do CPC.
No que pertine ao mérito, verifico que a relação jurídica havida 
é regulada pela legislação consumerista, sendo as partes 
enquadradas às definições de consumidor e fornecedor, nos 
termos da Lei n. 8.078/90, incidindo à espécie, portanto, as regras 
de ordem pública, cogentes e de interesse social.
Atinente à declaração de inexistência de débito, a parte autora 
argumentou que a parte ré ilicitamente lançou uma fatura em seu 
nome sem qualquer respaldo de fato ou de direito, visto que não 
consumiu energia no valor que a empresa requerida cobrou no 
importe de R$681,12, com vencimento no dia 21/12/2017, unidade 
consumidora de código único n. 0556342-9, decorrente do processo 
administrativo de recuperação de consumo de n. 2017/09461 (ID 
25245586, pág. 3). Negou categoricamente o consumo acima 
relatado.
Além disso, a parte requerente alegou a nulidade do procedimento 
de apuração e constituição do débito em seu nome – processo 
administrativo n. 2017/09461, pelo fato de que jamais foi notificado 
a conhecer ou para se defender, asseverando que não praticou 
irregularidade e que a dívida não tem respaldo legal, visto que nada 
deve à requerida.
Nessa senda, como se trata de fatura extraordinária em relação às 
mensalmente lançadas no nome da requerente (12/2017), cabia 
à requerida a obrigação de demonstrar a lisura do procedimento 
administrativo que deu origem ao débito cobrado da parte autora. 
Devia a ré comprovar que realmente oportunizou a ampla defesa e o 
contraditório à consumidora, e que os cálculos que fundamentaram 
a cobrança são claros e certos conforme previsto na resolução da 
ANEEL.
Todavia, não há nos autos prova cabal da licitude da constituição do 
débito imputado à parte autora. E isso era indispensável para impor 
obrigação à requerente. Para que a requerida pudesse lançar a 
dívida que declarou existir no nome da demandante, era necessário 
muito mais do que os documentos existentes nos autos.
Ressalta-se, as provas carreadas pela demandada testificaram 
que a autora somente teve ciência expressa dos atos praticados 
no momento da inspeção e substituição do medidor e, muito tempo 
depois, quando notificada da dívida constituída mediante aviso de 
corte e inclusão nos órgãos de proteção ao consumidor.
Além disso, em relação aos cálculos, mesmo que a autora fosse 
notificada, de nada adiantaria, a mácula no procedimento e na 
fixação do valor cobrado ainda existiriam. Conforme se extrai dos 
autos, o critério utilizado para apuração da diferença de faturamento 
foi inadequado, pois a demandada simplesmente escolheu um 
consumo faturado no histórico da consumidora, não utilizou média 
(ID 25245586, pág. 2).
Nesse ponto, o raciocínio seguido é o de que recuperação de 
consumo pretérito não pode ter o valor apurado com base em 
consumo estimado e muito menos conforme realizado pela ré, 
considerando o maior gasto medido para a apuração da “média”, 
porque desse jeito a “média” encontrada não é razoável, é injusta.
Sendo assim, é procedente o argumento autoral de nulidade do 
procedimento de apuração de dívida. A requerida praticou ilícito 
ao imputar o débito objeto do litígio, constituído unilateralmente, 
sem observação do contraditório e ampla defesa, afinal de contas 
não há prova de que foi a requerente efetivamente notificada a se 
manifestar sobre as fases da apuração de dívida, e nem há um 
demonstrativo claro e pormenorizado do cálculo, em atendimento ao 
princípio da informação do CDC.Logo, o procedimento que embasou 
a dívida cobrada não serve de prova, sendo consequentemente 
inválido o débito arbitrado pela requerida, devendo o mesmo ser 
anulado. A hipótese se amolda aos preceitos protetivos do art. 20, 
§ 2º, e art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, fazendo 
jus a parte autora à declaração de inexistência do débito gerado a 
título de diferença de consumo.Nessa quadratura, como a dívida 
faturada e cobrada é nula, todos os seus consectários não têm 
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razão de existir. Por conseguinte, a inclusão dos dados da parte 
autora perante os órgãos de proteção ao crédito decorrente do 
débito objeto da lide também é indevida, situação que de per si 
justifica a indenização do dano moral. Afinal, configura falha que 
viola os direitos da personalidade do consumidor, notadamente sua 
imagem e sua honra.
Nesse sentido, cita-se jurisprudência sobre o assunto:
APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CORTE 
INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL 
CARACTERIZADO. 1. O corte indevido de energia elétrica na 
residência da parte autora, que restou comprovado nos autos, 
causou efetivamente dano moral, pois, tendo em vista o caráter 
essencial que o serviço possui, são grandes os transtornos de 
quem tem energia elétrica de sua residência interrompida, ainda 
que por curto período de tempo. O dano moral decorre só pelo 
fato do indevido corte, ou seja, é in re ipsa, sendo desnecessária 
prova do prejuízo dela advindo. 2. Fixação da quantia em valor que 
deve assegurar o caráter repressivo e pedagógico da indenização, 
sem constituir-se elevado bastante ao enriquecimento indevido da 
parte autora. Majoração da indenização. 3. Correção monetária 
pelo IGP-M, a contar data da publicação deste julgamento até a 
data do efetivo pagamento. Apelo do autor parcialmente provido e 
desprovido o da ré. (TJ-RS. AC: 70061551271 RS, Relator: Isabel 
Dias Almeida, Data de Julgamento: 26/08/2015, Quinta Câmara 
Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/08/2015)
Destarte, vê-se plenamente caracterizada a falha no serviço, 
impondo-se o dever de indenizar, na forma do art. 14 do CDC, já que 
foi a ré a responsável pelo faturamento irregular e pela negativação 
indevida dos dados da parte autora, conforme comprova o espelho 
de consulta de ID 25245587 – pág. 1-3. Outrossim, na hipótese o 
dano moral está ínsito na própria ofensa, decorrendo da gravidade 
do ilícito em si, existindo in re ipsa, simplesmente presumido nesta 
circunstância, decorrendo da ofensa repercutida sobre a parte, 
sendo o bastante para justificar a indenização. Justifica-se deste 
modo o arbitramento de indenização por danos morais.
A indenização deve apresentar caráter de desestímulo, no 
sentido de incentivar que as empresas adotem mecanismos que 
impeçam a reiteração de condutas lesivas aos consumidores em 
geral, além de mitigar o mal sofrido. Também não pode haver a 
banalização econômica da reparação moral, de modo a desprezar 
as consequências do fato e instigar a conduta irresponsável do 
infrator. Deve-se atentar para que um evento como a casuística 
dos autos não gere indenização abusiva ou excessiva, a configurar 
enriquecimento sem relação com a gravidade do ocorrido.
Na espécie, a requerida consiste em pessoa jurídica de abrangência 
suprarregional, enquanto que a parte autora é consumidora pessoa 
física. Os lançamentos das faturas, a cobrança dos débitos e a 
negativação de seus dados perante os órgãos de proteção ao 
crédito foram desprovidos de licitude e decorrentes da ingerência 
da ré.
Nesse cotejo, sopesadas as circunstâncias, tem-se por adequado 
o montante indenizatório na quantia de R$5.000,00, pois o referido 
é apropriado e suficiente à reparação do dano sofrido, com atenção 
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 
formulado por RICARDO PESSIN SEVERINO em desfavor da 
CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A – CERON, e por essa 
razão:
a) RATIFICO a decisão de ID 25454646, tornando definitiva a tutela 
provisória de urgência concedida;
b) DECLARO inexistente o débito lançado pela requerida em nome 
da parte autora, vinculado à unidade consumidora de número 
0556342-9, no valor de R$681,12 (seiscentos e oitenta e um reais e 
doze centavos), com vencimento em 21/12/2017, apurado através 
do processo administrativo de recuperação de consumo de n. n. 
2017/09461;c) CONDENO a requerida a pagar à parte autora o 
importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, 
corrigido monetariamente e acrescido do juro de mora de 1% ao 
mês a contar desta data, pois trata de fixação de valor atualizado;

d) Ante a sucumbência, mas considerando que a parte autora 
decaiu de parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único, CPC), 
CONDENO a parte ré ao pagamento das custas e despesas 
processuais, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais 
em favor do patrono da parte autora, fixando este último em 15% 
do valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2º, 
do CPC;
e) Via de consequência, declaro extinto o feito, com resolução do 
mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
P. R. I. C. Operado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 
atendidas as formalidades legais.
Ariquemes sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 12:34 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7016358-62.2019.8.22.0002
Classe: Carta Precatória Cível
Assunto: Citação
Valor da causa: R$ 252.608,39 (duzentos e cinquenta e dois mil, 
seiscentos e oito reais e trinta e nove centavos)
Parte autora: BANCO DO BRASIL S.A., BANCO CENTRAL DO 
BRASIL 04, SETOR BANCÁRIO SUL, QUADRA 04, BLOCO 
C, LOTE 32, E ASA SUL - 70074-900 - BRASÍLIA - DISTRITO 
FEDERAL
ADVOGADO DO DEPRECANTE: NELSON WILIANS FRATONI 
RODRIGUES OAB nº AC128341, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: VICTORIA DE ANDRADE BONAMIGO, RUA SÃO 
VICENTE 2238, SETOR 03 SETOR 03 - 76870-402 - ARIQUEMES 
- RONDÔNIA, VICTOR AUGUSTO ANDRADE BONAMIGO, RUA 
SÃO VICENTE 2238, - ATÉ 2248/2249 SETOR 03 - 76870-402 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS DEPRECADOS: 
Vistos.
1- Fica a parte autora intimada para comprovar nos autos, no prazo 
de 05 dias, o recolhimento das custas da deprecata ou acoste aos 
autos decisão do juízo de origem que concede os benefícios da 
justiça gratuita.
1.1- Decorrido o prazo, sem manifestação, devolva-se ao juízo de 
origem, sem cumprimento. 
2- Juntada a decisão ou recolhidas as custas, cumpra-se servindo 
a presente de mandado.
3- Após, devolva-se à origem com as nossas homenagens.
Ariquemes sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 12:36 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7001816-39.2019.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Direito de Imagem, Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes
Valor da causa: R$ 8.000,00 (oito mil reais)
Parte autora: MAYARA MULLER ANDRADE, RUA MOEMA, - DE 
3165/3166 AO FIM JARDIM JORGE TEIXEIRA - 76876-566 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: NILTOM EDGARD MATTOS MARENA 
OAB nº RO361, ALAMEDA BRASÍLIA 2587, - DE 2501/2502 A 
2759/2760 SETOR 03 - 76870-526 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, 
MARCOS PEDRO BARBAS MENDONCA OAB nº RO4476, 
ALAMEDA BRASÍLIA 2587, - DE 2501/2502 A 2759/2760 SETOR 03 
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- 76870-526 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, DENNIS LIMA BATISTA 
GURGEL DO AMARAL OAB nº RO7633, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A 
- CERON , AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137 INDUSTRIAL - 
76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: MARCIO MELO NOGUEIRA OAB nº 
RO2827, - 76824-178 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, DIEGO DE 
PAIVA VASCONCELOS OAB nº RO2013, - 76800-000 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA, ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO 
OAB nº RO635, AVENIDA SETE DE SETEMBRO 2233 NOSSA 
SENHORA DAS GRAÇAS - 76804-141 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
Vistos e examinados.
Trata-se de ação consumerista ajuizada por MAYARA MULLER 
ANDRADE em face de ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO 
RONDÔNIA.
Narrou a autora que foi negativada indevidamente por débito 
proveniente de negócio jurídico até então não celebrado com a parte 
requerida, fatura n. 1278098709612100 no valor de R$ 318,57. 
Alegou que descobriu o débito quando lhe foi recusado crédito na 
praça. Assim, ajuizou a presente ação requerendo liminarmente 
a baixa da negativação e a procedência da ação para declarar a 
inexistência do débito, bem como a condenação da requerida ao 
pagamento de indenização pelo dano imaterial sofrido, no valor de 
R$ 8.000,00. Juntou documentos.
No ID 25441838 foram deferidos os pedidos de tutela provisória de 
urgência e gratuidade da justiça.
A requerente postulou o julgamento antecipado da lide no ID 
26873390.
Audiência de conciliação infrutífera no ID 28909949.
Transcorreu in albis o prazo para contestação, conforme ID 
30307054.
A parte ré comprovou o atendimento da liminar no ID 31240393.
É o relatório. DECIDO.
Cuida-se de ação com base em negativação indevida, com 
consequentes pedidos de declaração de inexistência de débito e 
indenização por dano moral.
De proêmio, decreto a REVELIA da parte ré. Eis que a demandada 
não ofertou contestação no prazo legal. Assim, o feito comporta 
julgamento antecipado, nos termos do art. 355, II, do CPC. 
Ressalta-se, contudo, que a revelia não induz, necessariamente, à 
procedência do pedido, pois deve ser analisada dentro do conjunto 
probatório existente nos autos. Trata-se apenas de uma presunção 
relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte contrária, 
desde que verossímeis e coerentes com as provas dos autos, 
não afetando matérias de direito. Logo, a extensão dos efeitos da 
confissão será apreciada com reservas por este juízo, em cotejo 
com a documentação já encartada.
Pois bem. Após detida análise, verifica-se que os argumentos da 
autora merecem guarida. Explica-se.
Atinente à INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, de forma categórica, a parte 
requerente negou dever o valor de R$ 318,57, referente à fatura de 
12/2018, alegando que não usufruiu dos préstimos da requerida 
no período indicado na fatura, pleiteando assim a declaração da 
nulidade do débito lançado em seu nome e da negativação.
Para comprovar suas alegações, a parte autora juntou aos autos: 
fatura 12/2018, unidade consumidora 12780098-7, referente 
ao período 07.11.2018 a 06.12.2018, no valor de R$ 318,57 (ID 
24629178) e respectiva negativação (ID 24629189); contrato de 
locação referente ao imóvel vinculado à unidade consumidora em 
comento, com firma reconhecida em 04.12.2018, indicando a posse 
não correspondente com o tempo do consumo cobrado.
Nesse contexto, a parte requerente se desincumbiu do ônus 
probatório que lhe cabia, razão pela qual coube à parte ré o 
encargo de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo 
ou extintivo do direito autoral.Ademais, considerando que a 
autora negou ter usufruído dos serviços, era ônus processual 
da parte ré provar a licitude do débito constituído e negativado, 
pois é a demandada que detém as informações necessárias ao 

esclarecimento do conflito e não pode ser exigido da parte autora 
a produção de prova negativa.Acontece que a parte requerida 
não trouxe aos autos provas cabais do liame fático ensejador da 
constituição válida da dívida lançada no nome da requerente. Em 
verdade, apenas juntou documento unilateralmente produzido 
no ID 29514908, constando os dados do contrato carreado pela 
demandante, o que é incapaz de favorecer a demandada na 
hipótese.
Nessa trilhar, considerando as regras de experiência nos casos 
dessa natureza, as provas carreadas pela empresa deveriam ser 
categóricas e perfeitas, e não limitadas a documento claramente 
inapto a provar o que pretendia a ré.
Por conseguinte, inexiste nos autos prova cabal da relação jurídica 
questionada e, logicamente, não há a documentação necessária 
para resguardar a dívida lançada no nome da parte requerente.
Então, por mais que a requerida negue, está claro que atuou de 
forma negligente, prejudicando a parte autora, ao imputar um 
débito sem o necessário respaldo documental e cuidado aos seus 
deveres legais.
Destarte, acolhe-se o pedido autoral para declarar a nulidade da 
dívida lançada pela parte ré no nome da requerente (ID 24629178 
e 24629189), no valor de R$ 318,57.
Nessa quadratura, como a dívida lançada no nome da parte 
autora é inexistente, todos os seus consectários são ilícitos. 
Consequentemente, a negativação (ID 24629189) da demandante 
foi indevida, justificando a INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
Afinal, configura defeito que viola os direitos da personalidade do 
negativado, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra.
Outrossim, na hipótese o dano moral está ínsito na própria ofensa, 
decorrendo da gravidade do ilícito em si, existindo in re ipsa, 
simplesmente presumido nesta circunstância, decorrendo da ofensa 
repercutida sobre a parte, sendo o bastante para fundamentar a 
indenização. Justifica-se assim o arbitramento de indenização por 
danos morais.
A indenização nesse caso deve apresentar caráter de desestímulo, 
no sentido de incentivar que as empresas adotem mecanismos que 
impeçam a reiteração de condutas lesivas em geral, além de mitigar 
o mal sofrido. Também não pode haver a banalização econômica 
da reparação moral, de modo a desprezar as consequências do 
fato e instigar a conduta irresponsável do infrator.
Deve-se atentar para que um evento como a casuística dos 
autos não gere indenização módica ou excessiva, a configurar 
enriquecimento sem relação com a gravidade do ocorrido.
Na espécie, a negativação foi incluída ilicitamente e acarretou a 
mácula no nome da requerente na praça, ultrapassando sua esfera 
privada.
Nesse cotejo, sopesadas as circunstâncias, tem-se por adequado 
o montante indenizatório na quantia de R$ 5.000,00, pois o referido 
é apropriado e suficiente à reparação do dano sofrido, com atenção 
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 
inicial formulado por MAYARA MULLER ANDRADE em face da 
ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, e por essa razão:
a) TORNO definitiva a decisão de ID 25441838, concessiva da 
tutela provisória de urgência;
b) DECLARO inexistente o débito lançado pela requerida no nome 
da parte autora, fatura 12/2018, código único 1278098-7, contrato 
n. 1278098709612100, no valor de R$ 318,57 (trezentos e dezoito 
reais e cinquenta e sete centavos);
c) CONDENO a parte ré a pagar à autora o valor de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente 
e acrescido do juro de mora de 1% ao mês a contar desta data, pois 
trata de fixação de valor atualizado.
d) Via de consequência, declaro extinto o feito com resolução do 
mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.e) Face à sucumbência, 
CONDENO a parte ré ao pagamento das custas processuais 
e honorários de sucumbência que arbitro em 10% do valor do 
proveito econômico obtido, conforme art. 85, § 2º, do CPC. DEIXO 
de aplicar à demandante condenação sucumbencial, porque 
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decaiu de parte mínima da pretensão, conforme preceitua o art. 
86, parágrafo único, do CPC.f) Operado o trânsito em julgado, 
arquivem-se os autos, atendidas as formalidades legais.P. R. I. C.
Ariquemes sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 12:34 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito

Processo n. 7014909-06.2018.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
Requerente: EXEQUENTE: LETICIA FERNANDES DE FARIA, 
AMANDA APARECIDA RAMOS FERNANDES
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALINE ANGELA DUARTE - 
RO2095
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALINE ANGELA DUARTE - 
RO2095
Requerido: EXECUTADO: LEANDRO BORGES DE FARIA
Advogado do(a) EXECUTADO: RENATO AUGUSTO PLATZ 
GUIMARAES JUNIOR - SP142953
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes 
- 1ª Vara Cível, fica(m) a(s) parte(s) exequente intimada(s) para, 
no prazo de 05 dias, manifestar sobre os documentos juntados, 
requerendo o oportuno.
Ariquemes, 22 de novembro de 2019.
MARCIA KANAZAWA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7002067-62.2016.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral
Valor da causa: R$ 18.168,84 (dezoito mil, cento e sessenta e oito 
reais e oitenta e quatro centavos)
Parte autora: ANTONIO FRANCISCO, RIO CRESPO RO205, 
KM 10,5 LOTE 06 CENTRO - 76863-000 - RIO CRESPO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: JAQUELINE VIEIRA CARDOSO OAB nº 
RO5455, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A 
- CERON , AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137 INDUSTRIAL - 
76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: ENERGISA RONDÔNIA, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES 4137 INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA, ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO OAB nº 
RO635, - 76803-460 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, JONATHAS 
COELHO BAPTISTA DE MELLO OAB nº RO3011, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES 5523, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL 
- 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Vistos.
Fica a parte autora intimada para, no prazo de 03 dias, manifestar 
sobre a extinção do feito ante o pagamento, ou requerer o que 
entender pertinente. Consigno que caso se mantenha inerte, 
importará em sua anuência, sendo o processo extinto por 
pagamento.
Ariquemes sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 12:35 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7016165-47.2019.8.22.0002
Classe: 
Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Contratos Bancários

Valor da causa: R$ 112.577,19 (cento e doze mil, quinhentos e 
setenta e sete reais e dezenove centavos)
Parte autora: BANCO DO BRASIL S.A., AV. LUIZ BARBOSA 3215 
CENTRO - 76862-970 - ALTO PARAÍSO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS 
OAB nº AC6673, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: RONALDO SOUZA OLIVEIRA, RUA FLORIANO 
PEIXOTO 942 MONTE CRISTO - 76877-165 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA, SEBASTIAO SILVERIO, LINHA C-110, KM 04, 7/LH 
C110 s/n, B-40 E B-0 ZONA RURAL - 76862-000 - ALTO PARAÍSO 
- RONDÔNIA, OSMAR CONCEICAO, RUA GAVIÃO REAL 
4756, . JARDIM DAS PALMEIRAS - 76876-628 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: 
Vistos.
1 - CONDICIONO O RECEBIMENTO DA INICIAL, à comprovação 
pela parte autora do recolhimento das custas iniciais, no prazo 
de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial, sob código 
1001.3, observando que não há no presente rito audiência prévia 
de conciliação, nos termos do art. 12, inciso I, da Lei Estadual de 
Custas Forenses.
1.1- DECORRIDO O PRAZO, SEM CUMPRIMENTO DO 
DETERMINADO, VOLTEM OS AUTOS CONCLUSOS PARA 
INDEFERIMENTO DA INICIAL. Cumprido o determinado, cumpra-
se a presente decisão.
2 - Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, 
efetuar o pagamento da dívida, com juros e encargos, contados 
do recebimento do mandado pelo executado; ou opor embargos 
em 15 (quinze) dias, contado da juntada do presente mandado aos 
autos, independentemente de penhora, depósito ou caução.
2.2- Frustrada a citação pessoal, após esgotadas as diligências 
solicitadas pela parte, havendo pedido de citação por edital, fica 
desde já deferido. Caso não seja apresentada resposta à pretensão, 
desde já nomeio curador ao executado na pessoa de qualquer dos 
representantes da Defensoria Pública Estadual, que deverá ser 
intimado a oferecer a resposta (CPC, art. 72, inciso II), podendo 
optar pela interposição de exceção de pré-executividade caso os 
fatos a serem levantados consistam em matéria de ordem pública. 
3 – Arbitro honorários em 10% do valor do débito.
4 – Em caso de pagamento integral, no prazo de 3 (três) dias, a 
verba honorária será reduzida pela metade, bem como, ficará isento 
do pagamento das custas finais, nos termo do artigo 8º, inciso I da 
Lei 3.896/2016.
5 – Caso a parte executada reconheça o débito, poderá requerer 
seu parcelamento no prazo de 15 dias, contados da juntada do 
presente mandado aos autos, desde que promova o pagamento à 
vista de 30% do débito, mais custas e honorários de advogado, e 
o saldo remanescente em até 6 parcelas mensais, acrescidas de 
correção monetária e juros de 1% ao mês (CPC, art. 916).
6 – Caso a dívida não seja paga em 3 (três) dias, PENHOREM-
SE tantos bens quantos bastem para a garantia da execução, em 
especial 65(sessenta e cinco) vacas de raça nelore, com 36(trinta 
e seis) meses de idade, lavrando-se o respectivo auto, avalie-se e 
intime-se a parte executada.
7- O Oficial de Justiça deverá observar, por ocasião da penhora, a 
ordem preferencial prevista no art. 835, CPC.
8 – Caso a penhora recaia sobre bem imóvel, e, se casada a parte 
executada, intime-se o cônjuge.
9 – Na hipótese da parte executada não ser encontrada para 
citação, ou não tiver domicílio certo, arreste-se e avalie-se.
10- Se a parte executada estiver se ocultando, proceda-se à citação 
com hora certa (830, §1º, CPC).
SERVE O PRESENTE DE CERTIDÃO DE ADMISSÃO DA 
EXECUÇÃO PARA OS FINS DO ARTIGO 828, CPC.
SIRVA O PRESENTE DE MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, 
INTIMAÇÃO e AVALIAÇÃO.
Ariquemes sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 12:34 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7013774-22.2019.8.22.0002
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Nota Promissória
Valor da causa: R$ 20.820,53 (vinte mil, oitocentos e vinte reais e 
cinquenta e três centavos)
Parte autora: MARCIO LUIS FERRARI, RUA RECIFE 2465, CASA 
SETOR 03 - 76870-490 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ADEUSAIR FERREIRA DOS 
ANJOS OAB nº RO3780, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: HEDER JOSE DE PEDER COPIAKI, RUA 
ARACAJÚ, - ATÉ 2253/2254 SETOR 03 - 76870-494 - ARIQUEMES 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Vistos.
MARCIO LUIS FERRARI, ajuizou a presente Ação de Execução 
de Titulo Extrajudicial em desfavor do HEDER JOSE DE PEDER 
COPIAKI .
A inicial veio acompanhada dos documentos de ID. 31278705 a ID 
31278708.
Despacho inicial proferido determinando a intimação da requerente 
para emendar a inicial, a fim de adequar o rito e os pedidos, em 
razão do titulo não possuir força executiva, bem como acostar aos 
autos comprovante de recolhimento de custas adiadas.
Intimada a requerente deixou transcorrer in albis o prazo para 
manifestação. Após, vieram os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
Trata-se de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial, em que 
devidamente intimada para apresentar emenda, a requerente ficou 
inerte.
A exordial apresenta-se inepta nos termos do art. 320, do CPC, 
posto que a parte autora deixou apresentar a emenda, adequando 
o rito e os pedidos, bem como comprovar o recolhimento das custas 
iniciais adiadas, apesar de devidamente intimada para tanto, sendo 
de rigor o indeferimento da inicial, por se tratar de documento 
essencial para o ajuizamento da ação.
Posto isso, indefiro a petição inicial nos termos dos artigo 321, 
parágrafo único do CPC, declarando extinto o feito com fulcro no 
art. 485, inciso I, do CPC.
Condeno a parte autora ao pagamento das custas iniciais adiadas 
e custas finais. 
Sem honorários, haja vista a ausência de sucumbência, pois não 
houve formação da relação processual.
Com o trânsito em julgado, apure-se as custas e intime-se a parte 
autora para pagamento em 15 dias, sob pena protesto e inscrição 
em dívida ativa.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Homologo de plano eventual pedido de renúncia ao prazo 
recursal.
Observada as formalidades legais.
Ariquemes sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 12:35 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7016169-84.2019.8.22.0002
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Contratos Bancários
Valor da causa: R$ 111.333,35 (cento e onze mil, trezentos e trinta 
e três reais e trinta e cinco centavos)
Parte autora: BANCO DO BRASIL S.A., AV. MÁRIO LUIZ BARBOSA 

3215 CENTRO - 76862-000 - ALTO PARAÍSO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS 
OAB nº AC6673, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: ELDA LUCENA VICENTE, LINHA C 76 ZONA 
RURAL - 76862-000 - ALTO PARAÍSO - RONDÔNIA, JEREMIAS 
CORDEIRO SOUZA, LINHA C, 110 TB40 s/n ZONA RURAL - 
76862-000 - ALTO PARAÍSO - RONDÔNIA, ANDREIA SANTOS 
DE OLIVEIRA, LINHA C, 110 TB40 s/n ZONA RURAL - 76862-
000 - ALTO PARAÍSO - RONDÔNIA, JULIO PEREIRA, AV. 
JORGE TEIXEIRA 3756 CENTRO - 76862-000 - ALTO PARAÍSO 
- RONDÔNIA, SEBASTIAO SILVERIO, LINHA C-110, KM 04, 7/LH 
C110 s/n, B-40 E B-0 ZONA RURAL - 76862-000 - ALTO PARAÍSO 
- RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: 
Vistos.
1 - CONDICIONO O RECEBIMENTO DA INICIAL, à comprovação 
pela parte autora do recolhimento das custas iniciais, no prazo 
de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial, sob código 
1001.3, observando que não há no presente rito audiência prévia 
de conciliação, nos termos do art. 12, inciso I, da Lei Estadual de 
Custas Forenses.
1.1- DECORRIDO O PRAZO, SEM CUMPRIMENTO DO 
DETERMINADO, VOLTEM OS AUTOS CONCLUSOS PARA 
INDEFERIMENTO DA INICIAL. Cumprido o determinado, cumpra-
se a presente decisão.
2 - Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, 
efetuar o pagamento da dívida, com juros e encargos, contados 
do recebimento do mandado pelo executado; ou opor embargos 
em 15 (quinze) dias, contado da juntada do presente mandado aos 
autos, independentemente de penhora, depósito ou caução.
2.2- Frustrada a citação pessoal, após esgotadas as diligências 
solicitadas pela parte, havendo pedido de citação por edital, fica 
desde já deferido. Caso não seja apresentada resposta à pretensão, 
desde já nomeio curador ao executado na pessoa de qualquer dos 
representantes da Defensoria Pública Estadual, que deverá ser 
intimado a oferecer a resposta (CPC, art. 72, inciso II), podendo 
optar pela interposição de exceção de pré-executividade caso os 
fatos a serem levantados consistam em matéria de ordem pública. 
3 – Arbitro honorários em 10% do valor do débito.
4 – Em caso de pagamento integral, no prazo de 3 (três) dias, a 
verba honorária será reduzida pela metade, bem como, ficará isento 
do pagamento das custas finais, nos termo do artigo 8º, inciso I da 
Lei 3.896/2016.
5 – Caso a parte executada reconheça o débito, poderá requerer 
seu parcelamento no prazo de 15 dias, contados da juntada do 
presente mandado aos autos, desde que promova o pagamento à 
vista de 30% do débito, mais custas e honorários de advogado, e 
o saldo remanescente em até 6 parcelas mensais, acrescidas de 
correção monetária e juros de 1% ao mês (CPC, art. 916).
6 – Caso a dívida não seja paga em 3 (três) dias, PENHOREM-
SE tantos bens quantos bastem para a garantia da execução, em 
especial 32(trinta e duas) vacas de raça girolando, com 36(trinta e 
seis) meses, lavrando-se o respectivo auto, avalie-se e intime-se a 
parte executada.
7- O Oficial de Justiça deverá observar, por ocasião da penhora, a 
ordem preferencial prevista no art. 835, CPC.
8 – Caso a penhora recaia sobre bem imóvel, e, se casada a parte 
executada, intime-se o cônjuge.
9 – Na hipótese da parte executada não ser encontrada para 
citação, ou não tiver domicílio certo, arreste-se e avalie-se.
10- Se a parte executada estiver se ocultando, proceda-se à citação 
com hora certa (830, §1º, CPC).
SERVE O PRESENTE DE CERTIDÃO DE ADMISSÃO DA 
EXECUÇÃO PARA OS FINS DO ARTIGO 828, CPC.
SIRVA O PRESENTE DE MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, 
INTIMAÇÃO e AVALIAÇÃO.
Ariquemes sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 12:34 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 0015407-66.2014.8.22.0002
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Nota Promissória
Valor da causa: R$ 45.837,53 (quarenta e cinco mil, oitocentos e 
trinta e sete reais e cinquenta e três centavos)
Parte autora: OTONIEL MONTES COELHO, ZONA RURAL LINHA 
-90 GL 14 LOTE 53 - 76863-000 - RIO CRESPO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PABLO EDUARDO MOREIRA 
OAB nº RO6281, AV TABAPOÃ, - DE 3157 A 3305 - LADO ÍMPAR 
SETOR 03 - 76870-521 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, VIVIANE 
ANDRESSA MOREIRA OAB nº RO5525, AV. TABAPUÃ 3245 - 
76870-000 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Parte requerida: LEANDRO MARTINS, AV. AFONSO GAGO 1139, 
EMATER - 76863-000 - RIO CRESPO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: EDSON RESENDE FILHO OAB nº 
RO3560, RUA NATAL 2284 SETOR 03 - 76870-000 - ARIQUEMES 
- RONDÔNIA
Vistos.
1- Considerando os comprovantes de depósito e o espelho das 
contas judiciais, expeça-se alvará em favor do exequente ou seu 
patrono.
2- Fica a parte autora intimada para, no prazo de 30 dias, acostar 
cálculo atualizado da dívida, com a discriminação e abatimento 
dos valores já levantado e indicar bens à penhora, sob pena de 
arquivamento, face a ausência de prejuízo à parte exequente, 
que a qualquer momento poderá requerer o desarquivamento 
e prosseguimento da execução à vista de localização de bens 
penhoráveis em nome da parte executada (art. 921, §3º, CPC).
3- Decorrido o prazo sem manifestação, determino a suspensão 
do processo, com fundamento no art. 921, inciso III e § 1º c/c o art. 
513, ambos do CPC, por 01 ano, período em que ficará suspenso 
o decurso do prazo prescricional. 
4- Fica a parte exequente desde já intimada de que decorrido o 
prazo, caso se mantenha inerte, terá início o decurso do prazo da 
prescrição intercorrente (art. 921, § 4º, do CPC).
6- Diante da inércia do exequente, arquive-se.
Ariquemes sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 12:35 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - VARA CÍVEL
Processo n.: 7012288-02.2019.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano 
Material, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária 
Gratuita, Honorários Advocatícios
Valor da causa: R$ 15.983,09 (quinze mil, novecentos e oitenta e 
três reais e nove centavos)
Parte autora: VAGNER JOSE ALVES FERREIRA, RUA SERGIPE 
3520, CASA SETOR 05 - 76870-748 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ELIZEU LEITE CONSOLINE OAB nº 
RO5712, SEM ENDEREÇO
Parte requerida: GLOBAL EXPRESS ASSISTENCIA TECNICA 
LTDA - EPP, RUA TENENTE BRITO MELO 1415 SANTO 
AGOSTINHO - 30180-076 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, 
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, AVENIDA AUTAZ 
MIRIM 1460 DISTRITO INDUSTRIAL II - 69007-000 - MANAUS - 
AMAZONAS
ADVOGADOS DOS RÉUS: 
Vistos.

VAGNER JOSE ALVES FERREIRA , ajuizou a presente Ação de 
Indenização por Danos Materiais e Morais em desfavor de GLOBAL 
EXPRESS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP e SAMSUNG 
ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA . A inicial veio acompanhada 
dos documentos de ID. 30265868 a ID 30265882.
Despacho inicial proferido determinando a intimação da requerente 
para emendar a inicial, a fim de comprovar a hipossuficiência ou 
o recolhimento das custas, o autor acostou holerites, reiterando 
o pedido de gratuidade de justiça ou o diferimento do pagamento 
das custas ao final.Indeferida a gratuidade de justiça, concedeu-se 
novo prazo para recolhimento das custas iniciais (código 1001.1), 
sob pena de indeferimento da inicial.
Intimada a requerente deixou transcorrer in albis o prazo para 
manifestação. Após, vieram os autos conclusos.
É o relatório. Decido.Trata-se de Ação de Indenização por Danos 
Materiais e Morais, em que devidamente intimada para apresentar 
emenda, a requerente ficou inerte.A exordial apresenta-se inepta 
nos termos do art. 320, do CPC, posto que a parte autora deixou 
de comprovar o recolhimento das custas iniciais, apesar de 
devidamente intimada para tanto, sendo de rigor o indeferimento 
da inicial, por se tratar de documento essencial para o ajuizamento 
da ação.
Posto isso, indefiro a petição inicial nos termos dos artigo 321, 
parágrafo único do CPC, declarando extinto o feito com fulcro no 
art. 485, inciso I, do CPC.
Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais no 
importe de 3%. 
Sem honorários, haja vista a ausência de sucumbência, pois não 
houve formação da relação processual.
Com o trânsito em julgado, apure-se as custas e intime-se a parte 
autora para pagamento em 15 dias, sob pena protesto e inscrição 
em dívida ativa.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Homologo de plano eventual pedido de renúncia ao prazo 
recursal.
Observada as formalidades legais.
Ariquemes sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 12:35 .
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz de Direito

Processo n. 7000928-70.2019.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Requerente: AUTOR: MARILENE DE FREITAS
Advogado do(a) AUTOR: ALLISON ALMEIDA TABALIPA - 
RO6631Requerido: RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes 
- 1ª Vara Cível, fica a parte autora intimada para, no prazo de 05 
dias, especificar as provas que pretende produzir, justificando sua 
necessidade.
Obs: O prazo será em dobro nos casos de : Curador, Defensoria 
Pública, Ministério Público, União, Estados, Distrito Federal, 
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito 
Público, nos termos dos artigos 180, 183, 186 do NCPC.
Ariquemes, 22 de novembro de 2019.
ADRIANA FERREIRA

Processo n. 7015920-36.2019.8.22.0002
Classe: BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
(81)Requerente: AUTOR: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 
NACIONAL HONDA LTDAAdvogado do(a) AUTOR: ROBERTA 
BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649Requerido: RÉU: 
GEOVANE FONSECA MINUSCULIPor ordem do(a) Exmo(a). 
Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes - 1ª Vara Cível, fica a parte 
autora, intimada da expedição do mandado, devendo entrar 
em contato com o oficial de justiça e fornecer os meios para 
cumprimento da diligência.Fone (69) 3535-2093 - Ramal 226 - sala 
dos oficiais / Ramal 2015 - cartório distribuidor.
Ariquemes, 22 de novembro de 2019.
MARIA EDINEIA DA CUNHA OLIVEIRA
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2ª VARA CÍVEL  

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor 
Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, - Processo: 7012875-
24.2019.8.22.0002
Classe: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: PLANETA DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: HENRIQUE COSTA MARQUES 
BARBOSA OAB nº RO9510
EXECUTADO: REIS E LIMA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA 
LTDA - ME
ADVOGADO DO EXECUTADO: PAULA ISABELA DOS SANTOS 
OAB nº RO6554, ISABEL MOREIRA DOS SANTOS OAB nº 
RO4171, HEDERSON MEDEIROS RAMOS OAB nº RO6553
SENTENÇA
Vistos e examinados.
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por 
PLANETA DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
LTDA em face de REIS E LIMA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA 
LTDA - ME, partes qualificadas no feito.
O exequente noticiou a celebração de acordo com o executado, 
requerendo sua homologação e a extinção do feito (ID 32337802).
Assim, por vislumbrar os pressupostos legais, homologo o acordo 
acostado na petição de ID 32337802, a fim de que este produza 
seus efeitos jurídicos e legais. Sendo assim, JULGO EXTINTO o 
feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, “b” do CPC. 
Custas finais indevidas.
Deixo de pronunciar-me em relação aos honorários advocatícios, 
tendo em vista que o acordo presume composição em relação a 
eles.Considerando a preclusão lógica, o feito transita em julgado 
nesta data (CPC, artigo 1.000). 
P.R.I. Arquive-se.
Ariquemes, 21 de novembro de 2019
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor 
Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, - Processo: 7015738-
50.2019.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: DAVID MORAES DA SILVA
ADVOGADO DO AUTOR: ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO 
OAB nº SP348669
RÉU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
DECISÃO
Vistos, etc.
De acordo com entendimento jurisprudencial mais recente, a 
situação de pobreza não pode ser invocada de forma generalizada, 
sendo necessário a prova da situação de necessidade. 
No caso em exame, embora tenha a parte autora postulado a 
Justiça Gratuita, não trouxe aos autos maiores elementos que 
provem alegada insuficiência financeira, atingindo as condições 
exigidas pela Lei n. 1.050/60 e CPC para isenção.
Sequer o diferimento do recolhimento das custas mostra-se 
pertinente, ao teor do art. 34 do Regimento de Custas, pois 
nenhuma prova foi efetivamente produzida.
Merece ainda registro outra ponderação. O processo judicial 
deve ser aplicado na sua perspectiva institucional da solução dos 
conflitos cíveis. O processo comum é dispendioso e vige a regra da 
antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 
pessoas necessitadas.

No caso em exame, a pretensão poderia perfeitamente ser 
formulada perante o Juizado Especial Cível, pois cabe na 
competência daquele e lá o processo transcorre livre de despesas 
para a parte demandante. 
Estando à disposição o Juizado Especial Cível, em condições de 
resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do 
caso, o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 
desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 
jurisdição, configurando exercício abusivo de direito, que importa 
em diminuí-la.
Nesse sentido, trago à colação lapidar precedente do TJRS:
“É compreensível que os advogados de um modo geral prefiram 
o processo comum, do qual tende a resultar maior remuneração 
merecida na medida do critério do trabalho, o que não quer dizer 
que seja aceitável ou determinante do processo comum. Há 
muitos anos atrás, sob a realidade das circunstâncias de outro 
tempo, consolidou-se a orientação de que a parte pode optar 
pelo processo comum ou especial. Ninguém mais desconhece 
que esta concepção, com o passar do tempo, gerou um sério 
desvirtuamento até se chegar à situação atual, que se tornou fato 
público e notório na experiência forense: o uso abusivo do processo 
comum em assistência judiciária gratuita, mesmo que se trate de 
causa típica ao Juizado Especial Cível. [...] O processo comum é 
dispendioso, as custas servem às despesas da manutenção dos 
serviços, a estrutura do Poder Judiciário é imensa e altamente 
onerosa, a razão principal da regra da antecipação das despesas, 
salvo assistência judiciária gratuita às pessoas necessitadas. 
A pretensão é daquelas típicas ao Juizado Especial Cível, onde 
o processo transcorre livre de despesas à parte demandante. 
Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos maiores 
exemplos de cidadania que o País conhece, [...] que se encontram 
em plenas condições de resolver com celeridade, segurança e 
sem despesas, a situação do caso, o uso do processo comum, 
contemporizado pela assistência judiciária gratuita desnecessária, 
caracteriza uma espécie velada de manipulação da jurisdição, que 
não mais se pode aceitar. Caracteriza-se, pois, fundada razão para 
o indeferimento do benefício [...]” (TJRS, AI nº 70068368687, nº 
CNJ 0047062-70.2016.8.21.7000, j. 24.2.2016, rel. Des. Carlos 
Cini Marchionatti)
Nessas condições, deferir o benefício, que, em última análise, é 
custeado pelo Estado, equivaleria a carrear à população os ônus 
que deveriam ser pagos pela parte autora, o que não pode ser 
admitido.
Ademais, as custas processuais captadas revertem para fundo 
público, utilizado em benefício do próprio Poder Judiciário e, 
consequentemente, de todos os jurisdicionados. 
Por todo o contexto apresentado, indefiro os benefícios da Justiça 
Gratuita.Dessa forma, intime-se a parte autora para, no prazo de 
15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento, 
comprovando o recolhimento das custas processuais, nos termos 
do artigo 12 da Lei Estadual n. 3.896/2016.
No mesmo prazo, querendo, pode a parte autora requerer a remessa 
dos autos ao Juizado Especial, com os ajustes procedimentais 
pertinentes.
Decorrido o prazo, retorne concluso.
Ariquemes 21 de novembro de 2019
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor 
Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, - Processo: 7016200-
07.2019.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: JOSE ALTAIR ALVES COSTA
ADVOGADO DO AUTOR: SERGIO GOMES DE OLIVEIRA OAB 
nº RO5750, FERNANDO MARTINS GONCALVES OAB nº AC834
RÉU: BANCO BMG CONSIGNADO S/A
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DECISÃO
1. Processe-se com gratuidade.
2. Para concessão da tutela de urgência deve ser demonstrado 
pela parte a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco 
ao resultado útil do processo, bem como a ausência de perigo de 
reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme se depreende da 
leitura do art. 300, caput e §3º do CPC.
2.1 Analisando os documentos juntados ao feito, observa-se 
que estes não são suficientes para demonstrar, ao menos neste 
momento processual, a probabilidade do direito alegado, eis que 
não restou comprovado que o requerente não tinha conhecimento 
dos serviços efetivamente contratados junto ao requerido no 
momento da aquisição do empréstimo consignado mencionado na 
inicial.
2.2 Ademais, o perigo de dano também não se encontra presente, 
uma vez que o empréstimo consignado firmado entre as partes 
ocorreu no ano de 2018, motivo pelo qual pode-se concluir que os 
valores estão sendo descontados há um tempo considerável, não 
havendo situação nova que justifique a concessão da medida de 
urgência pleiteada.
2.3 Por estas razões, indefiro o pedido de tutela de urgência.
3. Deixo de designar a audiência prévia de conciliação prevista no 
art. 334 do CPC, com fundamento no princípio da razoabilidade, da 
instrumentalidade das formas e da celeridade processual, haja vista 
que, segundo a experiência/prática judicial, nas ações movidas 
em desfavor de instituições bancárias, concessionárias públicas 
e seguradoras, estas, até mesmo por orientação decorrente 
de política interna e administrativa, não estão aptas a oferecer 
proposta de acordo no início do procedimento judicial, restando 
em sua maioria infrutífera a conciliação e contraproducente ao 
princípio da duração razoável do processo, o que não impede que 
em outra fase judicial seja tentada a conciliação entre as partes, 
não havendo, assim, prejuízo processual ou ao espírito conciliador 
da nova legislação. 
4. Cite-se a parte ré dos termos da ação, para, querendo, oferecer 
defesa no prazo de 15 dias, a contar da juntada aos autos da 
prova da citação (CPC, art. 231), sob pena de serem considerados 
verdadeiros os fatos alegados na inicial (CPC, art. 344). 
5. Apresentada defesa pelo réu, intime-se o autor para manifestar-
se em réplica, em 15 dias (CPC, art. 350). 
6. Após, intimem-se as partes para especificarem as provas que 
pretendem produzir, justificando a necessidade, em 05 dias. 
SERVE A PRESENTE DE MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. 
O inteiro teor da petição inicial poderá ser acessado através do 
link do Pje: http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/
listView.seam através do documento 
nº: 
19112010173494100000030859554
19112010173494100000030859554.
Ariquemes 21 de novembro de 2019
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
0012542-07.2013.8.22.0002
Classe: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: RODOBENS ADMINISTRADORA DE 
CONSÓRCIOS LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: THIAGO TAGLIAFERRO LOPES 
OAB nº AC3937, JEFERSON ALEX SALVIATO OAB nº SP236655
EXECUTADO: ZILDA SANTOS MOREIRA
ADVOGADO DO EXECUTADO: SERGIO FERNANDO CESAR 
OAB nº RO7449, MAIELE ROGO MASCARO OAB nº RO5122, 
MARIO LACERDA NETO OAB nº RO7448, NATIANE CARVALHO 
DE BONFIM OAB nº RO6933, DENIS AUGUSTO MONTEIRO 
LOPES OAB nº RO2433
DESPACHO

Considerando que a intimação de ID 32208690 não saiu em nome 
do advogado indicado na petição de ID 32180677, intime-se mais 
uma vez o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-
se sobre o comprovante de pagamento juntado pela executada no 
ID 32208710, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 
921 do CPC.
Ariquemes, 21 de novembro de 2019
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor 
Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, - Processo: 7013872-
07.2019.8.22.0002
Classe: Divórcio Litigioso
RECLAMANTE: A. T. S.
ADVOGADO DO RECLAMANTE: JANE MIRIAM DA SILVEIRA 
GONCALVES OAB nº RO4996
RECORRIDO: M. P. T. D. S.
SENTENÇA
Versam os presentes sobre ação de divórcio litigioso c/c partilha de 
bens que ADRIANO TEIXEIRA SILVA move em face de MARISTELA 
PONTES TRINDADE DOS SANTOS, partes qualificadas no feito.
Narra a inicial que as partes se casaram em 08 de setembro de 2006, 
sob o regime de comunhão parcial de bens. Porém, o requerente 
deseja dissolver o vínculo conjugal. Dessa união, não tiveram filhos. 
Amealharam bens passíveis de partilha, os quais requer sejam 
partilhados nos moldes descritos na inicial. Juntou documentos.
Recebida a inicial, foi designada audiência de conciliação e 
determinada a citação da requerida (ID 31355050). 
Posteriormente, sobreveio ao feito petição noticiando a celebração 
de acordo entre as partes, tendo a requerida concordado com a 
dissolução da união conjugal, ocasião em que as partes acordaram 
acerca da partilha dos bens (ID 32670991).
Deixo de remeter ao Ministério Público, uma vez que não há 
interesse de incapaz na demanda. 
Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, 
nos termos da petição de ID 32670991, para que produza os 
seus jurídicos e legais efeitos, decretando o divórcio consensual 
do casal, declarando dissolvido o vínculo matrimonial e cessado 
o regime matrimonial de bens, com fulcro no artigo 226, § 6º da 
Constituição da República e no art. 1.571, IV do Código Civil, e 
julgo extinto o feito, com base no art. 487, III, “b”, do CPC.
Sem custas e honorários advocatícios, eis que concedo a gratuidade 
da justiça também à requerida nesta data.
As partes são beneficiárias da Justiça Gratuita, sendo isentos de 
eventuais custas de ato notarial e registral (Prov. n. 013/2009 – CG 
de 29/05/2009).
AVERBE-SE/INSCREVA-SE o divórcio à margem do assento de 
casamento no Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de 
Três Barras do Paraná-PR, matrícula 096222 01 55 2006 2 00005 
007 0001092 11.
Considerando a preclusão lógica, o feito transita em julgado nesta 
data, por força do art. 1.000, parágrafo único, do CPC.
P. R . I. Expeça-se o necessário e arquive-se. 
SERVE DE MANDADO/INTIMAÇÃO/OFÍCIO/CARTA/MANDADO 
DE AVERBAÇÃO.
Ariquemes, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor 
Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, - Processo: 7013264-
09.2019.8.22.0002
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Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: NICOLY FERREIRA WULPI
ADVOGADO DO AUTOR: SIDNEI RIBEIRO DE CAMPOS OAB nº 
RO5355
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA
SENTENÇA
I – RELATÓRIO
NICOLY D. S. W., representada pela genitora, ingressou com 
a presente ação de concessão de auxílio reclusão com tutela 
antecipada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL – INSS, partes qualificadas no feito.
Narra a inicial, em síntese, que a requerente é filha de Cleberson 
da Silva Wulpi, segurado da Previdência Social na qualidade de 
trabalhador urbano, o qual foi recolhido à prisão em 21/12/2018. 
Sustenta que requereu administrativamente perante a Autarquia 
previdenciária a concessão do benefício de auxílio-reclusão, 
contudo, o pedido foi indeferido, ao argumento de que o último salário 
de contribuição do recluso é superior ao previsto na legislação. 
Diante do exposto, requer a concessão de tutela jurisdicional para 
ver reconhecido o direito ao recebimento do benefício em comento. 
Juntou documentos.
Recebida a inicial, a tutela de urgência foi indeferida, tendo sido 
determinada a citação do requerido (ID 30990081).
Devidamente citado, o requerido apresentou contestação alegando, 
em síntese, que a requerente não atende os requisitos legais 
para recebimento do benefício pleiteado, pois o último salário de 
contribuição do recluso é superior ao limite legal (ID 31273481).
Houve impugnação à contestação (ID 31361536).
Instadas a se manifestarem sobre a produção de provas, a 
requerente pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID 
31623989) e o requerido manteve-se inerte.
Parecer ministerial no ID 32043466 opinando pela procedência da 
ação.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de ação visando a concessão do benefício previdenciário 
de auxílio reclusão que Nicoly d. S. W. move em face do Instituto 
Nacional do Seguro Social – INSS.
O benefício em questão tem previsão no art. 18, II, alínea “b”, da 
Lei 8.213/91. Serão concedidos aos dependentes do segurado. 
Sobre o tema, assim dispõe a Lei n.º 8.213/91: 
“Art. 80. O auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições 
da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à 
prisão, que não receber remuneração da empresa nem estiver 
em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de 
permanência em serviço.
Parágrafo único. O requerimento do auxílio-reclusão deverá ser 
instruído com certidão do efetivo recolhimento à prisão, sendo 
obrigatória, para a manutenção do benefício, a apresentação de 
declaração de permanência na condição de presidiário.”
Da análise dos dispositivos que tratam do auxílio-reclusão, podemos 
extrair os requisitos para sua concessão: a) que o preso seja 
segurado da previdência social, independentemente de carência; 
b) que os dependentes sejam aqueles assim considerados pela lei; 
e c) baixa renda.
Extrai-se dos autos que o segurado Cleberson da Silva Wulpi está 
recolhido na unidade prisional de Ariquemes/RO no regime fechado 
desde 21/12/2018.
O artigo 16 da Lei nº 8.213 disciplina quem são os dependentes 
do segurado e como é interpretada a dependência econômica, 
vejamos:
“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, 
na condição de dependentes do segurado: 
I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não 
emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) 
anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou 
deficiência grave;
II - os pais;

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 
(vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou 
mental ou deficiência grave;
§ 1º A existência de dependente de qualquer das classes deste 
artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes.
§ 2º .O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante 
declaração do segurado e desde que comprovada a dependência 
econômica na forma estabelecida no Regulamento.
§ 3º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, 
sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a 
segurada, de acordo com o § 3º do art. 226 da Constituição Federal.
§ 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é 
presumida e a das demais deve ser comprovada.”
Assim, considerando a certidão de nascimento juntada no ID 
30954883, verifica-se que a requerente se enquadra no inciso I do 
artigo acima descrito, por ser filha menor de idade do recluso, cuja 
dependência, portanto, é presumida.
Por outro lado, conquanto não se exija um número mínimo de 
contribuições, pois o benefício em comento obedece às regras da 
pensão por morte, deverá ser comprovado que não houve a perda 
da qualidade de segurado, quando do recolhimento à prisão, na 
esteira do disposto no art. 102, § 2º, do RPS (art. 116, § 1º, Dec. 
3048/99). 
No caso em tela, o documento acostado no ID 31273483 demonstra 
que no momento do recolhimento à prisão (21/12/2018), o recluso 
mantinha a qualidade de segurado, em razão de estar no “período 
da graça”, eis que seu último vínculo empregatício findou-se em 
novembro de 2018, conservando, diante disso, todos os seus 
direitos perante a Previdência, conforme aludido no artigo 15, da 
Lei 8.213/91. 
Além disso, verifico que o recluso não estava em gozo de quaisquer 
dos benefícios elencados no art. 80 da legislação supramencionada. 
Sustentou o requerido a impossibilidade da concessão do benefício 
pleiteado ao fundamento de que o último salário de contribuição do 
recluso era superior ao limite legal. 
A portaria em vigência a época da prisão delimitava o valor de R$ 
1.025,81 (um mil e vinte e cinco reais e oitenta e um centavos) (art. 
5º Portaria Interministerial Ministros de Estado da Fazenda - MF / 
Da Previdência e Assistência Social - MPS Nº 19 de 10.01.2014).
Além disso, o auxílio-reclusão veio previsto na Constituição Federal, 
em seu artigo 201, inciso IV, sendo devido aos dependentes dos 
segurados de baixa renda. 
A limitação da concessão do auxílio somente a segurados de 
baixa renda encontra-se, ainda, de acordo com o princípio da 
seletividade na prestação dos benefícios da seguridade social (art. 
194, parágrafo único, III, da CRFB/88).
A seletividade é um objetivo de contraposição ao da universalidade. 
Um ameniza o outro. Enquanto, objetivamente, a universalidade 
determina que o Estado procure proteger o homem da maior gama 
possível de riscos, a seletividade possibilita a ponderação dos 
critérios de atendimento pela necessidade, dando vantagem aos 
mais carentes.
No caso em apreço, muito embora o valor da última contribuição 
do recluso seja superior ao mencionado limite, infere-se que no 
momento em que o segurado foi recolhido à prisão não estava 
trabalhando, isto é, não possuía renda, uma vez que seu último 
vínculo empregatício findou-se em novembro de 2018.
Nessa esteira, a corte do STJ decidiu que para concessão do 
benefício em testilha deve ser analisado a renda do preso no 
momento da prisão e não da última contribuição. Vejamos:
AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. ANÁLISE DE MATÉRIA 
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. RENDA 
DO PRESO NO MOMENTO DO RECOLHIMENTO. CONDIÇÃO 
PARA CONCESSÃO. PRECEDENTES. 1. Descabida a apreciação 
de alegação de ofensa a dispositivo da Constituição Federal, no 
âmbito especial, ainda que para fins de prequestionamento, 
não sendo omisso o julgado que silencia acerca da questão. 2. 
Desnecessário o reconhecimento de constitucionalidade, ou não, 
de lei, ex vi do art. 97 da Carga Magna, uma vez que a questão 
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é passível de ser julgada e fundamentada à luz da legislação 
federal. 3. É assente nesta Corte o entendimento de que o auxílio-
reclusão, como a pensão por morte, é benefício previdenciário 
que possui como condicionante para a sua concessão, a renda 
do preso, no momento da prisão. 4. Decisão que merece ser 
mantida pelos seus próprios fundamentos. 5. Agravos internos aos 
quais se nega provimento. (grifo nosso). (STJ - AgRg no REsp: 
831251 RS 2006/0061254-8, Relator: Ministro CELSO LIMONGI 
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de 
Julgamento: 05/05/2011, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: 
DJe 23/05/2011). (sem grifos no original)
Portanto, resta evidente que foram preenchidos os requisitos 
exigidos por lei, fazendo a requerente jus ao benefício ora pleiteado.
Compulsando os autos, nota-se que a requerente pleiteou o 
benefício em comento na via administrativa no dia 14/03/2019 
(ID 30954895). Assim, a data do início será a data do efetivo 
recolhimento do segurado à prisão, nos termos do art. 116, do 
Decreto 3.048/99.
III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 
CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 
INSS a: 1) IMPLEMENTAR em favor da requerente, NICOLY D. S. 
W., o benefício previdenciário de AUXÍLIO-RECLUSÃO, em virtude 
da prisão de Cleberson da Silva Wulpi, devido desde da data do 
efetivo recolhimento do segurado à prisão, qual seja, 21/12/2018, 
até a data de sua soltura.
Julgo extinto o feito com resolução do mérito, o que faço com lastro 
no art. 487, I do CPC.
Presentes os requisitos do art. 300, do CPC, CONCEDO A 
TUTELA DE URGÊNCIA de mérito para determinar que o requerido 
IMPLEMENTE o benefício de auxílio-reclusão, no prazo de trinta 
dias, a partir da intimação da presente, sob pena de posterior 
fixação de multa diária pelo não atendimento, por se tratar de 
benefício de caráter alimentar, cuja tutela específica da obrigação 
visa evitar dano de difícil reparação.
Os juros de mora são devidos à razão de 0,5% ao mês, a partir da 
citação, nos termos da Lei n. 11.960/2009, até a apuração definitiva 
dos cálculos de liquidação. A correção monetária há de ser contada 
a partir do vencimento de cada prestação do benefício, adotando-
se os índices legais do INPC (Lei n. 11.430/2006).
Em razão da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento 
dos honorários advocatícios os quais arbitro no percentual de 10% 
sobre o proveito econômico obtido, o que faço com fulcro no artigo 
85,§ 3º, I, do CPC. 
Sem custas processuais, conforme estabelece o art. 5º, I da Lei 
Estadual n. 3.896/2016. 
Considerando que os valores retroativos devidos em favor do 
requerente não ultrapassam a 1.000 (mil) salários-mínimos, 
mormente porque o crédito retroativo deverá ser computado a partir 
do dia 21/12/2018 (data do recolhimento do segurado à prisão), 
desnecessária se faz a remessa do feito ao reexame necessário, 
nos termos do que preconiza o art. 496, §3º, I, CPC. 
P. R. I. Transitada esta em julgado, atendendo a orientação 
encaminhada a este juízo através do Ofício Circular - CGJ n. 
14/2017, antes de se dar início ao cumprimento de sentença 
oportunizar-se-á o cumprimento da sentença/execução invertida 
em favor do INSS, determino a intimação do INSS para apresentar 
no prazo de 15 dias os cálculos dos valores devidos. 
Após, intime-se a requerente para, no prazo de 5 dias, manifestar 
quanto aos referidos valores. Decorrido o prazo sem apresentação 
dos cálculos pelo INSS ou discordando a requerente sobre 
os cálculos apresentados, esta deverá formular o pedido de 
cumprimento de sentença nos moldes do artigo 535 e seguintes do 
CPC. Caso a requerente concorde com os cálculos apresentados 
pelo requerido, determino desde já a expedição do necessário 
para pagamento da RPV/precatório, aguardando-se o respectivo 
pagamento em arquivo provisório.
Com a informação concernente ao pagamento do RPV/Precatório, 
expeça-se alvará.

Em seguida, não havendo manifestação das partes em 5 dias, dou 
por satisfeita a obrigação e determino seu arquivamento.
VIAS DESTE SERVIRÃO DE MANDADO/CARTA/OFÍCIO DE 
IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO.
Ariquemes, 21 de novembro de 2019
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor 
Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, - Processo: 7007297-
80.2019.8.22.0002
Classe: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: M A G FERREIRA CONFECCOES - ME
ADVOGADO DO EXEQUENTE: RANGEL ALVES MUNIZ OAB nº 
RO9749
EXECUTADO: ELIANE DOS SANTOS ALMEIDA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DESPACHO
Intime-se o exequente para dar andamento ao feito, informando o 
atual endereço da executada para citação, no prazo de 05 dias, sob 
pena de extinção.
Caso requeira nova diligência, deverá comprovar o pagamento das 
taxas/custas devidas.
Decorrido o prazo sem manifestação ou não comprovado o 
pagamento das taxas, voltem conclusos para extinção do 
processo, por falta de pressuposto de constituição válida e regular 
do processo (art.485, IV, do CPC).
Caso necessário, expeça-se carta precatória.
VIAS DESTE SERVIRÃO DE CARTA DE CITAÇÃO/MANDADO/
CARTA PRECATÓRIA.
Ariquemes, 21 de novembro de 2019
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - 7015749-79.2019.8.22.0002
Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
AUTOR: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
ADVOGADO DO AUTOR: EDEMILSON KOJI MOTODA OAB nº 
AC231747
RÉU: SIQUELI DOMINGAS DA SILVA
DECISÃO
Trata-se de ação de busca e apreensão regido pelo Decreto-Lei 
911/1969.
Sabe-se que com o advento do novo Código de Processo Civil (Lei 
13.105/2015), extinguiram-se as ações cautelares.
No caso do feito, embora trate-se de procedimento especial do 
Decreto-Lei 911/1969, aplica-se concomitantemente aos requisitos 
específicos do artigo 3º do aludido Decreto, também os requisitos 
legais para concessão da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 
(SATISFATIVA/ANTECIPADA), prevista no artigo 300 do CPC, 
quais sejam: risco de dano, probabilidade do direito e reversibilidade 
da medida.
A probabilidade do direito sobre o qual se baseia o pedido 
de urgência evidencia-se pela Cédula de Crédito Bancário 
devidamente assinado pela parte ré e a notificação informando a 
respeito do inadimplemento da obrigação. 
De outro lado, o perigo de dano decorre da prejudicialidade na 
depreciação do veículo caso haja demora na restituição do mesmo 
à posse do requerente.
Ainda, deve-se considerar que a providência pretendida não se 
apresenta irreversível, de maneira que, caso o requerido purgue a 
mora no prazo de 5 (cinco) dias, lhe será devolvido o veículo.
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Ante o exposto, determino liminarmente a busca, apreensão, vistoria 
e avaliação do veículo objeto do contrato firmado entre as partes, 
conforme descrição constante na inicial e contrato, depositando-se 
o bem em mãos do autor ou de pessoa por ele autorizada, ou quem 
ele venha a indicar, mediante compromisso, e com a ressalva de 
que o veículo não deverá ser retirado da Comarca até o decurso do 
prazo de cinco dias fixados em lei para a consolidação da posse, 
sob pena de multa diária de dois salários-mínimos até o limite do 
valor do veículo.O ato processual deverá obedecer ao disposto no 
art. 212, §2º do CPC.Além disso, faça constar também no mandado 
que o requerido deverá entregar ao depositário, no ato da busca, 
chave e os documentos de porte obrigatório e de transferência.
O mandado só será cumprido com o acompanhamento de preposto 
da parte autora, ante a necessidade de depositário do bem.
Caso o preposto da autora não entre em contato com o oficial de 
justiça, até o final do prazo para cumprimento, o mandado deverá 
ser devolvido ao cartório sem qualquer diligência.
Cite-se o requerido de todo o teor da petição inicial, cientificando-o 
de que terá o prazo de 5 (cinco) dias, da execução da liminar, para 
pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 
apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual 
o bem lhe será restituído livre do ônus, e que poderá vendê-lo, 
independentemente de leilão, avaliação, nos termos do art. 101, 
da Lei 13.043/2014, bem como terá o prazo de 15 dias, a contar 
da citação, para, querendo, apresentar contestação, atentando-se 
ao disposto no art. 231, II do CPC, ainda que tenha efetuado o 
pagamento, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 
restituição (DL 911/69, art. 3º e parágrafos, com a redação dada 
pela Lei n. 10.931, de 02/08/2004).
Efetuado o pagamento, o autor deverá restituir o veículo à parte ré, 
comprovando no feito.
Proceda-se a restrição judicial a que alude o §9º, art. 3º, DL 911/69 
com redação dada pela Lei n. 13.043/2014. Após a apreensão, 
exclua-se da restrição no RENAJUD.
VIAS DESTA SERVIRÃO DE MANDADO/CARTA/OFÍCIO/
CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA.
Ariquemes, 21 de novembro de 2019
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
7003340-71.2019.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: DIOGO ALEXANDRE PONTES SILVA
ADVOGADO DO AUTOR: ALEXANDRE LEANDRO DA SILVA 
OAB nº RO4260, KAMILA ARAUJO PRADO OAB nº RO7371
RÉU: GOL LINHAS AEREAS S.A.
ADVOGADO DO RÉU: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO 
OAB nº RJ95502, BERNARDO AUGUSTO GALINDO COUTINHO 
OAB nº RO2991
SENTENÇA
I. RELATÓRIO
DIOGO ALEXANDRE PONTES SILVA, menor, representado por 
sua mãe VANUSA PONTES DA SILVA, ajuizou ação indenizatória 
para reparação de danos morais, em desfavor de GOL LINHAS 
AÉREAS S/A, em decorrência da má prestação de serviços da 
empresa de transporte aéreo.
Consta da inicial (ID 25460809) que a parte autora realizou 
viagem de Fortaleza (CE) para Porto Velho (RO), com conexões 
em Guarulhos (SP) e Brasília (DF). Ressaltou que o passageiro 
perdeu a segunda conexão, em virtude de atraso ocorrido em 
Guarulhos. Acrescentou que isso gerou um retardo de 23 horas 
na viagem, à medida que o embarque do passageiro deveria ter 
ocorrido em Brasília às 21h de 30/11/2018, mas só aconteceu 
às 20h20 do dia 01/12/2018, chegando ao destino (Porto Velho) 
às 22h. Salienta que o passageiro tem 7 anos de idade e sofreu 
extremo desgaste, desconforto e violação do direito à personalidade. 

Juntou documentos.Após o despacho inicial a requerida foi citada 
e a audiência de conciliação restou infrutífera (ID 26417261 e 
27632284).A ré apresentou contestação (ID 28214660) refutando 
a pretensão inicial. Alegou o atraso ocorreu por conta do alto fluxo 
de pessoas e limite de horas trabalhadas pelos tripulantes da 
companhia aérea, bem como que a empresa estava implementando 
novo sistema de processamento de escalas de pilotos e comissários 
de bordo. Acrescentou que o atraso perdurou apenas 31 minutos 
e que disponibilizou ao autor alimentação, hotel e transporte até o 
embarque em próximo voo. Por fim, requereu a improcedência do 
pedido indenizatório.
A parte autora impugnou as teses defensivas, reafirmando as 
arguições iniciais, o descumprimento da Resolução n° 400 da 
ANAC e os danos extrapatrimoniais (ID 28344420).
Intimadas sobre eventual interesse na produção de outras provas, 
ambas requereram o julgamento antecipado da causa (ID 29132245 
e 29195387).
II. FUNDAMENTAÇÃO
Conforme relatado, as partes não manifestaram interesse em 
produzir provas, além daquelas já encartadas ao processo. Nos 
termos do art. 355, I, do CPC, admite-se o julgamento antecipado do 
mérito quando verificada a desnecessidade de dilação probatória.
Os documentos coligidos neste feito são suficientes para embasar 
o convencimento deste juízo, em sintonia com os princípios da 
razoável duração do processo e da efetiva prestação jurisdicional, 
consoante preconiza o art. 4º do CPC.
De acordo com esse entendimento, o STJ possui compreensão 
firmada em situações semelhantes, conforme destacado abaixo:
Sendo o nosso sistema processual civil orientado pelo princípio do 
livre convencimento motivado, ao magistrado é permitido formar 
a sua convicção em qualquer elemento de prova disponível nos 
autos, bastando para tanto que indique na decisão os motivos 
que lhe formaram o convencimento, de forma que a intervenção 
do Superior Tribunal de Justiça quanto a tal valoração encontra 
óbice na Súmula nº 7/STJ. (STJ; AgInt-AREsp 1.379.087; Proc. 
2018/0264624-0; DF; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas 
Cueva; Julg. 19/08/2019; DJE 27/08/2019).
Sendo assim, passo à análise do mérito da causa, tendo em vista a 
ausência de preliminares a serem examinadas.
Entre as partes há inquestionável relação de consumo, incidindo, 
portanto, a Lei n° 8.078/90 que instituiu o Código de Defesa do 
Consumidor. Restam caracterizados os conceitos de consumidor 
e fornecedor, bem como alinhada a responsabilidade objetiva da 
empresa de transporte aéreo (arts. 2º, 3° e 14, CDC).
A situação verificada impõe a concessão da inversão do ônus da 
prova (art. 6°, VIII, CDC), dada a verossimilhança das alegações 
e a hipossuficiência do requerente frente ao poderio econômico, 
técnico e informacional da requerida.
Merece razão a pretensão autoral, na medida em que os documentos 
trazidos aos autos revelam a má prestação de serviços da empresa, 
em decorrência do atraso excessivo de voo e, consequentemente, 
para que o consumidor chegasse ao seu destino.
Conforme estabelece o art. 14 do CDC, a responsabilidade 
da prestadora de serviços é objetiva e, por isso, independe da 
comprovação de culpa. Portanto, a demonstração de eventual 
excludente de responsabilidade incumbe à ré.
Inexiste prova da regularidade da prestação do serviço, pois a ré 
não trouxe ao processo demonstração de que as alegações da 
parte autora não correspondam à verdade. Aliás, a postergação do 
voo e o atraso da conexão são fatos incontroversos, pois admitidos 
pela própria ré (ID 28214660).
Repetidas vezes a ré afirmou que “o voo contratado pela parte 
Autora, sofreu um ATRASO ÍNFIMO DE 31 (TRINTA E UM) 
MINUTOS na sua chegada à Brasília” (ID 28214660, p. 5). Todavia, 
tal afirmação não induz este juízo a erro.
Ainda que o voo de Guarulhos tenha chegado em Brasília com 
aproximadamente meia hora de atraso, o fato é que, por conta 
disso, o passageiro perdeu a conexão de Brasília para Porto Velho, 
só chegando ao seu destino com 23 horas de retardo.
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O atraso exacerbado resplandece na verdade estampada nestes 
autos, na medida em que a ré trouxe espelhos de reservas indicando 
a emissão de voucher para disponibilização de transporte, hotel 
e alimentação (ID 28214660, p. 6-7), o que obviamente não 
aconteceria se o atraso não fosse realmente demasiado, ou no 
mínimo superior a 4 horas.
As partes convolaram contrato de prestação de transporte aéreo. 
O atraso frustrou a expectativa de chegada contratada (21h de 
30/11/2018 x 22h de 01/12/2018) (ID 25460816). Claramente 
houve descumprimento contratual e o consumidor não teve os seus 
direitos respeitados.
Aliás, a requerida deixou muito claro que o atraso se deu em 
virtude de fortuito interno (ID 28214660), por suposto alto fluxo 
de pessoas, limitação de horas trabalhadas pelos tripulantes da 
companhia e implemento de novo sistema de processamento de 
escalas de pilotos e comissários de bordo.
Ora, tais fatos não afastam a responsabilidade da ré. Ao 
contrário, só demonstram a sua desordem, ingerência e falta de 
comprometimento com os seus consumidores. Há ilícito civil e 
responsabilidade objetiva, inexistindo causa excludente.
O art. 737 do Código Civil estabelece que “O transportador está 
sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder 
por perdas e danos, salvo motivo de força maior”, cuja causa 
excludente não foi comprovada na presente demanda.
Cumpre ressaltar que a prestação de assistência material é uma 
imposição prevista na Resolução n° 400 da ANAC, para minorar o 
desconforto ensejado ao passageiro devido ao atraso da viagem. 
Entrementes, a disponibilização de hotel, transporte e alimentação 
não retiram o dever de indenizar os efeitos deletérios do atraso de 
23 horas padecidos pelo consumidor.
Adota-se a teoria do risco proveito (art. 186 e 927, CC), onde quem 
aufere o bônus (lucro) da atividade, responde pelo ônus (dano) 
causado. Garante-se ao consumidor reparação por prejuízos (art. 
6º, CDC) ainda que exclusivamente morais (art. 5º, V e X, CF), por 
violação dos direitos da personalidade.
Em tempo, cumpre salientar que o objeto destes autos cinge-se 
aos danos morais suportados pelo autor, inexistindo pedido de 
natureza material.
A jurisprudência já sedimentou que atrasos superiores a 4 horas 
ensejam dano moral in re ipsa (presumido) cujo prejuízo independe 
de comprovação. Nesse sentido, eis o aresto proferido pelo STJ, 
que ficou assim ementado:
RECURSO ESPECIAL. Transporte aéreo. Atraso no voo por mais 
de quatro horas e posterior cancelamento. Falha na prestação do 
serviço, independentemente da causa originária do atraso. Dano 
moral in re ipsa. Precedentes. Recurso Especial provido. (STJ; 
REsp 1484650; Proc. 2014/0251156-3; RS; Terceira Turma; Rel. 
Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 19/12/2016)
O transporte aéreo deve ser prestado de modo contínuo e envolve, 
ainda, responsabilidade pelo fornecimento de serviços com 
adequação, eficiência, segurança e, se essenciais, continuidade, 
sob pena de ser o prestador compelido a cumpri-lo e a reparar os 
danos advindos do descumprimento total ou parcial.
Insta salientar, também, que o art. 6º do CDC assegura ao 
consumidor, dentre outros, a proteção contra “práticas e cláusulas 
abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços”. 
Desse modo, a responsabilidade do transportador é objetiva pelo 
fato do serviço.
O caso reportado nestes autos não é fato isolado. A realidade mostra 
que as empresas aéreas fazem incontáveis rotas semanalmente, 
alternam a tripulação com excesso de carga de trabalho, 
aumentam tempo de voos, sem se preocupar com os imprevistos 
que podem acarretar cadeia de atrasos e cancelamentos.Não se 
pode admitir que os modernos postulados do direito do consumidor 
sejam relegados por problemas internos das próprias empresas 
aéreas. Os contratempos e percalços enfrentados pelo consumidor 
em decorrência de atraso e cancelamento de voos constituem 
hipóteses de dano moral inerente ao próprio fato.Devem ser 
cumpridas cláusulas contratuais compreendendo data, horário de 

embarque, conexão, escala, desembarque e itinerário. Afinal, a 
desprogramação da viagem gera frustração, desgaste, desconforto, 
alteração do estado psíquico e infortúnio ao consumidor, 
independentemente da idade.Por esta razão, a Resolução nº 400 
da ANAC estabelece que a alteração do contrato de transporte 
aéreo por parte do transportador deve ser realizada de forma 
programada e informada ao passageiro com antecedência mínima 
de 72 horas (art. 12).Desse modo, eis o recentíssimo jugado do 
TJRO a respeito do tema e que segue abaixo sintetizado:
Apelação cível. Ação de reparação por danos morais e materiais. 
Cancelamento de voo. Falha na prestação de serviço. Dano moral. 
Dano Material. Configurado. Quantum indenizatório. Minoração. 
Recurso parcialmente provido. Provada a falha na prestação de 
serviço consistente em cancelamento de voo resultante de fatores 
meteorológicos, é devida a indenização por dano moral resultante 
da demora, desconforto, aflição e dos transtornos suportados 
pelo passageiro. Minora-se o valor dos danos morais quando não 
observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não 
se adequando aos parâmetros da Câmara. Os danos materiais 
efetivamente comprovados decorrentes de atraso de voo devem 
ser ressarcidos. (TJRO, Apelação Cível, Processo nº 7014136-
61.2018.822.0001, 2ª Câmara Cível, Relator do Acórdão: Des. 
Isaias Fonseca Moraes, Data de julgamento: 17/10/2019)
Portanto, como já mencionado, eventual a prestação de assistência 
material não extirpa o dano moral reclamado. Como já mencionado, 
o dano moral é fato incontroverso.
Para fins de arbitramento indenizatório, adoto o método bifásico 
orientado pelo STJ, onde inicialmente (1a fase) analiso o valor 
básico de indenização ante o interesse jurídico lesado e, ao depois 
(2a etapa), a justaposição dessa quantia às peculiaridades do caso, 
em sintonia com a gravidade do fato, culpabilidade do agente, 
eventual culpa concorrente da vítima e condição econômica das 
partes) (STJ; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. 
Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 
14838).O TJRO também decidiu ainda este ano que “O arbitramento 
da indenização decorrente de dano moral deve ser feito caso a 
caso, com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se 
à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e 
repercussão dos danos, à capacidade econômica, características 
individuais e o conceito social das partes” (Apelação, Processo 
nº 7013471-13.2016.822.0002, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do 
Acórdão: Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de julgamento: 
27/02/2019).
Considerando as decisões proferidas nesse juízo em situações 
similares, pondero justa a condenação da ré em R$ 6.000,00 (seis 
mil reais).
A ré agiu com intensa abusividade. A má prestação de serviços 
decorreu de uma sucessão de problemas diretamente ligados à 
sistemática operacional interna da empresa, concernentes na falha 
de implantação de modelo de processamento de escalas de pilotos 
e comissários de bordo, não observância dos limites de horário 
laboral de tripulantes, etc.
Tais erros tornam mais acentuada a culpabilidade da empresa, 
por se tratarem de fatos básicos e inerentes ao próprio ramo e 
desenvolvimento da atividade comercial desempenhada.
O autor não deu causa ao atraso. Ademais, também considero a 
disparidade da capacidade econômica das partes, especialmente 
em face do poderio e vasto capital social da empresa, integralizado 
em mais de 4 bilhões de reais (ID 27573711, p. 4).
O consumidor tem 7 anos de idade e, embora criança, não se pode 
desconsiderar o desconforto suportado devido o atraso de 23 horas 
para chegada ao destino. O desgaste físico, a fadiga, o estresse 
e a ociosidade independem da idade, afinal, o excessivo período 
de permanência em trânsito retira o passageiro da sua esfera de 
conforto habitual e o afasta das suas atividades rotineiras além do 
necessário e esperado.A responsabilidade civil ressai da violação 
de direito da personalidade, mostrando-se justa e proporcional a 
condenação da requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil 
reais), a título de reparação por danos morais, e em caráter punitivo 
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e pedagógico, o que, aliás, não se confunde com os famigerados 
punitive damages.Demais teses eventualmente suscitadas pelas 
partes ficam prejudicadas, com base nas razões de fundamento 
explicitadas nesta decisão, eis que são suficientes à prestação 
jurisdicional. Nesse sentido, eis o trecho abaixo colacionado 
retirado de julgado do STJ:
Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, 
tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e 
precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em 
fundamentos suficientes para embasar a decisão, como no caso 
concreto, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, não 
se devendo confundir fundamentação sucinta com ausência de 
fundamentação. (STJ; AgInt-REsp 1.443.630; Proc. 2011/0196048-
3; GO; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; Julg. 24/04/2018; 
DJE 04/05/2018; Pág. 704)
III. DISPOSITIVO
Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 
inicial, formulado por DIOGO ALEXANDRE PONTES SILVA, 
devidamente representado por sua genitora, e CONDENO a ré, 
GOL LINHAS AÉREAS S.A., ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis 
mil reais), para reparação dos danos morais, observando-se juros 
legais a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária 
contada do arbitramento.
Declaro o feito extinto, com resolução de mérito (art. 487, I, CPC).
Condeno, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais e 
honorários advocatícios, que fixo em 15% (art. 85, §2°, CPC) sobre 
o valor da condenação, considerando que “Na ação de indenização 
por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado 
na inicial não implica sucumbência recíproca” (Súmula n° 326 do 
STJ)
P.R.I. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se 
os autos.
VIAS DESTA SERVEM DE CARTA/OFÍCIO E MANDADO.
Ariquemes, 21 de novembro de 2019
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

Ariquemes - 2ª Vara Cível
7014879-34.2019.8.22.0002
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ALDACIR KOPP
Advogados do(a) AUTOR: SERGIO GOMES DE OLIVEIRA - 
RO5750, FERNANDO MARTINS GONCALVES - RO834
RÉU: BANCO BMG CONSIGNADO S/A
Advogado do(a) RÉU: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO 
- PE23255
INTIMAÇÃO 
Fica a parte autora, por via de seu(s) advogado(s), no prazo de 15 
dias, intimada a se manifestar sobre a contestação, para querendo, 
apresentar impugnação/réplica. 
Ariquemes/RO, 21 de novembro de 2019.
ANDREIA TAIS LIMA DOS SANTOS
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor 
Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, - Processo: 7016125-
65.2019.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: JOCIMARA DE FATIMA SANTIAGO
ADVOGADO DO AUTOR: LIDIANE SAYURI VAZ KUBOTANI OAB 
nº RO8815, ALUISIO GONCALVES DE SANTIAGO JUNIOR OAB 
nº RO4727
RÉU: Banco CBSS S/A
DECISÃO
1. A autora pede a concessão de tutela de urgência, pretendendo 
a retirada de seu nome dos cadastros do SPC/SERASA, lançado, 
indevidamente, pelo requerido, ao argumento de que não firmou 
nenhum contrato que ensejasse a negativação de seu nome.

1.1 Para concessão da tutela de urgência, deve ser demonstrado 
pela parte a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco 
ao resultado útil do processo, bem como a ausência de perigo de 
reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme se depreende da 
leitura do art. 300, caput, e §3º, do CPC.
1.2 A probabilidade do direito sobre o qual se baseia o pedido de 
urgência encontra-se presente, vez que a requerente alega que não 
realizou nenhum contrato com o requerido e, consequentemente, a 
inclusão no cadastro restritivo deu-se de forma ilícita.
1.3 O perigo de dano encontra-se presente, tendo em vista que a 
manutenção do nome da requerente nos cadastros de restrição de 
crédito, até o final da demanda, poderá importar no abalo de seu 
crédito frente ao comércio e instituições bancárias.
1.4 Ainda, deve-se considerar que a providência pretendida não se 
apresenta irreversível, pois no caso de improcedência, o requerido 
poderá realizar cobrança com os devidos juros e correções.
1.5 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para 
determinar a exclusão do nome da requerente dos Cadastros do 
SPC/SERASA, até o final deslinde do feito, no prazo de 48 horas, 
sob pena do pagamento da multa diária no valor de R$1.000,00 até 
o limite de R$5.000,00.
1.6 Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito comunicando desta 
decisão.
1.7 Intime-se o requerido da presente decisão.
2. Não obstante a manifestação do autor acerca do desinteresse na 
realização de audiência de conciliação, atendendo aos princípios 
norteadores do Código de Processo Civil e considerando que o ato 
somente não será designado quando as duas partes manifestarem o 
desinteresse (art. 334, §4º, I CPC), designo audiência de conciliação 
para o dia 27 de Janeiro de 2019 às 11 horas, a ser realizada pelo 
CEJUSC, localizado no Fórum Juiz Edelçon Inocêncio, situado 
na Av. JK, n. 2365, Setor Institucional - nesta (fone: 3536-3937)
Fórum Juiz Edelçon Inocêncio, situado na Av. JK, n. 2365, Setor 
Institucional - nesta (fone: 3536-3937)
2.1 Intime-se o requerido da audiência.
2.2 Não havendo interesse pela realização da audiência de 
conciliação, o requerido deverá peticionar pelo cancelamento, no 
prazo antecedente de 10 dias (art. 334, §5º, CPC).
2.3 Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 
é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 
por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 
negociar e transigir) e devem fazê-lo acompanhadas de seus 
respectivos advogados. A ausência injustificada é considerada ato 
atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de 
até dois por cento (02%) da vantagem econômica pretendida ou do 
valor da causa (CPC, art. 334, §8º).
3. CITE-SE o requerido para contestar a ação, no prazo de 15 dias, 
contados a partir da data da audiência. Não havendo audiência, 
será a partir da data do protocolo do pedido de cancelamento da 
referida audiência (CPC, art. 335, I e II), advertindo-o que se não 
contestar o pedido, incidirão os efeitos da revelia, presumindo-
se verdadeiros os fatos narrados na inicial e prosseguindo-se o 
processo independentemente de sua intimação para os demais 
atos, propiciando o julgamento antecipado da lide. 
3.1 O oficial deverá observar o prazo de 20 dias de antecedência 
entre a citação e a audiência designada (CPC, art. 334, caput).
4. Caso reste infrutífera a conciliação, vindo a contestação, na 
hipótese de defesa preliminar e/ou juntada de documentos com a 
resposta, intime-se a parte autora para se manifestar em réplica ou 
impugnação, no prazo de 15 dias (Art. 350, do CPC).
5. Em seguida, intimem-se as partes para especificar as provas 
que pretendem produzir, justificando a necessidade, em 5 dias.
6. Expeça-se o necessário.
SIRVA A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/OFICIO/CARTA PRECATÓRIA.
Ariquemes, 
21 de novembro de 2019
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito
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Ariquemes - 2ª Vara Cível 
7009979-76.2017.8.22.0002
Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
AUTOR: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ADVOGADO DO AUTOR: MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO 
OAB nº RO4482, MARCELO BRASIL SALIBA OAB nº AC5258, 
ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI OAB nº MT285218
RÉU: E. APARECIDO VIDIGAL - EPP
ADVOGADO DO RÉU: 
DECISÃO
Vistos. 
Tratam-se de embargos de declaração opostos contra a decisão 
que manteve a suspensão do processo por 180 dias (ID 32318449), 
alegando que existe omissão a ser sanada e requerendo, ao final, a 
retomada da tramitação da demanda (ID 32318449). 
É o relato necessário. DECIDO.
O art. 1.023 do Código de Processo Civil prevê que “Os embargos 
serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao 
juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, 
e não se sujeitam a preparo”.
Em que pese a insurgência do embargante, as razões que levaram 
à suspensão do processo ficaram suficientemente demonstradas 
na decisão proferida por este juízo, inexistindo omissão a ser 
sanada. 
Assim, eis o julgado recentemente publicado pelo TJRO e que ficou 
assim ementado: 
Embargos de declaração. Omissão. Inexistência de vícios. 
Embargos rejeitados. Rejeitam-se os embargos de declaração, 
quando não existentes os vícios apontados. (TJRO. Apelação Cível 
7017929-42.2017.822.0001, Rel. Des. Isaias Fonseca Moraes, 2ª 
Câmara Cível, julgado em 22/10/2019)
Dessarte, conheço e REJEITO os embargos declaratórios, 
mantendo a suspensão do processo.
Intime-se.
ESTA SENTENÇA TEM FORÇA DE MANDADO, CARTA E OFÍCIO
Ariquemes 21 de novembro de 2019
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

Ariquemes - 2ª Vara Cível
7014222-92.2019.8.22.0002
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARIA HELENA ALVES DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: MARCOS ROBERTO FACCIN - RO1453
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
Intimação 
Ficam as partes, através de seus advogados, no prazo de 05 dias, 
intimadas a se manifestarem sobre a produção de outras provas. 
Caso tenham interesse na produção de prova oral, apresentar rol 
de testemunhas em igual prazo.
Ariquemes/RO, 21 de novembro de 2019.
ANDREIA TAIS LIMA DOS SANTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Processo: 7013503-81.2017.8.22.0002
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 
VALE DO JAMARI - SICOOB VALE DO JAMARI
Advogado do(a) AUTOR: FRANCIELE DE OLIVEIRA ALMEIDA - 
RO9541
RÉU: JESSICA FERREIRA DA SILVA e outros
Advogado(s) do reclamado: NELSON BARBOSA
Advogado do(a) RÉU: NELSON BARBOSA - RO2529
ATO ORDINATÓRIO
Fica a parte requerida intimada para manifestar-se nos termos da 
petição juntada pela DPE. Prazo 5 dias. 
Ariquemes, 21 de novembro de 2019

Ariquemes - 2ª Vara Cível
7014503-48.2019.8.22.0002
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 
VALE DO JAMARI - SICOOB VALE DO JAMARI
Advogado do(a) AUTOR: FRANCIELE DE OLIVEIRA ALMEIDA - 
RO9541
RÉU: PAULO ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Intimação
Fica a Parte Autora, através de seu advogado, intimada para se 
manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça com diligência 
negativa, sob pena de extinção e arquivamentos dos autos. Se 
requerer nova diligência em outro endereço, deverá efetuar o 
pagamento das custas referente à renovação da diligência do Oficial 
de Justiça, através do site www.tjro.jus.br ou link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf;
jsessionid=6EoGbaZQbVpZkVbXZdase3F4b4KnpbeKQ-yTbNCO.
wildfly02:custas2.1
Ariquemes, 21 de novembro de 2019
ANDREIA TAIS LIMA DOS SANTOS

Processo: 7015865-85.2019.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: FRANCISCO GONCALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO DO AUTOR: RAFAEL BURG OAB nº RO4304
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DECISÃO
1. Processe-se com gratuidade. 
2. INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de urgência pois, embora 
não se duvide da enfermidade do requerente, inexistem no feito 
elementos que conduzam a conclusão de que atualmente esteja 
efetivamente incapacitado para o trabalho, necessitando de 
produção de outras provas, notadamente, a pericial.
3. Deixo de designar audiência prévia de conciliação neste 
momento processual, aguardando futura realização de mutirão de 
conciliação pela autarquia ré.
4. A pedido do réu (Ofício de n. 153/2017 – NUPREV/PFRO/
PGF/AGU, de 26/07/2017) inverto o procedimento e determino a 
realização primeiro da perícia médica.
5. Nomeio perito a Dra. BRUNA FILETTI DALTIBA, CRM-RO 
3812, e-mail: bfdaltiba@hotmail.com. A perícia será realizada no 
dia 10 de Janeiro de 2019, às 17h20min, no endereço: BR TR 
Saúde e Segurança Ocupacional, localizada na Avenida Capitão 
Sílvio, n. 3399, Áreas Especiais, Setor 01, nesta, CEP 76870-
020. Considerando que a Justiça Federal tem orientado a não 
fixação de honorários periciais com majoração de até três vezes 
o valor do mínimo fixado no art. 28, parágrafo único da Resolução 
n. CJF-RES-2014/00305, uma vez que tal situação tem levado ao 
esgotamento do orçamento daquele ente antes mesmo do término 
do exercício (Circular SJRO-DIREF - 5573611), prejudicando, 
assim, os pagamentos. Fixo à perita nomeada nos autos, 
DRa. BRUNA FILETTI DALTIBA, honorários periciais no valor de 
R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos da Portaria Conjunta – 
Gabinetes Cíveis da Comarca de Ariquemes n.01/2018, na qual em 
razão das particularidades elencadas na referida portaria, concluiu-
se pelo referido valor, bem como em razão da causa ser de natureza 
previdenciária, sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, 
observados os critérios estabelecidos no art. 28, parágrafo único 
da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, estando abaixo do limite 
máximo autorizado. A aplicação da majoração, segundo o limite 
previsto no parágrafo único do art. 28 da Resolução, justifica-se por 
questões fáticas e típicas desta Comarca acerca da disponibilidade/
especialidade dos profissionais médicos à disposição nesta urbe, 
haja vista a escassez de profissionais de algumas especialidades 
(oncologista, neurologista, psiquiatra entre outros), o que impõe a 
nomeação de perito residente em outra Comarca para a realização 
de perícias em sistema de mutirão, aumentando o custo para a 
sua realização (despesas de translado, hospedagem, alimentação 
e o serviço pericial). O perito deverá ser intimado da presente 
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nomeação, podendo apresentar escusa no prazo de 15 dias 
(art. 157, §1º, do CPC), presumindo-se a sua aceitação, caso 
decorrido o prazo se mantenha silente. Em caso de aceitação 
expressa deverá informar dia, horário e local para realização da 
perícia, observando uma data mínima de 20 dias, para viabilizar 
a intimação das partes. Conste na intimação que a perícia tem, 
por fim, averiguar se a parte autora possui alguma enfermidade, 
indicando, em caso positivo, se a mesma o torna incapaz para o 
trabalho e se eventual incapacidade é definitiva ou temporária, total 
ou parcial, indicando, no último caso, o tratamento aplicável e o 
tempo estimado. O laudo, que além do exame médico avaliativo do 
perito deverá responder objetivamente aos quesitos padronizados 
por este juízo, que se encontram discriminados abaixo, deverá ser 
apresentado no cartório da Vara, em 30 dias após a data agendada 
pelo perito para realização da perícia.6. Intime-se a parte autora (que 
não será intimada pessoalmente), por meio de seu advogado, para 
comparecer na data e local acima mencionados, para a realização 
da perícia, munida de todos os exames, bem como para nomear 
assistente técnico, caso queira, no prazo de 15 dias, a contar da 
intimação desta decisão.7. Registro que o não comparecimento da 
parte autora na data da perícia, sem apresentação de justificativa 
de sua ausência comprovada mediante documento idôneo, no 
prazo de 5 dias, após a data da perícia importará em desistência 
da prova pericial, seguindo-se o feito o seu trâmite normal.
8. Defiro desde já eventual pedido de participação do patrono da 
parte autora na perícia, devendo o advogado limitar-se às questões 
de ordem, uma vez que a legitimidade da condição da perícia é do 
perito nomeado nos autos, o qual deverá responder aos quesitos 
do Juízo e os eventualmente formulados antecipadamente pela 
parte autora.9. Apresentado o laudo, solicite-se o pagamento dos 
honorários periciais no sistema AJG da Justiça Federal.
10. Após, intimem-se a parte autora para manifestação acerca da 
perícia, no prazo de 15 dias.
11. Em seguida, CITE-SE a Autarquia ré na forma da lei (CPC, 
artigo 188).
12. Apresentada defesa pelo réu, intime-se a parte autora para se 
manifestar em réplica, em 15 dias (art. 350, CPC).
13. Expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE DE MANDADO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/
OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
Ariquemes, 21 de novembro de 2019
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito
QUESITOS DO JUÍZO:
1. Qualificação geral do periciando – anamnese. Seu histórico 
clínico e de tratamentos. 
2. Apresenta, o periciando, doença que o incapacita para o exercício 
de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência? 
3. Qual doença/lesão apresentada? 
4. Quais são as funções/movimentos corporal comprometidas em 
decorrência da enfermidade? Qual o grau de limitação? 
5. O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou há 
comprovação por exames complementares? Especificar. 
6. A incapacidade é decorrente de acidente de trabalho? A doença 
pode ser caracterizada como doença profissional ou do trabalho? 
Esclareça.
7. Apresenta o periciando redução da capacidade laboral decorrente 
de acidente de qualquer natureza? 
8. Qual a data de início da doença? A doença diagnosticada pode 
ser caracterizada como progressiva? 
9. Atualmente a enfermidade está em fase evolutiva 
(descompensada) ou estabilizada (residual)? 
10. Qual a data de início da incapacidade? 
11. O grau de redução da capacidade laboral é total ou parcial? 
Especifique a extensão e a intensidade da redução e de que forma 
ela afeta as funções habituais do periciando. 
12. A incapacidade é permanente ou temporária? Se temporária, 
qual tempo o periciando deve permanecer afastada de suas 
atividades laborais? 

13. O periciando necessita de assistência ou acompanhamento 
permanente ou de outra pessoa? 
14. A incapacidade detectada afeta o discernimento para os atos 
da vida civil? 
15. Há possibilidade de cura da enfermidade ou erradicação do 
estado incapacitante? 
16. A parte está em tratamento?

Ariquemes - 2ª Vara Cível 7006849-78.2017.8.22.0002
Classe: Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: UILIAN LOPES CORREIA YAMAGISHI
ADVOGADO DO EXEQUENTE: OMAR VICENTE OAB nº RO6608
EXECUTADOS: BANCO LOSANGO SA - BANCO MÚLTIPLO, RN 
COMERCIO VAREJISTA, KIRTON SEGUROS S.A.
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: WALTER DE OLIVEIRA 
MONTEIRO OAB nº DF41783, FELIPE GAZOLA VIEIRA 
MARQUES OAB nº AC6235, JOAO ALVES BARBOSA FILHO 
OAB nº AC3988, CAMILLA BARBOSA PESSOA DE MELO OAB 
nº PE30701
Despacho
Vistos e examinados.
Indefiro o pedido formulado no ID 32544445.
A parte depositou o valor mencionado no Processo n° 012992-
76.2015.8.22.0002 (ID 32464606, p. 2), no dia 12/06/2017, mas 
não conseguiu provar a origem desse depósito ao longo de 2 
anos, o que ensejou demora da localização do pagamento e do 
consequente efetivo cumprimento da obrigação.
Dessa forma, não havendo razão para se rediscutir o débito, 
mantenho o despacho de ID 32494808 por seus próprios 
fundamentos.
Int. Cumprido, arquive-se.
VIAS DESTA SERVIRÃO DE CARTA, MANDADO, OFÍCIO E 
ALVARÁ. 
Ariquemes, 21 de novembro de 2019
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - 7015988-83.2019.8.22.0002
Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
AUTOR: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
ADVOGADO DO AUTOR: JOSE AUGUSTO DE REZENDE 
JUNIOR OAB nº AC131443
RÉU: RENAN DIAS LINS
DECISÃO
Trata-se de ação de busca e apreensão regido pelo Decreto-Lei 
911/1969.
Sabe-se que com o advento do novo Código de Processo Civil (Lei 
13.105/2015), extinguiram-se as ações cautelares.
No caso do feito, embora trate-se de procedimento especial do 
Decreto-Lei 911/1969, aplica-se concomitantemente aos requisitos 
específicos do artigo 3º do aludido Decreto, também os requisitos 
legais para concessão da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 
(SATISFATIVA/ANTECIPADA), prevista no artigo 300 do CPC, 
quais sejam: risco de dano, probabilidade do direito e reversibilidade 
da medida.
A probabilidade do direito sobre o qual se baseia o pedido 
de urgência evidencia-se pela Cédula de Crédito Bancário 
devidamente assinado pela parte ré e a notificação informando a 
respeito do inadimplemento da obrigação. 
De outro lado, o perigo de dano decorre da prejudicialidade na 
depreciação do veículo caso haja demora na restituição do mesmo 
à posse do requerente.
Ainda, deve-se considerar que a providência pretendida não se 
apresenta irreversível, de maneira que, caso o requerido purgue a 
mora no prazo de 5 (cinco) dias, lhe será devolvido o veículo.
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Ante o exposto, determino liminarmente a busca, apreensão, vistoria 
e avaliação do veículo objeto do contrato firmado entre as partes, 
conforme descrição constante na inicial e contrato, depositando-se 
o bem em mãos do autor ou de pessoa por ele autorizada, ou quem 
ele venha a indicar, mediante compromisso, e com a ressalva de 
que o veículo não deverá ser retirado da Comarca até o decurso do 
prazo de cinco dias fixados em lei para a consolidação da posse, 
sob pena de multa diária de dois salários-mínimos até o limite do 
valor do veículo.
O ato processual deverá obedecer ao disposto no art. 212, §2º do 
CPC.
Além disso, faça constar também no mandado que o requerido 
deverá entregar ao depositário, no ato da busca, chave e os 
documentos de porte obrigatório e de transferência.
O mandado só será cumprido com o acompanhamento de preposto 
da parte autora, ante a necessidade de depositário do bem.
Caso o preposto da autora não entre em contato com o oficial de 
justiça, até o final do prazo para cumprimento, o mandado deverá 
ser devolvido ao cartório sem qualquer diligência.
Cite-se o requerido de todo o teor da petição inicial, cientificando-o 
de que terá o prazo de 5 (cinco) dias, da execução da liminar, para 
pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 
apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual 
o bem lhe será restituído livre do ônus, e que poderá vendê-lo, 
independentemente de leilão, avaliação, nos termos do art. 101, 
da Lei 13.043/2014, bem como terá o prazo de 15 dias, a contar 
da citação, para, querendo, apresentar contestação, atentando-se 
ao disposto no art. 231, II do CPC, ainda que tenha efetuado o 
pagamento, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 
restituição (DL 911/69, art. 3º e parágrafos, com a redação dada 
pela Lei n. 10.931, de 02/08/2004).
Efetuado o pagamento, o autor deverá restituir o veículo à parte ré, 
comprovando no feito.
Proceda-se a restrição judicial a que alude o §9º, art. 3º, DL 911/69 
com redação dada pela Lei n. 13.043/2014. Após a apreensão, 
exclua-se da restrição no RENAJUD.
VIAS DESTA SERVIRÃO DE MANDADO/CARTA/OFÍCIO/
CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA.
Ariquemes, 21 de novembro de 2019
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
7009410-41.2018.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: JUCIENE RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO DO AUTOR: LEDIANE TAVARES ROSA OAB nº 
RO8027, BELMIRO ROGERIO DUARTE BERMUDES NETO OAB 
nº RO589
RÉUS: DJS EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA, FERREIRA E 
PASSARELLI INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
ADVOGADOS DOS RÉUS: EDSON BALDOINO OAB nº SP32809, 
EDSON BALDOINO JUNIOR OAB nº RJ182261
DECISÃO
DJS EQUIPAMENTOS DE AUDIO manejou embargos de declaração 
da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para 
condenar as requeridos Ferreira e Passarelli Instrumentos Musicais 
Ltda (INFOMUSIC) e o embargante, a restituir à autora, de forma 
solidária, a quantia paga pelo produto, no importe de R$489,00 
com os consectários legais, além de indenizá-la em danos morais 
no valor de R$2.000,00.
Argumenta a embargante que a sentença não foi devidamente 
fundamentada, uma vez que não considerou que em sendo 
procedente o pedido, haveria o enriquecimento ilícito da autora. 
Por isso, aponta omissão e pretende o aprimoramento da sentença 
para que não seja a embargante prejudicada. 
DECIDO.

Prevê o art. 1.022. “Cabem embargos de declaração contra 
qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material”.
Analisando a sentença impugnada, tenho que não assiste razão à 
embargante.
O litígio posto em juízo foi integralmente analisado e julgado de 
acordo com as provas trazidas aos autos por ambas as partes, 
tendo sido solucionada a controvérsia tal como lhe foi apresentada. 
Ademais, verifica-se que, diferentemente do que alega a 
embargante, a sentença objurgada está bem fundamentada, 
inexistindo contradição e/ou omissão. Cabe destacar que o simples 
descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de 
tornar cabíveis os Embargos de Declaração que servem ao 
aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação que só 
muito excepcionalmente é admitida. 
Não vislumbro nenhuma omissão no julgado ou qualquer dos 
outros requisitos previstos no art. 1.022, CPC, devendo a sentença 
se manter inalterada. 
Por estas razões, conheço, mas não acolho os embargos 
declaratórios interpostos no ID 32209773.
Intimem-se. 
SERVE A PRESENTE DE MANDADO/CARTA/OFICIO.
Ariquemes 21 de novembro de 2019
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

Ariquemes - 2ª Vara Cível 
7010072-68.2019.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: ROSANA MENDES DE AZEVEDO
ADVOGADO DO AUTOR: SERGIO GOMES DE OLIVEIRA OAB 
nº RO5750, FERNANDO MARTINS GONCALVES OAB nº AC834
RÉU: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
ADVOGADO DO RÉU: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO 
OAB nº DF96864
SENTENÇA
I. RELATÓRIO
ROSANA MENDES DE AZEVEDO ingressou com ação de 
obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e repetição de 
indébito em face de BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO 
S.A, partes qualificadas. 
Afirma a autora ser segurada da Previdência Social recebendo o 
benefício de pensão por morte, nesta condição, realizou contrato 
de empréstimo consignado com a parte requerida, sendo informada 
que o pagamento seria por meio de descontos mensais diretamente 
de seus benefícios, conforme sistemática de pagamento dos 
empréstimos consignados. Aduz que o requerido imbuído de má-
fé a impôs um desconto “RESERVA DE MARGEM DE CARTÃO 
DE CRÉDITO” completamente diferente de um empréstimo 
consignado, uma vez que possui encargos diversos deste. Alega 
disparidades na contratação do empréstimo com o banco, por ter 
passado a constituir RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL 
(RMC) e que, desde então, a instituição financeira tem realizado 
a retenção da margem consignável no percentual de 5% sobre o 
valor de seu benefício. Sustenta não ter solicitado ou contratado 
o referido serviço e que apenas requereu e autorizou empréstimo 
consignado e não pela via do cartão de crédito com Reserva de 
Margem Consignável. Relata que os descontos mensalmente 
efetuados em sua conta não abatem o saldo devedor, uma vez que 
o desconto do mínimo cobre apenas os juros e encargos mensais 
do cartão sem redução do valor da dívida .Assevera que a conduta 
arbitrária do banco requerido a impede de contrair empréstimos 
em qualquer outra instituição já que a reserva de margem foi 
pré-determinada pela instituição financeira. Por isso, pleiteia a 
antecipação dos efeitos da tutela para que sejam suspensos os 
descontos no benefício previdenciário da autora; a liberação da 
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margem consignável, e que o requerido se abstenha de incluir 
o nome da autora no rol de inadimplentes até o julgamento final 
da lide. No mérito, requer seja julgada procedente a ação para 
condenar o requerido a restituir em dobro os descontos realizados 
mensalmente a título de empréstimo sobre a RMC, no valor de 
R$6.033,56; trazer aos autos cópia do contrato de empréstimo que 
comprove a contratação de empréstimo consignado na modalidade 
cartão de crédito (RMC), bem como faturas emitidas no período; a 
inversão do ônus da prova; a gratuidade da justiça; e indenização 
a título de danos morais em quantia não inferior a R$ 20.000,00. 
A inicial foi instruída com documentos.
Concessão parcial de tutela de urgência determinando a suspensão 
dos descontos (ID 28833816).
Citada (ID 30470450), a parte requerida ofertou contestação 
impugnando, de início, o pedido de gratuidade da justiça. No mérito, 
sustentou a regularidade da contratação do cartão de crédito 
consignado (RMC); capacidade plena da parte autora; ausência de 
vício de consentimento; ausência de danos morais, dentre outras 
teses. Pleiteou, ao final, pela improcedência do pedido inicial.
Juntou com a contestação diversos documentos, dentre eles, termo 
de adesão cartão de crédito Bonsucesso; cópias dos documentos 
pessoais da autora; detalhe de pagamentos – detalhes de crédito; 
diversas faturas de cartão de crédito consignado; demonstrativo 
dos descontos realizados; requisição de transferência; consulta de 
movimentação e de lançamento, dentre outros documentos. 
Houve réplica (ID 31196178).
Na fase de especificação de provas somente a autora veio aos 
autos ratificando as provas já encartadas e pleiteadas na inicial. O 
requerido quedou-se inerte. 
II. FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se o presente feito de ação de obrigação de fazer c/c 
indenização por danos morais e repetição de indébito que a autora 
Rosana Mendes de Azevedo endereça a Banco Olé Bonsucesso 
Consignado S/A.
O feito comporta julgamento antecipado, pois a matéria fática 
veio comprovada por documentos, evidenciando-se despicienda 
a designação de audiência de instrução ou a produção de outras 
provas (CPC, art. 355, I).
Assim, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de 
Justiça, “A finalidade da prova é o convencimento do juiz, sendo 
ele o seu direto e principal destinatário, de modo que a livre 
convicção do magistrado consubstancia a bússola norteadora da 
necessidade ou não de produção de quaisquer provas que entender 
pertinentes à solução da demanda (art. 330 do CPC); exsurgindo 
o julgamento antecipado da lide como mero consectário lógico da 
desnecessidade de maiores diligências.”.(REsp 1338010/SP).
Em sede de preliminar o requerido impugnou o benefício da justiça 
gratuita concedido à autora, no entanto, não trouxe aos autos 
nenhum documento hábil a refutar a alegação de hipossuficiência 
da demandante.
Sabe-se que a concessão do benefício de justiça gratuita é 
devida quando a parte requerente alega e demonstra estado 
de hipossuficiência a impedir-lhe o recolhimento das custas 
processuais sem prejuízo à sua própria mantença ou de sua família. 
No caso, a demandante afirmou possuir como única fonte de 
renda o beneficío previdenciário de pensão por morte, juntando 
no ID 28784644 espelho/extrato constando diversos empréstimos 
consignados para descontos em seu benefício previdenciário, 
demonstrando sua qualidade de segurada da Previdência Social. 
Portanto, sua condição de hipossuficiência está demonstrada 
nos autos, razão pela qual mantenho o benefício concedido na 
decisão do ID 28833816.No mérito, verifica-se que o pedido da 
autora improcede. A pretensão da autora consiste na obrigação 
de fazer do banco requerido em liberar a Reserva de Margem 
Consignada de seu benefício previdenciário; ressarci-lo pelos 
descontos que entende ser indevidos, bem assim pagar a quantia 
não inferior a R$20.000,00 a título de danos morais. A relação 
jurídica estabelecida entre as partes está inserida no âmbito das 
relações de consumo, conforme se extrai da Súmula 297, do E. 

Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor 
é aplicável às instituições financeiras”.
Contudo, a incidência das normas do referido estatuto não isenta o 
consumidor quanto à fidedignidade de suas informações.
O banco afirmou que em 20/01/2016 a autora, após preencher a 
proposta de n. 851282179, formalizou com ele o contrato de Cartão 
de Crédito Consignado de n. 107123316, ficando estabelecido 
naquela oportunidade que o valor mínimo de cada fatura seria 
descontado dos seus rendimentos mensais, nos termos do art. 
1º da Lei n. 10.820/2003 e o saldo remanescente seria pago de 
maneira avulsa em qualquer agência ou rede bancária credenciada, 
sob pena de ser automaticamente refinanciado e incluído na fatura 
do mês seguinte, tal como ocorre com os cartões de créditos 
convencionais. 
Disse que a parte autora requereu a utilização da funcionalidade 
do saque no cartão de crédito, restando demonstrado nas faturas 
emitidas em 25/02/2016 e 25/10/2018 que a demandante utilizou 
seu cartão para realizar dois saques nos valores de R$1.406,50 
e R$142,38 nas datas respectivas de 26/01/2016 e 02/10/2018, o 
que demonstra se tratar efetivamente de contratação de cartão de 
crédito consignado, eis que nos empréstimos consignados não é 
possível a liberação de mais de um valor ao longo da execução do 
contrato. 
Analisando os autos, verifica-se que o referido contrato é claro 
sobre o seu objeto, bem como sobre a autorização para o desconto 
no benefício previdenciário da parte autora; do valor mínimo 
indicado nas faturas mensais do cartão de crédito consignado, 
ora contratados; informações acerca das taxas e demais encargos 
das operações, fatos que diminui a plausibilidade da alegação da 
autora de nunca ter solicitado o cartão de crédito discutido.
Ademais, insta consignar que o banco requerido refutou as 
alegações da demandante ao juntar aos autos os documentos 
que comprovam à negociação havida entre as partes, mediante 
autorização expressa da autora que anuiu a todas as cláusulas 
contratuais e ainda se beneficiou dos valores que foram vertidos 
em seu favor, consoante comprovantes do ID 30315078 - Págs. 
26 e 27, não havendo razão para alegar falta de conhecimento 
do negócio jurídico entabulado entre a autora e o Banco Olé 
Bonsucesso Consignado S.A.
Tem-se que, diferentemente do que alega a demandante, ficou 
devidamente comprovada a contratação do referido cartão de 
crédito pela cópia do termo de adesão cartão de crédito Bonsucesso 
colacionada pela instituição financeira (ID 30315078 - Pág. 11-12), 
cujas assinaturas não foram impugnadas pela autora. 
Conclui-se, portanto, que a própria denominação do instrumento 
aponta tratar-se de contrato de cartão de crédito – termo de 
adesão cartão de crédito Bonsucesso, havendo, inclusive, cláusula 
expressa quanto ao desconto mensal do valor mínimo indicado na 
fatura, senão vejamos:
D - AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO: O CLIENTE autoriza o 
Órgão ou Empresa Consignante de forma irrevogável e irretratável, 
a realizar o desconto mensal em sua remuneração, em favor do 
BANCO, para constituição de reserva de margem consignável – 
RMC, bem como o desconto mensal na folha de pagamento do 
valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do Cartão, até 
a liquidação do saldo devedor, conforme legislação vigente. O 
CLIENTE autoriza, ainda, que seu limite de crédito seja alterado, a 
cada vez que houver variação em sua margem consignável. 
De acordo com a legislação aplicada ao caso, a constituição de 
reserva de margem consignável para utilização de cartão de crédito 
não configura prática ilícita da instituição, sendo possível mediante 
solicitação formal firmada pelo beneficiário. Assim dispõe o art. 15, 
inciso I, da instrução normativa nº 28/2008 do INSS/PRES:
Art. 15. Os titulares dos benefícios previdenciários de aposentadoria 
e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão 
constituir RMC para utilização de cartão de crédito, de acordo com 
os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art. 
58 desta Instrução Normativa: I - a constituição de RMC somente 
poderá ocorrer após a solicitação formal firmada pelo titular do 
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benefício, por escrito ou por meio eletrônico, sendo vedada à 
instituição financeira: emitir cartão de crédito adicional ou derivado; 
e cobrar taxa de manutenção ou anuidade […]Assim, não há que 
se falar em venda casada ou ausência de informação adequada. E, 
inexistindo vício na contratação entre as partes, deve-se observar 
o princípio do pacta sunt servanda. Acerca do tema, colacionamos 
precedentes recentes do Tribunal de Justiça de Rondônia. 
Apelação cível. Contrato de cartão de crédito consignado. Benefício 
previdenciário. Reserva de margem consignável - RMC. Ausência 
de informação adequada não configurada. Descontos legítimos. 
Danos morais inocorrentes. Comprovada a contratação do cartão 
de crédito com margem consignável e a existência de cláusula 
expressa quanto ao desconto mensal do valor mínimo indicado na 
fatura, não há que se falar em restituição dos valores pagos a título 
de RMC, ou caracterização do dano moral, devendo-se observar 
o princípio pacta sunt servanda. (APELAÇÃO CÍVEL, Processo 
nº 7000423-28.2019.822.0019, Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Kiyochi 
Mori, Data de julgamento: 21/10/2019). Original sem grifo.
Apelação cível. Cartão de crédito consignado. Margem consignável. 
RMC. Benefício previdenciário. Relação jurídica comprovada. 
Assinatura do contratante. Ausência de vício. Recurso provido. 
Havendo prova da contratação do cartão de crédito com margem 
consignável, com assinatura do beneficiário, não há que se falar 
em ilegalidade da RMC, tampouco de dano moral, devendo-se 
operar o princípio do pacta sunt servanda. (APELAÇÃO CÍVEL, 
Processo nº 7000599-07.2019.822.0019, Tribunal de Justiça do 
Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. 
Isaias Fonseca Moraes, Data de julgamento: 09/10/2019). Original 
sem grifo.
Cartão de crédito consignado. Fatura não paga integralmente. 
Desconto mensal do valor mínimo em folha. Exercício regular de 
direito. Dano moral inocorrente. Comprovada a contratação do 
cartão de crédito com margem consignável, sua utilização e a 
existência de cláusula expressa quanto ao desconto mensal do 
valor mínimo indicado na fatura, não há que se falar em restituição 
dos valores pagos a título de RMC, ou caracterização do dano 
moral, devendo-se observar o princípio pacta sunt servanda. 
(APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7006595-56.2018.822.0007, 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, 
Relator(a) do Acórdão: Des. Alexandre Miguel, Data de julgamento: 
04/10/2019). Original sem grifo. 
Destarte, tendo a parte autora admitido o desconto do valor mínimo 
da fatura, mostra-se inviável o reconhecimento de serem indevidos 
os descontos efetuados a título de “Cartão de Crédito Consignado” 
dentro da reserva de margem consignável.
Ademais, o art. 6º, § 5º, da Lei Federal nº 10.820, de 17.12.2003, 
com a redação dada pela Lei Federal nº 13.172, de 21.10.2015, 
permitiu a liberação de 5% da margem consignável para uso 
exclusivo de cartão de crédito.
A esse respeito, cediço que a cláusula que prevê os descontos 
de parcelas diretamente do benefício previdenciário é considerada 
lícita, pois foi livremente ajustada e serve de expediente facilitador 
da satisfação do crédito.
Além disso, a parte autora admitido o crédito em seu proveito 
do valor emprestado pelo banco requerido via cartão de crédito 
consignado, mostra-se inviável o reconhecimento de serem 
indevidos os descontos efetuados a título de “Cartão de Crédito 
Consignado” dentro da reserva de margem consignável.
Portanto, a despeito da argumentação da parte autora, fica evidente 
a escorreita contratação do débito que se discute nos autos, não 
havendo que se falar em declaração de inexistência da dívida.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 
Demonstração pela ré da existência de relação jurídica entre as 
partes (cartão de crédito consignado) - Ré que juntou aos autos 
comprovação de toda a relação entabulada, com a assinatura do 
contrato devidamente assinado pelo autor Ausência, de outro lado, 

de impugnação do autor, quanto aos documentos juntados pela 
ré - Ônus do autor em demonstrar o fato constitutivo de seu direito 
- Ré, por sua vez, que logrou comprovar a origem da cobrança - 
Sentença mantida Recurso não provido. (Relator(a): Lígia Araújo 
Bisogni; Comarca: Andradina; Órgão julgador: 14ª Câmara de 
Direito Privado; Data do julgamento: 14/03/2017; Data de registro: 
14/03/2017).
RESPONSABILIDADE CIVIL DESCONTO EM BENEFÍCIO 
DE APOSENTADORIA DO VALOR MÍNIMO DA FATURA DO 
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO INCONTROVERSA A 
INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, 
CONFORME NARRADO NA INICIAL EFETIVA UTILIZAÇÃO 
DO CARTÃO DE CRÉDITO BMG PARA REALIZAÇÃO DE 
SAQUES COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 
DO NUMERÁRIO PARA A CONTA CORRENTE DO APELADO 
JUNTO AO BANCO MERCANTIL DO BRASIL – ATO ILÍCITO NÃO 
CONFIGURADO SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE 
DADO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU, PREJUDICADO 
O RECURSO DO AUTOR. (TJSP; Apelação 1007364-
26.2017.8.26.0320; Relator (a): Lucila Toledo; Órgão Julgador: 15ª 
Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 3ª Vara Cível; Data do 
Julgamento: 02/05/2018; Data de Registro: 02/05/2018)
E ainda:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Inexistência de débito c.c. indenização 
por danos morais e materiais. Contrato de empréstimo consignado 
em benefício previdenciário com cláusula de reserva de margem 
consignável (RMC). Autor que alega não ter solicitado cartão de 
crédito. Comprovação, pelo réu, da regularidade da contratação. 
Vínculo obrigacional demonstrado. Sentença mantida. RECURSO 
NÃO PROVIDO. (Apelação 0003643- 95.2015.8.26.0177; Relator 
(a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38ª Câmara 
de Direito Privado; Foro de Embu-Guaçu – Vara Única; Data do 
Julgamento: 23/08/2017; Data de Registro: 24/08/2017). Original 
sem grifos.
Assim, comprovada a regularidade da contratação e da cobrança, 
não há que se falar em abusividade nos descontos relativos ao 
cartão de crédito consignado e, consequentemente, improcedem 
também os pedidos de indenização por danos morais e restituição 
dos valores pagos.
Neste sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Descontos previdenciários 
referentes à reserva de margem consignável (RMC) para cartão de 
crédito – Contratação negada pelo autor – Existência da contratação 
de cartão de crédito consignado comprovada pelo réu Inocorrência 
de venda casada Matéria preliminar rejeitada - Recurso não 
provido.(TJSP; Apelação 1000424-39.2017.8.26.0128; Relator 
(a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18ª 
Câmara de Direito Privado; Foro de Cardoso - Vara Única; Data do 
Julgamento: 31/01/2018; Data de Registro: 31/01/2018).
APELAÇÃO - Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório 
Alegação de desconhecimento do contrato Pedidos improcedentes 
- Pleito de reforma Impossibilidade Cartão de crédito com reserva 
de margem consignável. Instituição financeira que coligiu aos 
autos o Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado 
devidamente subscrito pela autora Autorização para reserva 
de margem consignável Valor disponibilizado e utilizado pela 
autora Margem consignável comprometida à época da adesão, 
circunstância que impossibilitaria o suposto contrato consignado 
pretendido – Montante descontado mensalmente que respeita o 
limite estabelecido pela Lei nº 13.172/2015 Inexistência de venda 
casada - Banco que se desincumbiu do ônus de comprovar a 
existência de fato extintivo do direito da requerente (artigo 373, 
inciso II, do Código de Processo Civil) Sentença mantida - Recurso 
não provido” (TJSP; Apelação 1006704-66.2017.8.26.0438; 
Relator (a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19ª 
Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 4ª Vara; Data do 
Julgamento: 23/04/2018; Data de Registro: 23/04/2018). Original 
sem grifos no original.
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III. DISPOSITIVO
Pelo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, proposto 
por ROSANA MENDES DE AZEVEDO em face de BANCO OLE 
BONSUCESSO CONSIGNADO S.A,, e, de consequência, declaro 
o feito extinto, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 
I, do CPC. Por conseguinte, revogo a tutela de urgência concedida 
decisão do ID 28833816.
Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento 
das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo 
em 10% sobre o valor atualizado da causa, o que faço com fulcro 
no artigo 85, § 2º, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa face 
a concessão da gratuidade da justiça em favor da autora (CPC, art. 
98, § 3º).
P. R. I. Transitado em julgado, arquive-se.
VIAS DESTA SENTENÇA SERVIRÃO DE MANDADO DE 
INTIMAÇÃO/OFÍCIO.
Ariquemes, 21 de novembro de 2019
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
7014550-56.2018.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: FRANCISCA VENANCIO DE MATOS
ADVOGADO DO AUTOR: KARINE DE PAULA RODRIGUES OAB 
nº RO3140, ADVARCI GUERREIRO DE PAULA ROSA OAB nº 
RO7927
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA
SENTENÇA
I – RELATÓRIO
FRANCISCA VENANCIO DE MATOS ingressou a presente ação 
ordinária para concessão de benefício assistencial em desfavor 
do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, partes 
qualificadas no feito.
Narra a inicial, em síntese, que a requerente não exerce nenhuma 
atividade laborativa, por não possuir condições para tanto, em razão 
de ser portadora de paralisia infantil, enfermidade que a incapacita 
para o exercício de atividades laborais. Narra não possui renda 
e, por isso, encontra-se em situação de vulnerabilidade social. 
Aduz que requereu administrativamente a concessão do citado 
benefício, contudo, teve seu pedido indeferido, ao argumento 
de não preenchimento dos requisitos necessários. Diante do 
exposto, requer a concessão de tutela de urgência, visando a 
imediata implementação do benefício assistencial e, no mérito, a 
confirmação da tutela de urgência. Juntou documentos.
Recebida a inicial, a tutela de urgência foi indeferida, tendo sido 
determinada a citação do requerido e designadas as perícias 
médicas e social (ID 22898572). 
Relatório social juntado no ID 23935993.
Manifestação da requerente sobre o relatório social (ID 25653535).
Laudo pericial juntado no ID 29211063.
Manifestação da requerente sobre o laudo pericial (ID 30210987).
Citado, o requerido apresentou contestação (ID 30982902), a qual 
foi impugnada pela requerente (ID 31389614).
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de ação de concessão de benefício de prestação 
continuada ajuizada por Francisca Venancio de Matos em face do 
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
O artigo 203, V, da Constituição Federal garante, na forma da 
lei, o pagamento mensal de um salário-mínimo aos idosos e aos 
portadores de deficiência que não consigam se manter, por si 
próprios ou com a ajuda da família. 
Adveio a Lei 8.742/93, que, em seu artigo 20, regulamentou o 
aludido dispositivo constitucional:“Art. 20. O benefício de prestação 
continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa 

com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais 
que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção 
nem de tê-la provida por sua família. 
§1º – Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta 
pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência 
de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os 
filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que 
vivam sob o mesmo teto. 
§ 2º – Para efeito de concessão deste benefício, considera-
se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de 
longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, 
os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir 
sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 
condições com as demais pessoas. 
§ 3º – Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa 
com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita 
seja inferior a ¼ (um quarto) do salário-mínimo. 
§ 4º – O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado 
pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade 
social ou de outro regime, salvo os da assistência médica e da 
pensão especial de natureza indenizatória.” 
Desta forma, tem-se como requisitos para a concessão do benefício 
assistencial de prestação continuada o estado de miserabilidade, a 
idade (idoso) ou deficiência, física ou mental, de caráter prolongado, 
que impeça o pleiteante de laborar e prover seu próprio sustento, 
também não podendo fazê-lo a sua família. 
No caso em testilha, muito embora a requerente não tenha 
preenchido o requisito de idade, qual seja 65 anos, contando 
atualmente com 46 anos (nascida no dia 21/07/1973 – ID 22894863), 
pela análise do conjunto probatório, é notória sua vulnerabilidade 
física e econômica.
O relatório social referente ao estudo realizado com a requerente, 
demonstra a vulnerabilidade econômica vivida por esta, uma vez 
que ele reside de favor na casa de sua irmã, sendo que a família 
tem como única fonte de renda as diárias realizadas pelo cunhado 
da requerente, no importe mensal de aproximadamente R$ 748,47, 
sendo que a família é composta por quatro pessoas.
Já o laudo pericial médico acostado no ID 29211063, comprova a 
incapacidade física da requerente, vejamos:
“(...) Histórico clínico (anamnese) e descrição do resultado do exame 
físico. Periciada sexo feminino 45, ingressa á pericia medica sem 
acompanhantes, caminhando com dificuldades, marcha anormal 
(claudicante a esquerda), queixosa, ansiosa. Exame neurológico: 
verbalizando, lucida, orientada, Glasgow 15/15. Com histórico de 
paralisia infantil (poliomielite), resultou em sequelas em ombro 
direito e membro inferior esquerdo, tais sequelas de caráter definitivo 
onde estas causa limitação ao exercício fisico, iniciou com quadro 
de lombalgia crônica, e apresentou pouca melhora ao tratamento 
medicamentoso e fisioterápico. Exame fisico: deformidade em 
membro inferior esquerdo e ombro direito. (…) CONCLUSÃO E 
CONSIDERAÇÕES MÉDICAS-LEGAIS. Conclui-se que, a mesma 
não possui condições para atividades laborais, já que o quadro de 
deficiência física, resultante de sequelas de doença da infância, a 
impede de executar suas funções laborativas.”
Diante do exposto, considerando todas as provas coligidas aos 
feito, é imprescindível reconhecer que a vulnerabilidade física e 
socioeconômica da requerente restaram cabalmente demonstradas, 
motivo pelo qual a presente ação deve ser julgada procedente.
III – DISPOSITIVO
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 
CONDENAR o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL a: 1) IMPLEMENTAR em favor da requerente, FRANCISCA 
VENANCIO DE MATOS, o BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE 
PRESTAÇÃO CONTINUADA, a partir da presente sentença; e 2) 
PAGAR à requerente as verbas retroativas, devidas desde a data 
do requerimento administrativo (dia 13/07/2018 - ID 22894956), até 
a efetiva implementação do benefício.
Julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 
487, I do CPC.
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Presentes os requisitos do art. 300, do CPC, CONCEDO A 
TUTELA DE URGÊNCIA de mérito para determinar que o requerido 
IMPLEMENTE o benefício assistencial de prestação continuada em 
favor do requerente, no prazo de trinta dias, a partir da intimação 
da presente, sob pena de posterior fixação de multa diária pelo não 
atendimento, por se tratar de benefício de caráter alimentar, cuja 
tutela específica da obrigação visa evitar dano de difícil reparação.
Juros devidos à razão de 0,5% ao mês, a partir da citação, nos 
termos da Lei n. 11.960/2009, e correção monetária com base no 
art. 1º, F, da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 
11.960/2009, observando os índices do INPC (Lei n. 11.430/2006). 
Condeno ainda o requerido ao pagamento dos honorários 
advocatícios no percentual de 10% sobre o proveito econômico 
obtido, com fundamento no art. 85, § 3º, I, do CPC. 
Sem custas, nos termos do artigo 5º, I da Lei Estadual n. 3.896/2016. 
Considerando que os valores a serem recebidos pelo requerente 
não ultrapassam a 1.000 (mil) salários-mínimos, mormente 
porque os cálculos serão realizados a partir do dia 13/07/2018 
(requerimento administrativo), desnecessário se faz a remessa do 
feito ao reexame necessário, nos termos do que preconiza o art. 
496, §3º, I, CPC. 
P. R. I. Transitada esta em julgado, atendendo a orientação 
encaminhada a este juízo através do Ofício Circular - CGJ n. 
14/2017, antes de se dar início ao cumprimento de sentença 
oportunizar-se-á o cumprimento da sentença/execução invertida 
em favor do INSS, determino a intimação do INSS para apresentar 
no prazo de 15 dias os cálculos dos valores devidos. 
Após, intime-se a requerente para, no prazo de 5 dias, manifestar 
quanto aos referidos valores. 
Decorrido o prazo sem apresentação dos cálculos pelo INSS ou 
discordando a requerente sobre os cálculos apresentados, esta 
deverá formular o pedido de cumprimento de sentença nos moldes 
do artigo 535 e seguintes do CPC. 
Caso a requerente concorde com os cálculos apresentados pelo 
requerido, determino desde já a expedição do necessário para 
pagamento da RPV/precatório, aguardando-se o respectivo 
pagamento em arquivo provisório.
Com a informação concernente ao pagamento do RPV/Precatório, 
expeça-se alvará.
Em seguida, não havendo manifestação das partes em 5 dias, dou 
por satisfeita a obrigação e determino seu arquivamento.
VIAS DESTE SERVIRÃO DE MANDADO/CARTA/OFÍCIO DE 
IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO.
Ariquemes, 21 de novembro de 2019
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor 
Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, - Processo: 0009633-
55.2014.8.22.0002
Classe: Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: LUCIANO BARBOSA DE SOUZA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: SIDNEI RIBEIRO DE CAMPOS 
OAB nº RO5355
EXECUTADO: PORTO VELHO SHOPPING
ADVOGADO DO EXECUTADO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA 
FILHO OAB nº RO635, JAIME PEDROSA DOS SANTOS NETO 
OAB nº RO4315
DESPACHO1. Intimada a impulsionar o feito a parte exequente 
quedou-se inerte. 
2. Ante o exposto, com fulcro no art. 921, III e § 1º c/c o art. 513, 
ambos do CPC/2015, suspendo o processo por 1 ano, período em 
que ficará suspenso o decurso do prazo prescricional. 
3. Fica a parte exequente desde já intimada de que decorrido o 
prazo, caso se mantenha inerte, terá início o decurso do prazo da 
prescrição intercorrente (art. 921, §4º, do CPC/2015).

4. Não há óbice para que o feito, desde já, seja arquivado, pois 
prejuízo algum trará à parte exequente, que a qualquer momento 
poderá requerer o desarquivamento e prosseguimento da execução 
à vista de localização de bens penhoráveis em nome da parte 
executada (art. 921, §3º, CPC/2015).
5. Intime-se e arquive-se.
Ariquemes, 21 de novembro de 2019
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

Ariquemes - 2ª Vara Cível
7014084-28.2019.8.22.0002
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
Advogado do(a) AUTOR: ANDRE NIETO MOYA - SP235738
RÉU: GALDINA E FRANDSEN LTDA - ME
Intimação
Fica a Parte Autora, através de seu advogado, intimada para se 
manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça com diligência 
negativa, sob pena de extinção e arquivamentos dos autos. Se 
requerer nova diligência em outro endereço, deverá efetuar o 
pagamento das custas referente à renovação da diligência do Oficial 
de Justiça, através do site www.tjro.jus.br ou link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf;
jsessionid=6EoGbaZQbVpZkVbXZdase3F4b4KnpbeKQ-yTbNCO.
wildfly02:custas2.1
Ariquemes, 
22 de novembro de 2019
ANDREIA TAIS LIMA DOS SANTOS

Ariquemes - 2ª Vara Cível
Processo: 7011445-42.2016.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CONQUISTA COMERCIO DE CONFECCOES 
EIRELI - EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: JUCYARA ZIMMER - RO5888
EXECUTADO: EVAM BATISTA DE SOUSA
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 dias nos termos da 
petição apresentada pela DPE. 
Ariquemes, 
22 de novembro de 2019

Ariquemes - 2ª Vara Cível
7006283-95.2018.8.22.0002
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MIRIAN DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: MARCELO DOS SANTOS - RO7602
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
Intimação
Intimação do autor, do teor da r. sentença.
Ariquemes, 22 de novembro de 2019
ANDREIA TAIS LIMA DOS SANTOS

Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, n.2365, Setor Institucional, CEP: 
76872-853, Ariquemes - RO - Fone: (69) 3535-5313 
e-mail: aqs2civel@tjro.jus.br
Processo : 7001488-12.2019.8.22.0002
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARLENE FRANCISCA DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: PAULO CESAR GONZAGA DA SILVA - 
RO7803
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação
Intimação do autor, do teor do Laudo Pericial.
Ariquemes, 
22 de novembro de 2019
ANDREIA TAIS LIMA DOS SANTOS
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Ariquemes - 2ª Vara Cível
7015484-77.2019.8.22.0002
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ROQUE LIMBERGER
Advogado do(a) AUTOR: LUCAS ANTUNES GOMES - RO9318
RÉU: SAULO ALVES SOMENZARI e outros (3)
Intimação
Fica a parte AUTORA intimada, para no prazo de 15 (quinze) dias, 
efetuar o pagamento das custas processuais (iniciais e adiadas 
- 2%). Informo que o boleto encontra-se disponível no site do 
Tribunal de Justiça para impressão. 
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de 
débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição em 
Dívida Ativa Estadual.
Ariquemes, 22 de novembro de 2019
ANDREIA TAIS LIMA DOS SANTOS

Ariquemes - 2ª Vara Cível 7001476-95.2019.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: KAUA VITOR DE MORAIS SOUZA
ADVOGADO DO AUTOR: PAULO HENRIQUE GONCALVES 
GONZAGA DA SILVA OAB nº RO9460
RÉU: I. -. I. N. D. S. S.
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA
SENTENÇA
I – RELATÓRIO
KAUA V. D. M. S. ingressou com a presente ação de concessão de 
benefício pensão por morte em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 
DO SEGURO SOCIAL – INSS, partes qualificadas no feito.
Narra a inicial, em síntese, que o requerente é filho do de cujus 
Eberson de Souza, falecido em 10/07/2012, o qual era segurado da 
previdência social como trabalhador urbano. Narra que requereu 
administrativamente a concessão do benefício previdenciário 
de pensão por morte, contudo, teve seu pedido indeferido, ao 
argumento de falta de qualidade de dependente. Diante do exposto, 
requer a concessão de tutela jurisdicional, para ver reconhecido o 
seu direito ao recebimento do benefício previdenciário de pensão 
por morte. Juntou documentos.
Recebida a inicial, foi determinada a citação do requerido (ID 
24531173).
Citado, o requerido apresentou contestação (ID 25745352), a qual 
foi impugnada pelo requerente (ID 27047151).
Intimadas as partes para manifestarem quanto a produção de 
provas, o requerente pugnou pela produção de prova testemunhal 
(ID 29076104) e o requerido manteve-se inerte.
Manifestação do Ministério Público opinando pela procedência da 
ação (ID 30633706). 
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de ação para concessão de benefício previdenciário de 
pensão por morte ajuizada por Kauã V. D. M. S. em face do Instituto 
Nacional do Seguro Social – INSS.
O feito comporta julgamento antecipado, pois a matéria fática 
veio comprovada por documentos, evidenciando-se despicienda 
a designação de audiência de instrução ou a produção de outras 
provas (CPC, art. 355, I).
Assim, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de 
Justiça, “A finalidade da prova é o convencimento do juiz, sendo 
ele o seu direto e principal destinatário, de modo que a livre 
convicção do magistrado consubstancia a bússola norteadora da 
necessidade ou não de produção de quaisquer provas que entender 
pertinentes à solução da demanda (art. 330 do CPC); exsurgindo 
o julgamento antecipado da lide como mero consectário lógico da 
desnecessidade de maiores diligências.”.(REsp 1338010/SP).
Para a concessão do benefício pleiteado, a legislação previdenciária 
prevê o cumprimento de três requisitos cumulativos, quais sejam: 
a comprovação do óbito, a demonstração da qualidade de 
segurado(a) do (a) falecido(a) e a condição de dependência do (a) 
beneficiário(a).

No caso em apreço, o falecimento do suposto segurado restou 
comprovado pela juntada da certidão de óbito no ID 24447934.
Por outro lado, a qualidade de segurado do falecido encontra-
se demonstrada através do CNIS juntado no ID 24447942, 
notadamente porque aquele constou a informação da existência 
de diversos vínculos empregatícios por parte do de cujus, tendo 
seu último vínculo perdurado até 31/07/2011 e, posteriormente, 
recebeu o benefício previdenciário de auxílio-doença durante 
o período de 17/01/2012 a 10/07/2012, motivo pelo qual pode-
se concluir que, na data do falecimento (10/07/2012), o de cujus 
ostentava a qualidade de segurado da Previdência Social.
Por fim, em que pese o requerido ter indeferido o pedido na via 
administrativa, sob o argumento de que não restou comprovada 
a qualidade de dependente do requerente em relação ao falecido, 
tendo a Autarquia previdenciária alegado que o requerente perdeu 
a qualidade de dependente dos pais biológicos, face adoção, na 
data do óbito, mister se faz observar que os documentos juntados 
ao feito, em especial a certidão de nascimento de ID 24447931, 
comprovam que o requerente é filho do de cujus. Ademais, em que 
pese as alegações do requerido, este não fez prova documental de 
seus argumentos.
Desta feita, razão não assiste ao requerido em negar a concessão 
do benefício previdenciário de pensão por morte em favor do 
requerente, haja vista que, por ser filho do falecido, sua qualidade 
de dependente é presumida, nos termos do art. 16, I, combinado 
com § 4º, da lei nº 8.213/91, vejamos:
“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, 
na condição de dependentes do segurado: 
I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não 
emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) 
anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental 
que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado 
judicialmente; 
[…]
§ 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é 
presumida e a das demais deve ser comprovada.” 
A técnica utilizada pelo legislador, no particular, consiste em 
presumir a dependência econômica das pessoas mais próximas do 
segurado, aquelas que integram o núcleo familiar, com o propósito 
imediato de facilitar a aplicação da própria lei que a estabelece 
e, com isso, dar maior efetividade às normas constitucionais que 
disciplinam a seguridade social.
Sobre o tema, oportuno citar o seguinte julgado:
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TRABALHADOR 
RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR 
PROVA TESTEMUNHAL. FILHOS MENORES. DEPENDÊNCIA 
ECONÔMICA PRESUMIDA. PREENCHIMENTO DOS 
REQUISITOS LEGAIS. 1. Para que os dependentes do segurado 
tenham direito à percepção do benefício de pensão por morte, 
perfaz-se necessária a presença de alguns requisitos à sua 
concessão, quais sejam: a) o óbito do segurado; b) a qualidade 
de dependente; e c) a dependência econômica, que pode ser 
presumida ou comprovada (art. 16, §4º, da Lei 8.213/91). 2. Segundo 
a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e desta 
Corte, deve-se aplicar, para a concessão de benefício de pensão 
por morte, a legislação vigente ao tempo do óbito do instituidor 
(AgRg no REsp 778.012/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis 
Moura, Sexta Turma, julgado em 20/10/2009, DJe 09/11/2009 e AC 
2006.38.00.027290-4/MG, Rel. Desembargador Federal Francisco 
De Assis Betti, Segunda Turma, e-DJF1 p. 225 de 29/10/2009). 3. 
A comprovação da qualidade de trabalhador rural ocorre mediante 
início de prova material devidamente corroborado pela prova 
testemunhal produzida em juízo acerca do labor campesino exercido 
em vida pelo falecido. 4. Na hipótese, houve a apresentação da 
certidão de óbito, indicando o falecimento em 17.01.2004 (fls. 
18), e a certidão de nascimento das filhas menores (fls. 11/12), 
reputando-se presumida a dependência econômica em relação à 
falecida. 5. Atendidos os requisitos necessários para a concessão 
do benefício de pensão por morte – início de prova material da 
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atividade rural do instituidor corroborado por prova testemunhal e 
dependência econômica da esposa, a qual é presumida – deve ser 
reconhecido o direito à obtenção do benefício de pensão por morte 
rural. 6. O termo inicial do benefício deve ser fixado na data da 
citação, consoante determinado na sentença, ante a ausência de 
requerimento administrativo. 7. Os honorários advocatícios devem 
ser majorados em 2%, a teor do disposto no art. 85, §§ 2º e 3º e 11 
do CPC, totalizando o quantum de 12% (doze por cento) calculado 
sobre as parcelas vencidas até a data da sentença. 8. Apelação 
do INSS desprovida. )TRF-1 – AC: 00521349120174019199005
21349120174019199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 
JOÃO LUIZ DE SOUSA, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação 
08/07/2019).
Desta forma, em observância à legislação aplicável, bem como dos 
elementos trazidos aos autos, pode-se concluir, com convicção, 
que o requerente reuniu os pressupostos e requisitos que lhe 
permitem receber o benefício de pensão por morte.
Conforme preconiza o art. 74, da Lei 8.213/91, a pensão por 
morte era devida ao conjunto dos dependentes do segurado que 
falecer, aposentado ou não, a contar da data: I – do óbito, quando 
requerida até noventa dias depois deste; II – do requerimento, 
quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior”. 
Compulsando o feito, nota-se que o requerente protocolizou o 
requerimento administrativo no dia 08/09/2016 (ID 24447926), 
tendo o de cujus falecido no ano de 2012. Contudo, considerando 
que o requerente é menor, a verba retroativa deverá retroagir à 
data do óbito.
III – DISPOSITIVO
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 
CONDENAR o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL a: 1) IMPLEMENTAR em favor do requerente, KAUA V. 
D. M. S., o benefício previdenciário de PENSÃO POR MORTE 
e 2) PAGAR as verbas retroativas, no valor correspondente ao 
salário-benefício, devido desde a data do óbito do instituidor (dia 
10/07/2012 – ID 24447934).
Julgo extinto com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 
inciso I, do CPC.
Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, 
CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA de mérito para determinar 
que o requerido passe a pagar o benefício ao requerente no prazo 
de trinta dias, a partir da intimação da presente, sob pena de 
responsabilização criminal do responsável pelo não atendimento, 
por se tratar de benefício de caráter alimentar, cuja tutela específica 
da obrigação visa evitar dano de difícil reparação.
Juros devidos à razão de 0,5% ao mês, a partir da citação, nos 
termos da Lei n. 11.960/2009, e a correção monetária há de ser 
contada a partir do vencimento de cada prestação do benefício, 
adotando-se os índices legais do INPC (Lei n. 11.430/2006).
Sem custas nos termos do artigo 5º, I da Lei Estadual n. 3.896/2016.
Condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios no 
percentual de 10% sobre o proveito econômico a que o requerente 
faz jus, ou seja, do valor das verbas retroativas, com fundamento 
no art. 85, § 3º, I, do CPC.
Considerando que os valores a ser recebidos pelo requerente não 
ultrapassam a 1.000 (mil) salários-mínimos, mormente porque 
conforme na sentença os valores correspondentes ao crédito 
retroativo deverá ser computado a partir do dia 10/07/2012 (óbito 
do instituidor), desnecessária se faz a remessa do feito ao reexame 
necessário, nos termos do que preconiza o art. 496, § 3º, I, CPC.
P. R. I. Transitada esta em julgado, atendendo a orientação 
encaminhada a este juízo através do Ofício Circular - CGJ n. 
14/2017, antes de se dar início ao cumprimento de sentença 
oportunizar-se-á o cumprimento da sentença/execução invertida 
em favor do INSS, determino a intimação do INSS para apresentar 
no prazo de 15 dias os cálculos dos valores devidos. Após, intime-
se o requerente para, no prazo de 5 dias, manifestar quanto 
aos referidos valores. Decorrido o prazo sem apresentação dos 
cálculos pelo INSS ou discordando o requerente sobre os cálculos 
apresentados, este deverá formular o pedido de cumprimento de 

sentença nos moldes do artigo 535 e seguintes do CPC. Caso o 
requerente concorde com os cálculos apresentados pelo requerido, 
determino desde já a expedição do necessário para pagamento 
da RPV/precatório, aguardando-se o respectivo pagamento em 
arquivo provisório.Com a informação concernente ao pagamento 
do RPV/Precatório, expeça-se alvará.
Em seguida, não havendo manifestação das partes em 5 dias, dou 
por satisfeita a obrigação e determino seu arquivamento.
VIAS DESTE SERVIRÃO DE MANDADO/CARTA/OFÍCIO DE 
IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO.
Ariquemes, 22 de novembro de 2019
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor 
Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, - Processo: 7000824-
78.2019.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: AELTON OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO DO AUTOR: MARCOS ROBERTO FACCIN OAB nº 
RO1453
RÉU: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
ADVOGADO DO RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES 
OAB nº RJ5369
SENTENÇA
I. RELATÓRIO
AELTON OLIVEIRA DA SILVA ingressou com a presente 
Ação de Cobrança Seguro Obrigatório DPVAT em desfavor da 
SEGURADORA LÍDER CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, 
partes qualificadas.
Alega, em síntese, que foi vítima de acidente de trânsito em 
04/09/2016, vindo a sofrer traumatismo craniano, consoante laudo 
médico em anexo. Aduz que ficou com sequela incapacitante, 
estando, atualmente, impedido de realizar suas funções, dada 
as fortes dores no membro afetado. Sustenta que não recebeu a 
devida indenização, por isso requer seja a requerida condenada a 
pagar o valor de R$13.500,00 de indenização do Seguro DPVAT, 
bem como o valor de R$5.000,00 a título de danos morais. Juntou 
documentos. 
Devidamente citada (ID 30853661), a requerida apresentou 
contestação (ID 30724815), alegando, em resumo, inexistência 
de lesões permanentes oriundas do acidente automobilístico em 
questão. 
Laudo pericial (ID 29142673).
II. FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de pedido de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) em 
razão de acidente de trânsito. 
Analisando os autos, verifica-se que o pedido do autor é 
improcedente. 
A Lei nº 6.194/74, em que se assenta o pedido, em seu artigo 
5º, dispõe que: “O pagamento da indenização será efetuado 
mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 
independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, 
abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.
Consoante estabelece a Lei nº 6.194/74 são requisitos para o 
pagamento de indenização pelo Seguro DPVAT: a ocorrência 
de acidente envolvendo veículos automotores de via terrestre e 
invalidez permanente (perda anatômica ou funcional de membros, 
sentidos ou funções do corpo humano, as quais estão enumeradas 
na tabela anexa à legislação sob análise), independentemente da 
existência de culpa. Ou seja, é devido o pagamento de indenização 
à pessoa que, em decorrência de acidente envolvendo veículos 
automotores de via terrestre, se tornou permanentemente inválida.
Segundo a inicial, o autor foi vítima de acidente de trânsito em 
04/09/2016, vindo a sofrer traumatismo craniano, apresentando, 
atualmente, sequela incapacitante que o impede de realizar suas 



924DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

funções habituais, dada as fortes dores no membro afetado. 
Realizada perícia judicial, concluiu o perito subscritor do laudo do 
ID 29142673 que não foi detectada nenhuma lesão incapacitante, 
não possuindo o autor nenhuma limitação funcional em razão do 
acidente sofrido em 04/09/2016. Acrescenta o expert que a dor 
no ombro esquerdo a que o autor fez alusão não possui nenhuma 
relação com o acidente ocorrido em 04/09/2016, não sendo, 
portanto, compatível com o sinistro relatado. 
De acordo com o entendimento dos tribunais pátrio, realizada 
perícia judicial e não restando comprovada nenhuma debilidade 
permanente decorrente do acidente de trânsito, inviável é a 
concessão da indenização do seguro DPVAT.
Nesse sentido:
DPVAT – PERÍCIA – MUTIRÃO – VALIDADE – LESÕES NÃO 
COMPROVADAS – INDENIZAÇÃO – NÃO CONCESSÃO. 1. 
A perícia efetivada no chamado “mutirão DPVAT”, realizada por 
profissional especializado e imparcial se mostra válida e possui 
incontestável valor probatório, ao esclarecer todas as questões 
necessárias ao deslinde da demanda. 2. A não comprovação da 
debilidade permanente decorrente de acidente de trânsito inviabiliza 
a concessão da indenização do seguro obrigatório DPVAT. (TJ-MG 
– AC:10280160016505001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de 
Julgamento: 27/06/2019, Data de Publicação: 05/07/2019). 
APELAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO 
– LESÕES NÃO COMPROVADAS – NÃO CONCESSÃO. A não 
comprovação da debilidade permanente decorrente de acidente 
de trânsito inviabiliza a concessão da indenização do seguro 
obrigatório DPVAT. (TJ-MG – AC: 10520130043018001, Relator: 
Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 06/07/2017, Câmaras Cíveis 
/ 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:14/07/2017). 
Assim, considerando as informações constantes no laudo pericial, 
a improcedência do pedido é medida que se impõe.
III. DISPOSITIVO
Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, e declaro 
extinto o feito, com resolução de mérito, com lastro no art. 487, I, 
do CPC.
Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento 
das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo no 
percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos 
do artigo 85, § 2º, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa em 
decorrência da concessão da gratuidade da justiça, nos termos do 
artigo 98, § 3º, do CPC.
P. R. I. Após o trânsito em julgado, arquive-se.
VIAS DESTA SERVEM DE CARTA, MANDADO E OFÍCIO.
Ariquemes, 22 de novembro de 2019
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
7009629-20.2019.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: JAIR ALVARES DE OLIVEIRA
ADVOGADO DO AUTOR: ELIZEU LEITE CONSOLINE OAB nº 
RO5712
RÉU: I. -. I. N. D. S. S.
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA
SENTENÇA
I – RELATÓRIO
JAIR ALVARES DE OLIVEIRA ajuizou a presente ação 
previdenciária de concessão de auxílio doença/aposentadoria 
por incapacidade c/c tutela antecipada em desfavor do INSS – 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, partes qualificadas 
no feito.Narra a inicial, em síntese, que o requerente é segurado da 
Previdência Social, na qualidade de trabalhador urbano, estando 
incapacitado para o exercício de suas atividades laborais desde o 
ano de 2005, por ser portador de espondilite anquilosante. Sustenta 

que recebeu administrativamente o benefício de aposentadoria 
por invalidez, contudo, por ocasião da perícia médica revisional, a 
Autarquia previdenciária determinou a cessação do benefício, ao 
argumento de não persistência da invalidez. Aduz que requereu 
novamente a concessão do benefício de auxílio doença na via 
administrativa, contudo, teve seu pedido indeferido, ao argumento 
de não constatação da incapacidade laboral. Diante do exposto, 
requereu a concessão de tutela de urgência para concessão do 
benefício de auxílio-doença e ao final a procedência do pedido, 
condenando o requerido ao pagamento do citado benefício, com 
pedido de conversão em aposentadoria por invalidez. Juntou 
documentos.
Recebida a inicial, a tutela de urgência foi deferida, tendo sido 
determinada a realização de perícia médica e a citação do requerido 
(ID 28522074).
Realizada a perícia, o laudo foi juntado no ID 29532882.
Manifestação do requerente sobre o laudo pericial (ID 29847687).
Citado, o requerido ofertou proposta de acordo (ID 31250208), 
contudo, o requerente não concordou com os termos apresentados 
(ID 31312820).
II – FUNDAMENTAÇÃO
Versam os autos a respeito de pedido de concessão de benefício 
previdenciário de aposentadoria por invalidez proposto por Jair 
Alvares de Oliveira em desfavor do Instituto Nacional do Seguro 
Social – INSS.
O benefício da aposentadoria por invalidez encontra-se disciplinado 
nos art. 42 usque 47, da Lei 8213/91 e art. 201, I da Constituição 
Federal.
Mencionado benefício será devido somente ao segurado que, 
estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz 
para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de 
atividade que lhe garanta a subsistência, sendo-lhe paga enquanto 
permanecer nessa condição (art. 42, da Lei nº 8.213/91).
A carência da aposentadoria por invalidez é de doze contribuições 
mensais, sendo, contudo, dispensada se se tratar de casos de 
acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional 
ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após 
filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, for acometido de 
alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada 
pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência Social a 
cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, 
mutilação, deficiência, ou outro fator que lhe confira especificidade 
e gravidade que mereçam tratamento particularizado.
Por outro lado, para a concessão do auxílio-doença a legislação 
previdenciária exige a incapacidade para o desempenho de 
atividade laboral capaz de garantir a subsistência por mais de 
quinze dias e a carência de 12 contribuições, quando for o caso. 
É o que se extrai do art. 59, caput, e art. 25, II, ambos da Lei nº 
8.213/91.
Vale dizer que o auxílio-doença é devido ao segurado empregado a 
contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso 
dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade 
e enquanto ele permanecer incapaz, conforme dispõe o artigo 60 
da lei nº 8.213/91.
No caso em tela, a qualidade de segurado do requerente 
encontra-se devidamente demonstrada, uma vez que a Autarquia 
previdenciária concedeu a ele o benefício de aposentadoria por 
invalidez até 26/09/2018, conforme se verifica pelo documento de 
ID 28486619. Desta feita, é evidente o preenchimento da carência 
necessária, bem como a qualidade de segurado do requerente.
Assim, considerando que a qualidade de segurado do requerente 
restou incontroversa, passo a análise de sua incapacidade laboral.
Extrai-se do laudo pericial (ID 29532882) que o requerente 
apresenta incapacidade laboral total e definitiva, vejamos:
“[...] a) O PERICIANDO apresenta algum impedimento de natureza 
física, intelectual ou sensorial? Informar o CID. Sim. Física. CIDs - 
10 – CID: M08.1/ M45/ H26.2/H 22 (...) g) O grau de incapacidade 
para o trabalho do periciando pode ser classificada como: (x) total 
(impedindo o pleno desempenho laboral); (...) h) – Caso a resposta 
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aos quesitos “d e e”, seja afirmativa, informar se da incapacidade 
decorre(marque somente uma das alternativas): (X ) impossibilidade 
de recuperação(incapacidade permanente) (...) k) Informações 
complementares e conclusões do Perito. Foi constatado ao exame 
físico que: Apresenta diminuição de força em membros inferiores e 
superiores com limitação e amplitude de movimentos em 90%, bem 
como patologia congênita, Espondilite Anquilosante .Necessita de 
afastamento definitivo sobre
risco de agravar lesões.”
Da análise das respostas aos quesitos, o expert atestou a 
incapacidade total e permanente do requerente, sendo ainda 
oportuno consignar que a doença foi classificada como irreversível.
Sabe-se que, nos termos da legislação previdenciária, tem-se por 
inválido aquele que é considerado incapaz total e definitivamente 
para o exercício de atividade laborativa que garanta a sua 
subsistência.
Destarte, pelas provas carreadas aos autos e pelos motivos acima 
expostos, tem-se que o requerente não apresenta nenhuma 
perspectiva de cura, motivo pelo qual possível se faz concluir que 
este preencheu todos os requisitos para concessão do benefício de 
aposentadoria por invalidez.
Por fim, imperioso reconhecer o direito do requerente ao 
recebimento de verbas retroativas referentes ao benefício benefício 
de aposentadoria por invalidez, desde a data de sua cessação na 
via administrativa, uma vez que o laudo pericial apontou que sua 
incapacidade laboral teve início em 2004, não havendo notícia 
de melhora em seu quadro de saúde, motivo pelo qual pode-se 
concluir que a cessação foi indevida.
III – DISPOSITIVO
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 
para confirmar a tutela de urgência concedida no ID 28522074 e 
CONDENAR o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL a: 1) IMPLEMENTAR em favor do requerente, JAIR 
ALVARES DE OLIVEIRA, o benefício de APOSENTADORIA 
POR INVALIDEZ, a partir da presente sentença; e 2) PAGAR ao 
requerente as verbas retroativas referentes ao citado benefício, 
devidas desde a data da cessação indevida (dia 26/09/2018 – 
ID 28486619), até a implementação da aposentadoria por invalidez, 
descontando os valores já pagos.
Julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 
487, I do CPC.
Juros devidos à razão de 0,5% ao mês, a partir da citação, nos 
termos da Lei n. 11.960/2009, e correção monetária com base no 
art. 1º, F, da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 
11.960/2009, observando os índices do INPC (Lei n. 11.430/2006). 
Condeno ainda o requerido ao pagamento dos honorários 
advocatícios no percentual de 10% sobre o proveito econômico 
obtido, com fundamento no art. 85, § 3º, I, do CPC. 
Sem custas, nos termos do artigo 5º, I da Lei Estadual n. 3.896/2016. 
Considerando que os valores a serem recebidos pela requerente 
não ultrapassam a 1.000 (mil) salários-mínimos, mormente porque 
os cálculos serão realizados a partir do dia 26/09/2018 (cessação 
indevida), desnecessário se faz a remessa do feito ao reexame 
necessário, nos termos do que preconiza o art. 496, §3º, I, CPC. 
P. R. I. Transitada esta em julgado, atendendo a orientação 
encaminhada a este juízo através do Ofício Circular - CGJ n. 
14/2017, antes de se dar início ao cumprimento de sentença 
oportunizar-se-á o cumprimento da sentença/execução invertida 
em favor do INSS, determino a intimação do INSS para apresentar 
no prazo de 15 dias os cálculos dos valores devidos. 
Após, intime-se o requerente para, no prazo de 5 dias, manifestar 
quanto aos referidos valores. 
Decorrido o prazo sem apresentação dos cálculos pelo INSS ou 
discordando o requerente sobre os cálculos apresentados, este 
deverá formular o pedido de cumprimento de sentença nos moldes 
do artigo 535 e seguintes do CPC. Caso o requerente concorde 
com os cálculos apresentados pelo requerido, determino desde já 
a expedição do necessário para pagamento da RPV/precatório, 
aguardando-se o respectivo pagamento em arquivo provisório.

Com a informação concernente ao pagamento do RPV/Precatório, 
expeça-se alvará.
Em seguida, não havendo manifestação das partes em 5 dias, dou 
por satisfeita a obrigação e determino seu arquivamento.
VIAS DESTE SERVIRÃO DE MANDADO/CARTA/OFÍCIO DE 
IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO.
Ariquemes, 22 de novembro de 2019
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

Ariquemes - 2ª Vara Cível 7001835-45.2019.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: MARIA APARECIDA DOS SANTOS
ADVOGADO DO AUTOR: PEDRO RIOLA DOS SANTOS JUNIOR 
OAB nº PE2640, FERNANDO MARTINS GONCALVES OAB nº 
AC834, SERGIO GOMES DE OLIVEIRA OAB nº RO5750
RÉU: BANCO BMG CONSIGNADO S/A
ADVOGADO DO RÉU: 
SENTENÇA
I- RELATÓRIO
MARIA APARECIDA DOS SANTOS ingressou com ação de 
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e 
repetição de indébito, conta o BANCO BMG S/A., insurgindo-se à 
contratação de empréstimo via cartão de crédito, com retenção de 
margem consignável (ID 24641498).
A parte autora afirma ser beneficiária do regime previdenciário e 
que, nesta condição, realizou contrato de empréstimo consignado. 
Aduz que a instituição bancária agiu com má-fé e impôs, à sua 
revelia, descontos mensais de reserva de margem de cartão de 
crédito, impossibilitando a contratação de novo empréstimo. 
Ressalta haver disparidades na contratação do empréstimo e que, 
desde então, o requerido tem realizado a retenção de margem 
consignável de percentual sobre o valor de seu benefício (n° 
138.152.562-5), em relação ao contrato nº 9668046.
Sustenta não ter contratado o serviço, considerando a situação 
ensejadora de dano moral. Relata que os descontos mensalmente 
efetuados em seu benefício não abatem o saldo devedor, vez que 
o desconto mínimo cobre apenas os juros e encargos mensais do 
cartão sem redução do valor da dívida.
Pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela para que o requerido se 
abstenha de realizar descontos em prejuízo da parte autora e de 
incluir o seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, bem como 
a liberação total e integral da RMC junto ao INSS (DATAPREV).
No mérito, requer a procedência da pretensão, declarando a 
inexistência da contratação de empréstimo via cartão de crédito 
com RMC, para condenar o requerido a restituir em dobro os 
descontos realizados e à indenização por danos morais. A inicial 
foi instruída com documentos. 
Concedeu-se a gratuidade judiciária e a tutela de urgência foi 
parcialmente deferida (ID 24666752).
Citado (ID 28043472), o réu não contestou a ação. 
As partes foram intimadas, mas não manifestaram interesse 
produzir outras provas (ID 30805855).
II- FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se o presente feito de ação de obrigação de fazer cumulada 
com indenização por danos morais e repetição de indébito, movida 
por MARIA APARECIDA DOS SANTOS contra o BANCO BMG 
S/A.
Incumbe destacar que, atendendo aos ditames do ordenamento 
processual civil, este juízo intimou as partes para fase própria de 
especificação de provas, oportunizando que se manifestassem a 
respeito de eventual produção probatória, em plena regularidade 
do procedimento adotado nesta ação. 
Todavia, as partes deixaram o prazo concedido transcorrer in albis 
(ID 30805855), não requerendo a realização de nenhuma prova, o 
que impõe a preclusão da referida etapa processual, entendendo-
se que a parte desistiu de outras diligências.O processo civil 
possui um roteiro cronológico de atos, para dar organização 
ao feito e viabilizar o devido processo legal. Ainda que a parte 
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tenha protestado por eventuais diligências na inicial ou outra 
petição, existe uma fase específica para requerimento de antes 
do julgamento da causa.A ausência de manifestação na etapa 
adequada gera a perda do direito. Em sintonia com a orientação do 
STJ, “preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar 
as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente” (AgRg 
no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira 
Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016).
Nesse sentido, eis as recentíssimas decisões da Corte da 
Cidadania:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 
AÇÃO REGRESSIVA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU 
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. Quanto 
à alegação de ausência de enriquecimento ilícito, a insurgente 
não indicou quais seriam os dispositivos de Lei Federal violados. 
Caberia à parte recorrente apontar as normas legais que teriam 
sido ofendidas ou objeto de interpretação dissidente. Incidência do 
óbice contido na Súmula nº 284/STF. Precedentes. 2. Conforme o 
entendimento do STJ “preclui o direito à prova se a parte, intimada 
para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta 
oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido 
de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte 
silencia na fase de especificação” (AGRG no AREsp 645.985/SP, 
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, 
DJe 22/06/2016). Precedentes. 2.1. As conclusões adotadas pelo 
órgão julgador no sentido de competir ao juiz decidir sobre a 
produção de provas necessárias, ou indeferir aquelas que tenha 
como inúteis ou protelatórias, não implicando em cerceamento de 
defesa o indeferimento da dilação probatória, estão em consonância 
com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a aplicação da 
Súmula nº 83 do STJ. 2.2. A alteração das conclusões do acórdão 
recorrido, sobre a possibilidade de julgamento antecipado da 
lide, a fim de se reputar necessária a produção de prova, exige 
o revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado por esta 
Corte Superior, a teor da Súmula nº 7 do STJ. 3. Agravo interno 
desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 1.271.919; Proc. 2018/0074282-5; 
GO; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; Julg. 23/09/2019; DJE 
26/09/2019)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 
- AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE 
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA 
RECURSAL DOS RÉUS. 1. Esta Corte Superior tem entendimento 
no sentido de que a verificação da necessidade da produção de 
quaisquer provas é faculdade adstrita ao juiz, de acordo com o 
princípio do livre convencimento motivado. Súmula nº 83/STJ. 2. 
Conforme o entendimento do STJ “preclui o direito à prova se a 
parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não 
se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que 
haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, 
mas a parte silencia na fase de especificação” (AGRG no AREsp 
645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado 
em 16/06/2016, DJe 22/06/2016). 3. Agravo interno desprovido. 
(STJ; AgInt-AREsp 1.088.497; Proc. 2017/0088949-3; GO; Quarta 
Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; Julg. 19/09/2019; DJE 23/09/2019)
A prática forense tem evidenciado número bastante elevado de 
ações propostas sob os mesmos argumentos, visando os mesmos 
objetivos, ligados a fatos e circunstâncias idênticas, em que só 
mudam os protagonistas do polo autor, muitas delas tramitando 
inclusive neste juízo.
Esta magistrada vem mantendo uma linha clara de entendimento, 
fundamentando suas decisões em posicionamento retilíneo e 
amparado no TJRO, no que se refere à discussão: contratação 
de empréstimo consignado versus concessão de cartão de crédito 
com retenção de margem consignável.
Vale ressaltar que a autora não alega a ausência de contrato, 
nem a existência de fraude na sua formulação. A matéria discutida 
cinge-se à suposta assinatura de termo de adesão, cartão de 
crédito consignado junto ao BMG S/A, e autorização para desconto 
em folha de pagamento cuja assinatura não é questionada.

Outrossim, há subsídio para decidir a causa, pois embora os autos 
não tragam cópia do contrato objurgado, os fatores que importam 
à causa são notórios e examinados de forma recorrente por este 
juízo, não se referindo a questões fáticas, mas de direito.
Feitas essas considerações, conclui-se que o processo comporta 
julgamento antecipado (art. 355, I, CPC), vez que as partes não 
demonstraram interesse na produção de outras provas.
O princípio do livre convencimento motivado permite ao juiz formar 
a sua convicção com base em qualquer elemento disponível nos 
autos, inclusive a partir das alegações e documentos trazidos com 
a inicial.
O Tribunal de Justiça local já se manifestou sobre a prescindibilidade 
de produção probatória em casos de RMC, quando o magistrado 
se sentir confortável e seguro para proferir sua decisão. Assim, eis 
o julgado abaixo ementado:
Apelações cíveis. Cartão de crédito consignado. Margem 
consignável. RMC. Benefício previdenciário. Cerceamento de 
defesa. Não ocorrência (...) Sendo a matéria a se decidir unicamente 
de direito, não há cerceamento de defesa a não designação de 
audiência para oitiva das partes (...). (TJRO, Apelação Cível 
7009484-80.2018.822.0007, Rel. Des. Isaias Fonseca Moraes, 2ª 
Câmara Cível, julgado em 11/09/2019).
Outrossim, passo à análise da causa e, desde já, adianto que não 
assiste razão à pretensão autoral.
Há vínculo convolado entre as partes, inserido no âmbito das 
relações de consumo, conforme se extrai da Súmula 297 do STJ: 
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 
financeiras”.
De fato, há que se pontuar a incidência do art. 6°, VIII, do CDC 
como instrumento facilitador da defesa de direitos, dada a 
verossimilhança das alegações e hipossuficiência do autor, 
segundo as regras ordinárias de experiências.
Entretanto, a incidência das normas consumeristas não isenta o 
consumidor quanto à fidedignidade das suas alegações, devendo 
demonstrar, ao menos, mínimo respaldo da constituição do direito 
pretendido.
A parte autora confirma a existência de contrato assinado por 
ela. Não refuta a validade dessa assinatura, mas afirma que, em 
verdade, desejava adquirir empréstimo consignado e não cartão 
de crédito com restrição de margem consignável sobre o benefício 
n° 138.152.562-5.
Com efeito. O extrato do INSS aponta contrato de cartão registrado 
sob o n° 9668046, oriundo do BMG cuja inclusão de descontos foi 
realizada em 24-03-2016, no valor de R$44,00 (quarenta e quatro 
reais) (ID 24642203).
A autora não nega que tenha recebido o valor contratado e 
se utilizado a quantia em seu benefício. Também, não nega ter 
autorizado o banco a constituir reserva de margem consignável.
A causa de mérito se baseia unicamente na suposta má-fé da 
instituição financeira em disponibilizar contrato que não seria mais 
vantajoso ao consumidor.
A análise do documento de adesão a cartão de crédito consignado 
com autorização de desconto em folha se encontra prejudicado, na 
medida em que não foi juntado ao processo pelas partes.
De acordo com a legislação aplicável, a constituição de reserva 
de margem consignável para utilização de cartão de crédito 
não configura prática ilícita, ao passo que é possível mediante 
solicitação firmada pelo beneficiário, o que, como já mencionado, 
não foi negado pela autora.
Dessa forma o art. 15, I, da Instrução Normativa nº 28/2008 do 
INSS / PRES, dispõe:
Art. 15. Os titulares dos benefícios previdenciários de aposentadoria 
e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão 
constituir RMC para utilização de cartão de crédito, de acordo 
com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto 
no art. 58 desta Instrução Normativa: I - a constituição de RMC 
somente poderá ocorrer após a solicitação formal firmada pelo 
titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, sendo 
vedada à instituição financeira: emitir cartão de crédito adicional ou 



927DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

derivado; e cobrar taxa de manutenção ou anuidade.Dessarte, se 
a contratação foi voluntária não há que se falar em venda casada 
ou ausência de informação adequada, consoante o princípio pacta 
sunt servanda, mediante o qual “os pactos assumidos devem ser 
respeitados” e “os contratos assinados devem ser cumpridos”.Vale 
trazer à colação julgados recentes do Tribunal de Justiça local:
Apelações cíveis. Cartão de crédito consignado. Margem 
consignável. RMC. Benefício previdenciário. Cerceamento de 
defesa. Não ocorrência. Decadência. Não ocorrência. Relação 
jurídica comprovada. Assinatura do contratante. Ausência de vício. 
Recurso da parte requerida provido. Recurso autoral prejudicado. 
Sendo a matéria a se decidir unicamente de direito, não há 
cerceamento de defesa a não designação de audiência para 
oitiva das partes. Na ação de repetição de indébito decorrente de 
contrato bancário, não se aplica o prazo decadencial previsto no 
art. 26, II, DO CDC. Havendo prova da contratação do cartão de 
crédito com margem consignável, com assinatura do beneficiário, 
não há que se falar em ilegalidade da RMC, tampouco de dano 
moral, devendo-se operar o princípio do pacta sunt servanda. 
(APELAÇÃO CÍVEL 7009484-80.2018.822.0007, Rel. Des. Isaias 
Fonseca Moraes, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 2ª 
Câmara Cível, julgado em 11/09/2019)
Apelações cíveis. Cartão de crédito consignado. Margem 
consignável. RMC. Benefício previdenciário. Relação jurídica 
comprovada. Assinatura do contratante. Descontos legítimos. 
Dano moral. Inocorrência. Recurso provido. Havendo prova da 
contratação do cartão de crédito com margem consignável, com 
cláusula expressa em relação ao desconto mensal do valor mínimo 
indicado na fatura e, assinatura do beneficiário, não há que se 
falar em dano moral, devendo-se operar o princípio do pacta sunt 
servanda. (APELAÇÃO CÍVEL 7015008-73.2018.822.0002, Rel. 
Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, Tribunal de Justiça do Estado 
de Rondônia: 2ª Câmara Cível, julgado em 13/08/2019)
A Lei nº 10.820/03 dispõe sobre a autorização para desconto de 
prestações em folha de pagamento, e permite desconto de parcelas 
diretamente do benefício previdenciário (art. 6°). A conduta é lícita, 
livremente ajustada e facilitadora da satisfação do crédito.
Diante disso, mais uma razão para o não acolhimento das alegações 
autorais, de modo que a demanda não enseja o acolhimento de 
nenhum dos pleitos.
Demais teses eventualmente suscitadas no processo ficam 
prejudicadas, em face das razões de entendimento constantes 
nesta sentença, suficientes à prestação jurisdicional. Nesse sentido, 
eis o trecho de julgado da Corte da Cidadania abaixo colacionado:
Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, 
tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e 
precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em 
fundamentos suficientes para embasar a decisão, como no caso 
concreto, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, não 
se devendo confundir fundamentação sucinta com ausência de 
fundamentação. (STJ; AgInt-REsp 1.443.630; Proc. 2011/0196048-
3; GO; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; Julg. 24/04/2018; 
DJE 04/05/2018; Pág. 704)III- DISPOSITIVO
Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, formulado 
por MARIA APARECIDA DOS SANTOS em face do BANCO BMG 
S/A., e revogando a tutela de urgência concedida anteriormente 
(ID 24666752), declaro o feito extinto com resolução do mérito, nos 
termos do art. 487, I, do CPC.
Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento 
das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo 
em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, CPC) cuja 
exigibilidade ficará suspensa face a concessão da gratuidade da 
justiça (art. 98, §3°, CPC).
P. R. I. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se.
VIAS DESTA SENTENÇA SERVIRÃO DE MANDADO DE 
INTIMAÇÃO/OFÍCIO.
Ariquemes, 22 de novembro de 2019
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

Ariquemes - 2ª Vara Cível 
7007438-36.2018.8.22.0002
Classe: Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 
ADMISSAO DE ASSOCIADOS UNIRONDONIA LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: KENIA FRANCIELI DOMBROSKI 
DOS SANTOS OAB nº RO9154
EXECUTADOS: JEANCARLO KOZERSKI, SERGIO SOUZA DOS 
SANTOS JUNIOR, ESTRUTURAL NORTE LTDA - ME
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: ANDERSON CARVALHO DA 
MATTA OAB nº RO6396
Despacho
Intime-se o exequente a se manifestar sobre a petição de ID 
31557280, no prazo de 05 dias.
Ariquemes, 22 de novembro de 2019
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

Ariquemes - 2ª Vara Cível 7016329-12.2019.8.22.0002
Classe: Mandado de Segurança Cível
IMPETRANTE: SANDRA CRISTINA DOS SANTOS
ADVOGADO DO IMPETRANTE: JHONATAS EMMANUEL PINI 
OAB nº RO4265
IMPETRADOS: S. M. D. S. D. A., P. D. I. D. P. D. M. D. A.
SENTENÇA
Trata-se de mandado de segurança c/c pedido de liminar 
impetrado por SANDRA CRISTINA DOS SANTOS em desfavor do 
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO 
DE ARIQUEMES e do SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
ARIQUEMES, partes qualificadas no feito.
Narra a inicial, em síntese, que a impetrante é servidora pública 
municipal, exercendo a função de comunitária de saúde, estando 
atualmente incapacitada para o exercício de suas atividades 
laborais, por possuir diversas enfermidades. Sustenta que recebeu 
uma notificação do Secretário Municipal de Saúde para que 
retornasse imediatamente ao exercício de suas atividades, por 
não haver motivos para permanecer afastada, em razão de não 
estar mais inapta ao trabalho. Aduz que a junta médica do IPEMA 
praticou ato ilegal contra a impetrante, ao não analisar devidamente 
os laudos e exames médicos apresentados, tendo emitido parecer 
de que ela abandonou o tratamento médico e está apta ao trabalho. 
Assevera que o tratamento inadequado por parte dos órgãos do 
Município de Ariquemes se deu por ela ter ingressado com uma 
ação judicial, visando o recebimento de benefício previdenciário 
por incapacidade. Diante do exposto, considerando ter o direito 
líquido e certo de receber o benefício pleiteado, requer a concessão 
de liminar, a fim de que seja determinado que os impetrados 
implementem em seu favor o benefício de auxílio-doença, com 
o consequente afastamento da impetrante de suas atividades 
laborais e, no mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. 
Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
Como sabido, em sede de mandado de segurança, mister se 
faz que a inicial esteja instruída com prova pré-constituída das 
situações e fatos que embasam o direito invocado pelo Impetrante. 
O mandado de segurança é o remédio correto para amparar o 
direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e 
apto a ser exercitado no momento da impetração.
Na lição de Hely Lopes Meirelles: “O direito invocado, para ser 
amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em 
norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua 
aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 
extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender 
de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à 
segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.”
Da análise do feito, não há como comprovar a alegação 
da impetrante, pois ausente provas necessárias para o 
prosseguimento do presente.Diferentemente do que ocorre no 
procedimento ordinário, no mandado de segurança, o direito deve 
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ser líquido e certo sendo exibido de plano, de forma a não merecer 
questionamento maior para o deferimento de liminar, pois não se 
viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores 
investigações sobre o alegado no feito não é possível, razão pela 
qual deveria o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados.
Ou seja, o mandamus não se presta a coligir provas, nem pressupõe 
fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de 
antemão. Deste modo, necessária, pois, a dilação probatória, o que 
é vedado nesta sede.Neste sentido:
MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA DO DIREITO LIQUIDO E CERTO. DECISÃO 
MONOCRÁTICA. INICIAL INDEFERIDA. AÇÃO EXTINTA 
SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. (Mandado de Segurança Nº 
70066184938, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 20/08/2015). (TJ-RS - 
MS: 70066184938 RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Data 
de Julgamento: 20/08/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 
Diário da Justiça do dia 28/08/2015).
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. 
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O exame da 
documentação que acompanha a exordial revela que o PAD 
observou o princípio do contraditório e assegurou o direito da 
ampla defesa do impetrante. 2. A via estreita do writ não se presta 
à dilação probatória e, sendo insuficiente a documentação trazida 
para agasalhar o reconhecimento do direito líquido e certo invocado 
pela impetrante, imperiosa a denegação da segurança ex vi do art. 
5º da Lei nº 12.016/2009 comb. com art. 267, inc. I e VI do CPC. 
Segurança denegada. UNÂNIME. (Mandado de Segurança Nº 
70063835276, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 13/07/2015)
DECISÃO MONOCRÁTICA. MANDADO DE SEGURANÇA. 
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO 
LÍQUIDO E CERTO SUSTENTADO. INDEFERIMENTO DA 
INICIAL. 1. Optando o impetrante pela estreita via do mandado de 
segurança, deverá estar ciente da necessidade de demonstrar a 
existência de direito líquido e certo e a sua ameaça, a teor do art. 1º 
da Lei nº 12.016/09. 2. Ausência de comprovação do momento em 
que efetivado o ato impugnado, apto a demonstrar a observância do 
prazo legal de 120 dias para ajuizamento da ação. INDEFERIDA A 
INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA. (Mandado de Segurança 
Nº 70064340557, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado 
em 24/06/2015).No caso em apreço, não há como reconhecer 
que a impetrante possui o direito líquido e certo que autorize o 
prosseguimento do presente mandado de segurança, haja vista que 
as provas produzidas no feito não são suficientes para embasar o 
presente pedido.Confirmando a fundamentação supra, em consulta 
ao PJE, observa-se que a ação proposta pela impetrante em face 
do Instituto de Previdência do Município de Ariquemes (feito n. 
7012022-49.2018.8.22.0002) foi julgada improcedente, em razão 
de não ter sido constatada a incapacidade laboral da impetrante, 
estando o feito atualmente em grau de recurso.Assim, não há como 
reconhecer que a alegada incapacidade laboral da impetrante pode 
ser considerada como um direito líquido e certo para justificar o 
ajuizamento da presente ação, sendo o mandado de segurança 
a via inadequada para assegurar o direito pleiteado, motivo pelo 
qual a presente ação deve ser extinta sem julgamento de mérito.
Diante do exposto, INDEFIRO a petição inicial, consoante art. 
10º da Lei nº 12.016/2009 e, via de consequência, julgo extinto o 
presente feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 330, 
I e 485, I, ambos do CPC.Custas pela impetrante, contudo, isenta 
em razão da assistência judiciária gratuita, a qual concedo neste 
ato. Sem condenação em honorários nos termos do art. 25 da Lei 
nº 12.016/09 e da Súmula 512 do STF.
P. R. I. Transitado em julgado, arquive-se.
VIAS DESTA SERVEM DE CARTA, MANDADO E OFÍCIO.
Ariquemes, 22 de novembro de 2019
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
7001562-66.2019.8.22.0002
Classe: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 
ADMISSAO DO VALE DO JAMARI - SICOOB VALE DO JAMARI
ADVOGADO DO EXEQUENTE: FRANCIELE DE OLIVEIRA 
ALMEIDA OAB nº RO9541
EXECUTADOS: ROSILDA DANIEL RIBEIRO, VALDENI 
LAUREANO DA SILVA
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: 
DESPACHO
1. Intime-se o exequente para dizer quem será o depositário dos 
semoventes e como será a forma que este os administrará (art. 
862, Código de Processo Civil), no prazo de 05 dias, sob pena de 
indeferimento do pedido e suspensão do feito nos termos do art. 
921, III, §1º, do CPC.
2. Decorrido o referido prazo e quedando a parte silente, desde já, 
suspendo o processo por 1 ano, período em que ficará suspenso o 
decurso do prazo prescricional.
3. Fica a exequente desde já intimada de que decorrido o prazo da 
suspensão do item 2, caso se mantenha inerte, terá início o decurso 
do prazo da prescrição intercorrente (art. 921, § 4º, do CPC/2015).
4. Não há óbice para que o feito, a partir da suspensão (item 
2), seja arquivado, pois prejuízo algum trará à parte exequente, 
que a qualquer momento poderá requerer o desarquivamento 
e prosseguimento da execução à vista de localização de bens 
penhoráveis em nome da parte executada (art. 921, §3º, CPC/2015).
5. Intime-se.Ariquemes, 22 de novembro de 2019
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
7005910-30.2019.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: JANDERLEY TEREZINHA OLCOSKI
ADVOGADO DO AUTOR: DEBORA APARECIDA MARQUES DE 
ALBUQUERQUE OAB nº RO4988
RÉU: I. -. I. N. D. S. S.
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA
DESPACHOSem prejuízo de eventual julgamento antecipado 
da lide, intimem-se as partes para que especifiquem as provas 
que ainda pretendem produzir, apresentando eventual rol de 
testemunhas, indicando com objetividade a sua pertinência e 
adequação, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento.
Após, tornem conclusos para decisão.
Ariquemes, 22 de novembro de 2019
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor 
Institucional, CEP 76872-853, Ariquemes, - Processo: 7005419-
23.2019.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: ROGER DE SOUZA
ADVOGADO DO AUTOR: ALLISON ALMEIDA TABALIPA OAB nº 
RO6631
RÉU: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
ADVOGADO DO RÉU: PAULO BARROSO SERPA OAB nº 
RO4923, IRAN DA PAIXAO TAVARES JUNIOR OAB nº RO5087, 
JOSE HENRIQUE BARROSO SERPA OAB nº RO9117
DESPACHO
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1. Os honorários periciais foram arbitrados antecipadamente nos 
despacho inicial (ID 26823531 – item 3.4).
1.1. Assim, intime-se a requerida para comprovar o pagamento dos 
honorários periciais (R$ 1.000,00), no prazo de 05 dias.
1.2. comprovado o pagamento, expeça-se alvará a favor do perito.
2. Expeça-se alvará a favor do requerente para levantamento da 
quantia incontrovérsia depositada pela requerida (ID 32461144).
3. Após, pagos os honorários e nada requerido, arquive-se.
Ariquemes, 22 de novembro de 2019
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

Ariquemes - 2ª Vara Cível 7006084-39.2019.8.22.0002
Classe: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: Z. M. COMERCIO DE MAQUINAS & IMPLEMENTOS 
AGRICOLAS LTDA - ME
ADVOGADO DO EXEQUENTE: RAFAEL BURG OAB nº RO4304, 
DENILSON SIGOLI JUNIOR OAB nº RO6633
EXECUTADOS: FABIANE HEMANN MARIANO, PAULO 
AMANCIO MARIANO
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: 
Despacho
Considerando que o exequente recolheu a taxa de três das 
diligências requeridas na petição do ID 32073750 , intime-se para 
se manifestar em 05 dias, informando qual a diligência pretende 
ser realizada.
Caso ainda pretenda o exequente às demais diligências, deverá 
comprovar o pagamento, no prazo também de 05 dias. 
Art. 17. O requerimento de buscas de endereços, bloqueio de 
bens ou quebra de sigilo fiscal, telemático e assemelhados, ainda 
que por meio eletrônico, deverá ser instruído com comprovante 
do pagamento da diligência, no valor de R$15,83 (quinze reais e 
oitenta e três centavos) para cada uma delas.
Cumpre mencionar que a taxa prevista no artigo acima descrito 
deve ser recolhida de forma individualizada para cada diligência 
solicitada e também para cada requerido nas ações em que 
existirem mais de uma parte passiva.
Em caso de inércia,voltem os autos conclusos para realização de 
pesquisa no sistema BACENJUD. 
Intime-se.Ariquemes, 22 de novembro de 2019
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

Ariquemes - 2ª Vara Cível 7004531-54.2019.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: ITALLO HENRIQUE MENDONCA DE OLIVEIRA
ADVOGADO DO AUTOR: ELIZEU LEITE CONSOLINE OAB nº 
RO5712
RÉU: I. -. I. N. D. S. S.
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA
SENTENÇA
I – RELATÓRIO
ITALLO H. M. D. O., representado por sua genitora, ingressou com 
a presente ação de concessão de auxílio reclusão c/c antecipação 
de tutela em face do INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL, partes qualificadas no feito.
Narra a inicial, em síntese, que o requerente é filho de Fabiano 
Neves de Oliveira, o qual se encontra recluso em regime 
fechado desde 10/12/2012, sendo que, no momento da prisão, 
ele era segurado da Previdência Social, por ter mantido vínculo 
empregatício anteriormente à data de sua prisão. Aduz que requereu 
administrativamente a concessão do benefício de auxílio reclusão, 
contudo, teve seu pedido indeferido, sob a fundamentação de 
perda da qualidade de segurado. Diante do exposto, requer a tutela 
jurisdicional para ver reconhecido o seu direito ao recebimento do 
benefício em comento. Juntou documentos.
Recebida a inicial, a tutela de urgência foi indeferida, tendo sido 
determinada a citação do requerido (ID 26395862).

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação (ID 
27623601), a qual foi impugnada pelo requerente (ID 27908656). 
Intimadas as partes a se manifestarem sobre a produção de outras 
provas, o requerente informou não ter outras provas a produzir (ID 
28813978) e o requerido manteve-se inerte.
Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela 
procedência da ação (ID 31312731).
II – FUNDAMENTAÇÃO 
Trata-se de ação visando a concessão do benefício previdenciário 
de auxílio reclusão que Itallo H. M. D. O. move em face do Instituto 
Nacional do Seguro Social – INSS.
O auxílio-reclusão constitui benefício da Previdência Social, 
regulado pela Lei n. 8.213/91, em seu artigo 18, inciso II, “b”, e 
visa a proteção dos dependentes carentes do segurado preso, 
impossibilitado de prover a subsistência dos mesmos em virtude de 
sua prisão. Possui natureza alimentar, visando garantir o sustento 
dos dependentes do preso que, de um momento para outro, podem 
encontrar-se sem perspectivas de subsistência. 
Trata-se de um benefício destinado exclusivamente aos 
dependentes do preso, sem caráter indenizatório, não possuindo o 
preso nenhum direito sobre ele. Exige para a sua concessão a prova 
da perda de liberdade do segurado, a inexistência de remuneração 
da empresa em que ele trabalhava e não se encontrar o mesmo 
no gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de 
permanência em serviço.
Da análise dos dispositivos que tratam do auxílio-reclusão, podemos 
extrair os requisitos para sua concessão: a) que o preso seja 
segurado da previdência social, independentemente de carência; 
b) que os dependentes sejam aqueles assim considerados pela lei; 
e c) baixa renda.
No caso em apreço, a certidão de nascimento juntada no ID 
26163587 demonstra que o requerente é filho do recluso Fabiano 
Neves de Oliveira, sendo sua qualidade de dependente presumida, 
nos termos do art. 16, I §4º da Lei n. 8.213/91. 
Contudo, o CNIS do recluso e sua carteira de trabalho juntados nos 
IDs 26163593 – pág. 3 e 27623602, demonstram que seu último 
vínculo empregatício findou-se em 20/11/2010, tendo ele sido 
recolhido ao sistema prisional em 10/12/2012, conforme certidão 
carcerária de ID 26163589.
Como sabido, o art. 15, II, da Lei n. 8.213/91 preconiza que:
“Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de 
contribuições: II - até doze meses após a cessação das contribuições, 
o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida 
pela Previdência Social, que estiver suspenso ou licenciado sem 
remuneração ou que deixar de receber o benefício do Seguro-
Desemprego”
Dessa forma, pode-se concluir que, à época da prisão, o recluso 
já havia perdido a qualidade de segurado da Previdência Social 
e, portanto, não restou evidenciado o preenchimento de todos os 
requisitos necessários para a concessão do benefício ora pleiteado.
Imperioso consignar ainda que não restou demonstrado que o 
recluso pode se beneficiar da previsão legal contida no §2º do 
artigo anteriormente mencionado, haja vista que o requerente não 
comprovou que o recluso estava desempregado e, apesar de ter 
sido devidamente intimado para produzir outras provas, requereu o 
julgamento antecipado da lide.
Sobre o tema, oportuno citar o seguinte julgado:
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. QUALIDADE DE 
SEGURADO NÃO COMPROVADA NA DATA DA PRISÃO. 1.O 
auxílio-reclusão é benefício previdenciário devido aos dependentes 
do segurado nos termos do artigo 80 da Lei nº 8.213/1991. 2. A 
qualidade de segurado é mantida até 12 (doze) meses após a 
última contribuição e será acrescida de mais 12 (doze) meses 
para o segurado, desempregado, comprovada essa situação pelo 
registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência 
Social, além de outros meios de prova. 3. Qualidade de segurado 
do recluso não comprovada. 4. Apelação da parte autora improvida. 
(TRF-3 - AC 00313096820154039999 SP. Orgão Julgador 
NONA TURMA. Publicaçãoe-DJF3 Judicial 1 DATA:10/04/2017. 
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Julgamento27 de Março de 2017. Relator DESEMBARGADORA 
FEDERAL ANA PEZARINI).PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. 
AUXÍLIO-RECLUSÃO. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. 
SITUAÇÃO DE DESEMPREGO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA 
DOS REQUISITOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. O benefício 
de auxílio-reclusão destina-se a dependentes de segurados de 
baixa renda, sendo que, para tal enquadramento, o Ministério de 
Estado da Previdência Social, por meio de Portarias, reajusta o teto 
máximo para sua concessão. Qualidade de segurado do recluso 
não comprovada. A ausência de comprovação de que o recluso 
está desempregado à época da prisão é óbice à concessão do 
beneficio. Precedentes. Agravo a que se nega provimento. (TJ-
SP - AC 46279 SP 0046279-49.2010.4.03.9999. Órgão Julgador 
OITAVA TURMA. Julgamento 29 de Julho de 2013. Relator 
DESEMBARGADORA FEDERAL THEREZINHA CAZERTA).
Portanto, observa-se que o requerente não preenche os requisitos 
necessários para percepção do benefício pleiteado, razão pela 
qual a improcedência do pedido inicial é a medida que se impõe.
III – DISPOSITIVOAnte o exposto, JULGO IMPROCEDENTE 
o pedido inicial, proposto por ITALLO H. M. D. O. em face do 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e, via de 
consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos 
termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Em virtude da sucumbência, 
condeno o requerente a pagar custas e honorários advocatícios, 
estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos 
do artigo 85, § 2º, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa em 
decorrência da concessão da gratuidade da justiça, nos termos do 
artigo 98, § 3º, do CPC.P. R. I. Após o trânsito em julgado, arquive-
se.Ariquemes, 22 de novembro de 2019
Elisangela NogueiraJuiz(a) de Direito

Ariquemes - 2ª Vara Cível7010025-94.2019.8.22.0002
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JOAO FERREIRA DE CARVALHO
Advogados do(a) AUTOR: SERGIO GOMES DE OLIVEIRA - 
RO5750, FERNANDO MARTINS GONCALVES - RO834
RÉU: BANCO BMG CONSIGNADO S/A
Advogados do(a) RÉU: MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 
RJ173524, FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - MG109730
Intimação 
Fica a parte intimada para, no prazo legal, apresentar, caso queira, 
as Contrarrazões Recursais.
Ariquemes/RO, 22 de novembro de 2019.
JANETE DE SOUZA

Ariquemes - 2ª Vara Cível 7001611-10.2019.8.22.0002
Classe: Execução Fiscal
EXEQUENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 
DETRAN-ROADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA 
AUTÁRQUICA DO DETRAN/RO
EXECUTADO: ANDRE PEREIRA ANDRADE
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DESPACHO
1. Oficie-se ao cadastro de inadimplentes, utilizando-se o 
sistema SERASAJUD, para que procedam a alteração do valor 
executado nos cadastros de inadimplentes, onde consta ANDRÉ 
PEREIRA ANDRADE - CPF.: 937.834.772-04 - VALOR DA DIVIDA: 
R$ 4.067,48, deverá constar ANDRÉ PEREIRA ANDRADE - CPF.: 
937.834.772-04 - VALOR DA DIVIDA: R$ 1.350,83.
2. Após, intime-se o exequente para se manifestar em dez dias, 
indicando bens passíveis de penhora. 
3. Decorrido o prazo e quedando a parte silente, remetam-se ao 
arquivo sem baixa na distribuição, sendo que no primeiro ano os 
autos ficarão com vistas ao exequente, iniciando-se a fluência do 
prazo prescricional. 
VIAS DESTE SERVIRÃO DE MANDADO/OFÍCIO E CARTA. 
Ariquemes, 22 de novembro de 2019
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

2º Cartório Cível
2ª Vâra Cível, Infância e Juventude da Comarca de Ariquemes-RO.
Juiza de Direito Drª Elisangela Nogueira
Sugestões e reclamações façam-nas pessoalmente a Diretora 
de Cartório Vânia de Oliveira ou via internet através do e-mail: 
aqs2civel@tjro.jus.br

Proc.: 0009785-06.2014.8.22.0002
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Marcio Moises Silva Pinto
Advogado:Anísio Raimundo Teixeira Grécia (OAB 1910-RO)
Requerido:Banco Bradesco S/a Matriz Sp
Advogado:Mauro Paulo Galera Mari (OAB/RO 4937)
Despacho:
DESPACHOVistos e examinados.Expeça-se alvará judicial / ofício 
de transferência para levantamento do valor depositado a título 
de honorários advocatícios (f. 145-147). Cumpra-se. Arquive-se.
Ariquemes-RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019.Elisângela 
Nogueira Juíza de Direito

Proc.: 0092315-19.2004.8.22.0002
Ação:Cumprimento de Sentença
Requerente:Osvaldo Silva dos Santos
Advogado:Alex Sandro Longo Pimenta. (OAB/RO 4075)
Requerido:Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Advogado:Advogado Não Informado ( )
Despacho:
Considerando a implantação do PJE, bem como o teor da resolução 
nº 37/2016-PR, que autoriza migrar processos físicos para o novo 
sistema, determino a digitalização do feito e sua redistribuição no 
PJE. Eventuais requerimentos pendentes serão analisados no 
processo eletrônico. Cumprido e certificado, arquivem-se estes 
autos.Ariquemes-RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019.
Elisângela Nogueira Juíza de Direito

Proc.: 0010476-83.2015.8.22.0002
Ação:Inventário
Inventariante:V. A. de F.
Advogado:Alex Souza de Moraes Sarkis. (OAB/RO 1423), Mário 
Jorge da Costa Sarkis (OAB/RO 7241)
Inventariado:A. L. G. de F. E.
Advogado:Advogado Não Informado ( )
Despacho:
Considerando a implantação do PJE, bem como o teor da resolução 
nº 37/2016-PR, que autoriza migrar processos físicos para o novo 
sistema, determino a digitalização do feito e sua redistribuição no 
PJE. Eventuais requerimentos pendentes serão analisados no 
processo eletrônico. Cumprido e certificado, arquivem-se estes 
autos.Ariquemes-RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019.
Elisângela Nogueira Juíza de Direito

Proc.: 0011856-44.2015.8.22.0002
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Cimenpar Distribuidora de Cimento Ltda Epp
Advogado:Belmiro Rogério Duarte Bermudes Neto (RO 5.890)
Requerido:Man Latin América Indústria e Comércio de Veículos 
Ltda, Buriti Caminhões Ltda
Advogado:Bernardo Augusto Galindo Coutinho. (OAB/RO 2991), 
Weverton Jefferson Teixeira Heringer. ( OAB/RO 2514), Marcelo 
Pereira de Carvalho (SP 138.688), Suelen Sales da Cruz (OAB/
RO 4289)
Despacho:
Defiro o pedido de suspensão do feito formulado à fl. 1158.Com 
a juntada da minuta do acordo, voltem os autos conclusos para 
homologação, extinção e arquivamento dos autos. Intime-se. 
Ariquemes-RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019.Elisângela 
Nogueira Juíza de Direito

http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=00220140110281&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=00220040092315&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=00220150113348&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=00220150128310&strComarca=1&ckb_baixados=null
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Proc.: 0092592-69.2003.8.22.0002
Ação:Cumprimento de SentençaRequerente:Banco do Brasil S/a 
AriquemesAdvogado:Rafael Sganzerla Durand (OAB/RO 4.872-A), 
Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (SP 128341)
Requerido:João Bosco F. NascimentoAdvogado:Jamyson de 
Jesus Nascimento. (RO 1646)Decisão:DECISÃOBANCO DO 
BRASIL S/A manejou embargos de declaração da sentença que 
deu por cumprida a obrigação e determinou o arquivamento do 
feito, tendo em vista que foi determinada a expedição de alvará em 
favor do embargante para levantamento do valor penhorado, bem 
como sua intimação para se manifestar nos autos, no prazo de 
5(cinco) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 
arquivamento, todavia, o requerente/embargante nada requereu. 
Argumenta o embargante que a sentença foi omissa, tendo em 
vista que não houve a intimação pessoal do requerente, bem 
como não houve o pedido de extinção do feito pela parte contrária, 
infringindo, com isso, a Súmula 240 do STJ, a qual prevê que ?a 
extinção do processo por abandono da causa pelo autor, depende 
de requerimento do réu.? DECIDO.Prevê o art. 1.022. “Cabem 
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:I - 
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;II - suprir omissão 
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 
ofício ou a requerimento;III - corrigir erro material”.Analisando a 
sentença objurgada, tem-se que não assiste razão ao embargante, 
por inexistir quaisquer irregularidades passíveis de ajustamento, 
correção, ou suprimento de omissão por meio de embargos de 
declaração.No caso, o requerente, ora embargante, foi intimado na 
pessoa de seu advogado constituído, pelo DJ n. 3 de 07/01/2019, 
consoante certidão de fl. 520-v.Após a intimação, o embargante 
manifestou no feito em duas oportunidades (fls. 524 e 526), contudo, 
nada requereu acerca de eventual saldo credor remanescente, 
tampouco apresentou cálculo da dívida, se limitando a requerer 
que o valor do alvará fosse transferido para conta corrente de 
sua titularidade (fl. 526). Assim, não há que falar em omissão da 
sentença por falta de intimação pessoal, até porque a intimação 
da parte que possui procurador constituído nos autos, se dar na 
pessoa de seu procurador (art. 269 e ss, CPC).De igual modo, não 
há falar em omissão pela falta de requerimento da parte contrária 
para extinção do feito, uma vez que o arquivamento não se deu 
pelo abandono da causa, mas, pela satisfação da obrigação, tendo 
sido o requerente intimado para levantar o valor penhorado, nada 
informou acerca de eventual saldo remanescente, embora tenha 
manifestado no feito por duas ocasiões, após a sua intimação (fls. 
524 e 526). Assim, não restando constatada eventual omissão 
ou qualquer outra irreguladidade, conheço, mas não acolho 
os embargos declaratórios interpostos às fls. 548/553. Advirto 
o embargante que em caso de outra insurgência desprovida de 
fundamento será considerada manifestamente protelatória, e 
resultará em condenação do embargante em multa não superior a 
dois por cento sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, 
§ 2º).Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, arquive-se com 
baixas. SERVE A PRESENTE DE MANDADO/CARTA/OFICIO.
Ariquemes-RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019.Elisângela 
Nogueira Juíza de Direito

Proc.: 0002494-18.2015.8.22.0002
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Poliana Rodrigues Dutra
Advogado:Thiago Gonçalves dos Santos (OAB/RO 5471)
Requerido:Estado de Rondônia
Advogado:Procurador do Estado de Rondônia ( )
Despacho:Considerando a implantação do PJE, bem como o 
teor da resolução nº 37/2016-PR, que autoriza migrar processos 
físicos para o novo sistema, determino a digitalização do feito e 
sua redistribuição no PJE. Eventuais requerimentos pendentes 
serão analisados no processo eletrônico. Cumprido e certificado, 
arquivem-se estes autos.Ariquemes-RO, quinta-feira, 21 de 
novembro de 2019.Elisângela Nogueira Juíza de Direito
Vânia de OliveiraDiretora de Cartório

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 
76872-853, Ariquemes, - Processo: 7000537-52.2018.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: GILENO SOARES DOREA
ADVOGADO DO AUTOR: ERLETE SIQUEIRA OAB nº RO3778
RÉU: C. E. D. R.
ADVOGADO DO RÉU: ERICA CRISTINA CLAUDINO OAB nº 
RO6207, MARCIO MELO NOGUEIRA OAB nº RO2827, DIEGO DE 
PAIVA VASCONCELOS OAB nº RO2013, ROCHILMER MELLO 
DA ROCHA FILHO OAB nº RO635
DESPACHO
Antes de receber o pedido de cumprimento de sentença, determino 
a intimação do requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 
manifestar-se sobre o comprovante de pagamento juntado pelo 
requerido no ID 32632144, requerendo o que entender necessário 
e, em sendo o caso, apresentando cálculos atualizados da dívida.
Ariquemes, 22 de novembro de 2019
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 
76872-853, Ariquemes, - Processo: 7012316-38.2017.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: GENI DE FREITAS DE SOUZA
ADVOGADO DO AUTOR: VANESSA DOS SANTOS LIMA OAB 
nº RO5329
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON 
ADVOGADO DO RÉU: ENERGISA RONDÔNIA, ERICA CRISTINA 
CLAUDINO OAB nº RO6207, ROCHILMER MELLO DA ROCHA 
FILHO OAB nº RO635
DESPACHO
Expeça-se alvará em favor da requerente, para levantamento da 
quantia depositada no ID 32593300.
Quanto ao saldo remanescente apontado na petição de ID 32731575, 
cabe à requerente apresentar o pedido de cumprimento de 
sentença, nos moldes previstos nos arts. 523 e seguintes do CPC, 
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Decorrido o prazo sem manifestação, arquive-se.
Ariquemes, 22 de novembro de 2019 22 de novembro de 2019
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 
76872-853, Ariquemes, - Processo: 7014586-64.2019.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: MARIA LUIZA GALVAO MUCK
ADVOGADO DO AUTOR: JURANDIR JANUARIO DOS SANTOS 
OAB nº RO10212, UILQUER RIBEIRO GALVAO OAB nº 
RO10558
RÉUS: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A, CVC BRASIL 
OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS SA
DECISÃO
Vistos, etc.
De acordo com entendimento jurisprudencial mais recente, a 
situação de pobreza não pode ser invocada de forma generalizada, 
sendo necessário a prova da situação de necessidade. 
No caso em exame, embora tenha a parte autora postulado a 
Justiça Gratuita, não trouxe aos autos maiores elementos que 
provem alegada insuficiência financeira, atingindo as condições 
exigidas pela Lei n. 1.050/60 e CPC para isenção.

http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=00220030092592&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=00220150027700&strComarca=1&ckb_baixados=null
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Sequer o diferimento do recolhimento das custas mostra-se 
pertinente, ao teor do art. 34 do Regimento de Custas, pois 
nenhuma prova foi efetivamente produzida.
Merece ainda registro outra ponderação. O processo judicial 
deve ser aplicado na sua perspectiva institucional da solução dos 
conflitos cíveis. O processo comum é dispendioso e vige a regra da 
antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 
pessoas necessitadas.
No caso em exame, a pretensão poderia perfeitamente ser formulada 
perante o Juizado Especial Cível, pois cabe na competência 
daquele e lá o processo transcorre livre de despesas para a parte 
demandante. 
Estando à disposição o Juizado Especial Cível, em condições de 
resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do 
caso, o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 
desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 
jurisdição, configurando exercício abusivo de direito, que importa 
em diminuí-la.
Nesse sentido, trago à colação lapidar precedente do TJRS:
“É compreensível que os advogados de um modo geral prefiram 
o processo comum, do qual tende a resultar maior remuneração 
merecida na medida do critério do trabalho, o que não quer dizer 
que seja aceitável ou determinante do processo comum. Há 
muitos anos atrás, sob a realidade das circunstâncias de outro 
tempo, consolidou-se a orientação de que a parte pode optar pelo 
processo comum ou especial. Ninguém mais desconhece que esta 
concepção, com o passar do tempo, gerou um sério desvirtuamento 
até se chegar à situação atual, que se tornou fato público e notório 
na experiência forense: o uso abusivo do processo comum em 
assistência judiciária gratuita, mesmo que se trate de causa típica 
ao Juizado Especial Cível. [...] O processo comum é dispendioso, 
as custas servem às despesas da manutenção dos serviços, a 
estrutura do 
PODER JUDICIÁRIO é imensa e altamente onerosa, a razão 
principal da regra da antecipação das despesas, salvo assistência 
judiciária gratuita às pessoas necessitadas. A pretensão é 
daquelas típicas ao Juizado Especial Cível, onde o processo 
transcorre livre de despesas à parte demandante. Estando à 
disposição o Juizado Especial Cível, um dos maiores exemplos de 
cidadania que o País conhece, [...] que se encontram em plenas 
condições de resolver com celeridade, segurança e sem despesas, 
a situação do caso, o uso do processo comum, contemporizado 
pela assistência judiciária gratuita desnecessária, caracteriza 
uma espécie velada de manipulação da jurisdição, que não mais 
se pode aceitar. Caracteriza-se, pois, fundada razão para o 
indeferimento do benefício [...]” (TJRS, AI nº 70068368687, nº CNJ 
0047062-70.2016.8.21.7000, j. 24.2.2016, rel. Des. Carlos Cini 
Marchionatti)
Nessas condições, deferir o benefício, que, em última análise, é 
custeado pelo Estado, equivaleria a carrear à população os ônus 
que deveriam ser pagos pela parte autora, o que não pode ser 
admitido.
Ademais, as custas processuais captadas revertem para fundo 
público, utilizado em benefício do próprio 
PODER JUDICIÁRIO e, consequentemente, de todos os 
jurisdicionados. 
Por todo o contexto apresentado, indefiro os benefícios da Justiça 
Gratuita.
Dessa forma, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 
dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento, comprovando 
o recolhimento das custas processuais, nos termos do artigo 12 da 
Lei Estadual n. 3.896/2016.
No mesmo prazo, querendo, pode a parte autora requerer a remessa 
dos autos ao Juizado Especial, com os ajustes procedimentais 
pertinentes.
Decorrido o prazo, retorne concluso.
Ariquemes 22 de novembro de 2019
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 
76872-853, Ariquemes, - Processo: 7007886-43.2017.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: MIGUEL GONCALVES DIAS
ADVOGADO DO AUTOR: ROMILDO FERNANDES DA SILVA 
OAB nº RO4416
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON 
ADVOGADO DO RÉU: ENERGISA RONDÔNIA, BRUNA TATIANE 
DOS SANTOS PINHEIRO SARMENTO OAB nº RO5462
DESPACHO
Altere-se a classe processual para Cumprimento de Sentença.
Intime-se o executado, na pessoa de seu procurador constituído 
no feito, para pagar voluntariamente o débito no valor de R$ 
4.483,23, bem como comprová-lo no feito, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e honorários 
advocatícios, também em 10% (dez por cento) sobre o débito, 
ficando ainda sujeito a atos de expropriação (§3º do art. 523 do 
CPC). 
Também, fica a parte executada desde já ciente de que, com o 
transcurso do prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 
525 do CPC (independentemente de penhora ou nova intimação), 
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que, querendo, 
apresente impugnação ao cumprimento de sentença. 
Não havendo impugnação, intime-se a parte exequente para 
atualizar o débito, e indicar bens à penhora ou requerer o que 
entender de direito, atentando para que, caso ocorra o pagamento 
parcial do débito, a multa e os honorários advocatícios estabelecidos 
incidirão sobre o remanescente da dívida.
Caso o executado efetue o pagamento na data aprazada, expeça-
se alvará a favor do exequente para levantamento da quantia 
respectiva, intimando-o para se manifestar sobre eventual saldo 
remanescente, no prazo de 05 dias. Nada requerido, arquive-se.
Havendo impugnação ao presente cumprimento de sentença, 
intime-se o exequente para manifestação no prazo de 05 dias.
Expeça-se o necessário.
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/
CARTA PRECATÓRIA.
Ariquemes, 22 de novembro de 2019
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

Ariquemes - 2ª Vara Cível 7015560-04.2019.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: CARLOS ROBERTO DE FARIA
ADVOGADO DO AUTOR: CORINA FERNANDES PEREIRA OAB 
nº RO2074
RÉUS: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON , 
ENERGISA S/A
ADVOGADOS DOS RÉUS: ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO
1. Recebo a emenda.
2. Versam os presentes sobre ação declaratória de inexistência de 
débito em que o requerente pugna pela concessão de tutela de 
urgência, a fim de que seja determinada a retirada de seu nome dos 
cadastros do SPC/Serasa, lançado pelo requerido, ao argumento 
de que o débito que originou referida inscrição é indevido, haja vista 
que a fatura de energia emitida pela requerida no mês 08/2019 é 
exorbitante em relação aos meses anteriores.
2.1 Para concessão da antecipação dos efeitos da tutela deve ser 
demonstrado pela parte a probabilidade do direito e o perigo de 
dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a ausência 
de perigo de reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme 
se depreende da leitura do art. 300, caput, e §3º, do CPC.2.2 
A probabilidade do direito sobre o qual se baseia o pedido de 
urgência encontra-se presente, uma vez que os documentos que 
instruem a presente ação confirmam as alegações do requerente, 
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haja vista que, de fato, as faturas de energia anteriores à discutida 
na presente lide são de valores menores.2.3 Por outro lado, o 
perigo de dano também restou demonstrado, tendo em vista que 
a manutenção do nome do requerente no rol de inadimplentes, 
certamente lhe causará prejuízos de ordem financeira.2.4 Ademais, 
deve-se considerar que a providência pretendida não se apresenta 
irreversível, pois no caso de improcedência, a requerida poderá 
realizar cobrança com os devidos juros e correções.
2.5. Assim, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar 
a retirada do nome do requerente dos Cadastros do SPC/SERASA, 
até o final deslinde do feito, no prazo de 48 horas, sob pena do 
pagamento da multa diária no valor de R$1.000,00 até o limite de 
R$ 5.000,00.
2.6. Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito comunicando 
desta decisão.
2.7 Intime-se o requerido da decisão.
3. Designo audiência de conciliação para o dia 28 de Janeiro de 
2020 às 12 horas, a ser realizada pelo CEJUSC, localizado 
no Fórum Juiz Edelçon Inocêncio, situado na Av. JK, n. 2365, Setor 
Institucional - nesta (fone: 3536-3937)Fórum Juiz Edelçon Inocêncio, 
situado na Av. JK, n. 2365, Setor Institucional - nesta (fone: 3536-
3937)
3.1 Intime-se o requerido da audiência.
3.2 Não havendo interesse pela realização da audiência de 
conciliação, o requerido deverá peticionar pelo cancelamento, no 
prazo antecedente de 10 dias (art. 334, §5º, CPC).
3.3 Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 
é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 
por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 
negociar e transigir) e devem fazê-lo acompanhadas de seus 
respectivos advogados. A ausência injustificada é considerada ato 
atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de 
até dois por cento (02%) da vantagem econômica pretendida ou do 
valor da causa (CPC, art. 334, §8º).
4. CITE-SE o requerido para contestar a ação, no prazo de 15 dias, 
contados a partir da data da audiência. Não havendo audiência, 
será a partir da data do protocolo do pedido de cancelamento da 
referida audiência (CPC, art. 335, I e II), advertindo-o que se não 
contestar o pedido, incidirão os efeitos da revelia, presumindo-
se verdadeiros os fatos narrados na inicial e prosseguindo-se o 
processo independentemente de sua intimação para os demais 
atos, propiciando o julgamento antecipado da lide. 
4.1 O oficial deverá observar o prazo de 20 dias de antecedência 
entre a citação e a audiência designada (CPC, art. 334, caput).
5. Caso reste infrutífera a conciliação, vindo a contestação, na 
hipótese de defesa preliminar e/ou juntada de documentos com a 
resposta, intime-se a parte autora para se manifestar em réplica ou 
impugnação, no prazo de 15 dias (Art. 350, do CPC).
5.1 Na hipótese do item 5, fica o requerente desde já intimado a 
recolher as custas complementares, nos termos do artigo 12, I da 
Lei n. 3.896/2016 (Lei de Custas).
6. Em seguida, intimem-se as partes para especificar as provas 
que pretendem produzir, justificando a necessidade, em 5 dias.
7. Expeça-se o necessário.
SIRVA A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/OFICIO/CARTA PRECATÓRIA.
Ariquemes, 22 de novembro de 2019
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 2ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 
76872-853, Ariquemes, - Processo: 7014737-98.2017.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: INAIR SENHORINHA DOS ANJOS NASCIMENTO
ADVOGADO DO AUTOR: JUCYARA ZIMMER OAB nº RO5888
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON 

ADVOGADO DO RÉU: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO 
OAB nº RO635, ENERGISA RONDÔNIA, ERICA CRISTINA 
CLAUDINO OAB nº RO6207
DESPACHO
Defiro o pedido de ID 32666890.
Expeça-se alvará em favor da requerente, para levantamento da 
quantia depositada no ID 32632106.
Após, considerando que houve o cumprimento integral da obrigação 
contida na sentença, arquive-se.
Ariquemes, 22 de novembro de 2019
Elisangela Nogueira
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, n.2365, Setor Institucional, CEP: 
76872-853, Ariquemes - RO - Fone: (69) 3535-5313 
e-mail: aqs2civel@tjro.jus.br
Processo : 7006477-61.2019.8.22.0002
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CATANEO COMERCIO DE MATERIAIS PARA 
CONSTRUCAO LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: LUUIZ ANTONIO PREVIATTI - 
RO213-B, SANDRA REGINA DA COSTA - RO7926
EXECUTADO: PAULO MENEQUIN CARDOSO
Intimação 
Fica a parte autora intimada, para no prazo de 05 (cinco) dias, 
requerer o que entender de direito, sob pena de extinção/suspensão/
arquivamento.
Ariquemes/RO, 22 de novembro de 2019.
JANETE DE SOUZA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, n.2365, Setor Institucional, CEP: 
76872-853, Ariquemes - RO - Fone: (69) 3535-5313 
e-mail: aqs2civel@tjro.jus.br
Processo : 7006634-34.2019.8.22.0002
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ADEMIR PEREIRA NUNES
Advogado do(a) AUTOR: KELLY RENATA DE JESUS DAMASCENO 
- RO5090
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação 
Fica a parte autora intimada, para no prazo de 05 (cinco) dias, 
manifestar-se acerca da proposta de acordo apresentada pelo 
INSS.
Ariquemes/RO, 22 de novembro de 2019.
REGINA CELIA FERREIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, n.2365, Setor Institucional, CEP: 
76872-853, Ariquemes - RO - Fone: (69) 3535-5313 
e-mail: aqs2civel@tjro.jus.br
Processo : 7007927-73.2018.8.22.0002
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: VERONICA IZABEL DE MIRANDA SILVA
Advogados do(a) AUTOR: JOICE MARA HERMES - RO8263, 
DAYANE DA SILVA MARTINS - RO7412
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
Intimação 
Fica a parte autora intimada, para no prazo de 15 (quinze) dias, 
manifestar-se quanto a complementação do Laudo Pericial.
Ariquemes/RO, 22 de novembro de 2019.
REGINA CELIA FERREIRA
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, n.2365, Setor Institucional, CEP: 
76872-853, Ariquemes - RO - Fone: (69) 3535-5313 
e-mail: aqs2civel@tjro.jus.br
Processo : 7007549-83.2019.8.22.0002
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JOSE ALVES DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: PEDRO RIOLA DOS SANTOS JUNIOR 
- RO2640
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação 
Fica a parte autora intimada, para no prazo de 15 (quinze) dias, 
manifestar-se quanto ao Laudo Pericial.
Ariquemes/RO, 22 de novembro de 2019.
REGINA CELIA FERREIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, n.2365, Setor Institucional, CEP: 
76872-853, Ariquemes - RO - Fone: (69) 3535-5313 
e-mail: aqs2civel@tjro.jus.br
Processo : 7003093-90.2019.8.22.0002
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARIA DAS GRACAS BENICIO ROSA
Advogado do(a) AUTOR: JULIANA DA SILVA - RO7162
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação 
Fica a parte autora intimada, para no prazo de 05 (cinco) dias, 
formular o pedido de cumprimento de sentença nos moldes do 
artigo 535 e seguintes do CPC.
Ariquemes/RO, 22 de novembro de 2019.
REGINA CELIA FERREIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, n.2365, Setor Institucional, CEP: 
76872-853, Ariquemes - RO - Fone: (69) 3535-5313 
e-mail: aqs2civel@tjro.jus.br
Processo : 7014371-88.2019.8.22.0002
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: OSMAR PERES VILELA
Advogados do(a) EXEQUENTE: CORINA FERNANDES PEREIRA 
- RO2074, JOSE FERNANDES PEREIRA JUNIOR - RO6615
EXECUTADO: RODRIGO HENRIQUE MEZABARBA
Advogado do(a) EXECUTADO: RODRIGO HENRIQUE 
MEZABARBA - RO3771
Intimação
Intimação da parte autora, para requerer o que entender de direito, 
sob pena de extinção/suspensão/arquivamento dos autos.
Ariquemes, 22 de novembro de 2019
ANDREIA TAIS LIMA DOS SANTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, n.2365, Setor Institucional, CEP: 
76872-853, Ariquemes - RO - Fone: (69) 3535-5313 
e-mail: aqs2civel@tjro.jus.br
Processo : 7001792-05.2019.8.22.0004
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: FABIANO ALVES DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: DENNY CANCELIER MORETTO - 
RO9151
RÉU: LARISSA ANDRA DA SILVA
Intimação 

Ficam as partes, através de seus advogados, no prazo de 05 dias, 
intimadas a se manifestarem sobre a produção de outras provas. 
Caso tenham interesse na produção de prova oral, apresentar rol 
de testemunhas em igual prazo.
Ariquemes/RO, 22 de novembro de 2019.
JANETE DE SOUZA

3ª VARA CÍVEL  

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2349, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76804-110, Ariquemes, - de 2084 a 2700 - lado par Processo 
n.: 7014184-17.2018.8.22.0002
Classe: Compromisso Arbitral
Valor da Causa:R$ 3.766,45
Última distribuição:06/11/2018
Autor: NEUZA DOS SANTOS LIMA CPF nº 352.348.142-20, RUA 
ICAMIABA 285, - ATÉ 302/303 JARDIM JORGE TEIXEIRA - 76876-
546 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: RAFAEL LEMOS REZENDE OAB nº 
RO9193
Réu: ROSICLEIA AUGUSTINHO COSTA CPF nº 000.672.762-02, 
RUA BRUSQUE 4317, - DE 4206/4207 A 4413/4414 SETOR 09 - 
76876-360 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: 
Sentença
Vistos.
Versam os autos sobre ação proposta por NEUZA DOS SANTOS 
LIMAem desfavor de ROSICLEIA AUGUSTINHO COSTA.
O feito vinha tramitando regularmente, quando sobreveio acordo 
realizado entre as partes, requerendo a homologação e consequente 
extinção do feito.
É o breve relatório. Fundamento e decido. 
A autocomposição das partes é sempre o melhor caminho para pôr 
fim à lide, eis que o faz de acordo com a vontade delas. Graças a 
isso é que o CPC consagrou, no bojo do artigo 3º, § 2º, o princípio da 
promoção pelo Estado da solução por autocomposição, acolhendo, 
pois, o disposto na Resolução 125 do CNJ. A conciliação, 
doravante, passa a ser uma política pública, uma meta do Estado 
e que deve ser estimulada não só por este, mas também por todos 
os envolvidos no processo.
Como o pacto celebrado consta com a assinatura dos patronos dos 
demandantes e por não vislumbrar qualquer irregularidade e/ou 
vício de consentimento, tomo-o por regular. Ademais, considerando 
que a avença em referência respeita o melhor interesse das partes, 
sua homologação é medida que se impõe.
ANTE O EXPOSTO e, por tudo mais que dos autos consta, 
HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as 
partes, nos termos da proposta coligida (ID 32165451), para que 
produza os seus jurídicos e legais efeitos e, SUSPENDO O FEITO, 
conforme pleiteado pelas partes.
Em não havendo estipulação quanto as despesas processuais, 
serão elas divididas igualmente entre as partes, na forma do art. 
90, § 2º, do Código de Processo Civil.
Cada parte arcará com os honorários de seu advogado.
A suspensão correrá em arquivo, sem prejuízo de desarquivamento 
em eventual pedido. 
SERVIRÁ A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO/ MANDADO 
DE AVERBAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA 
PRECATÓRIA.P. R. I. C. e, oportunamente, arquive-se com as 
anotações de estilo, promovendo-se as baixas devidas no sistema.
Ariquemes, 31 de outubro de 2019
Marcus Vinicius dos Santos Oliveira
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Setor Institucional, Ariquemes 
- RO - CEP: 76872-853 - Fone:(69) 3535-5135 
e-mail: aqs3civel@tjro.jus.br
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 7010059-74.2016.8.22.0002
Requerente: VALDENIR DE SOUZA DA SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE: LUCIANA ARANTES GRANZOTTO 
- RO4316
Requerido: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
Fica a parte Requerente, através de sua procuradora, INTIMADA 
da expedição das RPV’s.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Setor Institucional, Ariquemes 
- RO - CEP: 76872-853 - Fone:(69) 3535-5135 
e-mail: aqs3civel@tjro.jus.br
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 7008859-27.2019.8.22.0002
Requerente: DELMINDA DE MORAES JESUS
Advogados do(a) EXEQUENTE: AMANDA BRAZ GOMES 
PETERLE - RO5238, RODRIGO DALLAGASSA GONTIJO DE 
OLIVEIRA - RO5724
Requerido: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
Fica a parte Requerente, através de seus procuradores, INTIMADA 
da expedição das RPV’s.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - Processo n.: 7015487-
32.2019.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Valor da Causa:R$ 3.311,43
Última distribuição:05/11/2019
Autor: ADALBERTO MACHADO COELHO CPF nº 168.009.688-
54, RUA CACAUEIRO 1879, - DE 1708/1709 A 1977/1978 SETOR 
01 - 76870-130 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: MARIO JORGE DA COSTA SARKIS OAB 
nº RO7241, ALEX SOUZA DE MORAES SARKIS OAB nº RO1423
Réu: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON CNPJ 
nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 
1966, - DE 1903 A 2021 - LADO ÍMPAR SETOR INSTITUCIONAL 
- 76872-861 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: ENERGISA RONDÔNIA, MARCIO MELO 
NOGUEIRA OAB nº RO2827
DECISÃO
Vistos.
Revendo os autos, verifico que a decisão de Id.32587447 foi 
omissa quanto a suspensão da exigibilidade do débito discutido 
nos autos, bem como deixou de indicar o endereço para que a 
requerida promova o fornecimento de energia.
Dessa forma, defiro a imediata suspensão da cobrança dos valores 
discutidos nos autos; e DETERMINO que a requerida proceda com 
o fornecimento/ligação da energia elétrica na Travessa Marte com 
rua Rio Negro, Edifício Maria Rita, sala 02, jorge Teixeira, em nome 
do autor ADALBERTO MACHADO COELHO, CPF 168.009.688-
54.
Com relação às demais determinações, persiste a decisão tal como 
está lançada.
Intimem-se.
Pratique-se e expeça-se o necessário.

SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/ 
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Setor Institucional, Ariquemes 
- RO - CEP: 76872-853 - Fone:(69) 3535-5135 
e-mail: aqs3civel@tjro.jus.br
Processo : 7009725-35.2019.8.22.0002
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: AMERICANA ARIQUEMES LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: DENIO FRANCO SILVA - RO4212
EXECUTADO: LETICIA DOS SANTOS SOUZA
INTIMAÇÃO
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes 
- 3ª Vara Cível, fica a parte exequente, por intermédio de seu 
advogado, devidamente intimada para requerer o que de direito 
para prosseguimento da execução, sob pena de suspensão/
arquivamento. 
Ariquemes-RO, 21 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
7000339-78.2019.8.22.0002
Requerente: GABRIELA RODRIGUES MOREIRA e outros (2)
Advogado do(a) EXEQUENTE: CLOVES GOMES DE SOUZA - 
RO385-B
Advogado do(a) EXEQUENTE: CLOVES GOMES DE SOUZA - 
RO385-B
Advogado do(a) EXEQUENTE: CLOVES GOMES DE SOUZA - 
RO385-B
Requerido: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Fica a parte Requerente, através de seu procurador, INTIMADA da 
expedição das RPV’s.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Setor Institucional, Ariquemes 
- RO - CEP: 76872-853 - Fone:(69) 3535-5135 
e-mail: aqs3civel@tjro.jus.br
Processo : 7014575-69.2018.8.22.0002
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: VERUSKA SINTIA MODENESE PIGNATON
Advogados do(a) AUTOR: JOSIMARA FERREIRA DA SILVA 
PONCE - RO7532, CORINA FERNANDES PEREIRA - RO2074
RÉU: GOL LINHAS AÉREAS
Advogados do(a) RÉU: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO 
- RJ95502, BERNARDO AUGUSTO GALINDO COUTINHO - 
RO2991
Intimação
Por determinação do Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta comarca, 
fica a(s) parte requerida INTIMADA para, no prazo de 15 (quinze) 
dias, proceder ao pagamento das custas processuais finais, sob 
pena de PROTESTO e INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA.
Ariquemes-RO, 21 de novembro de 2019

Ariquemes - 3ª Vara Cível7002712-82.2019.8.22.0002
Classe : USUCAPIÃO (49)
AUTOR: LUIZ ANTONIO BOBATO e outros
Advogados do(a) AUTOR: VALDECIR BATISTA - RO4271, SONIA 
SANTUZZI ZUCCOLOTTO BATISTA - RO8728
Advogados do(a) AUTOR: VALDECIR BATISTA - RO4271, SONIA 
SANTUZZI ZUCCOLOTTO BATISTA - RO8728
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RÉU: MILTON FRANCISCO DE ASSIS e outros
INTIMAÇÃO
Fica a parte autora, através de seu representante legal, INTIMADA a 
fim de que dê andamento ao feito no prazo legal, sob pena de 
suspensão e arquivamento dos autos.
Ariquemes/RO, Quinta-feira, 21 de Novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76872-853, Ariquemes, - Processo n.: 7015870-
10.2019.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Valor da Causa:R$ 10.000,00
Última distribuição:13/11/2019
Autor: VANDERLEI CARDOSO CPF nº 421.592.102-34, RUA 
A 1892, RUA PIQUI SETOR 12 - 76876-732 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: LEDIANE TAVARES ROSA OAB nº 
RO8027
Réu: ESAB - ESCOLA SUPERIOR ABERTA DO BRASIL EIRELI - 
EPP CNPJ nº 04.583.245/0001-40, AVENIDA CANAL DA COSTA 
245, CENTRO EMPRESARIAL SHOPPING, 11 ANDAR PRAIA DA 
COSTA - 29101-440 - VILA VELHA - ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) RÉU: 
Decisão
Vistos.
Considerando a peculiaridade do caso, defiro o pedido retro. 
Providencie a escrivania o necessário para levantamento da 
restrição do débito discutido nos autos.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/ 
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito

Ariquemes - 3ª Vara CívelAvenida JK, Setor Institucional, Ariquemes 
- RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 3535-5135 
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 30 (Trinta) DIAS
Finalidade: CITAÇÃO EXECUTADO: JUAREZ ROSA DA SILVA 
CPF nº 142.774.252-91, atualmente em lugar incerto e não sabido, 
para, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do término do prazo 
de publicação deste edital, pagar a respectiva dívida acrescida de 
juros, correção monetária e honorários advocatícios atribuídos em 
10%, ou no mesmo prazo, oferecer bens à PENHORA, sob pena 
de lhe ser penhorado ou arrestado bens suficientes que garantam 
a dívida.

Processo: 7005093-63.2019.8.22.0002 
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Requerente: MUNICIPIO DE ARIQUEMES 
Requerido: JUAREZ ROSA DA SILVA 
Valor da causa : R$ 3.110,15 
CDA : 506/2019
Data de Inscrição: 22/03/2019
Ariquemes-RO, 21 de novembro de 2019
Renata Alves Barreto 
Técnico Judiciário
(Assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2349, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76804-110, Ariquemes, - de 2084 a 2700 - lado par Processo 
n.: 0008724-76.2015.8.22.0002

Classe: Execução de Título Extrajudicial
Valor da Causa:R$ 48.148,04
Última distribuição:10/07/2015
Autor: B. B. S. M. S. CNPJ nº DESCONHECIDO, - 76872-854 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR: MARCO ANTONIO MARI OAB nº 
AC3964, MAURO PAULO GALERA MARI OAB nº AC4937
Réu: C. C. L. M. CNPJ nº DESCONHECIDO, - 76872-854 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Despacho
Vistos.
Esclareça a parte exequente o pedido retro formulado, tendo em 
vista se tratar de execução em face de pessoa jurídica. 
Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão/arquivamento.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/ 
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 30 de outubro de 2019
Marcus Vinicius dos Santos Oliveira
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Setor Institucional, Ariquemes 
- RO - CEP: 76872-853 - Fone:(69) 3535-5135 
e-mail: aqs3civel@tjro.jus.br
Processo : 7013954-72.2018.8.22.0002
Classe : BUSCA E APREENSÃO (181)
REQUERENTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 
SEGUROS
Advogado do(a) REQUERENTE: AMANDIO FERREIRA TERESO 
JUNIOR - SP107414-A
REQUERIDO: BRASIL COMERCIO DE SERRAS EIRELI - ME
INTIMAÇÃO
Por determinação do Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta comarca, 
fica a parte autora INTIMADA para, no prazo de 05 (cinco) dias, 
requerer o que de direito.
Ariquemes-RO, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Setor Institucional, Ariquemes 
- RO - CEP: 76872-853 - Fone:(69) 3535-5135 
e-mail: aqs3civel@tjro.jus.br
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 7006558-44.2018.8.22.0002
Requerente: MARLENE DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: ELIEL LENI MESTRINER BARBOSA - 
RO5970
Requerido: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
Fica a parte Requerente, através de sua procuradora, INTIMADA 
da expedição da RPV.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Setor Institucional, Ariquemes 
- RO - CEP: 76872-853 - Fone:(69) 3535-5135 
e-mail: aqs3civel@tjro.jus.br
Processo : 7009156-34.2019.8.22.0002
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ELZIRA HENRIQUE ALVES
Advogados do(a) AUTOR: VALDECIR BATISTA - RO4271, SONIA 
SANTUZZI ZUCCOLOTTO BATISTA - RO8728
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
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INTIMAÇÃO
Por determinação do Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta 
comarca, fica(m) a(s) parte(s), através de seus representantes 
legais, INTIMADA(S) para especificar as provas que pretendem 
produzir.
Ariquemes-RO, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Setor Institucional, Ariquemes 
- RO - CEP: 76872-853 - Fone:(69) 3535-5135 
e-mail: aqs3civel@tjro.jus.br
Processo : 7001654-44.2019.8.22.0002
Classe : EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
EXEQUENTE: L. R. P. F.
EXECUTADO: P. F. R. F.
Advogado do(a) EXECUTADO: REGINALDO FERREIRA DOS 
SANTOS - RO5947
INTIMAÇÃO
Por determinação do Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta comarca, 
fica a parte executada, por intermédio de seu advogado, intimada 
da aceitação da proposta.
Ariquemes-RO, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Setor Institucional, Ariquemes 
- RO - CEP: 76872-853 - Fone:(69) 3535-5135 
e-mail: aqs3civel@tjro.jus.br
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 7010748-50.2018.8.22.0002
Requerente: MARIA IZABEL FANK
Advogado do(a) EXEQUENTE: LUIZ EDUARDO FOGACA - 
RO876
Requerido: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
Fica a parte Requerente, através de seu procurador, INTIMADA da 
expedição das RPV’s.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Setor Institucional, Ariquemes 
- RO - CEP: 76872-853 - Fone:(69) 3535-5135 
e-mail: aqs3civel@tjro.jus.br
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 0016885-46.2013.8.22.0002
Requerente: Associação dos Pequenos Agricultores da Cachoeira
Advogados do(a) REQUERENTE: JULIANA MAIA RATTI - RO3280, 
JOSE ASSIS DOS SANTOS - RO2591
Requerido: RUBENS ANTONIO DE OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERIDO: LAERCIO MARCOS GERON - 
RO4078
Fica a parte Requerente, através de seu procurador, INTIMADA a 
dar andamento ao feito, sob pena de extinção.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Setor Institucional, Ariquemes 
- RO - CEP: 76872-853 - Fone:(69) 3535-5135 
e-mail: aqs3civel@tjro.jus.br
Processo : 7006567-06.2018.8.22.0002
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: M. V. D. J. D. O.
EXECUTADO: WELLINGTON SOARES DE OLIVEIRA

Advogado do(a) EXECUTADO: JOSE ASSIS DOS SANTOS - 
RO2591
INTIMAÇÃO
Por determinação do Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta comarca, 
fica a(s) parte requerida INTIMADA para, no prazo de 15 (quinze) 
dias, proceder ao pagamento das custas processuais finais, sob 
pena de PROTESTO e INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA.
Ariquemes-RO, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Setor Institucional, Ariquemes 
- RO - CEP: 76872-853 - Fone:(69) 3535-5135 
e-mail: aqs3civel@tjro.jus.br
Processo : 7002005-17.2019.8.22.0002
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: SIMONE AUXILIADORA DE OLIVEIRA FELIX
Advogado do(a) AUTOR: MARINALVA DE PAULO - RO5142
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO
Por determinação do Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta 
comarca, fica a parte autora INTIMADA para especificar as provas 
que pretende produzir, justificando a necessidade.
Ariquemes-RO, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
7003929-63.2019.8.22.0002
Requerente: NILDE MARIA FERRETTO
Advogado do(a) AUTOR: OSCAR GALVAO RABELO - RO6632
Requerido: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A
Advogados do(a) RÉU: MARCIO MELO NOGUEIRA - RO2827, 
DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO2013, ROCHILMER 
MELLO DA ROCHA FILHO - RO635
Fica a parte Requerida, através de seus procuradores, INTIMADA 
para, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento das custas judiciais 
finais, sob pena de protesto e inscrição em dívida ativa.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Setor Institucional, Ariquemes 
- RO - CEP: 76872-853 - Fone:(69) 3535-5135 
e-mail: aqs3civel@tjro.jus.br
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 7003929-63.2019.8.22.0002
Requerente: NILDE MARIA FERRETTO
Advogado do(a) AUTOR: OSCAR GALVAO RABELO - RO6632
Requerido: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A
Advogados do(a) RÉU: MARCIO MELO NOGUEIRA - RO2827, 
DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO2013, ROCHILMER 
MELLO DA ROCHA FILHO - RO635
Fica a parte Requerente, através de seu procurador, INTIMADA do 
retorno dos autos do Tribunal de Justiça de Rondônia, devendo, no 
prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 
arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Setor Institucional, Ariquemes 
- RO - CEP: 76872-853 - Fone:(69) 3535-5135 
e-mail: aqs3civel@tjro.jus.br
Processo : 7010167-98.2019.8.22.0002
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Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: SAMUEL DA SILVA MORAES
Advogados do(a) AUTOR: FERNANDO MARTINS GONCALVES - 
RO834, SERGIO GOMES DE OLIVEIRA - RO5750
RÉU: AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA
Advogado do(a) RÉU: FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO 
- MT7348
INTIMAÇÃO
Fica a parte autora, por via de seu representante legal, INTIMADA 
acerca do documento juntado aos autos para, querendo, se 
manifestar no prazo legal.
Ariquemes/RO, Sexta-feira, 22 de Novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
7011684-41.2019.8.22.0002
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 
LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALYSSON TOSIN - MG86925
EXECUTADO: MARINEIDE FREITAS DE SOUZA
INTIMAÇÃO
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes 
- 3ª Vara Cível, fica a parte exequente, por intermédio de seus 
advogados, devidamente intimada para comprovar, no prazo de 15 
(quinze) dias, a distribuição do r. despacho servindo como carta 
precatória (ID 30311258) no juízo deprecado. 
Ariquemes-RO, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Setor Institucional, Ariquemes 
- RO - CEP: 76872-853 - Fone:(69) 3535-5135 
e-mail: aqs3civel@tjro.jus.br
Processo : 7009253-05.2017.8.22.0002
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: JOAO MENDES DE SOUZA
Advogado do(a) EXEQUENTE: BELMIRO ROGÉRIO DUARTE 
BERMUDES NETO - RO5890
EXECUTADO: ELIAS ALVES PEREIRA
Advogado do(a) EXECUTADO: NEILA SILVA FAGUNDES - 
RO7444
INTIMAÇÃO
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes 
- 3ª Vara Cível, fica a parte exequente, por intermédio de seus 
advogados, devidamente intimada para requerer o que de direito.
Ariquemes-RO, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Setor Institucional, Ariquemes 
- RO - CEP: 76872-853 - Fone:(69) 3535-5135 
e-mail: aqs3civel@tjro.jus.br
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 7004429-66.2018.8.22.0002
Requerente: COOPERATIVA DE CREDITO DO NORTE DE 
RONDONIA LTDA. - CREDISIS CREDIARI
Advogados do(a) EXEQUENTE: WILLIAM ALVES JACINTHO 
RODRIGUES - RO3272, VALDOMIRO JACINTHO RODRIGUES 
- RO2368
Requerido: ANA REGINA PERIOTTO
Fica a parte Requerente, através de seus procuradores, INTIMADA 
por todo o teor do documento ID n. 32776260, devendo, no prazo 
de 10 dias, dar o devido andamento ao feito e requerer o que 
entender de direito.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Setor Institucional, Ariquemes 
- RO - CEP: 76872-853 - Fone:(69) 3535-5135 
e-mail: aqs3civel@tjro.jus.br
Processo : 7003197-82.2019.8.22.0002
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARIANA CAROLINE BUSS MELOTTO
Advogados do(a) AUTOR: PAULA ISABELA DOS SANTOS - 
RO6554, ISABEL MOREIRA DOS SANTOS - RO4171, HEDERSON 
MEDEIROS RAMOS - RO6553
RÉU: Telefonica Brasil S.A.
Advogado do(a) RÉU: WILKER BAUHER VIEIRA LOPES - 
GO29320
INTIMAÇÃO
Fica a parte autora, por via de seu representante legal, INTIMADA 
acerca do documento juntado aos autos para, querendo, se 
manifestar no prazo legal.
Ariquemes/RO, Sexta-feira, 22 de Novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Setor Institucional, Ariquemes 
- RO - CEP: 76872-853 - Fone:(69) 3535-5135 
e-mail: aqs3civel@tjro.jus.br
Processo : 7003988-51.2019.8.22.0002
Classe : EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
EXECUTADO: JOSE OTA BARRETO
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 30 DIAS
Finalidade: CITAÇÃO de JOSE OTA BARRETO CPF nº 
251.849.469-34, atualmente em lugar incerto e não sabido, para, 
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do término do prazo de 
publicação deste edital, pagar a respectiva dívida acrescida de 
juros, correção monetária e honorários advocatícios atribuídos em 
10%, ou no mesmo prazo, oferecer bens à PENHORA, sob pena 
de lhe ser penhorado ou arrestado bens suficientes que garantam 
a dívida.
Valor da causa : R$ 163,68
CDA : 296/2019
Data de Inscrição: 15 de março de 2019
Ariquemes-RO, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2349, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76804-110, Ariquemes, - de 2084 a 2700 - lado par Processo 
n.: 7012242-47.2018.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Valor da Causa:R$ 1.000,00
Última distribuição:24/09/2018
Autor: J. D. L. R. 
Advogado do(a) AUTOR: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO 
OAB nº RO433A
Réu: A. I. S. G., L. P. G., M. A. d. L. R. G.
Advogado do(a) RÉU: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Despacho
Vistos.DEFIRO, ante a relevância e pertinência, a produção de 
prova oral requerida.Designo audiência de instrução para o dia 19 
de dezembro de 2019, às 09h30min., onde será realizada a oitiva 
das testemunhas arroladas, bem como tomado, se postulado, 
o depoimento pessoal das partes.Fica, desde já, autorizada 
a condução coercitiva da(s) testemunha(s), no caso de não 
comparecimento, sem motivo justificado, nos termos do artigo 455, 
§5º, do Código de Processo Civil.
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Havendo testemunha qualificada como servidor público ou militar, 
requisite-se, mediante ofício, respectivamente, ao Chefe da 
Repartição ou Comando em que servir, o seu comparecimento na 
solenidade, conforme dispõe o art. 455, §4º, III do CPC, indicando-
se o dia e hora designados supra, servindo a presente de ofício, 
sem necessidade de intimação pessoal.
Caso necessário, depreque-se a oitiva de eventual testemunha 
arrolada pelas partes.
Ressalto que, de acordo com o art. 455 do CPC, a intimação da 
testemunha é ônus daquele que a requer, ou seja, dispensa-se a 
intimação do juízo.
Assim, devem, as partes, comprovar a intimação de suas 
testemunhas, conforme preconiza o § 1º do art. 455 do CPC, no 
prazo de 3 (três) dias, antes da audiência, ou comprometer-se a 
trazê-las na solenidade (§ 2º do art. 455 do CPC), sob pena de 
desistência da inquirição (§§ 1º e 2º do art. 455 do CPC).
Insta destacar que a intimação de testemunha só será feita pela via 
judicial “quando: I - for frustrada a intimação prevista no § 1o deste 
artigo; II - sua necessidade for devidamente demonstrada pela 
parte ao juiz; III - figurar no rol de testemunhas servidor público ou 
militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição 
ou ao comando do corpo em que servir; IV - a testemunha houver 
sido arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública; 
V - a testemunha for uma daquelas previstas no art. 454.” (CPC, 
art. 455, §4º), devendo a parte interessada requerer, por escrito, a 
intimação da testemunha, justificando, desde logo, a necessidade 
dessa oitiva.
Os atos devem ser expedidos pela escrivania de modo que o feito 
deve estar apto à instrução, aguardando a solenidade indicada, 
com o prazo mínimo de 72 horas.
Noto que a(s) testemunha(s) deverá(ão) portar documento de 
identificação, advertindo-se que o não comparecimento espontâneo 
implicará em condução coercitiva.
Observo, por fim, que as testemunhas serão dispensadas em caso 
de ausência injustificada do advogado.
Intimem-se.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/ 
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 11 de novembro de 2019
Marcus Vinicius dos Santos Oliveira
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Setor Institucional, Ariquemes 
- RO - CEP: 76872-853 - Fone:(69) 3535-5135 
e-mail: aqs3civel@tjro.jus.br
Processo : 7008372-57.2019.8.22.0002
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JANDILSON RODRIGUES DE LIMA
Advogado do(a) AUTOR: PEDRO RIOLA DOS SANTOS JUNIOR 
- RO2640
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO
Por determinação do Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta comarca, 
fica a parte autora INTIMADA para, no prazo de 05 (cinco) dias, 
apresentar justificativa ante o seu não comparecimento ao ato, sob 
pena de não redesignação da perícia.
Ariquemes-RO, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Setor Institucional, Ariquemes 
- RO - CEP: 76872-853 - Fone:(69) 3535-5135 
e-mail: aqs3civel@tjro.jus.br
Processo : 7012443-10.2016.8.22.0002

Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ENEDINA RENEIRA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: BRUNO ALVES DA SILVA CANDIDO - 
RO5825
RÉU: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
Advogado do(a) RÉU: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES 
- RO4875
INTIMAÇÃO
Fica a parte requerida, por via de seu representante 
legal, INTIMADA acerca do documento juntado aos autos para, 
querendo, se manifestar no prazo legal.
Ariquemes/RO, Sexta-feira, 22 de Novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Setor Institucional, Ariquemes 
- RO - CEP: 76872-853 - Fone:(69) 3535-5135 
e-mail: aqs3civel@tjro.jus.br
Processo : 7012443-10.2016.8.22.0002
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ENEDINA RENEIRA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: BRUNO ALVES DA SILVA CANDIDO - 
RO5825
RÉU: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
Advogado do(a) RÉU: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES 
- RO4875
INTIMAÇÃO
Fica a parte autora, por via de seu representante legal, INTIMADA 
acerca do documento juntado aos autos para, querendo, se 
manifestar no prazo legal.
Ariquemes/RO, Sexta-feira, 22 de Novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Setor Institucional, Ariquemes 
- RO - CEP: 76872-853 - Fone:(69) 3535-5135 
e-mail: aqs3civel@tjro.jus.br
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 7015213-68.2019.8.22.0002
Requerente: SORVETES NATIVUS LTDA - ME
Advogados do(a) AUTOR: JOB DA SILVA FERREIRA - RO5591, 
THALES MARQUES RODRIGUES - RO4995
Requerido: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A
Advogado do(a) RÉU: MARCIO MELO NOGUEIRA - RO2827
Fica a parte autora, através de seu advogado, INTIMADA da 
apresentação da contestação para, querendo, apresentar 
impugnação no prazo legal.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
7004313-60.2018.8.22.0002
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ANTONIO GOMES DOS SANTOS
Advogados do(a) AUTOR: PAULA ISABELA DOS SANTOS - 
RO6554, HEDERSON MEDEIROS RAMOS - RO6553, ISABEL 
MOREIRA DOS SANTOS - RO4171
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL e outros
Intimação - Retorno do TJ/RO
Manifeste a parte interessada sobre o retorno dos autos do Tribunal 
de Justiça. Ficam as partes devidamente intimadas para comprovar, 
no prazo de 15 dias, o cumprimento dos atos, bem como, a parte 
sucumbente, quanto ao pagamento das custas processuais, sob 
pena de encaminhamento do débito judicial ao Tabelionato de 
Protesto e posterior inscrição em dívida ativa.
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Saliento que, conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 
3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, 
desde que apresentado pedido descritivo, acompanhado de 
planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, 
visando a intimação da parte adversa ao início do cumprimento de 
sentença. 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Setor Institucional, Ariquemes 
- RO - CEP: 76872-853 - Fone:(69) 3535-5135 
e-mail: aqs3civel@tjro.jus.br
Processo : 7012128-74.2019.8.22.0002
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: AMELIA PAULO GRAUNA ROSA DE SOUZA
Advogados do(a) AUTOR: SERGIO GOMES DE OLIVEIRA - 
RO5750, FERNANDO MARTINS GONCALVES - RO834
RÉU: BANCO BMG CONSIGNADO S/A
Advogado do(a) RÉU: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO 
- PE23255
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida intimada a, no prazo de 15 dias, apresentar 
contrarrazões ao recurso de apelação. 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Setor Institucional, Ariquemes 
- RO - CEP: 76872-853 - Fone:(69) 3535-5135 
e-mail: aqs3civel@tjro.jus.br
Processo : 7009195-31.2019.8.22.0002
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO 
SERVICO PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALEXANDRE PAIVA CALIL - 
RO2894
EXECUTADO: CRISTIANE DOS SANTOS MICHALSKI
INTIMAÇÃO
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes 
- 3ª Vara Cível, fica a parte exequente, por intermédio de seu 
advogado, devidamente intimada para requerer o que de direito 
para prosseguimento da execução, sob pena de suspensão/
arquivamento. 
Ariquemes-RO, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Setor Institucional, Ariquemes 
- RO - CEP: 76872-853 - Fone:(69) 3535-5135 
e-mail: aqs3civel@tjro.jus.br
Processo : 7012255-12.2019.8.22.0002
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: ANJOS & MARMANJOS LTDA - ME
Advogado do(a) AUTOR: THIAGO APARECIDO MENDES 
ANDRADE - RO9033
RÉU: ELIZANGELA FERREIRA LIMA
INTIMAÇÃO
Por determinação do Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta comarca, 
fica a parte autora INTIMADA para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 
regular andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Ariquemes-RO, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Setor Institucional, Ariquemes 
- RO - CEP: 76872-853 - Fone:(69) 3535-5135 

e-mail: aqs3civel@tjro.jus.br
Processo : 7010759-45.2019.8.22.0002
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ROQUE MENDES DE CASTRO
Advogados do(a) AUTOR: SERGIO GOMES DE OLIVEIRA - 
RO5750, FERNANDO MARTINS GONCALVES - RO834
RÉU: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) RÉU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA 
PIGNANELI - RO5546
INTIMAÇÃOFica a parte requerente intimada a, no prazo de 15 
dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação. 

4ª VARA CÍVEL  

JUÍZO DE DIREITO DA - 4ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/
RO
Sugestões ou reclamações, façam-nas pessoalmente ao juiz ou 
contate-nos via internet, endereço eletrônico
Juiz de Direito: Edilson Neuhaus
Diretora do Cartório: Ivanilda Maria dos Santos
aqs4civel@tjro.jus.br.EDITAL DE CITAÇÃO - Execução de 
AlimentosPrazo: 20 diasProcesso n. : 7003367-88.2018.8.22.0002.
Classe: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112).
Assunto: [Alimentos].
Requerente: E. R. S. e outros (2).
Requerido: WILLIAN RIBEIRO GOMES.
Valor da dívida: R$ 1.452,69, referente às pensões alimentícias em 
atraso dos meses de JANEIRO a MARÇO/2018, bem como das 
prestações que vencerem no curso desta ação.
CITAÇÃO DE:WILLIAN RIBEIRO GOMES, portador do CPF: 
955.430.902-34, estando atualmente em local incerto e não sabido.
Finalidade: CITAÇÃO do requerido para, no prazo de 03 (três) dias, 
efetuar o pagamento de pensão alimentícia em atraso, provar que 
o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de prisão 
pelo prazo de um a três meses.2 - Decorrido o referido prazo, sem 
que o requerido efetue o pagamento ou justifique a impossibilidade, 
proceder-se-á a expedição de mandado para sua prisão civil por 
60 (sessenta) dias, nos termos do Artigo 733, § 1º. Do CPC, 
devendo o mesmo ficar separado dos demais presos comuns.
ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 
aceitos, como sendo verdadeiros, os fatos articulados pela parte 
autora, bem como, ser-lhe-á nomeado curador especial e para que 
ninguém possa alegar ignorância, passou-se o presente edital e 
cópias, sendo que o original será afixado no lugar de costume e 
as demais publicações de acordo com a Lei.Ariquemes/RO, 11 de 
novembro de 2019.IVANILDA MARIA DOS SANTOS
Diretora de Cartório(Art. 62 das DGJ)

Processo N. : 0067900-64.2007.8.22.0002
Assunto : [Abatimento proporcional do preço]
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: SILVIO DORIA CINTRA
EXECUTADO: JOSE ALVES DA SILVA, JOAQUIM ALVES 
DA SILVA, LOJAO DO CONSTRUTOR MATERIAIS PARA 
CONSTRUCAO LTDA - EPPIntimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes 
- 4ª Vara Cível, fica a PARTE AUTORA intimada a comprovar o 
recolhimento das custas de Carta Precatória nestes autos, nos 
termos do Artigo 30 da Lei 3.896/2016, no prazo de 05 dias, face 
que, conforme determinação via Corregedoria deste Tribunal 
constante do Provimento 0007/2016-CG, o cartório após pagas as 
custas distribuirá a Carta Precatória na Central de Mandados da 
Comarca, desde que, dentro do Estado de Rondônia.
ARIQUEMES/RO, 21 de novembro de 2019.
VALMIR CORREIA
Técnico Judiciário
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 
76804-110, Ariquemes, - Processo: 7016203-59.2019.8.22.0002
Classe Processual: Procedimento Comum Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado
Valor da Causa: R$ 24.382,40
AUTOR: GILDO PADILHA DOS SANTOS CPF nº 939.685.232-53, 
RUA OLAVO PIRES 3409 CENTRO - 76862-000 - ALTO PARAÍSO 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: SERGIO GOMES DE OLIVEIRA OAB nº 
RO5750, FERNANDO MARTINS GONCALVES OAB nº AC834
RÉU: BANCO BMG CONSIGNADO S/A CNPJ nº 61.186.680/0001-
74, AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 3477, - DE 3253 AO 
FIM - LADO ÍMPAR ITAIM BIBI - 04538-133 - SÃO PAULO - SÃO 
PAULO
ADVOGADO DO RÉU: 
Vistos, 
1. Defiro a gratuidade processual. 
2. A parte autora requer tutela provisória de urgência, a fim de que 
o banco réu suspenda os descontos efetuados diretamente em seu 
benefício previdenciário.
2.1. Passo a analisar o pedido, no que toca à tutela de urgência.
A probabilidade do direito sobre o qual se baseia o pedido da tutela 
de urgência decorre do fato de que a parte autora afirma que o 
débito cobrado é indevido.
O perigo de dano, por sua vez, dispensa maior comprovação, 
uma vez que alega não ter contratado cartão de crédito e nem 
sido informada sobre tais descontos, sendo assim totalmente 
irregulares. É presumível, outrossim, que os valores abatidos no 
benefício dificultam sua subsistência.
Por último, há de se considerar que a providência pretendida não 
se apresenta irreversível, de maneira que o pedido atende aos 
requisitos estabelecidos pela legislação processual (art. 300, §3º, 
CPC).
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado 
pela parte autora, determinando a imediata suspensão dos 
descontos da RMC, feito pelo Banco (contrato 12520255) no 
benefício previdenciário da parte autora de n. 172.515.177-1
3. Deixo de designar a audiência prévia de conciliação prevista 
no artigo 334, do Código de Processo Civil, com fundamento no 
princípio da razoabilidade, da instrumentalidade das formas e da 
celeridade processual, haja vista que, segundo a experiência prática 
judicial, nas ações movidas em desfavor de instituições bancárias, 
CERON, seguradoras e empresas de telefonia, estas, até mesmo 
por orientação decorrente de política interna e administrativa, não 
estão aptas a oferecer proposta de acordo, principalmente no início 
do procedimento judicial, restando em sua maioria infrutífera a 
conciliação, o que não impede que em outra fase processual seja 
designada nova oportunidade para conciliação entre as partes, não 
havendo, assim, prejuízo processual.
4. Cite-se a parte requerida dos termos da ação, para, querendo, 
oferecer defesa no prazo de 15 dias, a contar da juntada aos autos da 
prova da citação (art. 231, CPC), sob pena de serem considerados 
verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 344, CPC).
5. Apresentada defesa pelo réu, intime-se a autora para manifestar-
se em réplica, em 15 dias (art. 350, CPC).
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/CARTA/ MANDADO DE 
CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/PRECATÓRIA.
Ariquemes, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 
76804-110, Ariquemes, - Processo: 0018856-91.1998.8.22.0002

Classe Processual: Inventário
Assunto: Inventário e Partilha
Valor da Causa: R$ 100,00
REQUERENTES: JOAO PEDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA CPF 
nº 989.937.392-34, FORTALEZA 2065, - ATÉ 2236/2237 SETOR 
03 - 76870-504 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, VANDA SALETE 
GOMES ALMEIDA CPF nº 043.711.858-43, SEM ENDEREÇO
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: VANDA SALETE GOMES 
ALMEIDA OAB nº RO418, TAYNA KAWATA RANUCCI OAB nº 
RO9069
RÉU: WASHINGTON DE OLIVEIRA NETO CPF nº 
DESCONHECIDO, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO RÉU: 
Vistos.
1. Oficie-se conforme requerido.
2. Concedo o prazo de 30 dias conforme requerido pelo 
inventariante. 
Ariquemes, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito

PROCESSO: 7007722-10.2019.8.22.0002
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
EXECUTADO: BRASIL DISTRIBUIDORA INDUSTRIA E 
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
NOTIFICAÇÃO
De ordem do MM. Juiz de Direito desta 4ª Vara Cível, fica a 
PARTE REQUERIDA, pela presente, NOTIFICADO(A) A PAGAR 
OU COMPROVAR o pagamento do valor de R$ 211,14 (duzentos 
e onze reais e quatorze centavos), atualizadas até a data de 
29/10/2019, referente às custas processuais dos autos supra, 
no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 35, § 1º, da Lei 3.896/2016), 
sob pena de expedição de certidão de débito judicial para fins de 
protesto extrajudicial e inscrição em dívida ativa.
Dívida gerada pela cobrança das custas iniciais, adiadas e finais, 
com códigos 1001.1, 10012 e 1004.2. 
Ariquemes-RO, 21 de novembro de 2019. 
VALMIR CORREIA
Diretor de Secretaria

Processo N. : 7012513-56.2018.8.22.0002
Assunto : [Penhora / Depósito/ Avaliação]
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA SA
EXECUTADO: DARLY DE ALMEIDA JUNIOR, IAANE APARECIDA 
DA GRACA CORDEIRO, ANA PAULA AUGUSTA CORDEIRO
Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes 
- 4ª Vara Cível, fica a PARTE AUTORA intimada a comprovar o 
recolhimento das custas de Carta Precatória nestes autos, nos 
termos do Artigo 30 da Lei 3.896/2016, no prazo de 05 dias, face 
que, conforme determinação via Corregedoria deste Tribunal 
constante do Provimento 0007/2016-CG, o cartório após pagas as 
custas distribuirá a Carta Precatória na Central de Mandados da 
Comarca, desde que, dentro do Estado de Rondônia.
O mandado expedido será distribuído na comarca de Jaru, após o 
pagamento das custas.
ARIQUEMES/RO, 21 de novembro de 2019.
VALMIR CORREIA
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, 
Ariquemes - RO - CEP: 76804-110, (69) 35352493, 
Processo n.: 7006709-73.2019.8.22.0002.
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7).
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Assunto: [Indenização por Dano Moral, Antecipação de Tutela / 
Tutela Específica].
AUTOR: NATANAEL MODESTO PINTO
Advogado do(a) AUTOR: ROBSON SANCHO FLAUSINO VIEIRA 
- RO4483
RÉU: BANCO DO BRASIL SA.
Advogados do(a) RÉU: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 
RO6676, SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG44698-A
INTIMAÇÃO
Intimação do requerente para contrarrazões à apelação.
Ariquemes, 21 de novembro de 2019
IVANILDA MARIA DOS SANTOS
Diretor de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor 
Institucional, CEP 76804-110, Ariquemes, - Processo: 7016209-
66.2019.8.22.0002
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Causas Supervenientes à Sentença
EXEQUENTE: M. P. D. E. D. R.
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: MARCONI EDISON BEZERRA SANTANA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Vistos.
Nos termos do artigo 523 do CPC, fica a parte executada intimada 
para pagar voluntariamente o débito de R$ 39.718,74, no prazo de 
15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de 10% (dez por cento) 
e honorários advocatícios, também em 10% (dez por cento) sobre 
o débito, ficando ainda sujeito a atos de expropriação (§3º do art. 
523 do CPC).
A intimação se dará na pessoa do advogado da parte executada, 
ou pessoalmente se for o caso.
Também, fica a parte executada desde já ciente de que, com o 
transcurso do prazo para pagamento voluntário, nos termos do 
artigo 525 do CPC (independentemente de penhora ou nova 
intimação), inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que, 
querendo, apresente impugnação ao cumprimento de sentença.
Não havendo impugnação, intime-se a parte exequente para 
atualizar o débito e requerer o que entender de direito, atentando 
para que, caso ocorra o pagamento parcial do débito, a multa 
e os honorários advocatícios estabelecidos incidirão sobre o 
remanescente da dívida.
Havendo o pagamento e a concordância da parte autora, expeça-
se alvará.
Ariquemes, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, 
Ariquemes - RO - CEP: 76804-110, (69) 35352493, 
Processo n.: 7010667-67.2019.8.22.0002.
Classe: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74).
Assunto: [Liberação de Conta].
REQUERENTE: FRANCISCO ASSIS DE RODRIGUES
Advogado do(a) REQUERENTE: WEVERTON JEFFERSON 
TEIXEIRA HERINGER - RO2514
INTIMAÇÃO
Quanto ao Alvará expedido.
Ariquemes, 21 de novembro de 2019
VALMIR CORREIA
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76804-110, Ariquemes, - Processo n.: 7016064-
10.2019.8.22.0002
Classe: Divórcio Consensual
Assunto: Dissolução
Valor da Causa: R$ 1.000,00
REQUERENTES: CLAUDOMIR DA SILVA GUSMAO CPF nº 
590.080.672-34, RUA GUARUJÁ 2602 JARDIM PAULISTA - 
76871-269 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, EDILANE SCHWANTZ 
CPF nº 764.364.112-91, RUA GUARUJÁ 2602 JARDIM PAULISTA 
- 76871-269 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: JOSE ASSIS DOS SANTOS 
OAB nº RO2591 
ADVOGADOS DOS : 
Vistos.
CLAUDOMIR DA SILVA GUSMAO, EDILANE SCHWANTZ , , 
qualificados nos autos, ingressaram com o presente pedido de 
DIVÓRCIO CONSENSUAL. Alegam que contraíram matrimônio em 
29/03/2019, sob o regime de Comunhão Parcial de Bens. Realizam 
acordo quanto a partilha de bens. Pedem a decretação do divórcio. 
A inicial veio acompanhada de documentos.
Dispensada a manifestação do Ministério Público, considerando os 
termos do artigo 178, II, do Código de Processo Civil.
É o relatório. 
DECIDO.
A lide comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, 
I, do Código de Processo Civil, eis que a matéria, embora de direito 
e de fato, dispensa a produção de prova oral.
O requerimento satisfaz as exigências do artigo 226, § 6º, da 
Constituição da República. 
Ante o exposto e por tudo o mais que consta dos autos, com fulcro 
no artigo 226, § 6º, da Constituição da República, julgo procedente 
o pedido de DIVÓRCIO entre CLAUDOMIR DA SILVA GUSMAO, 
EDILANE SCHWANTZ dissolvendo o vínculo matrimonial e 
declarando cessado o regime matrimonial de bens. 
Não houve alteração nos nomes.
Deixo de condenar em custas e honorários de advogado, ante a 
gratuidade da justiça.
Sentença transitada em julgado nesta data em razão da preclusão 
lógica, disposta no parágrafo único do art. 1.000, do Código de 
Processo Civil. 
P.R.I.C, e arquive-se, observadas as formalidades legais.
SIRVA O PRESENTE DE MANDADO/OFÍCIO PARA AVERBAÇÃO 
do divórcio no Cartório de Registro Civil onde se realizou a 
solenidade de matrimônio, conforme certidão de casamento anexa 
ao feito, sem ônus à autora considerando que a parte é beneficiária 
da gratuidade do ato notarial ou registral, nos termos do art. 98, § 
1º, inciso IX, do Código de Processo Civil. 
Ariquemes, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor 
Institucional, CEP 76804-110, Ariquemes, - Processo: 7016286-
75.2019.8.22.0002
Classe Processual: Procedimento Comum Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado
Valor da Causa: R$ 23.890,48
AUTOR: PEDRINA EUZEBIO DA SILVA FILHO CPF nº 
421.172.672-20, RUA 57 1520, - DE 2240 A 2490 - LADO PAR 
ZONA SUL - 76870-000 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: SERGIO GOMES DE OLIVEIRA OAB 
nº RO5750, FERNANDO MARTINS GONCALVES OAB nº AC834
RÉU: BANCO BMG CONSIGNADO S/A CNPJ nº 61.186.680/0001-
74, AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 3477, - DE 3253 AO 
FIM - LADO ÍMPAR ITAIM BIBI - 04538-133 - SÃO PAULO - SÃO 
PAULO
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ADVOGADO DO RÉU: 
Vistos, 
1. Defiro a gratuidade processual. 
2. A parte autora requer tutela provisória de urgência, a fim de que 
o banco réu suspenda os descontos efetuados diretamente em seu 
benefício previdenciário.
2.1. Passo a analisar o pedido, no que toca à tutela de urgência.
A probabilidade do direito sobre o qual se baseia o pedido da tutela 
de urgência decorre do fato de que a parte autora afirma que o 
débito cobrado é indevido.
O perigo de dano, por sua vez, dispensa maior comprovação, 
uma vez que alega não ter contratado cartão de crédito e nem 
sido informada sobre tais descontos, sendo assim totalmente 
irregulares. É presumível, outrossim, que os valores abatidos no 
benefício dificultam sua subsistência.
Por último, há de se considerar que a providência pretendida não 
se apresenta irreversível, de maneira que o pedido atende aos 
requisitos estabelecidos pela legislação processual (art. 300, §3º, 
CPC).
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado 
pela parte autora, determinando a imediata suspensão dos 
descontos da RMC, feito pelo Banco (contrato 12182232) no 
benefício previdenciário da parte autora de n. 145.168.785-8.
3. Deixo de designar a audiência prévia de conciliação prevista 
no artigo 334, do Código de Processo Civil, com fundamento no 
princípio da razoabilidade, da instrumentalidade das formas e da 
celeridade processual, haja vista que, segundo a experiência prática 
judicial, nas ações movidas em desfavor de instituições bancárias, 
CERON, seguradoras e empresas de telefonia, estas, até mesmo 
por orientação decorrente de política interna e administrativa, não 
estão aptas a oferecer proposta de acordo, principalmente no início 
do procedimento judicial, restando em sua maioria infrutífera a 
conciliação, o que não impede que em outra fase processual seja 
designada nova oportunidade para conciliação entre as partes, não 
havendo, assim, prejuízo processual.
4. Cite-se a parte requerida dos termos da ação, para, querendo, 
oferecer defesa no prazo de 15 dias, a contar da juntada aos 
autos da prova da citação (art. 231, CPC), sob pena de serem 
considerados verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 344, 
CPC).
5. Apresentada defesa pelo réu, intime-se a autora para manifestar-
se em réplica, em 15 dias (art. 350, CPC).
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/CARTA/ MANDADO DE 
CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/PRECATÓRIA.
Ariquemes, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor 
Institucional, CEP 76804-110, Ariquemes, - Processo: 7000062-
96.2018.8.22.0002
Classe Processual: Procedimento Comum Cível
Assunto: Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano 
Moral, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Valor da Causa: R$ 22.530,50
AUTOR: MILTON TEODORO CPF nº 183.249.402-00, TRAVESSA 
JORGE TEIXEIRA 2618 SETOR INSTITUCIONAL - 76872-850 - 
ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: DOUGLAS CARVALHO DOS SANTOS 
OAB nº RO4069
RÉU: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. CNPJ nº 33.885.724/0001-
19, PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100 100 
PARQUE JABAQUARA - 04344-902 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADO DO RÉU: WILSON BELCHIOR OAB nº AC4215
Vistos.
1.Ante a impossibilidade de realizar a audiência designada para 
dia 26/11, tendo em vista que estou respondendo também pela 
Comarca de Buritis/RO, voltem os autos conclusos para adequação 
de pauta e designação de nova data. 

2. Intime-se todos. 
Ariquemes, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor 
Institucional, CEP 76804-110, Ariquemes, - Processo: 7010823-
60.2016.8.22.0002 
Classe: Execução de Título Extrajudicial 
Assunto: Nota Promissória 
EXEQUENTE: GILBERTO HIROMI KUBOTANI 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: LAERCIO MARCOS GERON 
OAB nº RO4078 
EXECUTADO: AUDENY RODRIGUES DE SOUZA 
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Vistos.
As partes realizaram acordo, requerendo a sua homologação (ID. 
2756988). 
DECIDO. 
As partes estão bem representadas, o objeto é lícito e o direito 
transigível, de modo que é cabível a homologação do acordo 
formalizado.
Posto isto, homologo o acordo, para que surta os seus jurídicos 
e legais efeitos, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 
Código de Processo Civil. 
Custas na forma da lei.
P. R. I. 
Sentença transitada em julgado nesta data, ante a preclusão lógica 
(CPC, artigo 1.000).
Expeça-se o necessário e arquive-se.
Ariquemes, 21 de novembro de 2019 .
José de Oliveira Barros Filho 
Juiz (a) de Direito
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76804-110, Ariquemes, -

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76804-110, Ariquemes, - 
Processo: 7004233-96.2018.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença 
Previdenciário, Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Valor da Causa: R$ 16.210,00
AUTOR: LUZIA FERNANDES GONCALVES CPF nº 272.553.792-
49, AC MONTE NEGRO, BR 421, 4237, KM 81 ZONA RURAL 
CENTRO - 76888-970 - MONTE NEGRO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ADVARCI GUERREIRO DE PAULA 
ROSA OAB nº RO7927, KARINE DE PAULA RODRIGUES OAB 
nº RO3140
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 
nº 29.979.036/0001-40, RUA JOSÉ DE ALENCAR CENTRO - 
76801-036 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA
Vistos, 
LUZIA FERNANDES GONÇALVES, opôs EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO, em razão de suposta contradição do Juízo, 
existente na sentença, em que condenou a autarquia ao pagamento 
do beneficio de aposentadoria por idade na qualidade de segurada 
especial, com o pagamento dos valores retroativos contados ha 
partir de 22/1/2018, quando o correto seria 30/9/2019, data em que 
a requerente implementou idade para a concessão do benefício 
(ID: 31393027 p. 1/5). 
Os embargo foram interpostos dentro do prazo de 05 dias, previstos 
no artigo 1.023, do Código de Processo Civil. 
É o relatório. 
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DECIDO. 
Os embargos de declaração estão previstos no artigo 1.022 
do Código de Processo Civil, podendo ser interpostos quando 
houver, na sentença ou acórdão, erro, obscuridade, contradição 
ou omissão.
Os embargos declaratórios opostos merecem acolhimento, pois 
houve, de fato, contradição na decisão embargada, vejamos:
Conforme consta nos autos a autora formulou pedido para o 
restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio doença.
Nada obstante, considerando que o magistrado não está adstrito 
aos pedidos da parte autora, sendo-lhe permitido conceder o 
beneficio diverso daquele pleiteado na inicial e verificando que 
a requerente possuía a qualidade de segurada, implementando 
idade já no dia 30/9/2019, optou-se pela concessão do beneficio de 
aposentadoria por idade. 
Contudo, foi considerado como termo inicial a data do pedido 
administrativo, qual seja, 22/1/2018 (ID: 17508908 p. 3), quando 
o correto seria a data em que a requerente completou idade 
necessária para a implementação do beneficio, 30/9/2019. 
Destarte, conheço dos embargos, na forma do artigo 1.022, inciso 
II, do Código de Processo Civil, e os ACOLHO, para modificar a 
parte final da decisão, passando a ser da seguinte forma:
“Isto posto e por tudo o mais que consta dos autos, nos termos dos 
artigos 39, 48, 142 e 143 da Lei n. 8.213/91, julgo PROCEDENTE 
o pedido de LUZIA FERNANDES GONCALVES para condenar o 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, a pagar 
aposentadoria por idade, no valor de 1 (um) salário-mínimo, 
inclusive 13º salário, a partir de 30/11/2019 (ID: 17508105 p. 1)”
Com relação às demais determinações, persiste a decisão tal como 
está lançada. 
Intimem-se. 
Ariquemes, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor 
Institucional, CEP 76804-110, Ariquemes, - Processo: 7016245-
11.2019.8.22.0002
Classe Processual: Procedimento Comum Cível
Assunto: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Valor da Causa: R$ 1.680,88
AUTOR: ELY TEODORIO CPF nº 389.642.442-49, RUA CASTELO 
BRANCO 2814 SETOR 08 - 76873-376 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: JONAS MAURO DA SILVA OAB nº 
AC666
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON CNPJ 
nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137, - DE 
3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: ENERGISA RONDÔNIA
Vistos.
1. Defiro a gratuidade.
2. O(A) autor(a) requer tutela provisória de urgência, a fim de que 
a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia 
em sua residência, bem como de incluir seu nome nos cadastros 
de inadimplentes (SPC/SERASA), referente à fatura no valor de R$ 
1.680,88 da Unidade Consumidora: 0177687-8.
3. Passo a analisar o pedido, no que toca à tutela de urgência.
3.1. A hipótese dos autos é aquela prevista no artigo 300, do 
Código de Processo Civil.
Assim, deve-se analisar a presença dos pressupostos estabelecidos 
pelo referido dispositivo.
A probabilidade do direito sobre o qual se baseia o pedido da tutela 
de urgência decorre do fato de que o(a) autor(a) afirma que o débito 
cobrado é indevido.

O perigo de dano, por sua vez, dispensa maior comprovação, uma 
vez que são conhecidas as consequências da inscrição do nome 
no SPC/SERASA, especialmente no que se refere ao crédito e, 
ainda, por tratar-se de serviço essencial à dignidade humana.
Ainda, deve-se considerar que a providência pretendida não 
se apresenta irreversível, de maneira que o pedido atende aos 
requisitos estabelecidos pela legislação processual (art. 300, §3º, 
CPC).
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado 
pela parte autora, determinando que a requerida se abstenha de 
suspender o fornecimento de energia em sua residência, bem 
como de incluir seu nome nos cadastros de inadimplentes (SPC/
SERASA), referente à fatura no valor de R$ 1.680,88 da Unidade 
Consumidora: 0177687-8.
4. Deixo de designar a audiência prévia de conciliação prevista 
no artigo 334, do Código de Processo Civil, com fundamento no 
princípio da razoabilidade, da instrumentalidade das formas e da 
celeridade processual, haja vista que, segundo a experiência prática 
judicial, nas ações movidas em desfavor de instituições bancárias, 
CERON, seguradoras e empresas de telefonia, estas, até mesmo 
por orientação decorrente de política interna e administrativa, não 
estão aptas a oferecer proposta de acordo, principalmente no início 
do procedimento judicial, restando em sua maioria infrutífera a 
conciliação, o que não impede que em outra fase processual seja 
designada nova oportunidade para conciliação entre as partes, não 
havendo, assim, prejuízo processual.
5. Cite-se a parte requerida dos termos da ação, para, querendo, 
oferecer defesa no prazo de 15 dias, a contar da juntada aos autos da 
prova da citação (art. 231, CPC), sob pena de serem considerados 
verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 344, CPC).
6. Apresentada defesa pelo réu, intime-se o(a) autor(a) para 
manifestar-se em réplica, em 15 dias (art. 350, CPC).
7. Expeça-se o necessário para o cumprimento da presente 
decisão.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/CARTA/ MANDADO DE 
CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.
Ariquemes, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 
76804-110, Ariquemes, - Processo: 7005216-32.2017.8.22.0002
Classe Processual: Inventário
Assunto: Inventário e Partilha
Valor da Causa: R$ 400.000,00
REQUERENTE: HONORINA DOS SANTOS SILVA CPF nº 
796.857.222-34, SETOR 04 1982, AVENIDA DO CENTRO CENTRO 
- 76887-000 - CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: NELSON BARBOSA OAB nº 
RO2529
INVENTARIADO: DURVALINA MARIA DOS SANTOS CPF nº 
419.044.272-00, AVENIDA PRIMCI´PAL sn ZONA RURAL - 76888-
000 - MONTE NEGRO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO INVENTARIADO: 
Vistos.
As partes para dizerem quanto aos documentos juntados aos 
autos.
Ariquemes, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, 
Ariquemes - RO - CEP: 76804-110, (69) 35352493, 
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Processo n.: 7002830-63.2016.8.22.0002.
Classe: INVENTÁRIO (39).
Assunto: [Inventário e Partilha].
REQUERENTE: MARIA QUIRINO DA SILVA, SONIA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: HAMILTON JUNIOR 
CONSTANTINO ANDRADE TRONDOLI - RO6856
Advogado do(a) REQUERENTE: WEVERTON JEFFERSON 
TEIXEIRA HERINGER - RO2514
INVENTARIADO: LUIZ FERREIRA DA SILVA FILHO.
INTIMAÇÃO
Intimação da herdeira quantos às últimas declarações.
Ariquemes, 21 de novembro de 2019
IVANILDA MARIA DOS SANTOS
Diretor de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76804-110, Ariquemes, - 4ª VARA CÍVEL
Processo n.: 7016182-83.2019.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença 
Previdenciário, Restabelecimento, Conversão
Parte autora: SUELENA APARECIDA TOMAZ, RUA CHILE SN 
ÁREA INDUSTRIAL - 76870-872 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: LUIS FERNANDO TAVANTI OAB nº 
RO146627
Parte requerida: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL, SEM ENDEREÇO
Vistos.
1.Defiro a gratuidade processual.
2.Indispensável, no caso, a realização de perícia médica. Para sua 
realização, nomeio o(a) Dr.(a) BRUNA DALTIVA FILETTI.
Intime-se o(a) perito(a) nomeado(a) para dizer se aceita o encargo 
e, caso positivo, designe local, data e horário para a realização da 
perícia, com antecedência mínima de 20 dias, prazo necessário 
para intimação das partes interessadas, cientificando-a que a 
perícia deverá ser concluída no prazo de trinta dias.
4.Os honorários periciais, no valor de R$ 400,00, deverão ser 
requisitados, nos termos da Resolução n. 305/2014, do CJF, sendo 
fixados acima do valor mínimo pelas razões expostas na Portaria 
Conjunta- Gabinetes Cíveis Comarca de Ariquemes N. 01/2018, de 
02/05/2018.
5.As partes poderão indicar assistentes técnicos e apresentar 
quesitos, no prazo de 15 dias.
6.O INSS deverá ser CITADO somente após a entrega do laudo 
pericial.
QUESITOS DO INSS EM ANEXO.
Quesitos do Juízo para a perícia médica:
1. Qualificação geral da parte autora – anamnese. Seu histórico 
clínico e de tratamentos.
2. Apresenta, parte autora, doença que o incapacita para o exercício 
de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência?
3. O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou há 
comprovação por exames complementares? Especificar.
4. A incapacidade é decorrente de acidente de trabalho? A doença 
pode ser caracterizada como doença profissional ou do trabalho? 
Esclareça.
5. Atualmente a enfermidade está em fase evolutiva 
(descompensada) ou estabilizada (residual)?
6. Há possibilidade de cura da enfermidade ou erradicação do 
estado incapacitante?
7. A parte está em tratamento?
Ariquemes, 21 de novembro de 2019.
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito

JUÍZO DE DIREITO DA - 4ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/
RO
Sugestões ou reclamações, façam-nas pessoalmente ao juiz ou 
contate-nos via internet, endereço eletrônico
Juiz de Direito: Adip Chaim Elias Homsi Neto
Diretora do Cartório: Ivanilda Maria dos Santos
aqs4civel@tjro.jus.br.
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 20 dias
Processo n. : 7015663-45.2018.8.22.0002.
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156).
Assunto: [Alimentos].
Requerente: LUCAS FERNANDES ANDRADE e outros.
Requerido: ADMILSON ANDRADE.
Valor da dívida: R$ 548,70 + acréscimos legais
Obs. O requerido conta com prazo de 20 (vinte) dias do Edital e o 
prazo para contestar de 15 (quinze) dias será contado a partir do 
término do prazo retro indicado.
CITAÇÃO DE: ADMILSON ANDRADE, brasileiro, desconhecidos 
números de RG e CPF , estando atualmente em lugar incerto e 
não sabido. 
Finalidade: “Nos termos do art. 523 do CPC, fica o executado 
intimado para pagar voluntariamente o débito acima descrito, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do término do 
prazo de 20 (vinte) dias da data da publicação deste edital, sob 
pena de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios, 
também em 10% (dez por cento) sobre o débito, ficando ainda 
sujeito a atos de expropriação (§3º do art. 523 do CPC). Também, 
fica a parte executada desde já ciente de que, com o transcurso 
do prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do 
CPC (independentemente de penhora ou nova intimação), inicia-se 
o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que, apresente impugnação 
ao cumprimento de sentença.”
ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 
aceitos, como sendo verdadeiros, os fatos articulados pela parte 
autora, bem como, ser-lhe-á nomeado curador especial e para que 
ninguém possa alegar ignorância, passou-se o presente edital e 
cópias, sendo que o original será afixado no lugar de costume e as 
demais publicações de acordo com a Lei.
Ariquemes/RO, 6 de novembro de 2019.
IVANILDA MARIA DOS SANTOS
Diretora de Cartório
(Art. 62 das DGJ)

JUÍZO DE DIREITO DA - 4ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/
RO
Sugestões ou reclamações, façam-nas pessoalmente ao juiz ou 
contate-nos via internet, endereço eletrônico
Juiz de Direito: Adip Chaim Elias Homsi Neto
Diretora do Cartório: Ivanilda Maria dos Santos
aqs4civel@tjro.jus.br.
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Prazo: 20 dias
Autos nº: 7007353-21.2016.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Exequente: JOSE GUEDES DE SOUZA
Executado: PAULO DOS SANTOS e outros
Montante da dívida: R$ 1.157.510,73
Intimação DE: PAULO DOS SANTOS, CPF: 325.503.592-91, 
ROSELY NESTERAK SILVEIRA DOS SANTOS CPF: 741.540.282-
00, estando atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: Ficam os executados intimados quanto à penhora 
efetuada nos autos sobre o bem abaixo descrito, bem como para 
querendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias.
BEM PENHORADO: parte ideal equivalente a 25%(vinte e cinco 
por cento) do Imóvel Rural denominado Lote 19A da gleba 53/D, do 
Projeto de Assentamento Dirigido Marechal Dutra, Situado na BR 
421 Km 49 no Município de Monte Negro -RO, matrícula 27.829, 
registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Ariquemes.
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Ariquemes/RO, 6 de novembro de 2019.
IVANILDA MARIA DOS SANTOS
Diretora de Cartório
(Artigo 62 da DGJ)
MVLC

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76804-110, Ariquemes, - 4ª VARA CÍVEL
PROCESSO: 7015580-92.2019.8.22.0002
Carta Precatória Cível
DEPRECANTE: LUIS CARLOS FERNANDES DE LIMA
ADVOGADO DO DEPRECANTE: MARIA LUIZA NATES DE 
SOUZA OAB nº SP136390
DEPRECADOS: ARLIM MARTIMIANO FERREIRA, LEONICE 
IANES DA SILVA
ADVOGADOS DOS DEPRECADOS: 
Vistos.
Em cumprimento ao ato processual deprecado, designo audiência 
para oitiva das testemunhas, no o dia 11 de FEVEREIRO de 2020, 
às 9h30, na sala de audiência da 4ª Cível, desta Comarca.
Informe-se ao Juízo Deprecante. 
Cumpra-se servindo a presente de mandado de intimação das 
testemunhas abaixo relacionadas. 
TESTEMUNHAS:
LEONICE IANES DA SILVA, Brasileiro, RG 762.109, CPF 
737.975.452-15 , RUA RIO MADEIRA, 3045, Alto Paraíso/RO 
ARLIM MARTIMIANO FERREIRA, Brasileiro, RG 2113902, CPF 
324.005.949-53, AV TRANCREDO NEVES, 3423, TRAVESSA 
FEIJÓ, Ariquemes/RO 
Ariquemes, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76804-110, Ariquemes, - Processo n.: 7016114-
36.2019.8.22.0002
Classe: Monitória
Assunto: Adimplemento e Extinção
Valor da Causa: R$ 6.360,49
AUTOR: CENTRO EDUCACIONAL MONTEIRO LOBATO LTDA - 
ME
ADVOGADO DO AUTOR: FLAVIA LUCIA PACHECO BEZERRA 
OAB nº RO2093
RÉU: THAYLISE BERTONI RIBEIRO CPF nº DESCONHECIDO, 
RUA PAPOULAS 2715, - DE 2557/2558 A 2770/2771 SETOR 04 - 
76873-516 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Vistos.
1. À parte autora para no prazo de 15 dias, providenciar o 
recolhimento das custas, atentando-se que não será designada 
audiência de conciliação, devendo, portanto, a parte recolher as 
custas até o valor de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 
12, I e § 1º, da Lei Estadual 3896/2016, sob pena de indeferimento. 
2. Com o recolhimento das custas, cumpra-se como determinado. 
3. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 
procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova 
escrita, sem eficácia de título executivo, de modo que a ação 
monitória é pertinente (CPC, art. 700). 
4. Cite-se a parte ré dos termos da presente ação para, no prazo 
de 15 dias, efetuar o pagamento da dívida no valor de R$ 6.360,49, 
a entrega da coisa ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de 
não fazer (CPC, art. 701, caput). 

4.1. Conste, ainda, do mandado que, nesse mesmo prazo, a parte 
ré poderá oferecer embargos, e que, caso não haja o cumprimento 
da obrigação ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á, de 
pleno direito, o título executivo judicial, independente de qualquer 
formalidade. O prazo para embargar contar-se-á a partir da juntada 
do mandado aos autos, devendo a exequente ser intimada para 
apresentar os cálculos atualizados (CPC, 701, §2º c/c 702). 
5. Optando o réu pelo pagamento integral ou cumprimento integral 
da obrigação deverá efetuar também o pagamento de honorários 
advocatícios de 5% sobre o valor da causa, hipótese em que ficará 
isento do pagamento de custas processuais (art. 701, §1º, CPC). 
6. Caso a parte ré reconheça o débito, poderá, desde que 
comprove o depósito de 30% do valor da execução, inclusive 
custas e honorários, requerer o parcelamento do restante em até 
6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros 
de 1% ao mês (CPC, art. 916 c/c o art. 701, §5º, CPC), no prazo 
de 15 dias, contados da juntada do presente mandado aos autos, 
o que importará em renúncia ao direito de opor embargos (CPC, 
916, §6º). 
6.1 Em seguida, intime-se a parte autora para se manifestar sobre 
o preenchimento dos pressupostos contidos no item 3, ocasião 
em que poderá levantar os valores depositados, vindo os autos 
conclusos para decisão (CPC, 916, §1º). 
6.2 Enquanto não sobrevier decisão da proposta de parcelamento, 
o executado deverá depositar as parcelas vincendas (CPC, 916, 
§2º). 
6.3 Sendo deferido o parcelamento, os atos executivos serão 
suspensos.
7. Havendo oposição de embargos ou reconvenção, intime-se o 
autor para responder em 15 dias (art. 702, §5º, CPC). 
8. Decorrido o prazo e havendo inércia do réu, constituo de pleno 
direito o título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em 
mandado de execução (art. 701, §2º, CPC). 
8.1. Neste caso, a parte autora deverá apresentar cálculo atualizado 
do débito, acrescido dos honorários fixados inicialmente (5%). 
8.2. Após a vinda do cálculo, intime-se pessoalmente a parte ré 
para que, no prazo de 15 dias, cumpra a obrigação exigida na 
inicial, sob pena de multa de 10% e honorários, também de 10% 
(art. 523, §1º, CPC).
9. Decorrido o prazo, sem pagamento ou manifestação, intime-
se o exequente para apresentar novo demonstrativo discriminado 
e atualizado do crédito e indicar bens passíveis de penhora, nos 
termos do art. 523 c/c 524, do CPC. 
10. Após, realize-se pesquisa via convênios (BACENJUD/
RENAJUD), se for o caso, ou expeça-se mandado de penhora/
avaliação, penhorando-se tantos bens quantos bastem para 
garantia do Juízo, seguindo os atos de expropriação (art. 523, §3º, 
CPC).
“SIRVA O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/PRECATÓRIA 
DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO.”
Ariquemes/ 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor 
Institucional, CEP 76804-110, Ariquemes, - Processo: 7006524-
69.2018.8.22.0002
Classe Processual: Monitória
Assunto: Cheque, Nota Promissória, Promessa de Compra e Venda
Valor da Causa: R$ 152.097,53
AUTOR: CIRENE ALESSIO DE BARROS CPF nº 207.791.862-49, 
RAMAL LINHA C 65 4830, RUA MOGI DAS CRUZES CONDOMÍNIO 
SÃO PAULO - 76874-501 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: FERNANDO DA SILVA MAIA OAB nº 
RO452
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RÉUS: JONATHAN DA SILVA LOPES CPF nº 893.218.122-53, 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA 390, 
RUA MAJOR AMARANTE 390 CENTRO - 76801-911 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA, GABRIEL AMORIM LOPES CPF nº 
725.219.968-15, RUA F 3497 ALTO PARAÍSO - 76862-000 - ALTO 
PARAÍSO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS RÉUS: ELIEL SANTOS GONCALVES OAB nº 
RO6569
Vistos.
1.Ante a impossibilidade de realizar a audiência designada para 
dia 22/11, tendo em vista que estou respondendo também pela 
Comarca de Buritis/RO, voltem os autos conclusos para adequação 
de pauta e designação de nova data. 
2. Intime-se todos. 
Ariquemes, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito

Processo n.: 7007891-65.2017.8.22.0002.
Classe: INVENTÁRIO (39).
Assunto: [Inventário e Partilha].
REQUERENTE: ROMARIO DOS SANTOS CUNHA, ROBSON 
SANTOS DA CUNHA, IZABEL MARIA DE JESUS, GEIZIELI DA 
SILVA CUNHA
Advogados do(a) REQUERENTE: JULIANA MAIA RATTI - RO3280, 
JOSE ASSIS DOS SANTOS - RO2591
Advogados do(a) REQUERENTE: JULIANA MAIA RATTI - RO3280, 
JOSE ASSIS DOS SANTOS - RO2591
Advogados do(a) REQUERENTE: JULIANA MAIA RATTI - RO3280, 
JOSE ASSIS DOS SANTOS - RO2591
Advogado do(a) REQUERENTE: ALFREDO JOSE CASSEMIRO 
- RO5601
INVENTARIADO: EVARISTO ALVES DA CUNHA.
INTIMAÇÃO
Fica o INVENTARIANTE INTIMADO a manifestar-se quanto ao 
prosseguimento do feito, cumprindo as determinações constantes do 
despacho, sob pena de sua remoção do encargo de inventariante.
Ariquemes, 21 de novembro de 2019
VALMIR CORREIA
Diretor de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 
76804-110, Ariquemes, - Processo: 7016159-40.2019.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença 
Previdenciário
Valor da Causa: R$ 11.976,00
AUTOR: TIAGO VOLCHERS THOMES CPF nº 139.726.692-91, 
RUA FRANSCISCO GOMES 3784 CENTRO - 76862-000 - ALTO 
PARAÍSO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: JOSE CARLOS SABADINI JUNIOR OAB 
nº RO8698, DANIELLI VITORIA SABADINI OAB nº RO10128
RÉU: I. -. I. N. D. S. S., SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO RÉU: 
Vistos.
À parte autora para trazer aos autos o exaurimento do pedido, 
pela via administrativa, contemporâneo, considerando que o 
apresentado nos autos data de 2016 e neste decurso de prazo, 
pode ter ocorrido alterações no quadro de saúde do autor.
Ariquemes, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível 

Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 
76804-110, Ariquemes, - Processo: 7006352-64.2017.8.22.0002
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia 
Elétrica, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de 
Fazer / Não Fazer
AUTOR: ANDRE SILVA
ADVOGADO DO AUTOR: BELMIRO ROGERIO DUARTE 
BERMUDES NETO OAB nº RO589
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON 
ADVOGADO DO RÉU: ENERGISA RONDÔNIA, MARCIO MELO 
NOGUEIRA OAB nº RO2827, DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS 
OAB nº RO2013, ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO OAB nº 
RO635, GABRIELA DE LIMA TORRES OAB nº RO5714
Vistos.
Nos termos do artigo 523 do CPC, fica a parte executada intimada 
para pagar voluntariamente o débito de R$ 1.289,97, no prazo de 
15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de 10% (dez por cento) 
e honorários advocatícios, também em 10% (dez por cento) sobre 
o débito, ficando ainda sujeito a atos de expropriação (§3º do art. 
523 do CPC).
A intimação se dará na pessoa do advogado da parte executada, 
nos termos do artigo 513, §2º, I, do Código de Processo Civil.
Também, fica a parte executada desde já ciente de que, com o 
transcurso do prazo para pagamento voluntário, nos termos do 
artigo 525 do CPC (independentemente de penhora ou nova 
intimação), inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que, 
querendo, apresente impugnação ao cumprimento de sentença.
Não havendo impugnação, intime-se a parte exequente para 
atualizar o débito e requerer o que entender de direito, atentando 
para que, caso ocorra o pagamento parcial do débito, a multa 
e os honorários advocatícios estabelecidos incidirão sobre o 
remanescente da dívida.
Havendo o pagamento e a concordância da parte autora, expeça-
se alvará.
Ariquemes, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 
76804-110, Ariquemes, - Processo: 0012695-06.2014.8.22.0002
Classe Processual: Inventário
Assunto: Inventário e Partilha
Valor da Causa: R$ 78.854,41
REQUERENTES: MARISTELA GONCALVES DE MATTOS CPF nº 
528.102.322-53, SEM ENDEREÇO, ELEILMA OLIVEIRA SANTOS 
CPF nº 919.577.452-15, GALO DA SERRA 1606, CP 12 SETOR 
01 - 76864-000 - CUJUBIM - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: CORINA FERNANDES 
PEREIRA OAB nº RO2074, EVELISE ELY DA SILVA OAB nº 
RO4022, GISLENE TREVIZAN OAB nº RO7032, VANYA HELENA 
FERREIRA BRASIL TOMAZ DOS SANTOS OAB nº RO105225
RÉU: VANILDO CHAGAS HADMANN. ESPÓLIO CPF nº 
DESCONHECIDO, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO RÉU: 
Vistos.
Intime-se a inventariante para que nos termos do 636 do CPC 
apresente as últimas declarações. Em seguida, intime-se os demais 
herdeiros para que manifestação (art. 637 do CPC).
Ariquemes, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível 
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Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 
76804-110, Ariquemes, - Processo: 7002731-59.2017.8.22.0002
Classe Processual: Cumprimento de sentença
Assunto: Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Direito 
de Imagem, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, 
Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por 
Dano Material, Acidente de Trânsito
Valor da Causa: R$ 85.684,26
EXEQUENTE: JOAO PACHECO CPF nº 685.420.629-49, RUA 
MINAS GERAIS 3835, - DE 3785/3786 A 3922/3923 SETOR 05 - 
76870-616 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: CORINA FERNANDES PEREIRA 
OAB nº RO2074
EXECUTADO: MUNICIPIO DE ALTO PARAISO CNPJ nº 
63.762.025/0001-42, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO
Vistos.
As partes para dizerem quanto aos cálculos apresentados pela 
contadoria.
Ariquemes, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76804-110, Ariquemes, - 4ª VARA CÍVEL
Processo n.: 7015929-95.2019.8.22.0002
Classe: Monitória
Assunto: Cheque
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 
DO VALE DO JAMARI - SICOOB VALE DO JAMARI, AV AYRTON 
SENNA 1109, SICOOB SETOR 01 - 76880-000 - BURITIS - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS RÉUS: 
RÉUS: QUEZIA VALENTIM SOARES, RUA PORTO ALEGRE 
N 2097, . SETOR 03 - 76870-288 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, 
JUAREZ ALEIXO DE BARROS JUNIOR, LINHA C 90, LT 83, GB 
12 S/N ZONA RURAL - 76863-000 - RIO CRESPO - RONDÔNIA
Vistos.
1. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 
procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova 
escrita, sem eficácia de título executivo, de modo que a ação 
monitória é pertinente (CPC, art. 700). 
2. Cite-se a parte ré dos termos da presente ação para, no prazo 
de 15 dias, efetuar o pagamento da dívida no valor de R$ 6.295,58, 
a entrega da coisa ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de 
não fazer (CPC, art. 701, caput). 
2.1. Conste, ainda, do mandado que, nesse mesmo prazo, a parte 
ré poderá oferecer embargos, e que, caso não haja o cumprimento 
da obrigação ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á, de 
pleno direito, o título executivo judicial, independente de qualquer 
formalidade. O prazo para embargar contar-se-á a partir da juntada 
do mandado aos autos, devendo a exequente ser intimada para 
apresentar os cálculos atualizados (CPC, 701, §2º c/c 702). 
3. Optando o réu pelo pagamento integral ou cumprimento integral 
da obrigação deverá efetuar também o pagamento de honorários 
advocatícios de 5% sobre o valor da causa, hipótese em que ficará 
isento do pagamento de custas processuais (art. 701, §1º, CPC). 
4. Caso a parte ré reconheça o débito, poderá, desde que 
comprove o depósito de 30% do valor da execução, inclusive 
custas e honorários, requerer o parcelamento do restante em até 
6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros 
de 1% ao mês (CPC, art. 916 c/c o art. 701, §5º, CPC), no prazo 
de 15 dias, contados da juntada do presente mandado aos autos, 
o que importará em renúncia ao direito de opor embargos (CPC, 
916, §6º). 

4.1 Em seguida, intime-se a parte autora para se manifestar sobre 
o preenchimento dos pressupostos contidos no item 3, ocasião 
em que poderá levantar os valores depositados, vindo os autos 
conclusos para decisão (CPC, 916, §1º). 
4.2 Enquanto não sobrevier decisão da proposta de parcelamento, 
o executado deverá depositar as parcelas vincendas (CPC, 916, 
§2º). 
4.3 Sendo deferido o parcelamento, os atos executivos serão 
suspensos.
5. Havendo oposição de embargos ou reconvenção, intime-se o 
autor para responder em 15 dias (art. 702, §5º, CPC). 
6. Decorrido o prazo e havendo inércia do réu, constituo de pleno 
direito o título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em 
mandado de execução (art. 701, §2º, CPC). 
6.1. Neste caso, a parte autora deverá apresentar cálculo atualizado 
do débito, acrescido dos honorários fixados inicialmente (5%). 
6.2. Após a vinda do cálculo, intime-se pessoalmente a parte ré 
para que, no prazo de 15 dias, cumpra a obrigação exigida na 
inicial, sob pena de multa de 10% e honorários, também de 10% 
(art. 523, §1º, CPC).
7. Decorrido o prazo, sem pagamento ou manifestação, intime-
se o exequente para apresentar novo demonstrativo discriminado 
e atualizado do crédito e indicar bens passíveis de penhora, nos 
termos do art. 523 c/c 524, do CPC. 
8. Após, realize-se pesquisa via convênios (BACENJUD/
RENAJUD), se for o caso, ou expeça-se mandado de penhora/
avaliação, penhorando-se tantos bens quantos bastem para 
garantia do Juízo, seguindo os atos de expropriação (art. 523, §3º, 
CPC).
SIRVA O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/PRECATÓRIA 
DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO.
Ariquemes quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:53 .
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor 
Institucional, CEP 76804-110, Ariquemes, - Processo: 7002215-
68.2019.8.22.0002
Classe Processual: Procedimento Comum Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano 
Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer
Valor da Causa: R$ 15.157,65
AUTOR: ANTONIO MARCOS ROSA DE SOUZA CPF nº 
704.745.162-53, RUA ESPIRITO SANTO 3637, - DE 3636/3637 A 
3763/3764 SETOR 05 - 76870-682 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: BRUNO ALVES DA SILVA CANDIDO 
OAB nº RO5825, SERGIO MARCONDES DA SILVA OAB nº 
RO9976
RÉU: EDVAN CARDOSO REIS CPF nº DESCONHECIDO, 
AVENIDA DOS DIAMANTES 2194, - DE 2011 A 2115 - LADO 
ÍMPAR PARQUE DAS GEMAS - 76875-801 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: AMAURI LUIZ DE SOUZA OAB nº RO1301
Vistos.
1.Ante a impossibilidade de realizar a audiência designada para 
dia 26/11, tendo em vista que estou respondendo também pela 
Comarca de Buritis/RO, voltem os autos conclusos para adequação 
de pauta e designação de nova data. 
2. Intime-se todos. 
Ariquemes, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível 
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2365, Bairro Setor Institucional, CEP 
76804-110, Ariquemes, - Processo: 7016193-15.2019.8.22.0002
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Classe Processual: Separação Litigiosa
Assunto: Dissolução
Valor da Causa: R$ 1.000,00
AUTOR: F. A. C. D. S. CPF nº 704.850.222-30, RUA CURIO 
1184, CASA JARDIM DAS FLORES - 76876-444 - ARIQUEMES 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ADEMAR SILVEIRA DE OLIVEIRA OAB 
nº RO503
REQUERIDA: FRANCISCA LOPES DA SILVA.
ADVOGADO DO RÉU: 
Vistos.
1-Defiro a gratuidade processual. Tramitará em segredo de justiça. 
Retifique-se o polo passivo. 
2- Desnecessária designação de audiência conciliação uma vez 
que a parte requerida encontra-se em lugar incerto e não sabido.
3- Cite-se a parte requerida, por edital.
4. Caso não seja apresentada resposta à pretensão, desde já 
nomeio curador ao réu citado por edital, um dos representantes da 
DPE local, sob a fé de seu grau, que deverá ser intimado a oferecer 
a resposta.
5.Dispensada a manifestação do Ministério Público, considerando 
os termos do art. 178, II, do CPC.
Ariquemes, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito

JUÍZO DE DIREITO DA - 4ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/
RO
Sugestões ou reclamações, façam-nas pessoalmente ao juiz ou 
contate-nos via internet, endereço eletrônico
Juiz de Direito: Adip Chaim Elias Homsi Neto
Diretora do Cartório: Ivanilda Maria dos Santos
aqs4civel@tjro.jus.br.
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 20 dias
CITAÇÃO DE: HIGI PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI, Pessoa 
jurídica de direito privado devidamente cadastrada no CNPJ 
número 21.697.837/0001-01, estando atualmente em lugar incerto 
e não sabido. 
FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida acima mencionada, 
para em Juízo, efetuar o pagamento no valor de R$ 16.744,05 
(dezesseis mil e setecentos e quarenta e quatro reais e cinco 
centavos), mais acréscimos legais, no prazo de 15 (quinze) dias.
Nesse mesmo prazo a parte ré poderá oferecer embargos, e que, 
caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de 
embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, 
independente de qualquer formalidade, bem como, reconhecendo-
se o débito, poderá, desde que comprove o depósito de 30% 
do valor da execução, inclusive custas e honorários, requerer o 
parcelamento do restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas 
de correção monetária e de juros de 1% ao mês. 
ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 
aceitos, como sendo verdadeiros, os fatos articulados pela parte 
autora, bem como, ser-lhe-á nomeado curador especial.
Obs. O requerido conta com prazo de 20 (vinte) dias do Edital e o 
prazo para embargos de 15 (quinze) dias será contado a partir do 
término do prazo retro indicado.
Processo : 7011487-86.2019.8.22.0002
Classe : MONITÓRIA (40)
Assunto : [Cheque].
Requerente : ARIQUEMES COMERCIO DE PISCINAS LTDA - 
EPP.
Advogado(s) do reclamante: RENATO AUGUSTO PLATZ 
GUIMARAES JUNIOR, DIEGO FERNANDO MOLLERO 
BRUSTOLON.
Requerido : HIGI PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME.
Ariquemes-RO, 24 de outubro de 2019.
IVANILDA MARIA DOS SANTOS
Diretora do Cartório
(Artigo 62 da DGJ)

TAXA DE PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL NO DIÁRIO OFICIAL DA 
JUSTIÇA: R$: 39,50 (trinta e nove reais e cinquenta centavos) - 
taxa calculada por caractere (R$: 0,02001 - Validade 31/08/2020), 
conforme estabelece o Art. 22, inciso I, letra “a” e “b”, da Instrução 
Presidencial Nº 001/2012 - PR, publicada no DJE nº 031 de 
15/02/2012.

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, 
Ariquemes - RO - CEP: 76804-110, (69) 35352493, 
Processo n.: 7006485-38.2019.8.22.0002.
Classe: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112).
Assunto: [Alimentos].
EXEQUENTE: RENATO MATHEUS ARAUJO COSTA, REBECA 
ARAUJO COSTA, GLENDA ALESSANDRA COSTA LIMA
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARCOS RODRIGUES 
CASSETARI JUNIOR - RO1880, DENILSON SIGOLI JUNIOR - 
RO6633, ALINE ANGELA DUARTE - RO2095
EXECUTADO: RICARDO ARAÚJO DE SOUZA.
INTIMAÇÃO
Intimação dos exequentes acerca da manifestação do executado.
Ariquemes, 21 de novembro de 2019
IVANILDA MARIA DOS SANTOS
Diretor de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, 
Ariquemes - RO - CEP: 76804-110, (69) 35352493, 
Processo n.: 7015198-02.2019.8.22.0002.
Classe: MONITÓRIA (40).
Assunto: [Inadimplemento].
AUTOR: RENASCER - COMERCIO DE MATERIAIS PARA 
CONSTRUCAO LTDA
Advogado do(a) AUTOR: JUCYARA ZIMMER - RO5888
RÉU: A. P. DINIZ - ME.
INTIMAÇÃO
Fica o autor intimado do retorno negativo da carta de citação 
enviada.
Ariquemes, 22 de novembro de 2019
IVANILDA MARIA DOS SANTOS
Diretor de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, 
Ariquemes - RO - CEP: 76804-110, (69) 35352493, 
Processo n.: 7010985-50.2019.8.22.0002.
Classe: EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37).
Assunto: [Intervenção de Terceiros].
EMBARGANTE: MARIA CRISTINA DE PAULA
Advogados do(a) EMBARGANTE: SANDRO VALERIO SANTOS 
- RO9137, CARLOS ERNESTO JOAQUIM SANTOS JUNIOR - 
RO9562
EMBARGADO: LIRIO DE SOUZA e outros.
Advogado do(a) EMBARGADO: SERGIO MARCONDES DA SILVA 
- RO9976
INTIMAÇÃO
Fica A PARTE AUTORA intimada a dar prosseguimento ao feito, 
com observação ao AR DEVOLVIDO - TOCANTE AO AUTO 
POSTO IRMÃOS BATISTA LTDA, NO PRAZO DE 05 DIAS.
Ariquemes, 22 de novembro de 2019
MEIRE NUNES DE ALENCAR ADRIANO
Técnico Judiciário
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível 
Avenida Tancredo Neves, nº 2606, Bairro Setor Institucional, 
CEP 76804-110, Ariquemes, - de 2084 a 2700 - lado 
par Processo: 7008854-05.2019.8.22.0002 
Classe: Divórcio Litigioso 
Assunto: Dissolução 
REQUERENTE: IZABEL FERREIRA DANTAS 
ADVOGADO DO REQUERENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA 
REQUERIDO: NILTON CARDOSO DA SILVA 
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
Vistos e examinados.
IZABEL DANTAS DA SILVA, qualificada nos autos, ingressou 
com o presente pedido de divórcio litigioso em face de NILTON 
CARDOSO DA SILVA . Alega que se casaram em 15/6/1975, 
sob regime de comunhão parcial de bens; tiveram um filho, que 
já completou a maioridade civil. Não adquiriram bens. Pede a 
decretação do divórcio. A inicial foi instruída com documentos.
O réu foi citado pessoalmente e não contestou o pedido. 
É o breve relatório, passo a decidir.
A lide comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 335, I 
do Código de Processo Civil, eis que a matéria embora de direito e 
fato não necessita de produção de prova oral.
O réu foi citado pessoalmente, mas não apresentou contestação.
Verifico que o requerimento satisfaz as exigências do art. 226, § 6º, 
da Constituição da República, alterado pela E.C. 66/2010.
Não adquiriram bens durante a união. 
Ante o exposto e por tudo o mais que consta dos autos, com 
fundamento no artigo 226, § 6º, da Constituição da República, 
alterado pela E.C. 66/2010, e artigo 487, I, do CPC, julgo procedente 
o pedido de divórcio entre IZABEL DANTAS DA SILVA e NILTON 
CARDOSO DA SILVA , dissolvendo o vínculo matrimonial e 
declarando cessado o regime matrimonial de bens. 
A requerente voltará a usar o nome de solteira. 
Deixo de condenar em custas e honorários de advogado, ante a 
gratuidade da justiça.
P. R. I. C., e, após o trânsito em julgado, expeça-se os mandados 
necessários e arquive-se. 
SIRVA O PRESENTE DE OFÍCIO/MANDADO PARA AVERBAÇÃO 
do divórcio no Cartório de Registro Civil onde se realizou a 
solenidade de matrimônio, conforme certidão de casamento anexa 
ao feito, sem ônus à autora considerando que a parte é beneficiária 
da gratuidade do ato notarial ou registral, nos termos do Art. 98, § 
1º, inciso IX, do CPC. 
Ariquemes, 19 de novembro de 2019 .
José de Oliveira Barros Filho 
Juiz (a) de Direito
Avenida Tancredo Neves, nº 2606, Bairro Setor Institucional, CEP 
76804-110, Ariquemes, - de 2084 a 2700 - lado par

COMARCA DE  CACOAL

1ª VARA CRIMINAL  

1º Cartório Criminal

Proc.: 0008939-37.2015.8.22.0007
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministerio Publico do Estado de Rondonia
Advogado:Promotor de Justiça (2020202020 2020202020)
Denunciado:Sival Lima da Rosa, Diego Andrade da Luz, Victor 
Hugo Ubiali

Advogado:José Silva da Costa ( 6945), Allan Almeida Costa ( ), 
José Silva da Costa ( 6945), Allan Almeida Costa ( ), José Silva da 
Costa ( 6945), Allan Almeida Costa ( )
Despacho:
Vistos.Designo audiência de instrução e julgamento para 28/01/2020, 
às 08 horas.Ordeno a intimação do(s) acusado(s), defensor(es), 
e MP, assim como das testemunhas arroladas, expedindo-se as 
precatórias se necessário for.Saliento que salvante as exceções 
previstas em lei, as alegações finais em audiência serão oraisVALE 
CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO DOS 
RÉUS: 01) SIVAL LIMA DA ROSA, residente na Rua Mato Grosso, 
5266, Centro Minsitro Andreazza; 02) VICTOR HUGOI UBIALI 
CARVLAHO, residente na rua Espirito Santo, 5015, Centro , 
Ministro Andreazza e; 03) DIEGO ANDRADE DA LUZ, residente 
na rua Marechal Floriano Peixoto, 2200, Jardim Clodoaldo, Cacoal 
/ RO.VALE TAMBÉM CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO 
DE INTIMAÇÃO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS ( endereços 
constantes na certidão anexo):1) NICOLE BRAZ FRANCO;2)
ROSIANE UBIALI CAARVALHO;3)BEATRIZ MACHADO DA 
COSTA;4)RAFAEL SCHULTZ ALMEIDA;5) FERNANDA DOS 
SANTOS e ;6) MARTA NUNES SATURNINOVALE IGUALMENTE 
COMO OFÍCIO DE REQUISIÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES 
LOTADOS NO 4º BPM DE CACOAL:1) VIVIANE APARECIDA;2) 
DIEGO SPAGNOL3) CLAUDIONIR DE ABREU JUNIORCacoal-
RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019.Carlos Roberto Rosa 
Burck Juiz de Direito

Proc.: 0001092-42.2019.8.22.0007
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público
Advogado:Promotor de Justiça (2020202020 2020202020)
Denunciado:Gean de Paula de Jesus
Advogado:Advogado Não Informado ( )
Decisão:
Vistos.Não é caso de absolvição sumária, pois inexiste manifesta 
causa excludente da ilicitude do fato, ou da culpabilidade. A 
resposta à acusação não conseguiu assentar, pelo menos em 
juízo perfunctório, que o fato narrado evidentemente não constituiu 
crime. De outro lado, não restou extinta a punibilidade do agente.
Por conseguinte, designo audiência de instrução e julgamento para 
11/02/2020, às 10h30min.Ordeno a intimação do(s) acusado(s), 
defensor(es), e MP, assim como das testemunhas arroladas, 
expedindo-se as precatórias se necessário for.Saliento que salvante 
as exceções previstas em lei, as alegações finais em audiência 
serão oraisVALE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO DE 
INTIMAÇÃO DO RÉU: GEAN DE PAULA DE JESUS, residente 
na rua Graça Aranha, 1071, bairro Vista Alegre, nesta cidade.
VALE TAMBÉM CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO DE 
INTIMAÇÃO DA VÍTIMA ( endereço constante na certidão anexa):1) 
JEICY KELLE DE LIMA RODRIGUESVALE IGUALMENTE COMO 
OFÍCIO DE REQUISIÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES LOTADOS 
NO 4º BPM DE CACOAL:1) EMERSON FLORÊNCIO DE SOUZA2) 
JEAN MARCEL NOGUEIRA Cacoal-RO, quinta-feira, 21 de 
novembro de 2019.Carlos Roberto Rosa Burck Juiz de Direito

Proc.: 0000746-91.2019.8.22.0007
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Preso)
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRAZO: 60 DIAS
RÉU: BRUNO HENRIQUE DA SILVA, brasileiro, nascido aos 
06/01/1986, natural de Recife/PE, filho de Valmir Henrique da Silva 
e Valdineide Maria da Silva
ADVOGADO: Defensoria Pública
FINALIDADE: Intimar o réu acima mencionado para ciência da 
Sentença publicada aos 09 de outubro de 2019, parte a seguir 
transcrita: “...POSTO ISTO, rejeito a preliminar de nulidade dos 
reconhecimentos levados e efeito pelas vítimas e, no mérito, julgo 
procedente, em parte, a pretensão acusatória estatal deduzida na 
denúncia formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=00720150093890&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=00720190011169&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=00720190007617&strComarca=1&ckb_baixados=null
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DE RONDÔNIA para condenar o acusado BRUNO HENRIQUE 
DA SILVA, já qualificado, por infração à norma contida no artigo 
157, caput (por duas vezes), combinado com o art. 71, parágrafo 
único, ambos do CP. Passo a dosar-lhe a pena. A culpabilidade 
é alta. Plenamente imputável, o réu tinha pleno conhecimento da 
ilicitude de sua ação, logo exigia-se conduta diversa, presente 
assim os elementos integralizadores da culpabilidade, pressuposto 
da punibilidade. Não registra antecedente criminal. Personalidade 
normal. Não existem nos autos elementos que possa detalhar 
a conduta social. Os motivos e as circunstâncias são normais 
ao tipo penal. As consequências foram as usuais ao tipo penal 
transgredido. Desta forma, atento ao que dispõe o art. 59, CP, para 
melhor reprovabilidade do delito, fixo a pena base no mínimo legal, 
ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão por cada um dos dois 
crimes de roubo. Não há circunstância atenuante ou agravante. 
Não existe causa de diminuição de pena. Contudo, como esgrimido 
na fundamentação, sopesando que os crimes foram cometidos em 
sequência, isto é, com análogas condições de tempo, lugar, maneira 
de execução, nos termos do caput do art. 71 deve o segundo roubo 
ser havido como continuação do primeiro. Logo, como os crimes 
são dolosos e contra vítimas diferentes, cometidos com grave 
ameaça à pessoa, aplico uma única das duas reprimendas de 04 
(quatro) anos de reclusão, aludidas na primeira fase da dosimetria, 
mas aumento-a em metade, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão, 
o que redunda em uma pena privativa de liberdade defintiva de 06 
(seis) anos de reclusão.
O regime para início do cumprimento da pena privativa de 
liberdade será o semiaberto, conforme art. 33, § 2º, letra “b”, do 
Código Penal. Condeno o acusado ao pagamento de multa de 
20 (vinte) dias-multa, em valor unitário de R$ 32,26, a saber, um 
trigésimo do salário mínimo vigente (R$ 998,00), o que deriva 
em uma multa líquida de R$ 645,20. Comino ainda o acusado 
ao pagamento das custas no valor de R$ 527,85, mas, ante sua 
notória hipossuficiência, suspendo a exigibilidade do pagamento 
pelo prazo e condições da Lei nº 1.060/50.Não concedo ao 
acusado o direito de apelar em liberdade, porque, nos termos da 
fundamentação da sentença, permanecem latentes os motivos 
ensejadores da prisão preventiva. Embora tenha sido estabelecido 
o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, em 
paralelo ao presente feito o acusado respondia o processo nº 
0000435-03.2019.822.0007, em que, segundo consta, restou 
condenado à reprimenda de 4 (quatro) anos em regime aberto. 
Os crimes pelos quais ora condenado ocorreram quando fugiu 
do presídio enquanto preso preventivamente no processo que 
anteriormente tramitava. Posteriormente, beneficiando-se com a 
sentença condenatória no outro feito que estabelecera o regime 
aberto, efetuou-se sua baixa pelo Cartório e SEJUS, sem atenção 
à prisão preventiva estabelecida nestes autos. Tendo o réu se 
evadido, deve ser expedido novo mandado de prisão, cadastrando-
se no BNMP. Em razão do acima exposto o cálculo da detração há 
de ser feito pelo juízo da execução com base na unificação...”.

Proc.: 0001152-49.2018.8.22.0007
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público
Denunciado:Luiz Caetano de Azevedo Filho
Advogado:Mariana Ferreira Santos Lenci (OAB/RO 6489), Itamar 
Neris da Silva (OAB/RO 3776), Marcelo Machado dos Santos 
(OAB/RO 5115), Thamirys de Fátima Andrade de Souza (OAB/RO 
5752)
Alegações finais Partes:
Ficam as partes, por via de seus Advogados, intimadas a 
apresentarem alegações finais por memorias no prazo sucessivo de 
05 dias, conforme determinação de fls. 75 em audiência realizada 
no dia 14/06/2019.

Proc.: 0013968-05.2014.8.22.0007
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministerio Publico do Estado de Rondonia
Denunciado:Romilton Dias Ferreira

Advogado:Tony Pablo de Castro Chaves (RO 2147)
Alegações finais Partes:
Ficam as partes, por via de seus Advogados, intimadas a 
apresentarem alegações finais por memorias no prazo sucessivo 
de 05 dias, conforme determinação de fls 160 em audiência 
realizada no dia 12 de agosto de 2019.

Proc.: 0007321-96.2011.8.22.0007
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público
Advogado:Promotor de Justiça (2020202020 2020202020)
Denunciado:Silvio Pinto Caldeira Junior
Advogado:Graziane Maksuelen Musquim (RO 7771)
Despacho:
Vistos.Para readequação da pauta redesigno a audiência para 
30/01/2020, às 09h45min.Intime-e o acusado e a testemunha.
Intimem-se o MP. Fica a defesa constituída intimada com a 
publicação deste no DJ..Cacoal-RO, sexta-feira, 22 de novembro 
de 2019.Carlos Roberto Rosa Burck Juiz de Direito

Proc.: 1002931-56.2017.8.22.0007
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público
Advogado:Promotor de Justiça (2020202020 2020202020)
Denunciado:Dian Carlos Bechi
Decisão:
Vistos.Não é caso de absolvição sumária, pois inexiste manifesta 
causa excludente da ilicitude do fato, ou da culpabilidade. A 
resposta à acusação não conseguiu assentar, pelo menos em 
juízo perfunctório, que o fato narrado evidentemente não constituiu 
crime. De outro lado, não restou extinta a punibilidade do agente.
Por conseguinte, designo audiência de proposta de suspensão 
condicional do processo para 30/01/2020, às 08 horas.Ordeno 
a intimação do(s) acusado(s), defensor(es), e MP, assim como 
das testemunhas arroladas, expedindo-se as precatórias se 
necessário for.Saliento que salvante as exceções previstas em lei, 
as alegações finais em audiência serão orais.Cacoal-RO, sexta-
feira, 22 de novembro de 2019.Carlos Roberto Rosa Burck Juiz de 
Direito

Proc.: 1001378-71.2017.8.22.0007
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor: Ministério Público
Denunciado: Walney Marcos Spada
Advogado:João Francisco Pinheiro Oliveira (OAB/RO 1512).
Alegações finais Partes:
Ficam as partes, por via de seus Advogados, intimadas a 
apresentarem alegações finais por memorias no prazo sucessivo 
de 05 dias, conforme determinação de fls 109 em audiência 
realizada no dia 02 de julho de 2019.

Proc.: 0001948-40.2018.8.22.0007
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público
Denunciado:Lorecir Pereira
Advogado:Juvenilço Iriberto Decarli Junior (RO 1193)
Alegações finais Partes:
Ficam as partes, por via de seus Advogados, intimadas a 
apresentarem alegações finais por memorias no prazo sucessivo 
de 05 dias, conforme determinação de fls 121 em audiência 
realizada no dia 03 de maio de 2019.

Proc.: 0001007-90.2018.8.22.0007
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público
Denunciado:Osmar de Oliveira Laigner
Advogado:Defensoria Pública ( )
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=00720180011905&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=00720140144653&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=00720110083338&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=00720170028945&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=00720170012577&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=00720180020190&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=00720180010437&strComarca=1&ckb_baixados=null
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PRAZO: 60 DIAS
RÉU: OSMAR DE OLIVEIRA LAIGNER, brasileiro, nascido 
aos 03/04/1987, natural de Ouro Preto do Oeste/RO, filho de 
Agmar Medeiros Laigner e Conceição de Oliveira Laigner.
ADVOGADO: Defensoria Pública
FINALIDADE: Intimar o réu acima mencionado para ciência 
da Sentença publicada aos 28 de maio de 2019, parte a 
seguir transcrita: “...POSTO ISTO, julgo parcialmente 
procedente a pretensão deduzida na denúncia para o fim 
de CONDENAR o réu OSMAR DE OLIVEIRA LAIGNER, 
qualificado nos autos, por infração à norma do art. 129, 
§ 9° do Código Penal c/c a Lei 11.343/06 e ABSOLVÊ-LO 
da imputação quanto à norma do art. 147 do CP. Passo 
a dosar-lhe a pena. Analisando as circunstâncias do art. 
59 do Código Penal, verifico que o réu agiu com grau de 
culpabilidade inerente ao crime praticado, não registra 
antecedentes. Não há elementos concretos para avaliar sua 
personalidade. Quanto à conduta social, as testemunhas 
de defesa indicam ser favoráveis. Os motivos do crime, 
segundo restou apurado, são injustificáveis, mas próprios 
ao tipo penal. As circunstâncias são comuns ao delito. Não 
há consequências a serem valoradas que não as próprias 
ao tipo penal. A vitima em nada contribuiu para a eclosão 
dos eventos. Assim, analisando as circunstâncias judiciais, 
fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em (03) três 
meses de detenção, a qual torno definitiva ante a ausência 
de outras causas modificadoras da pena. Nos termos do 
art. 33 do CP, fixo o regime aberto como regime inicial do 
cumprimento de pena. O réu não faz jus à substituição da 
pena privativa de liberdade pela restritiva de direito pois o 
crime foi praticado com violência. Todavia, cabível conceder 
ao réu a suspensão condicional da pena, nos termos do 
art. 77 do Código Penal, mediante as condições de: (a) 
submeter-se à limitação de fim de semana consistente 
na obrigação de se recolher em casa depois das 22h; e 
(b) comparecer bimestralmente em juízo para informar e 
justificar suas atividades. O réu respondeu solto ao processo 
sendo sua pena substituída por penas restritivas de direito, 
de modo que faculto ao réu o direito de recorrer em 
liberdade. Isento-o ao pagamento das custas processuais, 
pois foi defendido pela Defensoria Pública. Transitada em 
julgado: a) expeça-se guia de execução remetendo ao juízo 
competente para fiscalizar o cumprimento da pena; b) lance-
se o nome do réu no livro do rol dos culpados; c) efetuem-
se as comunicações e anotações necessárias. Suspendo os 
direitos políticos do réu condenado, com amparo no artigo 
15, inciso III, da Constituição Federal...”.

Proc.: 0001877-04.2019.8.22.0007
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público
Denunciado:Anderson Junior Nunes Zarate
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 15 DIAS
RÉU: ANDERSON JUNIOR NUNES ZARATE brasileiro, 
nascido em 04/04/1992, natural de Pedra Preta/MT, filho 
de João Ramão Chaves Zarate e Neusa Aparecida Nunes 
Zarate, atualmente em lugar incerto ou não sabido.
Finalidade: CITAR o réu acima qualificado, dos termos 
da Ação Penal em epígrafe, para no prazo de 10 dias, 
responder à acusação por escrito. Na resposta inicial, 
o acusado poderá aguir preliminares e alegar tudo o 
que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 
justificações, especificar as provas que pretende produzir 
e, arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 
intimação, quando necessário. Havendo exceção serão 
processadas em apartado, nos termos do art. 95 a 113, 
CPP (art. 396-A, § 1º, CPP). No caso de citação por edital, 

aplicar-se-á o disposto na Lei 9.271/96, que alterou o art. 
366, CPP - suspensão do processo e prazo prescricional, 
com possibilidade de se decretar a prisão preventiva. Nessa 
hipótese, o prazo para a Defesa só fluirá com a localização 
do réu ou constituição de advogado (art. 396-A, parágrafo 
único, CPP, c.c. 394 § 5º).
DENÚNCIA/ACUSAÇÃO: No dia 28/07/2019, por volta 
das 00h, na Avenida Afonso Pena, n. 3206, Bairro 
Princesa Isabel, neste município e comarca, o denunciado 
ANDERSON JÚNIOR NUNES ZARATE portou/deteve/
transportou 1 (uma) arma de fogo do tipo revolver, calibre 
38 e 5 (cinco) munições ogivais intactas, calibre 38, aptas 
a efetuar disparos, sem autorização ou em desacordo 
com determinação legal ou regulamentar. Segundo consta 
nos autos, policiais militares receberam informações 
de que integrantes de uma facção criminosa estariam 
se locomovendo em Jm veiculo modelo Renault KWID, 
solicitado por meio de aplicativo de mobiiidade urbana. Em 
razão disso, diligenciaram e lograram êxito em local zar 
o referido veiculo, o qual continha 05 (cinco) passageiros: 
Daniel Jadson Conceição Silva, Henrique dos Santos 
Souza, Pedro Henrique Ribeiro de Oliveira, Rodrigo da Silva 
Furlan e Anderson Júnior Nunes Zarate, ora denunciado. 
Durante a abordagem, fora realizada revista pessoal nos 
indMduos, bem como busca no interior do automóvel, no 
qual foi localizada 01 (uma) arma de fogo, do tipo revólver, 
calibre .38, municiada de 5 (cinco) projéteis ogivais intactos. 
Perante a Autoridade Policial, Anderson confessou a 
propriedade da arma de fogo e suas respectivas munições, 
acrescentando que o adquiriu pela quantia de R$ 1.800,00 
(mil e oitocentos reais), enquanto os demais integrantes 
informaram o desconhecimento quanto à presença do 
artefato no veiculo. Auto de Apresentação e Apreensão 
— fl. 16. Laudo de Eficiência — fls. 60/63. Assim agindo, 
ANDERSON JUNIOR NUNES ZARATE está incurso no art. 
14 da Lei n° 10.826/03. Ante o exposto, o Ministério Público 
requer o recebimento da denúncia, ordenando-se a citação 
pessoal do acusado e posterior intimação para oferecer 
resposta à acusação, prosseguindo até final condenação, 
nos termos legais. 

Proc.: 1002938-48.2017.8.22.0007
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministerio Publico do Estado de Rondonia
Advogado:Promotor de Justiça (2020202020 2020202020)
Infrator:Hiorram Ferreira Borges
Advogado:José Silva da Costa ( 6945), Allan Almeida Costa 
( )
Despacho:
Vistos.Para prosseguimento da instrução designo audiência 
para 18/0/2020, às 10 horas.Intimem-se o acusado e as 
testemunhas.Intime-se o MP. Fica a defesa constituída 
intimada com a publicação deste no DJ.Cacoal-RO, sexta-
feira, 22 de novembro de 2019.Carlos Roberto Rosa Burck 
Juiz de Direito

Proc.: 0002609-82.2019.8.22.0007
Ação:Carta Precatória (Criminal)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Réu:Lenilton dos Santos Schneider
Advogado:Gilvane Veloso Marinho (OAB/RO 2139)
Despacho:
Vistos.Para readequação da pauta redesigno a audiência 
para 30/01/2020, às 09 horas.Intime-e o réu.Intime-se o 
MP. Fica a defesa constiuída intimada com a publicação 
deste no DJ.Cacoal-RO, sexta-feira, 22 de novembro de 
2019.Carlos Roberto Rosa Burck Juiz de Direito

http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=00720190019267&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=00720170029011&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=00720190026794&strComarca=1&ckb_baixados=null
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1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL  

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - Juizado Especial 
Avenida Porto Velho, nº 2728, Bairro Centro, CEP 76963-860, 
Cacoal, - de 2668 a 2938 - lado par PROCESSO: 7011660-
95.2019.8.22.0007
REQUERENTE: DIONES FREDERICO KIPER, LH 21 lote 41 D-1 
ÁREA RURAL DE CACOAL - 76968-899 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: DOUGLAS TOSTA FEITOSA 
OAB nº RO8514
REQUERIDOS: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON , AV. SÃO PAULO COM ANTONIO DE PAULA NUNES 
2355, - DE 1275/1276 A 1728/1729 CENTRO - 76963-784 - 
CACOAL - RONDÔNIA, ENERGISA S/A, RUA ANTÔNIO DE 
PAULA NUNES COM AV. SÃO PAULO 2355, - DE 1275/1276 A 
1728/1729 CENTRO - 76963-784 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: ENERGISA RONDÔNIA
DESPACHOVistos
Intime-se a parte requerente para emendar a petição inicial a fim de 
juntar aos autos:a) Anotação de Responsabilidade Técnica - ART. 
Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição 
inicial e extinção (CPC 321).
Agende-se decurso de prazo para verificação e retornem os autos 
conclusos.
Cacoal, 21/11/2019
Juíza de Direito - Anita magdelaine Perez Belem

Cacoal - Juizado Especial 7005443-36.2019.8.22.0007
EXEQUENTE: ROBERTO DOS SANTOS DA ROCHA, RUA 
BENEDITO BRIGE travessa 21 CENTRO - 76969-000 - RIOZINHO 
(CACOAL) - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: LUIS FERREIRA CAVALCANTE 
OAB nº RO2790
EXECUTADO: JOAQUIM NUNES DA SILVA, RUA 24 Lote 119, 
- DE 2270 A 2562 - LADO PAR COLINA PARK - 76963-864 - 
CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: ADEMAR ROQUE LORENZON 
OAB nº Não informado no PJE
SENTENÇA
Vistos
Chamo o feito à ordem.
Trata-se de ação de cobrança proposta por ROBERTO DOS 
SANTOS DA ROCHA em face de JOAQUIN NUNES DA SILVA. 
Além da cobrança de valor referente ao contrato de distrato 
pactuado entre as partes, o autor também pretende o cumprimento 
de obrigação de fazer, consistente na transferência da propriedade 
de um imóvel avaliado em R$40.000,00.
Deve-se considerar que a fixação do valor da causa está sujeita a 
fiscalização do juiz por se tratar de norma de ordem pública e ter 
influência direta na manutenção do próprio Poder Judiciário. E, nos 
casos dos Juizados Especiais Cíveis, interferência na fixação da 
competência.
Da leitura da peça inaugural verifico que o requerente atribuiu valor 
incorreto à causa em oposição ao determinado pela legislação 
processual.
Conforme consta na inicial, o requerente tem por objeto o 
cumprimento de um ato jurídico, cujo valor deve corresponder ao 
valor do ato, como determina o inciso II do artigo 292 do CPC.
Assim, o valor da causa deve corresponder ao valor total de 
R$40.000,00, que deve ser corrigido junto ao sistema.
Consequentemente, a demanda foge da competência do Juizado 
Especial Cível que se limita em 40 (quarenta) salários-mínimos 
(LJE 3º).
Posto isso, corrijo de ofício o valor atribuído à causa para 
R$40.000,00 (quarenta mil reais) e reconheço a INCOMPETÊNCIA 
deste Juizado Especial Cível para processamento do presente em 
virtude do valor exceder ao permitido.

DECLARO EXTINTO o processo (CPC IV 485).
Isento de custas.
Publicação e registro automáticos.
Intime-se o requerente.
Operado o prazo recursal, arquive-se.
Cacoal, 21/11/2019
Juíza de Direito – Anita magdelaine Perez Belem

Cacoal - Juizado Especial 
7007339-17.2019.8.22.0007
REQUERENTE: DUART SOM MUSIC LTDA - EPP, AVENIDA 
MARECHAL RONDON 606, - DE 2354 A 2698 - LADO PAR DOIS 
DE ABRIL - 76900-862 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: DAIANE GOMES BEZERRA 
OAB nº RO7918, ALINE SILVA DE SOUZA OAB nº RO6058
REQUERIDO: VALCLEITON LUIZ HERNANDES, RUA LOURIVAL 
MARTINS VIEIRA 3897, - DE 3643/3644 A 3972/3973 TEIXEIRÃO 
- 76965-630 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
SENTENÇA
Vistos
Trata-se de execução proposta por DUART SOM MUSIC LTDA-ME 
em face de VALCLEITON LUIZ HERNANDES baseada em cinco 
notas promissórias vencidas ainda no ano de 2015.
O Código Civil fala que prescreve em três anos a pretensão de 
haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento 
(CC 206 §3º VIII).A ação foi interposta em 19/07/2019, depois de 
decorridos os três anos para a execução do título.
Posto isso, INDEFIRO a inicial e julgo extinto o processo sem 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC 485 I).
Intime-se o exequente (via DJ).Sem custas e sem honorários (LJE 
55).Publicação e registros automáticos.
Transitado em julgado, arquive-se.Cacoal/RO, 21/11/2019
Juíza de Direito – Anita magdelaine Perez Belem

Cacoal - Juizado Especial 7011074-58.2019.8.22.0007
AUTORES: SOFIA DE PAULA REDUA SILVA, RUA PROJETADA 
B 1020 SAO MARCOS - 76960-970 - CACOAL - RONDÔNIA, 
JOAO PEDRO REDUA SILVA, RUA PROJETADA B 1020 SAO 
MARCOS - 76960-970 - CACOAL - RONDÔNIA, ALINI DE PAULA 
REDUA, RUA PROJETADA B 1020 SAO MARCOS - 76960-970 - 
CACOAL - RONDÔNIA, FABIANO CESAR PEREIRA DA SILVA, 
RUA PROJETADA B 10020 SÃO MARCOS - 76960-970 - CACOAL 
- RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: VINICIUS TURCI DE ARAUJO 
OAB nº RO9995, LUCIANO ALVES RODRIGUES DOS SANTOS 
OAB nº RO8205, STENIO ALVES DE OLIVEIRA OAB nº RO10013
RÉU: ENERGISA S/A, AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137, - DE 
3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
SENTENÇAVistos
Trata-se de ação proposta por menor de 16 anos (JOÃO PEDRO 
REDUA SILVA e SOFIA DE PAULA REDUA SILVA).
Logo, absolutamente incapaz (art. 3°, CC).
A Lei nº 9.099/95, em seu art. 8º, caput, proíbe que incapazes 
figurem como parte nos processos a serem submetidos a seu 
procedimento.
Ante o exposto, declaro a INCOMPETÊNCIA dos Juizados 
Especiais Cíveis para processamento e julgamento do feito, visto 
que faltam elementos válidos para o desenvolvimento do processo 
pelo impedimento apresentado.
DECLARO EXTINTO o processo (LJE 51 II).
Sem custas e sem honorários (LJE 55).
Publicação e registro automáticos.
Intimem-se (DJ) os requerentes.
Decorrido o prazo para recurso, arquive-se.
Cacoal, 21/11/2019
Juíza de Direito – Anita magdelaine Perez Belem
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Cacoal - Juizado Especial 7001834-45.2019.8.22.0007
EXEQUENTES: ADENILSON DE SOUZA CERQUEIRA, AVENIDA 
INDERVAL JOSÉ BRASIL 241, - ATÉ 535 - LADO ÍMPAR 
NOVO CACOAL - 76962-219 - CACOAL - RONDÔNIA, CARLOS 
FAUSTINO SOLIDADE NASCIMENTO, AC CACOAL 420, RUA 
PROJETADA J, BAIRRO SÃO MARCOS CENTRO - 76968-899 - 
CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: 
EXECUTADO: VANEIS VALDEVINO CORREIA, RUA COQUEIRO 
4784 RESIDENCIAL PAINEIRAS - 76964-680 - CACOAL - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DESPACHOVistos
1- Realizei pesquisa ao sistema Bacenjud que restou infrutífera. 
Anexo.2- Realizei pesquisa Renajud, porém a pesquisa retornou 
sem resultados. Anexo.3- Tendo em vista a indicação de uma 
motocicleta (placa NDP4382), apesar de a mesma não estar 
registrada no nome do executado, há probabilidade do executado 
ser o seu proprietário de fato, devendo o Oficial de Justiça constatar 
tal situação. Expeça-se mandado de penhora.
3.1- Atos a serem cumpridos pelo oficial de justiça:
a) Proceda-se à PENHORA do(s) bem(ns) indicado(s), 
AVALIANDO-O(S) e DEPOSITANDO-O(S), se móveis, em poder 
do credor (CPC § 1º 840), salvo recusa.
TENDO EM VISTA QUE É COSTUMEIRO O EXEQUENTE PEDIR 
PENHORA DE CELULAR, DESDE JÁ O DEFIRO, DEVENDO 
SER CERTIFICADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA EVENTUAL 
EXISTÊNCIA DESSE OBJETO.
b) Realizada a penhora, deverá ser lavrado auto nos termo dos 
arts. 838 e 839 do CPC.
c) Da penhora será intimado(a) o(a) executado(a) (CPC 841), caso 
a penhora recaia sobre bem imóvel, também deverá ser intimado(a) 
o(a) cônjuge do(a) executado(a), salvo se casados em regime de 
separação absoluta de bens (CPC 842).
d) Caso não encontrados bens do devedor, deverá o Oficial 
de Justiça relacionar aqueles que guarnecem à residência ou o 
estabelecimento do(a) executado(a), quando este for pessoa jurídica 
(CPC 836 §1º). Nesse caso, elaborada a lista, o(a) executado(a) ou 
eu representante legal será nomeado(a) depositário(a) provisório 
de tais bens até ulterior determinação (CPC 836 §2º).
e) Efetuada a penhora (LJE 53 §1º), INTIME-SE o(a) executado(a) 
de que poderá opor-se à execução por meio de embargos em 
15 dias, independente de caução ou depósito (CPC 914 e 915). 
Ressalte-se a necessidade dos embargos serem apresentados 
por meio de advogado, nas causas de valor superior a 20 (vinte) 
salários-mínimos.f) Valor da dívida atualizada: R$5.250,00.
4- Atos a serem cumpridos pelo Cartório após a devolução do 
mandado/carta precatória:
a) Localizados bens penhoráveis, INTIME-SE o(a) exequente para 
comparecer em cartório e requerer lhe sejam adjudicado(s) o(s) 
bem(ns) penhorado(s) (CPC 876), ou em não havendo interesse 
na adjudicação, se manifestar quanto a alienação por sua própria 
iniciativa ou a designação de hasta pública (CPC 880) ou ainda 
indicar outro(s) bem(ns) à penhora (CPC 848), caso não tenha 
interesse no(s) bem(ns) penhorado(s). Prazo de 10 (dez) dias para 
manifestação, sob pena de extinção e arquivamento do processo.
b) Em não havendo penhora, INTIME-SE o(a) exequente e/ou 
seu(ua) advogado(a) para indicar bem(ns) passível(eis) de sofrer 
penhora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e 
arquivamento do processo.
c) Não sendo localizada a parte executada, INTIME-SE o(a) 
exequente e/ou seu(ua) advogado(a) para apresentar novo 
endereço, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e 
arquivamento do processo.
5- O PRESENTE DESPACHO SERVE DE MANDADO/CARTA 
PRECATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DO ITEM 3 DO PRESENTE 
DESPACHO.
Cacoal, 21/11/2019
Juíza de Direito - Anita magdelaine Perez Belem

Cacoal - Juizado Especial 7006215-96.2019.8.22.0007
AUTOR: CASAS 3 IRMAOS - EIRELI - EPP, AVENIDA CASTELO 
BRANCO 19160, - DE 19112 A 19596 - LADO PAR CENTRO - 
76963-764 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ALLAN ALMEIDA COSTA OAB nº 
RO10011, JOSE SILVA DA COSTA OAB nº RO6945
RÉU: JHONATAN SOUZA SANTIAGO, RUA PROFESSORA 
MARIA LUCIA DA SILVA MILLER 2751, CASA 1 LIBERDADE - 
76967-530 - CACOAL - RONDÔNIA
NOVO ENDEREÇO DO REQUERIDO: Rua Joaquim Turini, 4171, 
Josino Brito, em Cacoal-RO 
DESPACHO
Vistos
1- Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 
22/01/2020, às 11h20min. AGENDE-SE NO SISTEMA.
2- Intime-se o(a) requerente (DJ).
3- Cite-se e intime-se a parte requerida (AR/mandado/carta 
precatória).
4- Sendo o caso de relação de consumo com o consumidor no 
polo ativo da demanda, desde já, determino inversão do ônus da 
prova a fim de que o(a) requerido(a) apresente em juízo todos os 
documentos que possui quanto ao narrado nos autos.
5- Advertências gerais às partes:
5.1- A audiência será realizada no Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania, localizado na Avenida Cuiabá, 1914, Centro, 
Cacoal/RO.
5.2- As partes deverão comparecer à audiência munidas de 
documentos de identificação válidos e cientes de seus dados 
bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e 
efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial.
5.3- O(s) procurador(es) e preposto(s) das partes deverá(ão) 
comparecer à audiência munido(s) de poderes específicos para 
transacionar.
5.4- Ressalto que, tratando-se de pessoa jurídica, a requerente 
deverá ser representada pelo empresário individual ou pelo sócio 
dirigente (Enunciado 141 do Fonaje). Também será aceito a 
presença por preposto (Enunciado 20 do Fonaje).
5.5- Fica o(a) requerente advertido(a) que o seu não 
comparecimento pessoal injustificado implicará na extinção e 
arquivamento do processo que somente poderá ser desarquivado 
mediante pagamento de custas e despesas processuais.
5.6- Fica o(s) requerido(a) advertido(a) que o não comparecimento 
a quaisquer das audiências designadas importará em revelia, 
reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais do(a) 
requerente e proferido julgamento de plano.
5.7- Ressalto que, tratando-se de pessoa jurídica ou titular de 
firma individual, o requerido deverá comparecer representado por 
preposto credenciado, munido de carta de preposição com poderes 
para transigir, sem haver necessidade de vínculo empregatício (LJE 
9º, §4º), sendo que, os atos constitutivos, contratos sociais e demais 
documentos de comprovação servem para efetiva constatação da 
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (CPC 
75, VIII e CC 45), sob pena de revelia. Ressalvado o disposto no 
Enunciado 99 do Fonaje que autoriza a juntada posterior de carta 
de preposto somente na hipótese de realização de acordo.
5.8- As partes deverão comunicar eventuais alterações dos 
respectivos endereços, sob pena de considerar como válida e 
eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação 
cumprido no endereço constante dos autos.
5.9- Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as 
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado(a).
5.10- Havendo a necessidade de assistência por Defensor Público, 
a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de 15 (quinze) dias 
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública 
nessa Comarca (Rua José do Patrocínio, 1284, bairro Princesa 
Isabel, Cacoal-RO).
5.11- Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na 
execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 
respectivo.



955DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

5.12- O(a) requerido(a) deverá oferecer contestação (escrita ou 
oral) e demais provas, inclusive indicação de no máximo 3 (três) 
testemunhas (se necessário), com sua qualificação completa 
(nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, até o ato 
da audiência de conciliação.
5.13- Quando da audiência de tentativa de conciliação, não 
sendo realizado acordo, o(a) requerente terá o prazo de 10 (dez) 
minutos para se manifestar sobre os documentos e preliminares 
eventualmente apresentados pela parte contrária.
5.14- Não havendo acordo, poderá ser designada uma data para a 
realização de audiência de instrução e julgamento.
6- Não sendo localizada a parte requerida, o(a) requerente deverá 
ser intimado(a) para apresentar novo endereço, no prazo de 10 
(dez) dias. Apresentado novo endereço, ou não havendo tempo 
hábil para cumprimento, deverá a escrivania designar nova 
audiência de conciliação, independente de novo despacho, a fim 
de que seja expedido o necessário.
7- SIRVA-SE O PRESENTE COMO MANDADO OU CARTA DE 
CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA.
Cacoal, 21/11/2019
Juíza de Direito - Anita magdelaine Perez Belem

Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - Juizado Especial 
7002339-70.2018.8.22.0007
REQUERENTE: ANTONIO CORREIA PAES, ÁREA RURAL sn, 
LINHA 05, LOTE 08-B, GLEBA 05 ÁREA RURAL DE CACOAL - 
76968-899 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ELTON DIONATAN HAASE 
OAB nº RO8038, LARISSA RENATA PADILHA BARBOSA MAZZO 
OAB nº RO7978, FRANCIELI BARBIERI GOMES OAB nº RO7946
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A 
- CERON , AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137 INDUSTRIAL - 
76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: DENNER DE BARROS E 
MASCARENHAS BARBOSA OAB nº MS6835, DANIEL PENHA 
DE OLIVEIRA OAB nº MG3434, GABRIELA DE LIMA TORRES 
OAB nº RO5714
DESPACHO
Vistos
a) Expeça-se alvará de levantamento da importância depositada 
nos autos em nome do advogado do requerente, salvo a hipótese 
do mesmo não possuir poderes para tal, bem como intime-se para 
retirada no prazo de 05 (cinco) dias. Na hipótese de indicação 
de conta bancária, desde já autorizo a expedição de alvará de 
transferência para cumprimento em 05 (cinco) dias, sob pena de 
providências;
b) Uma vez retirado o alvará, o requerente, por meio de seu 
advogado, terá o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar 
quanto ao adimplemento da obrigação, sob pena de extinção pelo 
pagamento.
Cacoal, 21/11/2019
Juíza de Direito - Anita magdelaine Perez Belem

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - Juizado Especial 
7008006-03.2019.8.22.0007
REQUERENTE: LUCIANA PEREIRA DE MATOS, RUA SÃO 
LUIZ 1397, - DE 1275/1276 A 1565/1566 CENTRO - 76963-763 - 
CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: VINICIUS MITSUZO YAMADA 
OAB nº RO9727
REQUERIDO: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A, 
AVENIDA DOUTOR MARCOS PENTEADO DE ULHÔA 
RODRIGUES 939, EDIFÍCIO CASTELLO BRANCO OFFICE PARK 
TORRE JATOB TAMBORÉ - 06460-040 - BARUERI - SÃO PAULO
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
DESPACHO

Vistos
1- À pedido da parte autora, redesigno audiência de tentativa de 
conciliação para o dia 05/02/2020, às 10h00min. AGENDE-SE NO 
SISTEMA.
2- Intime-se o(a) requerente (DJ)
3- Cite-se e intime-se a parte requerida (AR/mandado/carta 
precatória).
4- Sendo o caso de relação de consumo com o consumidor no 
polo ativo da demanda, desde já, determino inversão do ônus da 
prova a fim de que o(a) requerido(a) apresente em juízo todos os 
documentos que possui quanto ao narrado nos autos.
5- Advertências gerais às partes:
5.1- A audiência será realizada no Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania, localizado na Avenida Cuiabá, 1914, Centro, 
Cacoal/RO.
5.2- As partes deverão comparecer à audiência munidas de 
documentos de identificação válidos e cientes de seus dados 
bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e 
efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial.
5.3- O(s) procurador(es) e preposto(s) das partes deverá(ão) 
comparecer à audiência munido(s) de poderes específicos para 
transacionar.
5.4- Ressalto que, tratando-se de pessoa jurídica, a requerente 
deverá ser representada pelo empresário individual ou pelo sócio 
dirigente (Enunciado 141 do Fonaje). Também será aceito a 
presença por preposto (Enunciado 20 do Fonaje).
5.5- Fica o(a) requerente advertido(a) que o seu não 
comparecimento pessoal injustificado implicará na extinção e 
arquivamento do processo que somente poderá ser desarquivado 
mediante pagamento de custas e despesas processuais.
5.6- Fica o(s) requerido(a) advertido(a) que o não comparecimento 
a quaisquer das audiências designadas importará em revelia, 
reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais do(a) 
requerente e proferido julgamento de plano.
5.7- Ressalto que, tratando-se de pessoa jurídica ou titular de 
firma individual, o requerido deverá comparecer representado por 
preposto credenciado, munido de carta de preposição com poderes 
para transigir, sem haver necessidade de vínculo empregatício (LJE 
9º, §4º), sendo que, os atos constitutivos, contratos sociais e demais 
documentos de comprovação servem para efetiva constatação da 
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (CPC 
75, VIII e CC 45), sob pena de revelia. Ressalvado o disposto no 
Enunciado 99 do Fonaje que autoriza a juntada posterior de carta 
de preposto somente na hipótese de realização de acordo.
5.8- As partes deverão comunicar eventuais alterações dos 
respectivos endereços, sob pena de considerar como válida e 
eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação 
cumprido no endereço constante dos autos.
5.9- Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as 
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado(a).
5.10- Havendo a necessidade de assistência por Defensor Público, 
a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de 15 (quinze) dias 
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública 
nessa Comarca (Rua José do Patrocínio, 1284, bairro Princesa 
Isabel, Cacoal-RO).
5.11- Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na 
execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 
respectivo.
5.12- O(a) requerido(a) deverá oferecer contestação (escrita ou 
oral) e demais provas, inclusive indicação de no máximo 3 (três) 
testemunhas (se necessário), com sua qualificação completa 
(nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, até o ato 
da audiência de conciliação.
5.13- Quando da audiência de tentativa de conciliação, não 
sendo realizado acordo, o(a) requerente terá o prazo de 10 (dez) 
minutos para se manifestar sobre os documentos e preliminares 
eventualmente apresentados pela parte contrária.
5.14- Não havendo acordo, poderá ser designada uma data para a 
realização de audiência de instrução e julgamento.
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6- Não sendo localizada a parte requerida, o(a) requerente deverá 
ser intimado(a) para apresentar novo endereço, no prazo de 10 
(dez) dias. Apresentado novo endereço, ou não havendo tempo 
hábil para cumprimento, deverá a escrivania designar nova 
audiência de conciliação, independente de novo despacho, a fim 
de que seja expedido o necessário.
7- SIRVA-SE O PRESENTE COMO MANDADO OU CARTA DE 
CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA.
Cacoal, 21/11/2019
Juíza de Direito - Anita magdelaine Perez Belem
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - Juizado Especial 
Avenida Porto Velho, nº 2728, Bairro Centro, CEP 76963-860, 
Cacoal, - de 2668 a 2938 - lado par PROCESSO: 7013645-
36.2018.8.22.0007
EXEQUENTE: MARYVIL COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 
- EPP, AVENIDA BELO HORIZONTE 2600, - DE 2312 A 2638 - 
LADO PAR CENTRO - 76963-710 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: FERNANDO DA SILVA AZEVEDO 
OAB nº RO1293
EXECUTADO: ROSANE APARECIDA PEREIRA BARBOSA, RUA 
TRISTÃO DE ATAÍDE 1510, 69 98407-7860 VISTA ALEGRE - 
76960-054 - CACOAL - RONDÔNIA
DESPACHO
Vistos
1- Nos termos do art. 19, §2º, Lei 9.099/95, considero 
a requerida intimada no endereço onde foi citada e na data 
de 02/07/2019, quando o oficial de justiça não a localizou (id 
28587860), posto que possivelmente mudou-se e não informou o 
juízo.
2- Realizei pesquisa ao sistema Bacenjud que restou infrutífera. 
Anexo.3- Realizei pesquisa Renajud, porém a pesquisa retornou 
sem resultados. Anexo.
4- Intime-se a parte exequente para apresentação do endereço 
atualizado da requerida a fim de viabilizar a localização de bens por 
Oficial de Justiça. Prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.
Cacoal, 21/11/2019
Juíza de Direito - Anita magdelaine Perez Belem

Cacoal - Juizado Especial 7004889-04.2019.8.22.0007
REQUERENTE: ROSELI HELENA DOS SANTOS OLIVEIRA, 
RUA PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA 2161, - DE 
1800/1801 A 2199/2200 JARDIM CLODOALDO - 76963-600 - 
CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: LUCAS VENDRUSCULO OAB 
nº RO2666
REQUERIDOS: FEDERACAO UNIT DOS TRABALHADORES NO 
SERVICO PUBLICO RO, AVENIDA CARLOS GOMES 2651, - DE 
2384 A 2886 - LADO PAR SÃO CRISTÓVÃO - 76804-022 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA, SINDICATO DOS TRABALHADORES DA 
SAUDE DE RONDONIA, AVENIDA ROGÉRIO WEBER 4047, - DE 
4037/4038 AO FIM PEDRINHAS - 76801-460 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: 
DESPACHO
Vistos
1- Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 
22/01/2020, às 10h40min. AGENDE-SE NO SISTEMA.
2- Intime-se o(a) requerente (DJ)
3- Cite-se e intime-se a parte requerida (AR/mandado/carta 
precatória).4- Sendo o caso de relação de consumo com o 
consumidor no polo ativo da demanda, desde já, determino inversão 
do ônus da prova a fim de que o(a) requerido(a) apresente em juízo 
todos os documentos que possui quanto ao narrado nos autos.
5- Advertências gerais às partes:
5.1- A audiência será realizada no Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania, localizado na Avenida Cuiabá, 1914, Centro, 
Cacoal/RO.

5.2- As partes deverão comparecer à audiência munidas de 
documentos de identificação válidos e cientes de seus dados 
bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e 
efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial.
5.3- O(s) procurador(es) e preposto(s) das partes deverá(ão) 
comparecer à audiência munido(s) de poderes específicos para 
transacionar.5.4- Ressalto que, tratando-se de pessoa jurídica, 
a requerente deverá ser representada pelo empresário individual 
ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 do Fonaje). Também será 
aceito a presença por preposto (Enunciado 20 do Fonaje).
5.5- Fica o(a) requerente advertido(a) que o seu não 
comparecimento pessoal injustificado implicará na extinção e 
arquivamento do processo que somente poderá ser desarquivado 
mediante pagamento de custas e despesas processuais.
5.6- Fica o(s) requerido(a) advertido(a) que o não comparecimento 
a quaisquer das audiências designadas importará em revelia, 
reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais do(a) 
requerente e proferido julgamento de plano.
5.7- Ressalto que, tratando-se de pessoa jurídica ou titular de 
firma individual, o requerido deverá comparecer representado por 
preposto credenciado, munido de carta de preposição com poderes 
para transigir, sem haver necessidade de vínculo empregatício (LJE 
9º, §4º), sendo que, os atos constitutivos, contratos sociais e demais 
documentos de comprovação servem para efetiva constatação da 
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (CPC 
75, VIII e CC 45), sob pena de revelia. Ressalvado o disposto no 
Enunciado 99 do Fonaje que autoriza a juntada posterior de carta 
de preposto somente na hipótese de realização de acordo.
5.8- As partes deverão comunicar eventuais alterações dos 
respectivos endereços, sob pena de considerar como válida e 
eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação 
cumprido no endereço constante dos autos.
5.9- Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as 
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado(a).
5.10- Havendo a necessidade de assistência por Defensor Público, 
a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de 15 (quinze) dias 
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública 
nessa Comarca (Rua José do Patrocínio, 1284, bairro Princesa 
Isabel, Cacoal-RO).
5.11- Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na 
execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 
respectivo.
5.12- O(a) requerido(a) deverá oferecer contestação (escrita ou 
oral) e demais provas, inclusive indicação de no máximo 3 (três) 
testemunhas (se necessário), com sua qualificação completa 
(nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, até o ato 
da audiência de conciliação.
5.13- Quando da audiência de tentativa de conciliação, não 
sendo realizado acordo, o(a) requerente terá o prazo de 10 (dez) 
minutos para se manifestar sobre os documentos e preliminares 
eventualmente apresentados pela parte contrária.
5.14- Não havendo acordo, poderá ser designada uma data para a 
realização de audiência de instrução e julgamento.
6- Não sendo localizada a parte requerida, o(a) requerente deverá 
ser intimado(a) para apresentar novo endereço, no prazo de 10 
(dez) dias. Apresentado novo endereço, ou não havendo tempo 
hábil para cumprimento, deverá a escrivania designar nova 
audiência de conciliação, independente de novo despacho, a fim 
de que seja expedido o necessário.
7- SIRVA-SE O PRESENTE COMO MANDADO OU CARTA DE 
CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA.
Cacoal, 21/11/2019
Juíza de Direito - Anita magdelaine Perez Belem

Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - Juizado Especial 
Avenida Porto Velho, nº 2728, Bairro Centro, CEP 76963-860, 
Cacoal, - de 2668 a 2938 - lado par PROCESSO: 7007406-
16.2018.8.22.0007



957DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

REQUERENTE: ROGERIO DANIEL DOS SANTOS, AVENIDA 
GUAPORÉ 2366, - DE 2362 A 2714 - LADO PAR CENTRO - 
76963-796 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: VILSON KEMPER JUNIOR OAB 
nº RO6444
REQUERIDO: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE, RUA 
MANOEL CAVALCANTE DE OLIVEIRA 1331 SANTO ANTÔNIO - 
76967-370 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: LUIZ CARLOS RIBEIRO DA 
FONSECA OAB nº RO920, SIDNEI SOTELE OAB nº RO4192
DESPACHO
Vistos
1- Realizei pesquisa ao sistema Bacenjud que restou infrutífera. 
Anexo.
2- Realizei pesquisa Renajud, sendo localizado um veículo IVECO/
DAILY55C16 CS (placa NEE3903). Anexo.
3- Assim, intime-se o exequente a se manifestar quanto ao interesse 
no veículo. Havendo interesse deverá informar, no prazo de 5 dias, 
o local onde o mesmo poderá ser localizado.
4- Tendo em vista o não cumprimento da obrigação de fazer, 
expeça-se mandado para que o Oficial de Justiça recolha a chave 
do imóvel localizado na Avenida Rio Branco, nº 2300, bem como 
os cheques nº 026 e 060, conta bancária 06912-1, agência 0821, 
banco Sicredi, que estão na posse da requerida, entregando-os ao 
autor.
Desde já, concedo-lhe os poderes constantes no art. 846 do CPC, 
em especial o poder de requisitar força policial para cumprimento 
da ordem.
SERVE O PRESENTE DE MANDADO PARA CUMPRIMENTO DO 
ITEM 4.Cacoal, 21/11/2019
Juíza de Direito - Anita magdelaine Perez Belem

Cacoal - Juizado Especial 
7002370-27.2017.8.22.0007
REQUERENTE: DOLORES APOLINARIO DE SOUZA, ÁREA 
RURAL Linha 04, LOTE 36, GLEBA 04 ÁREA RURAL DE CACOAL 
- 76968-899 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: JOSE JUNIOR BARREIROS 
OAB nº RO1405
REQUERIDO: BANCO BMG SA, AVENIDA BRIGADEIRO FARIA 
LIMA 3477, - DE 3253 AO FIM - LADO ÍMPAR ITAIM BIBI - 04538-
133 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADO DO REQUERIDO: ANTONIO DE MORAES 
DOURADO NETO OAB nº AL23255
DESPACHO
Vistos
a) Expeça-se alvará de levantamento da importância depositada 
nos autos em nome do advogado do requerente, salvo a hipótese 
do mesmo não possuir poderes para tal, bem como intime-se para 
retirada no prazo de 05 (cinco) dias. Na hipótese de indicação 
de conta bancária, desde já autorizo a expedição de alvará de 
transferência para cumprimento em 05 (cinco) dias, sob pena de 
providências;
b) Intime-se o requerido para dar cumprimento a obrigação de 
fazer, no prazo de 15 (quinze) dias; 
c) Uma vez retirado o alvará, o requerente, por meio de seu 
advogado, terá o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar 
quanto ao adimplemento da obrigação, sob pena de extinção pelo 
pagamento.Cacoal, 21/11/2019
Juíza de Direito - Anita magdelaine Perez Belem

Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - Juizado Especial 
Avenida Porto Velho, nº 2728, Bairro Centro, CEP 76963-860, 
Cacoal, - de 2668 a 2938 - lado par PROCESSO: 7011635-
82.2019.8.22.0007
REQUERENTE: THATIANY RODRIGUES FERREIRA, RUA 
ANTÔNIO EVARISTO PEREIRA 4008, CASA SÃO JORGE - 
76960-970 - CACOAL - RONDÔNIA

ADVOGADO DO REQUERENTE: ELIZANGELA LOPES SOARES 
DA SILVA OAB nº RO9854
REQUERIDO: ENERGISA S/A, AVENIDA SÃO PAULO 2384, - DE 
3727 A 4065 - LADO ÍMPAR JARDIM CLODOALDO - 76963-617 - 
CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
DESPACHO
Vistos
1- Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 
08/01/2020, às 08h40min. AGENDE-SE NO SISTEMA.
1.1- Ressalto que a referida data corresponde ao período de 
suspensão dos prazos processuais, porém, o agendamento da 
audiência tem por objetivo evitar a extensão da pauta de audiências 
da CEJUSC, bem como, evitar demora na prestação jurisdicional. 
1.2- Desde já, ficam as partes autorizadas a solicitarem a 
redesignação da mencionada solenidade, assim como, cientificadas 
de que não será exigida a apresentação de contestação e/ou 
impugnação em audiência.
2- Intime-se o(a) requerente (DJ).
3- Cite-se e intime-se a parte requerida (AR/mandado/carta 
precatória).
4- Sendo o caso de relação de consumo com o consumidor no 
polo ativo da demanda, desde já, determino inversão do ônus da 
prova a fim de que o(a) requerido(a) apresente em juízo todos os 
documentos que possui quanto ao narrado nos autos.
5- Advertências gerais às partes:
5.1- A audiência será realizada no Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania, localizado na Avenida Cuiabá, 2025, Centro, 
Cacoal/RO.
5.2- As partes deverão comparecer à audiência munidas de 
documentos de identificação válidos e cientes de seus dados 
bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e 
efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial.
5.3- O(s) procurador(es) e preposto(s) das partes deverá(ão) 
comparecer à audiência munido(s) de poderes específicos para 
transacionar.
5.4- Ressalto que, tratando-se de pessoa jurídica, a requerente 
deverá ser representada pelo empresário individual ou pelo sócio 
dirigente (Enunciado 141 do Fonaje). Também será aceito a 
presença por preposto (Enunciado 20 do Fonaje).
5.5- Fica o(a) requerente advertido(a) que o seu não 
comparecimento pessoal injustificado implicará na extinção e 
arquivamento do processo que somente poderá ser desarquivado 
mediante pagamento de custas e despesas processuais.
5.6- Fica o(s) requerido(a) advertido(a) que o não comparecimento 
a quaisquer das audiências designadas importará em revelia, 
reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais do(a) 
requerente e proferido julgamento de plano.
5.7- Ressalto que, tratando-se de pessoa jurídica ou titular de 
firma individual, o requerido deverá comparecer representado por 
preposto credenciado, munido de carta de preposição com poderes 
para transigir, sem haver necessidade de vínculo empregatício (LJE 
9º, §4º), sendo que, os atos constitutivos, contratos sociais e demais 
documentos de comprovação servem para efetiva constatação da 
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (CPC 
75, VIII e CC 45), sob pena de revelia. Ressalvado o disposto no 
Enunciado 99 do Fonaje que autoriza a juntada posterior de carta 
de preposto somente na hipótese de realização de acordo.
5.8- As partes deverão comunicar eventuais alterações dos 
respectivos endereços, sob pena de considerar como válida e 
eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação 
cumprido no endereço constante dos autos.
5.9- Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as 
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado(a).
5.10- Havendo a necessidade de assistência por Defensor Público, 
a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de 15 (quinze) dias 
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública 
nessa Comarca (Rua José do Patrocínio, 1284, bairro Princesa 
Isabel, Cacoal-RO).
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5.11- Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na 
execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 
respectivo.
5.12- O(a) requerido(a) deverá oferecer contestação (escrita ou 
oral) e demais provas, inclusive indicação de no máximo 3 (três) 
testemunhas (se necessário), com sua qualificação completa 
(nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, até o 
prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da audiência.
5.13- Apresentada a contestação, o(a) requerente será intimado 
para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, se manifestar sobre os 
documentos e preliminares eventualmente apresentados pela 
parte contrária.
5.14- Não havendo acordo, poderá ser designada uma data para a 
realização de audiência de instrução e julgamento.
6- Não sendo localizada a parte requerida, o(a) requerente deverá 
ser intimado(a) para apresentar novo endereço, no prazo de 10 
(dez) dias. Apresentado novo endereço, ou não havendo tempo 
hábil para cumprimento, deverá a escrivania designar nova 
audiência de conciliação, independente de novo despacho, a fim 
de que seja expedido o necessário.
7- Solicitada a redesignação da audiência de conciliação por 
qualquer das partes, desde já, autorizo a remarcação independente 
de novo despacho. 
8- SIRVA-SE O PRESENTE COMO MANDADO OU CARTA DE 
CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA.
Cacoal, 21/11/2019
Juíza de Direito - Anita magdelaine Perez Belem

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - Juizado Especial 
7011081-50.2019.8.22.0007
REQUERENTE: JOAO NOBRE MACHADO, ÁREA RURAL Linha 
07, TVLH 08, LOTE 32, GLEBA 07, PT 08 ÁREA RURAL DE 
CACOAL - 76968-899 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: JHONE FERREIRA ALVES 
OAB nº RO8344, LORRAINE FERREIRA ALVES OAB nº RO10494
REQUERIDO: ENERGISA S/A, RUA SÃO PAULO 2355, - DE 
2173 A 2489 - LADO ÍMPAR CENTRO - 76963-781 - CACOAL - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
DESPACHO
Vistos
Intime-se a parte requerente para emendar a petição inicial a fim 
de juntar aos autos:
a) a última fatura de cobrança de energia elétrica da subestação a 
ser incorporada;
b) certidão de inteiro teor do imóvel atualizada.
Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição 
inicial e extinção (CPC 321).
Agende-se decurso de prazo para verificação e retornem os autos 
conclusos.
Cacoal, 21/11/2019
Juíza de Direito - Anita magdelaine Perez Belem

Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - Juizado Especial 
Avenida Porto Velho, nº 2728, Bairro Centro, CEP 76963-860, 
Cacoal, - de 2668 a 2938 - lado par PROCESSO: 7011634-
97.2019.8.22.0007
REQUERENTE: PAULO ROBERTO PEREIRA LIMA, LH 08 
LT 26 SN ÁREA RURAL DE CACOAL - 76968-899 - CACOAL - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: JHONE FERREIRA ALVES 
OAB nº RO8344, LORRAINE FERREIRA ALVES OAB nº RO10494
REQUERIDO: ENERGISA S/A, RUA SÃO PAULO 2355, - DE 
2173 A 2489 - LADO ÍMPAR CENTRO - 76963-781 - CACOAL - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 

DESPACHO
Vistos
Intime-se a parte requerente para emendar a petição inicial a fim 
de juntar aos autos:
a) a cópia integral do projeto da construção da subestação;
b) certidão de inteiro teor do imóvel atualizada. 
Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição 
inicial e extinção (CPC 321).
Agende-se decurso de prazo para verificação e retornem os autos 
conclusos.
Cacoal, 21/11/2019
Juíza de Direito - Anita magdelaine Perez Belem

Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - Juizado Especial 
Avenida Porto Velho, nº 2728, Bairro Centro, CEP 76963-860, 
Cacoal, - de 2668 a 2938 - lado par PROCESSO: 7011725-
90.2019.8.22.0007
REQUERENTE: SERGIO ALMEIDA RODRIGUES, RUA 
MONTEIRO LOBATO 1740, AVENIDA SÃO PAULO 2775 
TEIXEIRÃO - 76968-899 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: 
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A 
- CERON , RUA SÃO PAULO 2355, - DE 2173 A 2489 - LADO 
ÍMPAR CENTRO - 76963-781 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO
Vistos
1- Do pedido de antecipação de tutela
O requerente alega que precisou solicitar a suspensão do 
fornecimento de energia elétrica em seu estabelecimento comercial 
para trocar o sistema bifásico pelo sistema trifásico e que solicitou 
a religação na data de 04/11/2019, porém, seu pedido não foi 
atendido até a presente data.
Por isso, requer antecipação de tutela para restabelecimento do 
fornecimento de energia elétrica.
DECIDO
Para a concessão da tutela provisória imperiosa a demonstração 
da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado 
útil do processo (tutela de urgência, NCPC 300) ou, apenas a prova 
inequívoca do direito alegado sem a necessidade de demonstração 
de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (tutela de 
evidência, NCPC 311).
Tenho que há elementos suficientes para demonstrar a 
verossimilhança das alegações do requerente no que diz respeito à 
demora no atendimento do seu pedido de religação do fornecimento 
de energia elétrica.
Há nos autos protocolo de atendimento demonstrando que o pedido 
foi feito no dia 04/11/2019 e que tinha com prazo máximo para 
atendimento a data de 11/11/2019 (Protocolo 10369748), mas sem 
conclusão até a presente data, decorridos dezessete dias. Bem 
como, comprovante de pagamento da última fatura declaração 
de quitação que demonstra não haver débitos a justificar o não 
restabelecimento da energia elétrica.
A urgência está demonstrada diante da necessidade do requerente 
ter energia elétrica para dar prosseguimento à sua atividade 
comercial de fábrica de móveis planejados, sendo que a medida 
é reversível, ou seja, uma vez demonstrada a não obrigação da 
requerida em proceder com o restabelecimento de energia elétrica, 
essa poderá ser suspensa.
Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos 
da tutela para que a requerida proceda ao restabelecimento 
do fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora 
1039279-3 cadastrada em nome do requerente SÉRGIO ALMEIDA 
RODRIGUES e instalada na Rua Monteiro Lobato, 1740, bairro 
Teixeirão, Cacoal/RO, caso não haja impedimento correlacionado 
a débitos e/ou irregularidades na rede de energia.
Prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem 
reais), limitado a R$200.000,00 (duzentos mil reais).
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2- Intime-se o(a) requerente (pessoalmente/telefone).
3- Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 
27/01/2020, às 10h40min. AGENDE-SE NO SISTEMA.
4- Cite-se e intime-se a parte requerida (AR/mandado/carta 
precatória).
5- Sendo o caso de relação de consumo com o consumidor no 
polo ativo da demanda, desde já, determino inversão do ônus da 
prova a fim de que o(a) requerido(a) apresente em juízo todos os 
documentos que possui quanto ao narrado nos autos.
6- Advertências gerais às partes:
6.1- A audiência será realizada no Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania, localizado na Avenida Cuiabá, 1914, Centro, 
Cacoal/RO.
6.2- As partes deverão comparecer à audiência munidas de 
documentos de identificação válidos e cientes de seus dados 
bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e 
efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial.
6.3- O(s) procurador(es) e preposto(s) das partes deverá(ão) 
comparecer à audiência munido(s) de poderes específicos para 
transacionar.6.4- Ressalto que, tratando-se de pessoa jurídica, 
a requerente deverá ser representada pelo empresário individual 
ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 do Fonaje). Também será 
aceito a presença por preposto (Enunciado 20 do Fonaje).
6.5- Fica o(a) requerente advertido(a) que o seu não 
comparecimento pessoal injustificado implicará na extinção e 
arquivamento do processo que somente poderá ser desarquivado 
mediante pagamento de custas e despesas processuais.
6.6- Fica o(s) requerido(a) advertido(a) que o não comparecimento 
a quaisquer das audiências designadas importará em revelia, 
reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais do(a) 
requerente e proferido julgamento de plano.
6.7- Ressalto que, tratando-se de pessoa jurídica ou titular de 
firma individual, o requerido deverá comparecer representado por 
preposto credenciado, munido de carta de preposição com poderes 
para transigir, sem haver necessidade de vínculo empregatício (LJE 
9º, §4º), sendo que, os atos constitutivos, contratos sociais e demais 
documentos de comprovação servem para efetiva constatação da 
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (CPC 
75, VIII e CC 45), sob pena de revelia. Ressalvado o disposto no 
Enunciado 99 do Fonaje que autoriza a juntada posterior de carta 
de preposto somente na hipótese de realização de acordo.
6.8- As partes deverão comunicar eventuais alterações dos 
respectivos endereços, sob pena de considerar como válida e 
eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação 
cumprido no endereço constante dos autos.
6.9- Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as 
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado(a).
6.10- Havendo a necessidade de assistência por Defensor Público, 
a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de 15 (quinze) dias 
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública 
nessa Comarca (Rua José do Patrocínio, 1284, bairro Princesa 
Isabel, Cacoal-RO).6.11- Os prazos processuais no Juizado 
Especial, inclusive na execução, contam-se da data da intimação 
ou ciência do ato respectivo.6.12- O(a) requerido(a) deverá 
oferecer contestação (escrita ou oral) e demais provas, inclusive 
indicação de no máximo 3 (três) testemunhas (se necessário), com 
sua qualificação completa (nome completo, CPF e endereço) e 
objetivo probatório, até o ato da audiência de conciliação.
6.13- Quando da audiência de tentativa de conciliação, não 
sendo realizado acordo, o(a) requerente terá o prazo de 10 (dez) 
minutos para se manifestar sobre os documentos e preliminares 
eventualmente apresentados pela parte contrária.6.14- Não 
havendo acordo, poderá ser designada uma data para a realização 
de audiência de instrução e julgamento.7- Não sendo localizada 
a parte requerida, o(a) requerente deverá ser intimado(a) para 
apresentar novo endereço, no prazo de 10 dias. Apresentado novo 
endereço, ou não havendo tempo hábil para cumprimento, deverá 
a escrivania designar nova audiência de conciliação, independente 
de novo despacho, a fim de que seja expedido o necessário.

8- SIRVA-SE O PRESENTE COMO MANDADO OU CARTA DE 
CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA.
9- SIRVA-SE O PRESENTE COMO MANDADO OU CARTA DE 
INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE.
Cacoal/RO, 21/11/2019
Juíza de Direito – Anita magdelaine Perez Belem

Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - Juizado Especial 
Avenida Porto Velho, nº 2728, Bairro Centro, CEP 76963-860, 
Cacoal, - de 2668 a 2938 - lado par PROCESSO: 7011729-
30.2019.8.22.0007
REQUERENTE: SANDRA DA SILVA SILVEIRA, AVENIDA 
NAÇÕES UNIDAS 2839, APARTAMENTO 01 PRINCESA ISABEL 
- 76964-111 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: MARIA IDINEIDE ALVES DA 
MOTA MACEDO OAB nº RO10418, CLAUDIA ANDREIA GOMES 
ARAUJO OAB nº RO9820, FLAVIA DAIANE DOS SANTOS 
PEREIRA OAB nº RO9735
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON , AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 
- LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO
Vistos
1- Do pedido de antecipação de tutela
A requerente alega que alugou um imóvel para residir e que no dia 
13/11/2019 contratou os serviços de prestação de energia elétrica 
da requerida e solicitou a ligação na data de 13/11/2019, porém, 
seu pedido não foi atendido até a presente data.
Por isso, requer antecipação de tutela para estabelecimento do 
fornecimento de energia elétrica.
DECIDO
Para a concessão da tutela provisória imperiosa a demonstração 
da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado 
útil do processo (tutela de urgência, NCPC 300) ou, apenas a prova 
inequívoca do direito alegado sem a necessidade de demonstração 
de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (tutela de 
evidência, NCPC 311).
Tenho que há elementos suficientes para demonstrar a 
verossimilhança das alegações da requerente no que diz respeito à 
demora no atendimento do seu pedido de religação do fornecimento 
de energia elétrica.
Há nos autos contrato de prestação de serviço e protocolo de 
atendimento demonstrando que o pedido foi feito no dia 13/11/2019 
e que tinha com prazo máximo para atendimento a data de 
19/11/2019 (Protocolo 10437641), mas sem conclusão até a 
presente data, decorridos oito dias. 
A urgência está demonstrada diante da necessidade da requerente 
ter energia elétrica para auxiliá-la na preparação de aulas e demais 
atividades como professora universitária, sendo que a medida 
é reversível, ou seja, uma vez demonstrada a não obrigação da 
requerida em proceder com o restabelecimento de energia elétrica, 
essa poderá ser suspensa.
Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos 
da tutela para que a requerida proceda ao restabelecimento 
do fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora 
11999608 cadastrada em nome da requerente SANDRA DA 
SILVA SILVEIRA e instalada na Av. Nações Unidas, 2839, apto 
01, bairro Princesa Isabel, Cacoal/RO, caso não haja impedimento 
correlacionado a débitos e/ou irregularidades na rede de energia.
Prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem 
reais), limitado a R$20.000,00 (vinte mil reais).
2- Intime-se o(a) requerente (DJ).
3- Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 
27/01/2020, às 11h20min. AGENDE-SE NO SISTEMA.
4- Cite-se e intime-se a parte requerida (AR/mandado/carta 
precatória).
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5- Sendo o caso de relação de consumo com o consumidor no 
polo ativo da demanda, desde já, determino inversão do ônus da 
prova a fim de que o(a) requerido(a) apresente em juízo todos 
os documentos que possui quanto ao narrado nos autos.6- 
Advertências gerais às partes:6.1- A audiência será realizada 
no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, 
localizado na Avenida Cuiabá, 1914, Centro, Cacoal/RO.6.2- As 
partes deverão comparecer à audiência munidas de documentos 
de identificação válidos e cientes de seus dados bancários, a 
fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de 
eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial.6.3- O(s) 
procurador(es) e preposto(s) das partes deverá(ão) comparecer à 
audiência munido(s) de poderes específicos para transacionar.6.4- 
Ressalto que, tratando-se de pessoa jurídica, a requerente deverá 
ser representada pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 
(Enunciado 141 do Fonaje). Também será aceito a presença por 
preposto (Enunciado 20 do Fonaje).
6.5- Fica o(a) requerente advertido(a) que o seu não 
comparecimento pessoal injustificado implicará na extinção e 
arquivamento do processo que somente poderá ser desarquivado 
mediante pagamento de custas e despesas processuais.
6.6- Fica o(s) requerido(a) advertido(a) que o não comparecimento 
a quaisquer das audiências designadas importará em revelia, 
reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais do(a) 
requerente e proferido julgamento de plano.
6.7- Ressalto que, tratando-se de pessoa jurídica ou titular de 
firma individual, o requerido deverá comparecer representado por 
preposto credenciado, munido de carta de preposição com poderes 
para transigir, sem haver necessidade de vínculo empregatício (LJE 
9º, §4º), sendo que, os atos constitutivos, contratos sociais e demais 
documentos de comprovação servem para efetiva constatação da 
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (CPC 
75, VIII e CC 45), sob pena de revelia. Ressalvado o disposto no 
Enunciado 99 do Fonaje que autoriza a juntada posterior de carta 
de preposto somente na hipótese de realização de acordo.
6.8- As partes deverão comunicar eventuais alterações dos 
respectivos endereços, sob pena de considerar como válida e 
eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação 
cumprido no endereço constante dos autos.
6.9- Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as 
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado(a).
6.10- Havendo a necessidade de assistência por Defensor Público, 
a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de 15 (quinze) dias 
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública 
nessa Comarca (Rua José do Patrocínio, 1284, bairro Princesa 
Isabel, Cacoal-RO).
6.11- Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na 
execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 
respectivo.6.12- O(a) requerido(a) deverá oferecer contestação 
(escrita ou oral) e demais provas, inclusive indicação de no 
máximo 3 (três) testemunhas (se necessário), com sua qualificação 
completa (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, 
até o ato da audiência de conciliação.
6.13- Quando da audiência de tentativa de conciliação, não 
sendo realizado acordo, o(a) requerente terá o prazo de 10 (dez) 
minutos para se manifestar sobre os documentos e preliminares 
eventualmente apresentados pela parte contrária.
6.14- Não havendo acordo, poderá ser designada uma data para a 
realização de audiência de instrução e julgamento.
7- Não sendo localizada a parte requerida, o(a) requerente deverá 
ser intimado(a) para apresentar novo endereço, no prazo de 10 
dias. Apresentado novo endereço, ou não havendo tempo hábil 
para cumprimento, deverá a escrivania designar nova audiência 
de conciliação, independente de novo despacho, a fim de que seja 
expedido o necessário.
8- SIRVA-SE O PRESENTE COMO MANDADO OU CARTA DE 
CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA.
Cacoal/RO, 21/11/2019
Juíza de Direito – Anita magdelaine Perez Belem

Cacoal - Juizado Especial 
7013240-97.2018.8.22.0007
REQUERENTE: JOAO JOSE DE ALMEIDA, RUA RIO NEGRO 
1369, - DE 1286/1287 A 1466/1467 FLORESTA - 76965-754 - 
CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: MARLI QUARTEZANI 
SALVADOR OAB nº RO5821, JOSE JUNIOR BARREIROS OAB 
nº RO1405
REQUERIDO: BANCO BMG SA, AVENIDA BRIGADEIRO FARIA 
LIMA 3477, - DE 3253 AO FIM - LADO ÍMPAR ITAIM BIBI - 04538-
133 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADO DO REQUERIDO: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 
LATELLA OAB nº MG109730
DESPACHO
Vistos
a) Expeça-se alvará de levantamento da importância depositada 
nos autos em nome do advogado do requerente, salvo a hipótese 
do mesmo não possuir poderes para tal, bem como intime-se para 
retirada no prazo de 05 (cinco) dias. Na hipótese de indicação 
de conta bancária, desde já autorizo a expedição de alvará de 
transferência para cumprimento em 05 (cinco) dias, sob pena de 
providências;
b) Intime-se o requerido para dar cumprimento a obrigação de 
fazer, no prazo de 15 (quinze) dias; 
c) Uma vez retirado o alvará, o requerente, por meio de seu 
advogado, terá o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar quanto 
ao adimplemento da obrigação;
d) Não havendo manifestação no referido prazo, ARQUIVE-SE.
Cacoal, 21/11/2019
Juíza de Direito - Anita magdelaine Perez Belem

Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - Juizado Especial 
Avenida Porto Velho, nº 2728, Bairro Centro, CEP 76963-860, 
Cacoal, - de 2668 a 2938 - lado par PROCESSO: 7011660-
32.2018.8.22.0007
REQUERENTE: ODETE DE ALMEIDA SOUZA, RUA GOIÁS 1926, 
- DE 1660/1661 AO FIM LIBERDADE - 76967-494 - CACOAL - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: JOSE JUNIOR BARREIROS 
OAB nº RO1405, MARLI QUARTEZANI SALVADOR OAB nº 
RO5821
REQUERIDO: BANCO BMG SA, AVENIDA BRIGADEIRO FARIA 
LIMA 3477, - DE 3253 AO FIM - LADO ÍMPAR ITAIM BIBI - 04538-
133 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADO DO REQUERIDO: MARCELO TOSTES DE CASTRO 
MAIA OAB nº MG173524, FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA 
OAB nº MG109730
DESPACHOVistos
a) Expeça-se alvará de levantamento da importância depositada 
nos autos em nome do advogado do requerente, salvo a hipótese 
do mesmo não possuir poderes para tal, bem como intime-se para 
retirada no prazo de 05 (cinco) dias. Na hipótese de indicação 
de conta bancária, desde já autorizo a expedição de alvará de 
transferência para cumprimento em 05 (cinco) dias, sob pena de 
providências;b) Intime-se o requerido para dar cumprimento a 
obrigação de fazer, no prazo de 15 (quinze) dias; 
c) Uma vez retirado o alvará, o requerente, por meio de seu 
advogado, terá o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar quanto 
ao adimplemento da obrigação;
d) Não havendo manifestação no referido prazo, ARQUIVE-SE.
Cacoal, 21/11/2019
Juíza de Direito - Anita magdelaine Perez Belem

Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - Juizado Especial 
Avenida Porto Velho, nº 2728, Bairro Centro, CEP 76963-860, 
Cacoal, - de 2668 a 2938 - lado par PROCESSO: 7005842-
36.2017.8.22.0007
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REQUERENTE: AGUINALDO BEZERRA SOBRINHO, RUA 
JOÃO CABRAL 1322 VISTA ALEGRE - 76960-088 - CACOAL - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: 
REQUERIDO: MICHEL SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA - 
ME, ALAMEDA DOS TUPINAS 33, CONJ 901 6VG PLANALTO 
PAULISTA - 04069-000 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
DESPACHO
Vistos
1- Realizei nova pesquisa ao sistema Bacenjud que restou 
infrutífera. Anexo.
2- Realizei nova pesquisa Renajud, sendo que a pesquisa 
permanece com os mesmos resultados da última tentativa. Anexo.
3- Realizei pesquisa ao sistema Infojud que restou infrutífera. 
Anexo.
4- Intime-se a parte exequente para apresentação de demonstrativo 
de crédito e indicação de bens passíveis de penhora no prazo de 
10 (dez) dias, sob pena de extinção. Cientifico o exequente que não 
será aceita a indicação de bens genéricos e nem os que guarnecem 
a residência do devedor e que sejam essenciais à habitabilidade 
(Enunciado 14, Fonaje).Cacoal, 21/11/2019
Juíza de Direito - Anita magdelaine Perez Belem

Cacoal - Juizado Especial 
7005624-37.2019.8.22.0007
REQUERENTE: CLAUDINEIA FERRARI, RUA BOM JARDIM 
1499, - DE 1490/1491 AO FIM SOCIEDADE BELA VISTA - 76960-
262 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: GENI MARIA SITOWSKI OAB 
nº RO8714, DARCI JOSE ROCKENBACH OAB nº RO3054
REQUERIDOS: TRAMONTINA SUDESTE S.A., TRAMONTINA 
SÃO PAULO COMERCIAL LTDA 684, AVENIDA ARUANÃ 684 
CENTRO EMPRESARIAL TAMBORÉ - 06460-900 - BARUERI 
- SÃO PAULO, HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, 
AVENIDA CASTELO BRANCO 15706, - DE 15526 A 16632 - LADO 
PAR INCRA - 76965-894 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: FERNANDA MAIA MARQUES 
OAB nº RO3034, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB 
nº AC128341
DESPACHO
Vistos
a) Expeça-se alvará de levantamento da importância depositada 
nos autos em nome do advogado do requerente, salvo a hipótese 
do mesmo não possuir poderes para tal, bem como intime-se para 
retirada no prazo de 05 (cinco) dias. Na hipótese de indicação 
de conta bancária, desde já autorizo a expedição de alvará de 
transferência para cumprimento em 05 (cinco) dias, sob pena de 
providências;
b) Uma vez retirado o alvará, o requerente, por meio de seu 
advogado, terá o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar quanto 
ao adimplemento da obrigação;
c) Não havendo manifestação no referido prazo, ARQUIVE-SE.
Cacoal, 21/11/2019
Juíza de Direito - Anita magdelaine Perez Belem

Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - Juizado Especial 
Avenida Porto Velho, nº 2728, Bairro Centro, CEP 76963-860, 
Cacoal, - de 2668 a 2938 - lado par PROCESSO: 7009875-
35.2018.8.22.0007
EXEQUENTE: DALVINO GARCIA, ÁREA RURAL RD BR 364, 
LOTE 06-A ÁREA RURAL DE CACOAL - 76968-899 - CACOAL 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: GELSON GUILHERME DA SILVA 
OAB nº RO8575
EXECUTADO: C. E. D. R., RUA SÃO PAULO 2355, - DE 2173 
A 2489 - LADO ÍMPAR CENTRO - 76963-781 - CACOAL - 
RONDÔNIA

ADVOGADO DO EXECUTADO: DENNER DE BARROS E 
MASCARENHAS BARBOSA OAB nº MS6835, GABRIELA DE 
LIMA TORRES OAB nº RO5714, BRUNA TATIANE DOS SANTOS 
PINHEIRO SARMENTO OAB nº RO5462
DESPACHO
Vistos
a) Expeça-se alvará de levantamento da importância depositada 
nos autos em nome do advogado do requerente, salvo a hipótese 
do mesmo não possuir poderes para tal, bem como intime-se para 
retirada no prazo de 05 (cinco) dias. Na hipótese de indicação 
de conta bancária, desde já autorizo a expedição de alvará de 
transferência para cumprimento em 05 (cinco) dias, sob pena de 
providências;
b) Intime-se a parte requerida para pagar o saldo remanescente, 
consistente na multa de 10%, em 10 (dez) dias, sob pena de 
penhora.
Cacoal, 21/11/2019
Juíza de Direito - Anita magdelaine Perez Belem

Cacoal - Juizado Especial
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal/RO, CEP: 76963-960. 
Telefone: (69) 3441-6905
Processo nº: 7001893-33.2019.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 
Nome: CREUSA MILER
Endereço: Área Rural, linha 15b, lote 69, gleba 08, Área Rural de 
Cacoal, Cacoal - RO - CEP: 76968-899
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS VENDRUSCULO - 
RO2666
Nome: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
Endereço: Avenida Doutor Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 
939, ANDAR 09, Tamboré, Barueri - SP - CEP: 06460-040
Advogado do(a) REQUERIDO: LUCIANA GOULART PENTEADO 
- SP167884
Intimação
Por ordem do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado 
Especial de Cacoal, ficam as partes, por meio de seus(suas) 
advogados(as), intimadas do retorno dos autos da Turma Recursal 
e a requerer o que entenderem de direito, no prazo de 05 (cinco) 
dias.Cacoal/RO, 21 de novembro de 2019.
JOSE APARECIDO MACIEL

Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - Juizado Especial 
Avenida Porto Velho, nº 2728, Bairro Centro, CEP 76963-860, 
Cacoal, - de 2668 a 2938 - lado par PROCESSO: 7011079-
80.2019.8.22.0007
AUTOR: ELVIRA DE LIMA RIBEIRO, ÁREA RURAL Linha 06, KM 
12, GLEBA 05, PT 74 ÁREA RURAL DE CACOAL - 76968-899 - 
CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: JHONE FERREIRA ALVES OAB nº 
RO8344, LORRAINE FERREIRA ALVES OAB nº RO10494
REQUERIDO: ENERGISA S/A, RUA SÃO PAULO 2355, - DE 
2173 A 2489 - LADO ÍMPAR CENTRO - 76963-781 - CACOAL - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
DESPACHO
Vistos
Intime-se a parte requerente para emendar a petição inicial a fim 
de juntar aos autos:
a) a última fatura de cobrança de energia elétrica da subestação a 
ser incorporada;
b) certidão de inteiro teor do imóvel atualizada. 
Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição 
inicial e extinção (CPC 321).
Agende-se decurso de prazo para verificação e retornem os autos 
conclusos.
Cacoal, 21/11/2019
Juíza de Direito - Anita magdelaine Perez Belem
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - Juizado Especial 
7010173-90.2019.8.22.0007
AUTOR: HUGO GARCIA SAMPAIO, RUA PROFESSORA 
MARIA LÚCIA DA SILVA MILLER 3521, - DE 3410/3411 AO FIM 
RESIDENCIAL PARQUE ALVORADA - 76961-604 - CACOAL - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: DANILO GALVAO DOS SANTOS OAB 
nº RO8187
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON , AVENIDA DOS IMIGRANTES 4173, - DE 3601 A 4635 
- LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: DENNER DE BARROS E 
MASCARENHAS BARBOSA OAB nº MS6835, ENERGISA 
RONDÔNIA
DESPACHO
Vistos
Converto o julgamento em diligência.
Intime-se a parte requerente para juntar aos autos:
a) histórico das faturas de energia do ano de 2019;
b) faturas (original) dos meses de agosto e setembro de 2019.
Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.
Cacoal, 21/11/2019
Juíza de Direito - Anita magdelaine Perez Belem

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - Juizado Especial 
7011781-94.2017.8.22.0007
REQUERENTE: TAMIRIS ESTEFANIA FRANSKOVIAKY 
MENDES, RUA DOS PIONEIROS 1559, - DE 1508/1509 A 
1577/1578 SANTO ANTÔNIO - 76967-296 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ADAVILSON CAMPAGNARO 
OAB nº RO8037
REQUERIDOS: SOCIEDADE PIMENTENSE DE EDUCACAO 
E CULTURA LTDA, AV. CASTELO BRANCO 780 CENTRO - 
76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA, SOCIEDADE 
EDUCACIONAL CACOAL LTDA - EPP, AVENIDA CASTELO 
BRANCO 16999, - DE 16759 A 18149 - LADO ÍMPAR SANTO 
ANTÔNIO - 76967-247 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: BRUNO VALVERDE 
CHAHAIRA OAB nº PR52860, LUCIANA FINHOLT CASTROVIEJO 
OAB nº RO5831
DESPACHO
Vistos
Solicitado novamente o desbloqueio, verifica-se que o mesmo foi 
cumprido. Anexo.
Intime-se a requerida para eventual manifestação em 05 (cinco) 
dias.
Não havendo manifestação, arquive-se.
Cacoal, 21/11/2019
Juíza de Direito - Anita magdelaine Perez Belem

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - Juizado Especial 
7004460-08.2017.8.22.0007
REQUERENTE: SPORTS CACOAL LTDA - EPP, AVENIDA 
PORTO VELHO 2588, - DE 2341 A 2649 - LADO ÍMPAR CENTRO 
- 76963-877 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: GLENIMBERG MENEZES OAB 
nº RO7279
REQUERIDO: GISELE FRANCISCO CHAGAS CARIAS, AVENIDA 
RIO MADEIRA 5124, CENTRO FARMA (8406-3862) RIO MADEIRA 
- 76821-476 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
DESPACHO

Vistos
1- Realizei nova pesquisa ao sistema Bacenjud que restou 
infrutífera. Anexo.
2- Decorrido o prazo para impugnação (id 32228320), expeça-se 
alvará nos termos do despacho anterior.
3- Intime-se a parte exequente para manifestação no prazo de 10 
(dez) dias, sob pena de extinção.
Cacoal, 21/11/2019
Juíza de Direito - Anita magdelaine Perez Belem

Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - Juizado Especial 
7011367-28.2019.8.22.0007
REQUERENTE: LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER, RUA 
PRESIDENTE PRUDENTE 3103, - DE 3136/3137 AO FIM 
INDUSTRIAL - 76967-656 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: DIEISON WALACI MIRANDA 
PIRES OAB nº RO7011
REQUERIDO: ENERGISA S/A, RUA SÃO PAULO 2384, 
ENERGISA CENTRO - 76963-782 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
DESPACHOVistos
1- Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 
08/01/2020, às 08h00min. AGENDE-SE NO SISTEMA.
1.1- Ressalto que a referida data corresponde ao período de 
suspensão dos prazos processuais, porém, o agendamento da 
audiência tem por objetivo evitar a extensão da pauta de audiências 
da CEJUSC, bem como, evitar demora na prestação jurisdicional. 
1.2- Desde já, ficam as partes autorizadas a solicitarem a 
redesignação da mencionada solenidade, assim como, cientificadas 
de que não será exigida a apresentação de contestação e/ou 
impugnação em audiência.
2- Intime-se o(a) requerente (DJ).
3- Cite-se e intime-se a parte requerida (AR/mandado/carta 
precatória).
4- Sendo o caso de relação de consumo com o consumidor no 
polo ativo da demanda, desde já, determino inversão do ônus da 
prova a fim de que o(a) requerido(a) apresente em juízo todos os 
documentos que possui quanto ao narrado nos autos.
5- Advertências gerais às partes:
5.1- A audiência será realizada no Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania, localizado na Avenida Cuiabá, 2025, Centro, 
Cacoal/RO.
5.2- As partes deverão comparecer à audiência munidas de 
documentos de identificação válidos e cientes de seus dados 
bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e 
efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial.
5.3- O(s) procurador(es) e preposto(s) das partes deverá(ão) 
comparecer à audiência munido(s) de poderes específicos para 
transacionar.
5.4- Ressalto que, tratando-se de pessoa jurídica, a requerente 
deverá ser representada pelo empresário individual ou pelo sócio 
dirigente (Enunciado 141 do Fonaje). Também será aceito a 
presença por preposto (Enunciado 20 do Fonaje).
5.5- Fica o(a) requerente advertido(a) que o seu não 
comparecimento pessoal injustificado implicará na extinção e 
arquivamento do processo que somente poderá ser desarquivado 
mediante pagamento de custas e despesas processuais.
5.6- Fica o(s) requerido(a) advertido(a) que o não comparecimento 
a quaisquer das audiências designadas importará em revelia, 
reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais do(a) 
requerente e proferido julgamento de plano.5.7- Ressalto que, 
tratando-se de pessoa jurídica ou titular de firma individual, 
o requerido deverá comparecer representado por preposto 
credenciado, munido de carta de preposição com poderes para 
transigir, sem haver necessidade de vínculo empregatício (LJE 9º, 
§4º), sendo que, os atos constitutivos, contratos sociais e demais 
documentos de comprovação servem para efetiva constatação da 
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (CPC 
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75, VIII e CC 45), sob pena de revelia. Ressalvado o disposto no 
Enunciado 99 do Fonaje que autoriza a juntada posterior de carta 
de preposto somente na hipótese de realização de acordo.5.8- As 
partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos 
endereços, sob pena de considerar como válida e eficaz a carta 
de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no 
endereço constante dos autos.5.9- Nas causas de valor superior a 
20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão comparecer ao ato 
acompanhadas de advogado(a).
5.10- Havendo a necessidade de assistência por Defensor Público, 
a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de 15 (quinze) dias 
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública 
nessa Comarca (Rua José do Patrocínio, 1284, bairro Princesa 
Isabel, Cacoal-RO).
5.11- Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na 
execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 
respectivo.
5.12- O(a) requerido(a) deverá oferecer contestação (escrita ou 
oral) e demais provas, inclusive indicação de no máximo 3 (três) 
testemunhas (se necessário), com sua qualificação completa 
(nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, até o 
prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da audiência.
5.13- Apresentada a contestação, o(a) requerente será intimado 
para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, se manifestar sobre os 
documentos e preliminares eventualmente apresentados pela 
parte contrária.
5.14- Não havendo acordo, poderá ser designada uma data para a 
realização de audiência de instrução e julgamento.
6- Não sendo localizada a parte requerida, o(a) requerente deverá 
ser intimado(a) para apresentar novo endereço, no prazo de 10 
(dez) dias. Apresentado novo endereço, ou não havendo tempo 
hábil para cumprimento, deverá a escrivania designar nova 
audiência de conciliação, independente de novo despacho, a fim 
de que seja expedido o necessário.
7- Solicitada a redesignação da audiência de conciliação por 
qualquer das partes, desde já, autorizo a remarcação independente 
de novo despacho. 
8- SIRVA-SE O PRESENTE COMO MANDADO OU CARTA DE 
CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA.
Cacoal, 21/11/2019
Juíza de Direito - Anita magdelaine Perez Belem

Cacoal - Juizado Especial 7009344-12.2019.8.22.0007
REQUERENTES: MARCIA APARECIDA DELLA TORRE, RUA 
LEONARDO DA VINCI 488, - DE 339/340 AO FIM JARDIM SAÚDE 
- 76964-222 - CACOAL - RONDÔNIA, PEDRO DELLA TORRE, 
RUA JOSÉ BONIFÁCIO 3947, - DE 3824/3825 AO FIM VILLAGE 
DO SOL - 76964-288 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: RAFAEL COSTA VIANA 
OAB nº RO8129
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A 
- CERON , RUA SÃO PAULO 2459, - DE 2173 A 2489 - LADO 
ÍMPAR CENTRO - 76963-781 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA, DENNER 
DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB nº MS6835
SENTENÇAVistos
Designada audiência de tentativa de conciliação, constatou-se a 
ausência da parte autora, mesmo devidamente intimada para o ato.
DECIDO
O sistema dos Juizados Especiais Cíveis exige a presença da parte 
requerente nas audiência realizadas durante o trâmite regular do 
processo.
FONAJE, enunciado 20 - O comparecimento pessoal da parte às 
audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 
por preposto.
Considerando que a parte requerente intimada não compareceu 
à solenidade, não apresentou justificativa de ausência ou noticiou 
a composição extrajudicial entre as partes, resta determinar o 
arquivamento do feito.

Posto isso, DECLARO EXTINTO o processo sem resolução 
de mérito (LJE 51 I).Defiro o pedido de justiça de gratuita em 
favor da requerente, pois constam dos autos que a mesma 
está desempregada, logo, não consegue arcar com as custas e 
despesas do processo sem comprometimento de seu sustento.
Dispenso a requerente do pagamento das custas processuais, posto 
que beneficiária da justiça gratuita.Intimem-se as partes.Publicação 
e registro automáticos.Arquive-se.Cacoal, 21/11/2019Juíza de 
Direito – Anita magdelaine Perez Belem

Cacoal - Juizado Especial
7005223-38.2019.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 
Nome: INNOR JUNIOR PEREIRA BOONE
Endereço: Rua Tereza Margarida Ragnini, 2918, Jardim São Pedro 
I, Cacoal - RO - CEP: 76962-354
Advogado do(a) AUTOR: INNOR JUNIOR PEREIRA BOONE - 
RO7801
Nome: BANCO DO BRASIL S.A.
Endereço: AV AMAZONAS, 2574, BANCO DO BRASIL, CENTRO, 
Cacoal - RO - CEP: 76964-118
Advogado do(a) RÉU: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 
MG44698-A
Intimação
Por ordem do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado 
Especial de Cacoal, ficam as partes, por meio de seus(suas) 
advogados(as), intimadas do retorno dos autos da Turma Recursal 
e a requerer o que entenderem de direito, no prazo de 05 (cinco) 
dias.
Cacoal/RO, 21 de novembro de 2019.
JOSE APARECIDO MACIEL
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - Juizado Especial 
Avenida Porto Velho, nº 2728, Bairro Centro, CEP 76963-860, 
Cacoal, - de 2668 a 2938 - lado par PROCESSO: 7011241-
75.2019.8.22.0007
AUTOR: MARIA IMELDA MELO DE OLIVEIRA, AVENIDA PORTO 
VELHO 3215, - DE 2939 A 3225 - LADO ÍMPAR CENTRO - 76963-
845 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: AMANDA MENDES GARCIA OAB nº 
RO9946
RÉU: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE 
TRANSPORTES E TURISMO LTDA, RUA VINTE E DOIS DE 
NOVEMBRO 88, TÉRREO URUPÁ - 76900-111 - JI-PARANÁ - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO
Vistos
1- Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 
22/01/2020, às 09h20min. AGENDE-SE NO SISTEMA.
2- Intime-se o(a) requerente (DJ)
3- Cite-se e intime-se a parte requerida (AR/mandado/carta 
precatória).
4- Sendo o caso de relação de consumo com o consumidor no 
polo ativo da demanda, desde já, determino inversão do ônus da 
prova a fim de que o(a) requerido(a) apresente em juízo todos os 
documentos que possui quanto ao narrado nos autos.
5- Advertências gerais às partes:
5.1- A audiência será realizada no Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania, localizado na Avenida Cuiabá, 1914, Centro, 
Cacoal/RO.
5.2- As partes deverão comparecer à audiência munidas de 
documentos de identificação válidos e cientes de seus dados 
bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e 
efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial.
5.3- O(s) procurador(es) e preposto(s) das partes deverá(ão) 
comparecer à audiência munido(s) de poderes específicos para 
transacionar.
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5.4- Ressalto que, tratando-se de pessoa jurídica, a requerente 
deverá ser representada pelo empresário individual ou pelo sócio 
dirigente (Enunciado 141 do Fonaje). Também será aceito a 
presença por preposto (Enunciado 20 do Fonaje).
5.5- Fica o(a) requerente advertido(a) que o seu não 
comparecimento pessoal injustificado implicará na extinção e 
arquivamento do processo que somente poderá ser desarquivado 
mediante pagamento de custas e despesas processuais.
5.6- Fica o(s) requerido(a) advertido(a) que o não comparecimento 
a quaisquer das audiências designadas importará em revelia, 
reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais do(a) 
requerente e proferido julgamento de plano.
5.7- Ressalto que, tratando-se de pessoa jurídica ou titular de 
firma individual, o requerido deverá comparecer representado por 
preposto credenciado, munido de carta de preposição com poderes 
para transigir, sem haver necessidade de vínculo empregatício (LJE 
9º, §4º), sendo que, os atos constitutivos, contratos sociais e demais 
documentos de comprovação servem para efetiva constatação da 
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (CPC 
75, VIII e CC 45), sob pena de revelia. Ressalvado o disposto no 
Enunciado 99 do Fonaje que autoriza a juntada posterior de carta 
de preposto somente na hipótese de realização de acordo.
5.8- As partes deverão comunicar eventuais alterações dos 
respectivos endereços, sob pena de considerar como válida e 
eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação 
cumprido no endereço constante dos autos.
5.9- Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as 
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado(a).
5.10- Havendo a necessidade de assistência por Defensor Público, 
a parte deverá solicitar atendimento, no prazo de 15 (quinze) dias 
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública 
nessa Comarca (Rua José do Patrocínio, 1284, bairro Princesa 
Isabel, Cacoal-RO).
5.11- Os prazos processuais no Juizado Especial, inclusive na 
execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 
respectivo.
5.12- O(a) requerido(a) deverá oferecer contestação (escrita ou 
oral) e demais provas, inclusive indicação de no máximo 3 (três) 
testemunhas (se necessário), com sua qualificação completa 
(nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, até o ato 
da audiência de conciliação.
5.13- Quando da audiência de tentativa de conciliação, não 
sendo realizado acordo, o(a) requerente terá o prazo de 10 (dez) 
minutos para se manifestar sobre os documentos e preliminares 
eventualmente apresentados pela parte contrária.
5.14- Não havendo acordo, poderá ser designada uma data para a 
realização de audiência de instrução e julgamento.
6- Não sendo localizada a parte requerida, o(a) requerente deverá 
ser intimado(a) para apresentar novo endereço, no prazo de 10 
(dez) dias. Apresentado novo endereço, ou não havendo tempo 
hábil para cumprimento, deverá a escrivania designar nova 
audiência de conciliação, independente de novo despacho, a fim 
de que seja expedido o necessário.
7- SIRVA-SE O PRESENTE COMO MANDADO OU CARTA DE 
CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA.
Cacoal, 20/11/2019
Juíza de Direito - Anita magdelaine Perez Belem

Cacoal - Juizado Especial
7005811-79.2018.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 
Nome: VALCI ALVES DA SILVA
Endereço: Avenida das Mangueiras, 1363, - de 1899/1900 a 
2123/2124, Vista Alegre, Cacoal - RO - CEP: 76960-086
Advogados do(a) EXEQUENTE: FABRICIO VIEIRA LIMA - 
RO8345, GILSON VIEIRA LIMA - RO4216-A, CHARLES KENNY 
LIMA DE BRITO - RO8341
Nome: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A

Endereço: AVENIDA DOS IMIGRANTES, 4137, - de 3601 a 4635 - 
lado ímpar, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-063
Advogados do(a) EXECUTADO: DENNER DE BARROS E 
MASCARENHAS BARBOSA - MS6835, BRUNA TATIANE DOS 
SANTOS PINHEIRO SARMENTO - RO5462, VANESSA BARROS 
SILVA PIMENTEL - RO8217
Intimação
Por ordem do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado 
Especial de Cacoal, fica o(a) requerido(a), por meio de seu(sua) 
advogado(a), intimado(a) a cumprir a sentença proferida nos autos 
supra, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de execução forçada 
acrescida da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, §1º, 
do Novo Código de Processo Civil.
Cacoal/RO, 
21 de novembro de 2019.
JOSE APARECIDO MACIEL

Cacoal - Juizado Especial7011633-49.2018.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 
Nome: LETICIA REPISO BURGARELLI
Endereço: Avenida São Paulo, 3379, - até 3475 - lado ímpar, 
Jardim Clodoaldo, Cacoal - RO - CEP: 76963-577
Advogados do(a) REQUERENTE: HOSNEY REPISO NOGUEIRA 
- RO6327, ELENARA UES - RO6572, ROSANGELA ALVES DE 
LIMA - RO7985, NATALIA UES CURY - RO8845
Nome: CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA-ELETROBRAS
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4137, - de 3601 a 4635 - lado 
ímpar, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-063
Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E 
MASCARENHAS BARBOSA - MS6835
Intimação
Por ordem do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado 
Especial de Cacoal, ficam as partes, por meio de seus(suas) 
advogados(as), intimadas do retorno dos autos da Turma Recursal 
e a requerer o que entenderem de direito, no prazo de 05 (cinco) 
dias.
Cacoal/RO, 21 de novembro de 2019.
JOSE APARECIDO MACIEL

Cacoal - Juizado Especial 
Avenida Porto Velho, nº 2728, Bairro Centro, CEP 76963-860, 
Cacoal, - de 2668 a 2938 - lado par PROCESSO: 7008149-
26.2018.8.22.0007
EXEQUENTE: ALZENIR PIAUHY MARREIRO, RUA MARECHAL 
DEODORO DA FONSECA 2040 JARDIM CLODOALDO - 76963-
564 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DIEISON WALACI MIRANDA 
PIRES OAB nº RO7011
EXECUTADO: BANCO GERADOR S.A, RUA MOSTARDEIRO 
266, AGIPLAN - AGIBANK INDEPENDÊNCIA - 90430-000 - 
PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO DO EXECUTADO: WILSON BELCHIOR OAB nº 
AC4215
DESPACHO
Vistos
a) Expeça-se alvará de levantamento da importância depositada 
nos autos em nome do advogado do requerente, salvo a hipótese 
do mesmo não possuir poderes para tal, bem como intime-se para 
retirada no prazo de 05 (cinco) dias. Na hipótese de indicação 
de conta bancária, desde já autorizo a expedição de alvará de 
transferência para cumprimento em 05 (cinco) dias, sob pena de 
providências;
b) Uma vez retirado o alvará, o requerente, por meio de seu 
advogado, terá o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar 
quanto ao adimplemento da obrigação, sob pena de extinção pelo 
pagamento.
Cacoal, 22/11/2019
Juíza de Direito - 
Anita magdelaine Perez Belem
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Cacoal - Juizado Especial 
7011748-36.2019.8.22.0007
REQUERENTE: ELTON CESAR BARATELI AMARO, RUA 
PRESIDENTE EPITÁCIO 2806, CASA INDUSTRIAL - 76967-672 
- CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: MARIA IDINEIDE ALVES DA 
MOTA MACEDO OAB nº RO10418
REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A., AVENIDA AMAZONAS 
2574, - DE 2356 A 2574 - LADO PAR CENTRO - 76963-792 - 
CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
SENTENÇA
Vistos
Trata-se de ação interposta por ELTON CÉSAR BARATELI 
AMARO em face do BANCO DO BRASIL S/A pretendendo não só 
a nulidade contratual como também a revisão das taxas de juros 
referentes a débito contraído por meio de uso do limite disponível 
em sua conta bancária.
DECIDO.
Entendo que a demanda não tem como ser julgada nos Juizados 
Especiais Cíveis pelo rito disciplinado na Lei nº 9.099/95.
A própria parte requerente confirma a necessidade de realização 
de perícia contábil para analisar a legalidade dos juros aplicados e 
requer a remessa do feito à Justiça Comum.
A sentença de mérito deverá considerar perícia técnica para 
verificar a aplicação dos juros mencionados em contrato, para 
chegar à conclusão de enriquecimento ilícito ou não, o que é 
vedado no microssistema dos Juizados Especiais.
Como a parte requerente não fez prova conclusiva quanto ao 
direito de ressarcimento de valores já pagos, nem ao menos ainda 
sabendo se pagou além do devido e o seu total, torna-se necessária 
a realização de uma perícia contábil para aferição do pleiteado.
A questão exigirá tempo redobrado e estudo especializado que 
extrapola os limites da um exame técnico mencionado no art. 35 da 
Lei nº 9.099/95, em afronta aos princípios basilares dos Juizados 
Especiais de oralidade, informalidade, celeridade, simplicidade e 
economia processual estampados no art. 2ª da mesma lei.
Uma vez que nos Juizados Especiais Cíveis não se admite a 
produção de prova pericial complexa, enveredando a matéria de 
mérito pelo campo da complexidade, tenho que o procedimento 
deste juízo é incompatível com a pretensão da requerente.
Nesse sentido:
ENUNCIADO 70 – As ações nas quais se discute a ilegalidade de 
juros não são complexas para o fim de fixação da competência dos 
Juizados Especiais, exceto quando exigirem perícia contábil (nova 
redação – XXX Encontro – São Paulo/SP).
Posto isso, sem resolução do mérito, RECONHEÇO A 
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial Cível e 
DECLARO EXTINTO o processo sem resolução do mérito (LJE 51 
II).Sem custas e sem honorários.
Publicação e registro automáticos.
Intimem-se a parte requerente (DJ) .
Operado o trânsito em julgado, arquive-se.
Cacoal/RO, 22/11/2019
Juíza de Direito – Anita magdelaine Perez Belem

Cacoal - Juizado Especial 
7011739-74.2019.8.22.0007
AUTOR: MARIA DO CARMO GOMES DE SOUZA, RUA 
MARECHAL DEODORO DA FONSECA, - DE 2 A 1520 - LADO 
PAR JARDIM CLODOALDO - 76963-562 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: EBER COLONI MEIRA DA SILVA OAB nº 
RO4046, ROSANA FERREIRA PONTES OAB nº RO6730, FELIPE 
WENDT OAB nº RO4590RÉU: BANCO BMG CONSIGNADO 
S/A, AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, - 
LADO PAR VILA NOVA CONCEIÇÃO - 04543-000 - SÃO PAULO 
- SÃO PAULO
ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO

VistosIntime-se (via DJ) a requerente para emendar a petição 
inicial a fim de:a) juntar extrato bancário do período de janeiro/2017 
a junho/2017 para verificar se houve crédito do valor supostamente 
emprestado.Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 
da petição inicial e extinção (NCPC 321).Agende-se decurso de 
prazo para verificação e retornem os autos conclusos.
Cacoal, 22/11/2019Juíza de Direito - Anita magdelaine Perez 
Belem

Cacoal - Juizado Especial 7011748-36.2019.8.22.0007
REQUERENTE: ELTON CESAR BARATELI AMARO, RUA 
PRESIDENTE EPITÁCIO 2806, CASA INDUSTRIAL - 76967-672 
- CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: MARIA IDINEIDE ALVES DA 
MOTA MACEDO OAB nº RO10418
REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A., AVENIDA AMAZONAS 
2574, - DE 2356 A 2574 - LADO PAR CENTRO - 76963-792 - 
CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
SENTENÇA
Vistos
Trata-se de ação interposta por ELTON CÉSAR BARATELI 
AMARO em face do BANCO DO BRASIL S/A pretendendo não só 
a nulidade contratual como também a revisão das taxas de juros 
referentes a débito contraído por meio de uso do limite disponível 
em sua conta bancária.DECIDO.
Entendo que a demanda não tem como ser julgada nos Juizados 
Especiais Cíveis pelo rito disciplinado na Lei nº 9.099/95.
A própria parte requerente confirma a necessidade de realização 
de perícia contábil para analisar a legalidade dos juros aplicados e 
requer a remessa do feito à Justiça Comum.
A sentença de mérito deverá considerar perícia técnica para 
verificar a aplicação dos juros mencionados em contrato, para 
chegar à conclusão de enriquecimento ilícito ou não, o que é 
vedado no microssistema dos Juizados Especiais.
Como a parte requerente não fez prova conclusiva quanto ao 
direito de ressarcimento de valores já pagos, nem ao menos ainda 
sabendo se pagou além do devido e o seu total, torna-se necessária 
a realização de uma perícia contábil para aferição do pleiteado.
A questão exigirá tempo redobrado e estudo especializado que 
extrapola os limites da um exame técnico mencionado no art. 35 da 
Lei nº 9.099/95, em afronta aos princípios basilares dos Juizados 
Especiais de oralidade, informalidade, celeridade, simplicidade e 
economia processual estampados no art. 2ª da mesma lei.
Uma vez que nos Juizados Especiais Cíveis não se admite a 
produção de prova pericial complexa, enveredando a matéria de 
mérito pelo campo da complexidade, tenho que o procedimento 
deste juízo é incompatível com a pretensão da requerente.
Nesse sentido:
ENUNCIADO 70 – As ações nas quais se discute a ilegalidade de 
juros não são complexas para o fim de fixação da competência dos 
Juizados Especiais, exceto quando exigirem perícia contábil (nova 
redação – XXX Encontro – São Paulo/SP).
Posto isso, sem resolução do mérito, RECONHEÇO A 
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial Cível e 
DECLARO EXTINTO o processo sem resolução do mérito (LJE 51 
II).Sem custas e sem honorários.
Publicação e registro automáticos.
Intimem-se a parte requerente (DJ) .
Operado o trânsito em julgado, arquive-se.
Cacoal/RO, 22/11/2019
Juíza de Direito – Anita magdelaine Perez Belem

Cacoal - Juizado Especial
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal/RO, CEP: 76963-960. 
Telefone: (69) 3441-6905
Processo nº: 7011651-70.2018.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 
Nome: NIVALDO FELICIANO DE OLIVEIRA
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Endereço: Área Rural, S/N, LINHA 6 LOTE 11, Área Rural de 
Cacoal, Cacoal - RO - CEP: 76968-899
Advogado do(a) REQUERENTE: PATRICIA RAQUEL DA SILVA 
PIACENTINI - RO7736
Nome: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A
Endereço: AVENIDA DOS IMIGRANTES, 4137, - de 3601 a 4635 - 
lado ímpar, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-063
Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E 
MASCARENHAS BARBOSA - MS6835
Intimação
Intimação da parte promovente para tomar conhecimento do Alvará 
de Levantamento disponibilizado no sistema PJe para impressão e 
realização do saque do valor depositado.
Uma vez retirado o alvará, o requerente deverá se manifestar 
quanto ao prosseguimento do feito, prazo de 5 dias, sob pena de 
extinção e arquivamento.
Cacoal/RO, 
22 de novembro de 2019.
JOSE APARECIDO MACIEL

Cacoal - Juizado Especial
7001681-12.2019.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 
Nome: ILDA RODRIGUES LARA SILVA
Endereço: Avenida Afonso Pena, 2861, - de 2630/2631 a 2860/2861, 
Princesa Isabel, Cacoal - RO - CEP: 76964-072
Advogado do(a) REQUERENTE: DENISE CARMINATO PEREIRA 
- RO7404
Nome: MARIA DA PENHA MAXIMIANO
Endereço: Área Rural, Área Rural de Cacoal, Cacoal - RO - CEP: 
76968-899
Intimação
Por ordem do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado 
Especial de Cacoal, fica o(a) requerente, por meio de seu(sua) 
advogado(a), intimado(a) a indicar o atual endereço do(a) 
requerido(a), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e 
arquivamento do processo.
Cacoal/RO, 22 de novembro de 2019.
JOSE APARECIDO MACIEL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - Juizado Especial 
Avenida Porto Velho, nº 2728, Bairro Centro, CEP 76963-860, 
Cacoal, - de 2668 a 2938 - lado par 
PROCESSO: 7011664-35.2019.8.22.0007
AUTOR: 
DANIEL RODRIGUES DOS REIS, RUA MARECHAL FLORIANO 
PEIXOTO 1703, - DE 1491/1492 A 1764/1765 JARDIM 
CLODOALDO - 76963-546 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ADRIANA DE ASSIS SOUZA OAB nº 
RO8720
RÉU: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE RONDÔNIA, RUA DOS 
ESPORTES 1038 INCRA - 76965-864 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO
Vistos
Intime-se (via DJ) a requerente para emendar a petição inicial a 
fim de:
a) apresentar o boleto pago para conferência do código de barras;
b) comprovar que buscou a resolução do problema 
administrativamente junto à instituição de ensino, medida mais 
rápida e que evita o pleito liminar.
Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição 
inicial e extinção (NCPC 321).
Cacoal, 
Juíza de Direito - 
Anita magdelaine Perez Belem

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - Juizado Especial 
Avenida Porto Velho, nº 2728, Bairro Centro, CEP 76963-860, 
Cacoal, - de 2668 a 2938 - lado par PROCESSO: 7007769-
66.2019.8.22.0007
REQUERENTE: CLAUDIOMIRO PLASTER, ÁREA RURAL, LINHA 
09, LOTE 086, GLEBA 08 ÁREA RURAL DE CACOAL - 76968-899 
- CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: 
REQUERIDO: MARIA MARILEI ARAUJO DE NOVAES, ANISIO 
SERRAO 1417, - DE 1339/1340 A 1480/1481 CENTRO - 76964-
100 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
DESPACHO
Vistos
Converto o julgamento em diligência.
Intime-se a parte requerente para:
a) comprovar que a motocicleta permaneceu na empresa Kiko 
Motos durante o período de 05/06/2019 até 24/06/2019 para 
conserto;
b) comprovar que permaneceu sem trabalhar durante o período 
de 05/06/2019 até 24/06/2019, inclusive comprovar se há 
habitualidade de trabalhar em sábados/domingo/feriados.
Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.
SERVE A PRESENTE DE MANDADO DE INTIMAÇÃO DO 
REQUERENTE.
Cacoal, 22/11/2019
Juíza de Direito - Anita magdelaine Perez Belem
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

PODER JUDICIÁRIO
Cacoal - Juizado Especial
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal/RO, CEP: 76963-960. 
Telefone: (69) 3441-6905
Processo nº: 7013912-08.2018.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 
Nome: ELIANE SOUZA SCANDIUSSE
Endereço: Avenida Rio de Janeiro, 709, - de 573 ao fim - lado 
ímpar, Novo Horizonte, Cacoal - RO - CEP: 76962-035
Advogados do(a) REQUERENTE: AILTON FELISBINO TEIXEIRA 
- RO4427, JOSE CALISTO GOMES - RO5362
Nome: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
Endereço: Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, 100, 
Parque Jabaquara, São Paulo - SP - CEP: 04344-902
Advogado do(a) REQUERIDO: ENY ANGE SOLEDADE 
BITTENCOURT DE ARAUJO - BA29442
Intimação
Por ordem do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado 
Especial de Cacoal, ficam as partes, por meio de seus(suas) 
advogados(as), intimadas do retorno dos autos da Turma Recursal 
e a requerer o que entenderem de direito, no prazo de 05 (cinco) 
dias.
Cacoal/RO, 22 de novembro de 2019.
JOSE APARECIDO MACIEL
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

PODER JUDICIÁRIO
Cacoal - Juizado Especial
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal/RO, CEP: 76963-960. 
Telefone: (69) 3441-6905
Processo nº: 7000973-93.2018.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 
Nome: CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME
Endereço: BELO HORIZONTE, 3781, - de 3667 a 4015 - lado 
ímpar, NOVO CACOAL, Cacoal - RO - CEP: 76962-247
Advogado do(a) EXEQUENTE: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS 
SILVA - RO7132
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Nome: LUCINEIA GUSMAO DA ROCHA
Endereço: Rua A, 5191, BAIRRO VALE VERDE, Teixeirão, Cacoal 
- RO - CEP: 76965-499
Nome: CLEMERSON GREGO DE ANDRADE
Endereço: Área Rural, Rua Projetada A n. 5191, Bairro Valle Verde, 
Área Rural de Cacoal, Cacoal - RO - CEP: 76968-899
Advogado do(a) EXECUTADO: JOSE JUNIOR BARREIROS - 
RO1405
Advogado do(a) EXECUTADO: JOSE JUNIOR BARREIROS - 
RO1405
Intimação
Por ordem do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado 
Especial de Cacoal, fica o(a) requerente, por meio de seu(sua) 
advogado(a), intimado(a) a requerer o que entender de direito, no 
prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do feito.
Cacoal/RO, 22 de novembro de 2019.
JOSE APARECIDO MACIEL
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

PODER JUDICIÁRIO
Cacoal - Juizado Especial
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal/RO, CEP: 76963-960. 
Telefone: (69) 3441-6905
Processo nº: 7008711-98.2019.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 
Nome: SIRLEI MORONA DE SOUZA
Endereço: Rua Diamante, 133, Balneário Arco-Íris, Cacoal - RO - 
CEP: 76961-850
Nome: MUNICIPIO DE CACOAL
Endereço: desconhecido
Nome: Estado de Rondônia
Endereço: desconhecido
Intimação
Por ordem do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado 
Especial de Cacoal, fica o(a) requerente, por meio de seu(sua) 
advogado(a), intimado(a) a apresentar impugnação à contestação, 
no prazo de 10 (dez) dias, ocasião em que deverá especificar as 
provas que pretende produzir, justificando a pertinência e finalidade, 
sob pena de indeferimento.
Cacoal/RO, 22 de novembro de 2019.
JOSE APARECIDO MACIEL

1ª VARA CÍVEL  

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 1ª Vara Cível 
Rua dos Pioneiros, nº 2425, Bairro Centro, CEP 76960-790, Cacoal, - 
de 2198/2199 a 2439/2440 Processo: 7000203-66.2019.8.22.0007
§Classe: Monitória
AUTOR: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: LILIAN MARIANE LIRA OAB nº RO3579, 
DIOGENES NUNES DE ALMEIDA NETO OAB nº RO3831
RÉU: LORENA GONCALVES MENDES
ADVOGADO DO RÉU: MARCIA PASSAGLIA OAB nº RO1695
SENTENÇA
As partes celebraram transação.
Assim, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, extinguindo 
o feito com fulcro no art. 487, III, ‘b’ do NCPC.
Libere-se eventual constrição.
Sem custas finais nos termos do art. 8º, III, da Lei 3.896/16
Transitada em julgado nesta data (artigo 1.000, p. único do 
NCPC).
Registro e publicação via PJe. Intime-se.
Altere-se a classe e arquivem-se.
Cacoal/, 20 de novembro de 2019
Emy Karla Yamamoto Roque

1ª Vara Cível da Comarca de Cacoal/RO
Processo nº: 7002644-88.2017.8.22.0007
Assunto: [Cancelamento / Duplicidade de CPF]
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ANIELY BALDO SOTELLE
Advogado do(a) EXEQUENTE: VALERIO CESAR MILANI E SILVA 
- RO3934
EXECUTADO: EDUCON-SOCIEDADE DE EDUCACAO 
CONTINUADA LTDA, FUNDACAO UNIVERSIDADE DO 
TOCANTINS - UNITINS
Advogado do(a) EXECUTADO: LUIZ FERNANDO ARRUDA - 
PR80253
Réplica À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Finalidade: Intimação do(a) advogado(a) da parte autora/requerente 
para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se em 
contraditório acerca da impugnação ao cumprimento de sentença 
e embargos de declaração apresentados pela parte requerida/
executada.

1ª Vara Cível da Comarca de Cacoal/RO
Processo nº: 7008782-37.2018.8.22.0007
Assunto: [Aposentadoria por Invalidez]
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: EDSON VANDER FACHETTI
Advogado do(a) AUTOR: LUIS FERREIRA CAVALCANTE - 
RO2790
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
ALEGAÇÕES FINAIS
Finalidade: Intimação das partes, por meio de seus advogados para 
apresentarem, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias úteis para o 
requerente e 30 (trinta) para a requerida, suas alegações finais, 
nos termos do artigo 364, § 2º, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 1ª Vara Cível 
Rua dos Pioneiros, nº 2425, Bairro Centro, CEP 76960-790, Cacoal, - 
de 2198/2199 a 2439/2440 Processo: 0013548-34.2013.8.22.0007
“Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: Pedro Paulino Vieira
ADVOGADO DO AUTOR: HILDEBERTO MOREIRA BIDU OAB nº 
RO5738, CELSO RIVELINO FLORES OAB nº RO2028, ADELINO 
MOREIRA BIDU OAB nº RO7545
RÉU: JOSE OSMAR MORAIS DA SILVA
ADVOGADO DO RÉU: SABINO JOSE CARDOSO OAB nº 
RO1905
SENTENÇA
A parte autora ajuizou ação declaratória c.c. obrigação de fazer e 
indenização em face da parte ré, ambas acima nominadas, aduzindo 
que adquiriu dois imóveis da parte ré, pagando integralmente o 
preço de um imóvel e parte do outro imóvel, mas o réu se recusa a 
efetivar o contrato de compra e venda ou lavrar escritura pública, 
afirmando o réu que perdeu o dinheiro recebido em aplicação do 
TELEXFREE. Requer liminarmente seja determinado ao réu que 
se abstenha de vender ou transferir os imóveis a terceiros. Ao final, 
pugna seja a parte ré condenada a efetivar os contratos de compra 
e venda, bem como a indenizar os danos materiais (despesas de 
viagens e contratação de advogados) e morais sofridos. Juntou 
documentos. 
Determinada a emenda para recolhimento das custas, houve 
juntada de comprovante. Nova determinação de emenda para 
alteração do valor da causa com complementação das custas, 
dentre outros, realizada e recebida. 
Audiência de conciliação, infrutífera. 
A parte ré ofertou contestação aduzindo que, em verdade, foi 
procurado pelo autor para que investisse no TELEXFREE e, como 
não tinha dinheiro na época, o autor ofereceu um “team builder” 
de 11 quotas, no valor aproximado de R$ 30.000,00 em troca 
de uma fração de 300m² da área de posse do réu. Ocorre que o 
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“team builder”, pelo que sabe, foi cadastrado em nome do autor, e 
este nunca lhe passou qualquer valor. Além disso, o autor seria o 
responsável pelos riscos do negócio. Impugna os recibos juntados 
afirmando estarem rasurados e não reconhece a assinatura neles 
aposta. Não é verdade que o réu tenha vendido a área negociada 
com o autor, bastando que este apresente documentos que 
comprovem que o team builder telexfree está em nome do réu, 
funcionando e rendendo, a fim de que o réu formalize o contrato 
sobre a área. A negociação da segunda área não foi concluída 
porque o autor não conseguiu gerar o “team builder” correspondente 
devido ao trancamento das atividades da Telexfree por ordem do 
Tribunal de Justiça do Acre. Impugna os danos materiais relativos 
a despesas com viagens porque o autor reside em Cacoal. Afirma 
inexistir dano material e moral. Requer seja o autor condenado 
nas penas da litigância de má-fé. Pleiteia a gratuidade judiciária. 
Arrola testemunhas. Requer a improcedência dos pedidos. Juntou 
documentos. 
Réplica em audiência aduzindo que o autor jamais realizou 
qualquer tipo de negócio referente a TELEXFREE, repisando o dito 
na exordial. Afirma que as assinaturas apostas nos recibos são 
do réu, bastando confrontá-las com a constante no instrumento 
procuratório. Requer seja ouvida como testemunha a Sra. Rosilda 
Gomes de Matos, já que o maior valor foi depositado em sua conta 
a pedido do réu. 
Petição do réu juntando certidão de casamento com averbação de 
divórcio a fim de comprovar que sua ex-esposa se chama Ivonete 
de Souza Andrade. 
Em seguida, foi proferida sentença de improcedência.
O autor apresentou documentos novos.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação.
Deu-se provimento à apelação do autor para acolher a preliminar 
de cerceamento de defesa e anular a sentença, determinando o 
retorno dos autos à origem para que às partes, seja oportunizada 
a produção de provas.
Com o retorno dos autos, as partes pugnaram pela produção de 
prova testemunhal.
Em audiência, foi ouvida 01 informante (ex-companheira do autor e 
participante da suposta negociação) e 01 testemunha.
Intimadas, as partes apresentaram suas alegações finais.
Eis o relato. DECIDO. 
As partes são legítimas e estão bem representadas, presentes os 
pressupostos processuais e condições da ação, imprescindíveis 
ao desenvolvimento válido e regular do processo, não havendo 
preliminares ou prejudiciais de mérito pendentes de análise, razão 
por que passo ao exame do mérito.
Do mérito
O autor afirma ter entabulado com o réu contrato verbal de compra 
e venda de dois imóveis, com pagamento integral de um imóvel 
e parcial de outro imóvel. Para comprová-los, junta recibos de Id. 
21363635 p. 28 de 100 e documentos relativos à área em nome de 
José Ferreira da Costa (21363635). 
O réu não nega haver negociado os imóveis com o autor, aduzindo, 
contudo, que não se trataram de compra e venda, e sim de entrega 
dos imóveis em troca de títulos da Telexfree oferecidos pelo autor. 
Alega, ainda, que não procedeu à formalização dos contratos 
porque até o momento o autor não entregou os títulos da aplicação 
Telexfree correspondentes, denominados “team builders”. 
Ocorre que o autor rechaça qualquer negociação envolvendo o 
Telexfree, repisando tratar-se de compra e venda pura. 
Assim, o limite objetivo da demanda é norteado pela causa de pedir 
deduzida pelo autor, incumbindo, para o deslinde do feito, verificar 
se estão comprovados os elementos da referida compra e venda.
Os únicos documentos relativos à compra e venda existentes nos 
autos são os recibos de Id. 21363635.
O recibo no valor de R$ 20.000,00, com nome e CPF do réu, 
refere-se a “pagamento parcial de venda de terreno 20x30 chácara 
primavera”, constando, no entanto, que o valor foi recebido de 
Rosilda Gomes de Mattos. 

O autor afirma na exordial tratar-se de sua ex-esposa e, na réplica 
em audiência, aduziu ser ela esposa do réu, e que o valor teria sido 
depositado em conta bancária dela. 
Contraditória, assim, as alegações do autor, sendo incoerentes suas 
afirmações em réplica já que o recibo foi supostamente assinado 
pelo réu, tendo recebido o valor de Rosilda, e não o inverso. 
O réu juntou certidão de casamento e averbação de divórcio sua 
com outra pessoa que não a Sra. Rosilda, afirmando nunca ter sido 
casado com ela. 
Irrelevante a questão (se a Sra. Rosilda é ex-esposa do autor ou do 
réu), servindo a contradição para fragilizar a tese do autor. 
Os “recibos” nos valores de R$5.000,00 e R$3.063,75, datados 
de 13/06/13 e no valor de R$6.000,00 datados de 16/06/13, 
consignam, além dos valores e datas, tão somente as assinaturas, 
sem qualquer referência à pessoa do assinante, ao recebedor e ao 
objeto do valor.
Além disso, o réu impugna as assinaturas, afirmando não serem 
suas. 
Assim, incumbia ao autor comprovar sua autenticidade nos 
termos do artigo 429, II do Código de Processo Civil (Art. 429. 
Incumbe o ônus da prova quando:(...)II se tratar de impugnação da 
autenticidade, à parte que produziu o documento.).
No entanto, limitou-se a afirmar serem as assinaturas semelhantes 
a aposta na procuração de Id. 21363652 p. 4 de 100, sendo tal 
insuficiente para comprovação de sua autenticidade. 
Ainda quanto ao ônus probatório, o autor afirmou ter sido a 
negociação toda entabulada por telefone, deixando de pleitear a 
quebra de sigilo telefônico. 
Ademais, a informante ouvida em audiência, ex-esposa do autor, 
questão esclarecida em audiência, foi contraditória com as provas 
juntada aos autos, posto que o autor nega em sua exordial qualquer 
relação com a Telexfree.
Ainda, os documentos mencionados por ela, extrato bancário 
de transferência de valores, não foram juntados. Em verdade, a 
informante contou a dinâmica de como teriam sido realizados os 
depósitos, mas não explicou porque os comprovantes da aplicação 
Telexfree correspondentes, denominados “team builders”, ficaram 
com ela e não com o interessado, logo, a prova testemunhal depõe 
contra o pedido autoral.
No tocante à testemunha José Moura dos Santos, nada soube 
informar para o deslinde do feito.
Destarte, não logrou provar o autor a realização da negociação de 
compra e venda, nem o pagamento do preço, nos termos do artigo 
373, I do Código de Processo Civil. 
Sendo os pedidos de dano material e moral consectários do 
pedido de reconhecimento de relação jurídica de compra e venda, 
improcedente este, prejudicados aqueles.
Embora improcedente, não há que se falar em litigância de má-
fé do autor, até porque o réu reconheceu a existência de relação 
negocial entre eles, embora tenha sido, segundo suas alegações, 
de forma diversa da narrada na exordial. 
Indefiro o pedido de gratuidade judiciária formulada pelo réu uma 
vez que ausente elementos acerca da situação de hipossuficiência. 
No caso, o réu reconhece ser proprietário de duas propriedades, 
no valor cada uma de cerca de R$ 30.000,00 o que, por si, já não 
permite que o autor se enquadre como hipossuficiente. 
Posto isso, com fundamento nos artigos 481 e seguintes do Código 
Civil bem como artigo 373, I do Código de Processo Civil, JULGO 
IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, revogando 
a liminar concedida. 
Extingo o feito com julgamento do mérito com espeque no artigo 
487, I, do Código de Processo Civil.
Atenta aos princípios da sucumbência e considerando a total 
improcedência dos pedidos, condeno a requerente ao pagamento 
das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 
R$1000,00, com fulcro no art. 85, par. 2º, do NCPC. 
Após o trânsito em julgado, notifique-se a parte vencida para, no 
prazo de 15 dias, comprovar o recolhimento das custas processuais 
(§1º do art. 35 do Regimento de Custas).
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Decorrido in albis o prazo supra, expeça-se certidão do débito, 
encaminhando-a ao Tabelionato de Protesto de Títulos, 
acompanhada da presente sentença (§2º do art. 35, Lei 3.896/2016), 
consignando as informações do §3º do art. 35 e do art. 36 do 
Regimento de Custas.
Informado o pagamento das custas ou inscrito o valor em dívida 
ativa, arquivem-se os autos. Requerido em qualquer tempo, 
mediante comprovação de pagamento, emissão da declaração de 
anuência (art. 38 do Regimento de Custas), fica desde já deferido, 
independentemente de conclusão.
Em caso de recurso, desnecessária conclusão, devendo a Escrivania 
proceder conforme §§1º, 2º e 3º do artigo 1010 do NCPC.
Publicação e registro automáticos pelo PJE.
Intimação via Dje.
Cacoal/, 22 de novembro de 2019
Emy Karla Yamamoto Roque

1ª Vara Cível da Comarca de Cacoal/RO
Processo nº: 7012272-67.2018.8.22.0007
Assunto: [Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano 
Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano 
Material]
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: L. A. DE S. SILVA EIRELI - ME
Advogado do(a) AUTOR: MAYCON SIMONETO - RO7890
RÉU: PARDAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME
Advogados do(a) RÉU: THALIA CELIA PENA DA SILVA - RO6276, 
MARLISE KEMPER - RO6865
ALEGAÇÕES FINAIS
Finalidade: Intimação das partes, por meio de seus advogados 
para apresentarem, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias úteis, 
suas alegações finais, nos termos do artigo 364, § 2º, do Código 
de Processo Civil.

1ª Vara Cível da Comarca de Cacoal/RO
Processo nº: 7010882-62.2018.8.22.0007
Assunto: [Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano 
Material, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, 
Custas, Citação, Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, 
Liminar]
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: FAUSTO EUZEBIO DE OLIVEIRA
Advogados do(a) AUTOR: NATHALIA FRANCO BORGHETTI - 
RO5965, JUAREZ ROSA DA SILVA - RO4200, ANTONIO MAX 
ROSSENDY ROSA - RO7024
RÉU: ROSELI NOGUEIRA BATISTA MORGAN, JOSE ORLANDO 
CARDOSO DOS SANTOS
Advogado do(a) RÉU: BRUNO ALVES DA SILVA CANDIDO - 
RO5825
IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO
Finalidade: Intimação do advogado da parte autora/requerente 
para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnação à 
contestação juntada aos autos pela requerida Roseli Nogueira 
Batista Morgan.

1ª Vara Cível da Comarca de Cacoal/RO
Processo nº: 7008174-05.2019.8.22.0007
Assunto: [Reconhecimento / Dissolução, Inventário e Partilha]
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: SOLANGE LINO DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: ABDIEL AFONSO FIGUEIRA - RO3092
RÉU: SEBASTIAO VASQUES FILHO, ALECSANDRO DE 
OLIVEIRA VASQUES, ADRIANA DE OLIVEIRA VASQUES
MANIFESTE-SE O AUTOR - APRESENTAR ENDEREÇO DA 
PARTE RÉ
Finalidade: Intimação do(a) advogado(a) da parte autora/
exequente para que manifeste-se, no prazo de 5 (cinco) dias, 
acerca do teor da Certidão do Oficial de Justiça juntada aos autos 
(com diligência negativa), indicando o endereço atualizado/válido/

completo da parte requerida/executada (inclusive com Código de 
Endereçamento Postal = CEP), e/ou requerendo o que entender de 
direito quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção, 
arquivamento e/ou suspensão (conforme hipótese legal cabível) 
por desinteresse processual.
OBS.: Indicando o(a) requerente/exequente endereço(s) em 
outras Comarcas do Estado de Rondônia, fora da sede do Juízo, 
fica intimada a parte, por intermédio de seu advogado, para que 
providencie, no mesmo prazo o(s) recolhimento(s) da(s) taxa(s) 
para expedição(ões) de mandado(s) judicial(is) no PJE para 
cumprimento de mandado em outras Comarcas do Estado de 
Rondônia, comprovando sua(s) juntada(s) aos autos (tantas taxas 
quantos forem os endereços a serem diligenciados), nos termos 
do Provimento Corregedoria nº 008/2017 de 20/04/2017, cuja 
taxa é disciplinada pelo art. 30 da Lei 3.826/2016 (Regimento de 
Custas). Custa de Código 1015 do Sistema de Controle de Custas 
Processuais do TJRO.

1ª Vara Cível da Comarca de Cacoal/RO
Processo nº: 7006574-46.2019.8.22.0007
Assunto: [Auxílio-Doença Previdenciário]
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ADIVA QUADROS MARIANO
Advogado do(a) AUTOR: HELIO RODRIGUES DOS SANTOS - 
RO7261
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Réplica À CONTESTAÇÃO – LAUDO - PROVAS
Finalidade: Intimação do(a) advogado(a) da parte autora/
requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo: a) 
apresentar impugnação à(s) contestação(ões) juntada(s) aos 
autos; b) manifestar-se acerca do laudo médico pericial juntado 
aos autos; c) especificar objetivamente as provas que pretende 
produzir, justificando de modo claro e preciso sua finalidade e 
pertinência, em especial os fatos aos quais a prova pleiteada se 
destina, sob pena de indeferimento e sem prejuízo do julgamento 
antecipado. Sendo pleiteada prova testemunhal ou pericial, a parte 
interessada deverá desde logo apresentar o rol de testemunhas 
com suas qualificações, os quesitos e a indicação do assistente 
técnico, conforme o caso.

1ª Vara Cível da Comarca de Cacoal/RO
Processo nº: 7010035-26.2019.8.22.0007
Assunto: [Auxílio-Doença Previdenciário]
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ROSANGELA APARECIDA SEGANTINI
Advogados do(a) AUTOR: ROGER JARUZO DE BRITO SANTOS - 
RO10025, DENISE CARMINATO PEREIRA - RO7404
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PERÍCIA AGENDADA
Finalidade: Fica a parte autora, através deste expediente, intimada 
quanto a designação de perícia a ser realizada no dia 21/01/2020 
às 08:10 horas, pelo Dr. Victor Henrique Teixeira, no Hospital 
SAMAR, sito à Av. São Paulo, nº 2326, centro, Cacoal/RO.
OBS.1: A parte autora deverá, ainda, ACESSAR os autos 
processuais do processo (PJE) e tomar ciência do inteiro teor 
despacho inicial, bem como de todos os documentos juntados aos 
autos até o presente momento.
OBS.2: O advogado deverá providenciar a notificação do(a) 
requerente à comparecer à perícia, conforme despacho retro.
OBS.3: Fica intimado o(a) patrono(a) do(a) autor(a) à deverá retirar 
as cópias cópias necessárias e entregá-las à parte, que deverá 
levar para a perícia todos os exames médicos a que foi submetida, 
e apresentar-se com documento pessoal de identificação que 
possua foto, sob pena de restar prejudicada a avaliação pericial, 
ocasionando a demora na solução do seu pedido ou mesmo a 
improcedência da ação.
OBS.4: O Perito nomeado já teve vista dos autos na íntegra 
(inclusive dos quesitos do Juízo).
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TRANSCREVO RECOMENDAÇÕES DO PERITO JUDICIAL: 
“VICTOR HENRIQUE TEIXEIRA, na qualidade de Médico 
Perito, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, 
informar que, em atenção ao despacho, está agendada a perícia 
do Requerente para o dia 21/01/2019 às 08h10min, no Hospital 
SAMAR, localizado na Avenida São Paulo, nº 2326, centro, Cacoal/
RO. Sendo de suma importância para a realização da perícia 
médica que o periciando leve exames de imagem (raio x e/ou 
ressonância magnética), medicamentos em uso, comprovante de 
tratamento de fisioterapia e/ou outros.”

1ª Vara Cível da Comarca de Cacoal/RO
Processo nº: 7009765-02.2019.8.22.0007
Assunto: [Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença 
Previdenciário]
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: INEIZA PEREIRA ALVES
Advogado do(a) AUTOR: ELIEL MOREIRA DE MATOS - RO5725
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PERÍCIA AGENDADA
Finalidade: Fica a parte autora, através deste expediente, intimada 
quanto a designação de perícia a ser realizada no dia 21/01/2020 
às 08:00 horas, pelo Dr. Victor Henrique Teixeira, no Hospital 
SAMAR, sito à Av. São Paulo, nº 2326, centro, Cacoal/RO.
OBS.1: A parte autora deverá, ainda, ACESSAR os autos 
processuais do processo (PJE) e tomar ciência do inteiro teor 
despacho inicial, bem como de todos os documentos juntados aos 
autos até o presente momento.
OBS.2: O advogado deverá providenciar a notificação do(a) 
requerente à comparecer à perícia, conforme despacho retro.
OBS.3: Fica intimado o(a) patrono(a) do(a) autor(a) à deverá retirar 
as cópias cópias necessárias e entregá-las à parte, que deverá 
levar para a perícia todos os exames médicos a que foi submetida, 
e apresentar-se com documento pessoal de identificação que 
possua foto, sob pena de restar prejudicada a avaliação pericial, 
ocasionando a demora na solução do seu pedido ou mesmo a 
improcedência da ação.
OBS.4: O Perito nomeado já teve vista dos autos na íntegra 
(inclusive dos quesitos do Juízo).
TRANSCREVO RECOMENDAÇÕES DO PERITO JUDICIAL: 
“VICTOR HENRIQUE TEIXEIRA, na qualidade de Médico 
Perito, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, 
informar que, em atenção ao despacho, está agendada a perícia 
do Requerente para o dia 21/01/2019 às 08h00min, no Hospital 
SAMAR, localizado na Avenida São Paulo, nº 2326, centro, Cacoal/
RO. Sendo de suma importância para a realização da perícia 
médica que o periciando leve exames de imagem (raio x e/ou 
ressonância magnética), medicamentos em uso, comprovante de 
tratamento de fisioterapia e/ou outros.”

1ª Vara Cível da Comarca de Cacoal/RO
Processo nº: 0000143-57.2015.8.22.0007
Assunto: [Acidente de Trânsito]
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: WILLIAN ATAIDE DE OLIVEIRA FREIRE
Advogado do(a) AUTOR: LUIS FERREIRA CAVALCANTE - 
RO2790
RÉU: PAULO HENRIQUE CARVALHO SILVA, LUIZ HENRIQUE 
DE AQUINO
Advogado do(a) RÉU: MARCUS AURELIO CARVALHO DE 
SOUSA - RO2940
RESULTADO INFOJUD
Finalidade: Intimação da parte autora/exequente para que, em 
10 (dez) dias, compareça ao Cartório deste Juízo para análise do 
resultado da consulta ao INFOJUD, devendo manifestar-se em até 
05 (cinco) dias após a visualização.
O resultado INFOJUD, em razão do sigilo fiscal, está em pasta 
própria, sob a responsabilidade do Sr. Diretor de Cartório.
Após a visualização do resultado do INFOJUD OU após decorrido 
prazo para a visualização, o resultado será descartado.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 1ª Vara Cível
Rua dos Pioneiros, nº 2425 - Centro, Cacoal/RO - CEP: 76963-726 
Fone: (69) 3441-2297. E-mail: cwl1civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7012865-96.2018.8.22.0007
Assunto: [Indenização por Dano Moral]
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: OSVALDO JOSE DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: FRANCISCO ALVES DA SILVA - RO5623
RÉU: JUCEMAR LOURENCO BIANCHINI
Certidão DE OBJETO E PÉ
Jerdson Raiel Ramos, Diretor de Cartório da 
1ª Vara Cível da Comarca de Cacoal/RO, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos Excelentíssimos Desembargadores, Juízes 
e demais pessoas da Justiça e a quem o conhecimento desta 
couber que, por este Juízo e Cartório da 1ª Vara Cível, tramitam os 
Autos de Procedimento Comum Cível, distribuído sob nº 7012865-
96.2018.8.22.0007, em que figura como parte autora OSVALDO 
JOSE DOS SANTOS, brasileiro,casado, Aposentado, portador da 
cédula de identidade RG nº 5.711.678 SSP/SP e inscrito no CPF nº 
707.251.018-49, residente e domiciliado na Rua 15 de novembro nº 
1310, esquina com a Av. Marechal Rondon, Bairro Princesa Isabel 
em Cacoal-RO, CEP nº 76.964-126. tendo por patrono constituído 
o Advogado FRANCISCO ALVES DA SILVA, inscrito na OAB/
RO 5623, em face da parte requerida JUCEMAR LOURENCO 
BIANCHINI, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade 
RG nº 561.118 SSP/RO, e inscrito no CPF nº 612. 779.672-53, 
residente e domiciliado na Avenida São Paulo, nº 3189, Jardim 
Clodoaldo, em Cacoal-RO,podendo também ser encontrado na 
empresa de sua propriedade ARGA FORTE, localizada na Rodovia 
BR 364, KM 233, setor prosperidade, também em Cacoal-RO, CEP 
nº 76.960-970, onde fora requerida a presente Certidão de Objeto 
e Pé, referente aos seguinte atos processuais: Distribuição em 
38/11/2018; Petição inicial ID 22898614; Procurações dos autores 
ID 22899131 e 22899146; Despacho inicial ID 25682799; Citação 
por oficial de justiça ID 26732419, Ata Audiência conciliatória 
ID 27901437 e 27904605; Contestação ID 28493484; Réplica 
à contestação ID 29111513; Especificação de provas pelo autor 
ID 30894598; Procuração do requerido ID 32550521. Nada mais 
continham as peças acima transcritas. Certifico e dou fé. Eu, 
_____, Jerdson Raiel Ramos, Diretor de Cartório, Cad. 204.356-4, 
a conferi e subscrevi.
Cacoal/RO, 20/11/2019 .
(Assina Digitalmente)
Jerdson Raiel Ramos
Diretor de Cartório Cad. 204.356-4
Assina por Ordem Judicial – Art. 173 das DGJ

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 1ª Vara Cível 
Rua dos Pioneiros, nº 2425, Bairro Centro, CEP 76960-790, Cacoal, - 
de 2198/2199 a 2439/2440 Processo: 7010715-11.2019.8.22.0007
$Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: MARCILENE SANTANA
ADVOGADO DO AUTOR: HELENA MARIA FERMINO OAB nº 
RO3442 
RÉU: I. -. I. N. D. S. S.
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA
DESPACHO
Desde a entrada em vigor da Lei 12.153/09 e consequente 
implantação dos Juizados da Fazenda Pública vem sendo debatida 
a questão da competência para processar e julgar causas de 
natureza previdenciária, quando o INSS figurar como parte.
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Mantenho convicção de que a competência é dos Juizados da 
Fazenda Pública, o que decorre não só da interpretação do contido 
na Constituição Federal, em seu art. 109, par. 3º e Lei n. 12.153/09, 
mas principalmente da razão de existência de tais normas, 
consistente no amplo acesso aos menos favorecidos aos seus 
direitos basilares, como são as verbas alimentícias provenientes 
de aposentadoria, pensão ou auxílio assistencial.
Contudo, uma vez que a suscitação de conflito de competência 
nos mesmos, inevitavelmente, postergam e, porque não dizer, 
obstaculizam o direito das partes, que em nada contribuíram para 
o imbróglio e, inobstante, são as que mais sofrem com o mesmo, 
RECEBO os autos e determino seu processamento, ao menos até 
definição pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema.
Embora se trate de incompetência absoluta, o que, em tese, 
invalidaria os atos decisórios, reputo que os mesmos poderão ser 
ratificados pelo Juízo competente, caso fixado não ser este.
Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita enquanto perdurar 
a incapacidade econômica da parte autora.
Entendo necessária e pertinente a realização da perícia, sobretudo 
para se aferir o grau de invalidez do autor, razão por que determino 
sua produção.
Nenhum prejuízo haverá para as partes, ao contrário, otimizará o 
trâmite do processo, sendo o procedimento amplamente adotado 
na Justiça Federal sem insurgência da Autarquia ré.
Nomeio como perito o Dra. Amália Campos Milani e Silva, médica, 
que atende no Hospital Samaritano, Localizado na Av. São Paulo, 
nº 2623, Centro, nesta cidade, a fim de que pericie a parte autora 
respondendo aos quesitos do Juízo.
Como o quesito padrão foi elaborado contemplando todas as 
situações possíveis, indefiro os quesitos já formulados pelas partes 
(se estiverem nos autos) ou os que as partes apresentarem no 
prazo do art. 465, §1º, III, do NCPC, uma vez que as respostas aos 
quesitos padrão são suficientes para esclarecimento da causa.
Considerando a complexidade do ato, o tempo despendido pela 
Sr. Perito e a carência de profissionais dessa área na região, fixo 
honorários periciais no importe de R$400,00 (quatrocentos reais), 
em conformidade com a Resolução CJF 305/2014, que poderão ser 
elevados mediante justificativa; devendo ser expedido o necessário, 
no momento oportuno. 
O Cartório deverá entrar em contato (via telefone, e-mail ou outro 
meio de comunicação célere e eficaz) com o(a) Médico(a) Perito(a) 
para que este(a) informe data e horário para a realização do 
exame, com antecedência de 30 dias, a fim de que sejam as partes 
intimadas para comparecimento.
Sobrevindo a informação, intime-se a parte autora para 
comparecimento, através de seu patrono, via DJe.
Intime-se o patrono da autora, via DJe, desta decisão e de que 
deverá retirar as cópias cópias necessárias e entregá-las à parte, 
que deverá levar para a perícia todos os exames médicos a 
que foi submetida, e apresentar-se com documento pessoal de 
identificação que possua foto, sob pena de restar prejudicada a 
avaliação pericial, ocasionando a demora na solução do seu pedido 
ou mesmo a improcedência da ação.
Quanto à citação da autarquia ré e ao pedido de tutela de urgência, 
postergo-os para momento ulterior à realização da perícia médica 
acima designada, a fim de melhor subsidiar a decisão deste Juízo, 
bem como possibilitar melhor condição de defesa ao requerido e a 
celeridade da instrução processual.
Pautada no princípio da efetividade da prestação jurisdicional e a 
fim de viabilizar que o processo retorne a este juízo apenas na 
fase de saneamento/julgamento antecipado da lide, exceto quanto 
ao pedido incidental urgente, autorizo o Sr. Escrivão ou substituto 
imediato a prática dos seguintes atos ordinatórios, com a vinda do 
laudo pericial:
a) citação do INSS (via PJE) para responder no prazo de 30 (trinta 
dias), - conforme artigo 183, caput, do NCPC - manifestando-se 
sobre o laudo e especificando as provas que pretenda produzir, 
justificando seu objeto e pertinência, sem prejuízo do julgamento 
antecipado da lide;

b) com a vinda da contestação, dê-se vista à parte autora para que, 
querendo, se manifeste acerca do laudo pericial, ofereça réplica, 
bem como para que especifique as provas que pretende produzir, 
justificando a pertinência e a finalidade, sem prejuízo do julgamento 
antecipado.
c) decorrido o prazo para manifestação das partes acerca do laudo 
médico e não havendo impugnação, requisite-se o pagamento do 
médico perito nos termos desta decisão.
Havendo interesse de produção de prova testemunhal, devem as 
partes depositar o respectivo rol, com qualificação e endereço das 
mesmas, em obediência ao princípio do contraditório.
Deixo de designar audiência de conciliação em razão da recorrente 
ausência dos Procuradores do INSS nas audiências, o que sinaliza 
seu não comparecimento, sendo inócua a audiência conciliatória 
além de prejudicar a celeridade processual.
Cumpram-se.
Cacoal/RO, quarta-feira, 20 de novembro de 2019
Emy Karla Yamamoto Roque
Réu: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS (citação 
via PJE)
QUESITOS DO JUÍZO
1. O(a) periciando(a) é ou foi portador(a) de doença ou lesão 
física ou mental? Qual (indicar inclusive o Código Internacional de 
Doença - CID)?
( ) SIM ( ) NÃO
Nome da(s) doença(s):
CID(s):
2. Com base na documentação, exames, relatórios apresentados, 
literatura médica, experiência pessoal ou profissional, qual a data 
estimada do início da doença ou lesão, bem como da cessação, se 
for o caso?
INÍCIO:____/____/______ TÉRMINO:____/____/_______
3. A doença ou lesão de que o(a) periciando(a) é portador(a) o(a) 
torna incapaz para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual?
( ) SIM ( ) NÃO
4. A doença ou lesão de que o(a) periciando(a) é portador(a) 
acarreta limitações para o trabalho, considerando as peculiaridades 
bio-psico-sociais (sexo, idade, grau de instrução, natureza da 
doença, tipo de atividade laboral, etc)? Quais?
( ) SIM ( ) NÃO
Limitações funcionais:
5. Caso o(a) periciando(a) esteja incapacitado(a), a incapacidade 
é:
( ) temporária ( ) permanente
( ) parcial ( ) total
6. Se respondido que a incapacidade é temporária, qual a previsão 
(prazo) que o (a) periciando (a) necessita para recuperar-se?
7. Qual a data estimada do início da incapacidade laboral?
A data é: _____/____/______.
Minha conclusão decorre:
( ) daquilo que relatou o(a) periciando(a)
( ) da documentação médica apresentada pelo(a) periciando(a)
( ) da literatura médica
( ) de minha experiência pessoal e profissional
8. Caso o(a) periciando(a) não esteja incapacitado no momento, 
em período anterior à realização desta perícia existiu incapacidade 
para o trabalho?
( ) SIM ( ) NÃO
Minha conclusão decorre:
( ) daquilo que relatou o(a) periciando(a)
( ) da documentação médica apresentada pelo(a) periciando(a)
( ) da literatura médica
( ) de minha experiência pessoal e profissional
9. Houve progressão, agravamento ou desdobramento da doença 
ou lesão?
( ) NÃO
( ) SIM
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10. Há possibilidade de reabilitação profissional? Se positivo, 
a reabilitação seria possível para a atividade habitual do(a) 
periciando(a) ou para outra atividade?
11. O(A) periciando(a) está acometido(a) de: tuberculose ativa, 
hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, 
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de 
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado 
avançado de doença de Paget (ostaíte deformante), síndrome da 
deficiência imunológica adquirida (AIDS) e/ou contaminação por 
radiação – art. 151 da Lei nº 8.213/91?
( ) NÃO.
( ) SIM. Especificar: ____________________________________
12. A lesão é decorrente de acidente de qualquer natureza? ( ) SIM 
( ) NÃO.
Em caso positivo, houve consolidação da lesão? ( ) SIM ( ) NÃO.
Dela resultaram sequelas que impliquem redução da capacidade 
para o trabalho?
( ) SIM ( ) NÃO.
Especificar:
13. Em caso de lesão, essa decorreu de acidente de trabalho?
( ) SIM ( ) NÃO
14. Em caso de doença, trata-se de doença profissional ou doença 
do trabalho?
15. Em razão de sua incapacidade, o(a) periciando(a) necessita 
de cuidados em tempo integral de médicos, de enfermeiras ou de 
terceiros?
16. É possível afirmar se houve alguma alteração referente à 
incapacidade, após a data da perícia realizada pelo INSS?
17. Outros esclarecimentos que entenda necessários:
quarta-feira, 20 de novembro de 2019
Emy Karla Yamamoto Roque
RÉU: I. -. I. N. D. S. S.

1ª Vara Cível da Comarca de Cacoal/RO
Processo nº: 7007295-66.2017.8.22.0007
Assunto: [Seguro]
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: VALDECINO RODRIGUES DE ARRUDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: SUELI MARIA RODRIGUES 
FERRO - RO2961
EXECUTADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT SA
Advogado do(a) EXECUTADO: ALVARO LUIZ DA COSTA 
FERNANDES - RO5369
RETIRAR ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE VALORES (PJE)
Finalidade: Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente/
exequente quanto a expedição de Alvará Judicial para levantamento 
de valores, a ser retirado pelo Sistema PJE, devendo comunicar o 
Juízo acerca do levantamento no prazo de 05 (cinco) dias.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 1ª Vara Cível 
Rua dos Pioneiros, nº 2425, Bairro Centro, CEP 76960-790, Cacoal, - 
de 2198/2199 a 2439/2440 Processo: 7010884-95.2019.8.22.0007
$Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: ANTONIO LEANDRO
ADVOGADO DO AUTOR: KAROLINE STRACK BENITES OAB nº 
RO7498 
RÉU: I. -. I. N. D. S. S.
ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO
Desde a entrada em vigor da Lei 12.153/09 e consequente 
implantação dos Juizados da Fazenda Pública vem sendo debatida 
a questão da competência para processar e julgar causas de 
natureza previdenciária, quando o INSS figurar como parte.
Mantenho convicção de que a competência é dos Juizados da 
Fazenda Pública, o que decorre não só da interpretação do contido 
na Constituição Federal, em seu art. 109, par. 3º e Lei n. 12.153/09, 

mas principalmente da razão de existência de tais normas, 
consistente no amplo acesso aos menos favorecidos aos seus 
direitos basilares, como são as verbas alimentícias provenientes 
de aposentadoria, pensão ou auxílio assistencial.
Contudo, uma vez que a suscitação de conflito de competência 
nos mesmos, inevitavelmente, postergam e, porque não dizer, 
obstaculizam o direito das partes, que em nada contribuíram para 
o imbróglio e, inobstante, são as que mais sofrem com o mesmo, 
RECEBO os autos e determino seu processamento, ao menos até 
definição pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema.
Embora se trate de incompetência absoluta, o que, em tese, 
invalidaria os atos decisórios, reputo que os mesmos poderão ser 
ratificados pelo Juízo competente, caso fixado não ser este.
Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita enquanto perdurar 
a incapacidade econômica da parte autora.
Entendo necessária e pertinente a realização da perícia, sobretudo 
para se aferir o grau de invalidez do autor, razão por que determino 
sua produção.
Nenhum prejuízo haverá para as partes, ao contrário, otimizará o 
trâmite do processo, sendo o procedimento amplamente adotado 
na Justiça Federal sem insurgência da Autarquia ré.
Nomeio como perito o Dra. Amália Campos Milani e Silva, médica, 
que atende no Hospital Samaritano, Localizado na Av. São Paulo, 
nº 2623, Centro, nesta cidade, a fim de que pericie a parte autora 
respondendo aos quesitos do Juízo.
Como o quesito padrão foi elaborado contemplando todas as 
situações possíveis, indefiro os quesitos já formulados pelas partes 
(se estiverem nos autos) ou os que as partes apresentarem no 
prazo do art. 465, §1º, III, do NCPC, uma vez que as respostas 
aos quesitos padrão são suficientes para esclarecimento da causa.
Considerando a complexidade do ato, o tempo despendido pela 
Sr. Perito e a carência de profissionais dessa área na região, fixo 
honorários periciais no importe de R$400,00 (quatrocentos reais), 
em conformidade com a Resolução CJF 305/2014, que poderão 
ser elevados mediante justificativa; devendo ser expedido o 
necessário, no momento oportuno. 
O Cartório deverá entrar em contato (via telefone, e-mail ou outro 
meio de comunicação célere e eficaz) com o(a) Médico(a) Perito(a) 
para que este(a) informe data e horário para a realização do 
exame, com antecedência de 30 dias, a fim de que sejam as partes 
intimadas para comparecimento.
Sobrevindo a informação, intime-se a parte autora para 
comparecimento, através de seu patrono, via DJe.
Intime-se o patrono da autora, via DJe, desta decisão e de que 
deverá retirar as cópias cópias necessárias e entregá-las à parte, 
que deverá levar para a perícia todos os exames médicos a 
que foi submetida, e apresentar-se com documento pessoal de 
identificação que possua foto, sob pena de restar prejudicada a 
avaliação pericial, ocasionando a demora na solução do seu pedido 
ou mesmo a improcedência da ação.
Quanto à citação da autarquia ré e ao pedido de tutela de urgência, 
postergo-os para momento ulterior à realização da perícia médica 
acima designada, a fim de melhor subsidiar a decisão deste Juízo, 
bem como possibilitar melhor condição de defesa ao requerido e a 
celeridade da instrução processual.
Pautada no princípio da efetividade da prestação jurisdicional e a 
fim de viabilizar que o processo retorne a este juízo apenas na 
fase de saneamento/julgamento antecipado da lide, exceto quanto 
ao pedido incidental urgente, autorizo o Sr. Escrivão ou substituto 
imediato a prática dos seguintes atos ordinatórios, com a vinda do 
laudo pericial:
a) citação do INSS (via PJE) para responder no prazo de 30 (trinta 
dias), - conforme artigo 183, caput, do NCPC - manifestando-se 
sobre o laudo e especificando as provas que pretenda produzir, 
justificando seu objeto e pertinência, sem prejuízo do julgamento 
antecipado da lide;
b) com a vinda da contestação, dê-se vista à parte autora para que, 
querendo, se manifeste acerca do laudo pericial, ofereça réplica, 
bem como para que especifique as provas que pretende produzir, 
justificando a pertinência e a finalidade, sem prejuízo do julgamento 
antecipado.
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c) decorrido o prazo para manifestação das partes acerca do laudo 
médico e não havendo impugnação, requisite-se o pagamento do 
médico perito nos termos desta decisão.
Havendo interesse de produção de prova testemunhal, devem as 
partes depositar o respectivo rol, com qualificação e endereço das 
mesmas, em obediência ao princípio do contraditório.
Deixo de designar audiência de conciliação em razão da recorrente 
ausência dos Procuradores do INSS nas audiências, o que sinaliza 
seu não comparecimento, sendo inócua a audiência conciliatória 
além de prejudicar a celeridade processual.
Cumpram-se.
Cacoal/RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019
Emy Karla Yamamoto Roque
Réu: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS (citação 
via PJE)
QUESITOS DO JUÍZO
1. O(a) periciando(a) é ou foi portador(a) de doença ou lesão 
física ou mental? Qual (indicar inclusive o Código Internacional de 
Doença - CID)?
( ) SIM ( ) NÃO
Nome da(s) doença(s):
CID(s):
2. Com base na documentação, exames, relatórios apresentados, 
literatura médica, experiência pessoal ou profissional, qual a data 
estimada do início da doença ou lesão, bem como da cessação, se 
for o caso?
INÍCIO:____/____/______ TÉRMINO:____/____/_______
3. A doença ou lesão de que o(a) periciando(a) é portador(a) 
o(a) torna incapaz para o seu trabalho ou para a sua atividade 
habitual?
( ) SIM ( ) NÃO
4. A doença ou lesão de que o(a) periciando(a) é portador(a) 
acarreta limitações para o trabalho, considerando as peculiaridades 
bio-psico-sociais (sexo, idade, grau de instrução, natureza da 
doença, tipo de atividade laboral, etc)? Quais?
( ) SIM ( ) NÃO
Limitações funcionais:
5. Caso o(a) periciando(a) esteja incapacitado(a), a incapacidade 
é:
( ) temporária ( ) permanente
( ) parcial ( ) total
6. Se respondido que a incapacidade é temporária, qual a previsão 
(prazo) que o (a) periciando (a) necessita para recuperar-se?
7. Qual a data estimada do início da incapacidade laboral?
A data é: _____/____/______.
Minha conclusão decorre:
( ) daquilo que relatou o(a) periciando(a)
( ) da documentação médica apresentada pelo(a) periciando(a)
( ) da literatura médica
( ) de minha experiência pessoal e profissional
8. Caso o(a) periciando(a) não esteja incapacitado no momento, 
em período anterior à realização desta perícia existiu incapacidade 
para o trabalho?
( ) SIM ( ) NÃO
Minha conclusão decorre:
( ) daquilo que relatou o(a) periciando(a)
( ) da documentação médica apresentada pelo(a) periciando(a)
( ) da literatura médica
( ) de minha experiência pessoal e profissional
9. Houve progressão, agravamento ou desdobramento da doença 
ou lesão?
( ) NÃO
( ) SIM
10. Há possibilidade de reabilitação profissional? Se positivo, 
a reabilitação seria possível para a atividade habitual do(a) 
periciando(a) ou para outra atividade?
11. O(A) periciando(a) está acometido(a) de: tuberculose ativa, 
hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, 
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença 

de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, 
estado avançado de doença de Paget (ostaíte deformante), síndrome 
da deficiência imunológica adquirida (AIDS) e/ou contaminação por 
radiação – art. 151 da Lei nº 8.213/91?
( ) NÃO.
( ) SIM. Especificar: ____________________________________
12. A lesão é decorrente de acidente de qualquer natureza? ( ) SIM ( ) 
NÃO.
Em caso positivo, houve consolidação da lesão? ( ) SIM ( ) NÃO.
Dela resultaram sequelas que impliquem redução da capacidade para 
o trabalho?
( ) SIM ( ) NÃO.
Especificar:
13. Em caso de lesão, essa decorreu de acidente de trabalho?
( ) SIM ( ) NÃO
14. Em caso de doença, trata-se de doença profissional ou doença do 
trabalho?
15. Em razão de sua incapacidade, o(a) periciando(a) necessita de 
cuidados em tempo integral de médicos, de enfermeiras ou de terceiros?
16. É possível afirmar se houve alguma alteração referente à 
incapacidade, após a data da perícia realizada pelo INSS?
17. Outros esclarecimentos que entenda necessários:
sexta-feira, 22 de novembro de 2019
Emy Karla Yamamoto Roque
RÉU: I. -. I. N. D. S. S.

1ª Vara Cível da Comarca de Cacoal/RO
Processo nº: 7008604-54.2019.8.22.0007
Assunto: [Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88)]
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: VICTOR SAMUEL DE ALMEIDA, MARIA LUIZA DE ALMEIDA
Advogados do(a) AUTOR: JOAQUIM JOSE DA SILVA FILHO - 
RO3952, JEFFERSON WILLIAN DALLA COSTA - RO6074
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
PERÍCIA AGENDADA
Finalidade: Fica a parte autora, através deste expediente, intimada 
quanto a designação de perícia a ser realizada no dia 09/12/2019 
às 10:30 horas, pela Drª. Amália Campos Milani e Silva, no Hospital 
SAMAR, sito à Av. São Paulo, nº 2326, centro, Cacoal/RO.
OBS.1: A parte autora deverá, ainda, ACESSAR os autos processuais 
do processo (PJE) e tomar ciência do inteiro teor despacho inicial, 
bem como de todos os documentos juntados aos autos até o presente 
momento.
OBS.2: O advogado deverá providenciar a notificação do(a) requerente 
à comparecer à perícia, conforme despacho retro.
OBS.3: Fica intimado o(a) patrono(a) do(a) autor(a) à deverá retirar as 
cópias cópias necessárias e entregá-las à parte, que deverá levar para 
a perícia todos os exames médicos a que foi submetida, e apresentar-
se com documento pessoal de identificação que possua foto, sob pena 
de restar prejudicada a avaliação pericial, ocasionando a demora na 
solução do seu pedido ou mesmo a improcedência da ação.

1º Cartório Cível
1ª Vara Cível da Comarca de Cacoal
Juíza de Direito: Emy Karla Yamamoto Roque
Diretor de Cartório: Jerdson Raiel Ramos
(69) 3441-2297 - cwl1civel@tjro.jus.br
Rua dos Pioneiros 2425 Centro

Proc.: 0012036-79.2014.8.22.0007
Ação:Cumprimento de Sentença
Requerente:Any Vitória Carvalho Sapatera
Advogado:Renan Diego R. S. Castro (OAB/RO 6269)
Requerido:Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
Advogado:Leonardo Fabris Souza (OAB/RO 6.217), Bernardo Augusto 
Galindo Coutinho (OAB/RO 2991), Márcio Vinícius Costa Pereira 
(OAB/RJ 84367)
Intimação da parte autora/requerente, por intermédio de seu 
advogado, para que manifeste-se, no prazo de 5 (cinco) dias, 
acerca do deposito judicial juntado ao feito na fls.146.
Jerdson Raiel Ramos
Diretor de Cartório

http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=00720140124326&strComarca=1&ckb_baixados=null
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2ª VARA CÍVEL  

PODER JUDICIÁRIO
Cacoal - 2ª Vara Cível
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-726 - 
Fone:(69) 3441-3382
Processo nº 0058930-36.2002.8.22.0007
Polo Ativo: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Advogados do(a) EXEQUENTE: PATRICIA RAQUEL CAIRES 
JOST GUADANHIM - PR29545, MARILIA DE OLIVEIRA 
FIGUEIREDO BROIZ - SP0398351, MELISSA DOS SANTOS 
PINHEIRO VASSOLER SILVA - RO0002251, SUARA LUCIA 
OTTO BARBOZA DE OLIVEIRA - RO2228, UGO MARIA SUPINO 
- SP0233948
Polo Passivo: SILVERIO DOS SANTOS OLIVEIRA e outros (5)
Advogados do(a) EXECUTADO: VIVIANI RAMIRES DA SILVA - 
RO0001360, SILVERIO DOS SANTOS OLIVEIRA - RO0000616 
- Advogado do(a) EXECUTADO: JOSE JUNIOR BARREIROS - 
RO0001405
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Cacoal, 22 de novembro de 2018
Solange Ferreira dos Santos
Chefe de Cartório

PODER JUDICIÁRIO
Cacoal - 2ª Vara Cível
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-726 - 
Fone:(69) 3441-3382
Processo nº 0005310-55.2015.8.22.0007
Polo Ativo: IBAMA
Polo Passivo: C. C. B. IND. E COM. DE MADEIRAS IMP. E EXP. 
LTDA ME
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Cacoal, 21 de novembro de 2019
Márcio F. V. Amaro

PODER JUDICIÁRIO
Cacoal - 2ª Vara Cível
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-726 - 
Fone:(69) 3441-3382
Processo nº 0067251-16.2009.8.22.0007
Polo Ativo: NILO BONI e outros
Polo Passivo: ENGENORTE ENG. PRE-MOLDADO LTDA e outros
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Cacoal, 21 de novembro de 2019
Márcio F. V. Amaro

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE PUBLICAÇÃO: 30 dias.
FINALIDADE: CITAÇÃO de KARAJÁS MADEIRAS E 
CONSTRUÇÕES LTDA-ME, CNPJ n° 01.784.224/0001-02, e de 
JOSÉ ROBERTO FILHO, CPF 755.909.482-15, ambos atualmente 
lugar incerto ou não sabido, para que tomem ciência de todos os 
termos do processo e paguem a dívida com os juros e multa de 
mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garanta 
a execução, no prazo de 5 dias.
INFORMAÇÕES: Certidão de Dívida Ativa n° 1875490, cuja 
natureza da dívida indica é “multa”, emitida pela Procuradoria-
Geral Federal em 12/05/2011 .
INFORMAÇÕES DO PROCESSO:
Processo nº: 0005193-64.2015.8.22.0007 
Classe: EXECUÇÃO FISCAL
Autor: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis- Ibama
Réu: KARAJAS MADEIRAS & CONSTRUÇÕES LTDA - ME e 
outros
Valor da causa: R$ 304.369,27
RESPONSÁVEL PELAS CUSTAS: ISENTO.
Cacoal/RO, data certificada pelo sistema.

PODER JUDICIÁRIO
Cacoal - 2ª Vara Cível
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-726 - 
Fone:(69) 3441-3382
Processo nº 0052680-45.2006.8.22.0007
Polo Ativo: BANCO DO BRASIL SA e outros
Advogado do(a) EXEQUENTE: SILVERIO DOS SANTOS 
OLIVEIRA - RO616
Polo Passivo: RAGNINI COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS 
LTDA - ME e outros (5)
Advogado do(a) EXECUTADO: ANDRE BONIFACIO RAGNINI - 
RO1119
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Cacoal, 22 de novembro de 2019
Márcio F. V. Amaro

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 2ª Vara Cível 
Rua dos Pioneiros, nº 2425, Bairro Centro, CEP 76960-790, Cacoal, 
- de 2198/2199 a 2439/2440 7011394-11.2019.8.22.0007 - Nota 
Promissória
EXEQUENTE: SPEED TRAVEL COMUNICACAO MULTIMIDIA 
LTDA - ME
ADVOGADO DO EXEQUENTE: NAIARA CORTEZ LUSTOZA 
OAB nº RO9468
EXECUTADO: ANDERSON RAFALSKI
DESPACHO
O procedimento, a princípio, não admite conciliação.
Assim sendo, emende-se a inicial para recolher a diferença das 
custas iniciais sob pena de indeferimento da exordial.
Prazo para cumprimento, 15 (quinze) dias.
Transcorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após tornem 
os autos conclusos.
Intimado via Dje.
Cacoal/RO, 22 de novembro de 2019.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 2ª Vara Cível 
Rua dos Pioneiros, nº 2425, Bairro Centro, CEP 76960-790, Cacoal, 
- de 2198/2199 a 2439/2440 7014164-11.2018.8.22.00077014164-
11.2018.8.22.0007Aposentadoria por Invalidez
AUTOR: ALFREDO WERNECK
ADVOGADO DO AUTOR: CHARLES MARCIO ZIMMERMANN 
OAB nº AC2733
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, SEM 
ENDEREÇO
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA
SENTENÇA
Trata-se de ação que visa a concessão de benefício 
previdenciário.
A parte requerida apresenta proposta de acordo (ID 32155282), a 
qual fora aceita pela parte autora.
Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado para que 
produza todos os efeitos previstos em lei.
Como não há motivos para continuidade da presente prestação 
jurisdicional, JULGO EXTINTA a presente COM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO, o que faço com base no art. 487, III, b, do CPC.
OFICIE-SE à APSADJ/INSS para implantação do benefício, com 
cópia da proposta (ID 32155282), da sentença homologatória e dos 
documentos pessoais do autor.
Intime-se o INSS para apresentar os cálculos do retroativo na forma 
do acordo, quando então deverá ser expedida RPV. Comprovado o 
pagamento, expeça-se alvará de levantamento.
Em havendo inadimplemento da obrigação estabelecida, a presente 
ação seguirá pelo rito do cumprimento de sentença.
Tendo em vista o disposto no art. 1000, parágrafo único, do CPC, 
DECLARO transitada em julgado a sentença na presente data, já 
que presente situação de preclusão lógica.
Parte autora intimada via Dje.
Intimem-se via sistema. 
Oportunamente, arquive-se.
Cacoal/RO, 22 de novembro de 2019
Elson Pereira de Oliveira Bastos

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 2ª Vara Cível 
Rua dos Pioneiros, nº 2425, Bairro Centro, CEP 76960-790, Cacoal, - 
de 2198/2199 a 2439/2440 7011470-35.2019.8.22.0007 - Cobrança 
de Aluguéis - Sem despejo
AUTOR: MARIA CRISTINA OLIOSI AMANCIO
ADVOGADO DO AUTOR: MARCIA PASSAGLIA OAB nº RO1695, 
ROSEANE MARIA VIEIRA TAVARES FONTANA OAB nº RO2209, 
NADIA PINHEIRO COSTA OAB nº RO7035
RÉU: JOHNNATAN ARAUJO, AV PAU BRASIL CENTRO - 76919-
000 - MINISTRO ANDREAZZA - RONDÔNIA
Despacho COM FORÇA DE CITAÇÃO
Trata-se de ação de cobrança.
Determino o encaminhamento destes autos para o Centro de 
Conciliação.
Designo audiência de conciliação/mediação para o dia 18/02/2020, 
às 08 horas, devendo a parte comparecer no Centro de Conciliação 
desta Comarca, localizado na Avenida Cuiabá, n. 1914, Bairro 
Centro, Cacoal.
CITE-SE a parte requerida acima nominada, com antecedência 
mínima de vinte dias, para comparecer à audiência designada, na 
forma do art. 334 do CPC/2015.
Deverá a parte vir acompanhada de advogado ou defensor público, 
e terá 15 (quinze) dias a partir audiência de conciliação ou de 
mediação, para oferecer contestação, nos termos do art. 335 
§9 e 335, inciso I, do CPC/2015. Não sendo contestada a ação, 
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 
parte autora (Código de Processo Civil, artigo 344).

Não tendo interesse o réu na autocomposição, deverá informá-
lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 
contados da data da audiência, ocasião em que, manifestado o 
desinteresse na composição consensual por ambas partes, iniciar-
se-á o prazo para contestação de 15 dias (art. 335, II, CPC/2015)
Caso não obtido acordo, poderão as partes apresentar rol de 
testemunhas no prazo oportunizado. Desde já deixo consignado, 
que as partes deverão especificar as provas que pretendem 
produzir, justificando sua pertinência sob pena de indeferimento.
Vinda a contestação no prazo supracitado, caso o requerido alegue 
fatos que modificam, impedem ou extinguem o direito do autor, dê-
se vista ao autor para réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias.
No caso de a carta/mandado de citação/intimação restar negativo, 
fica desde já a parte autora intimada a fornecer no prazo de 10 (dez) 
dias novo endereço, sob pena de extinção, prazo que começará a 
correr do dia seguinte a audiência de conciliação.
Não sendo o caso de justiça gratuita, e não havendo conciliação, 
desde já fica a parte autora intimada, para no prazo de 5 (cinco) 
dias recolher o valor da diferença das custas iniciais nos termos do 
art. 12, I, da Lei Estadual 3.896/16.
Parte autora será intimada na pessoa do advogado, via DJE, 
publique-se.
A falta injustificada de qualquer das partes na audiência será 
entendida como ato atentatório à dignidade da justiça nos termos 
do art. 334 §8 do CPC/2015, sem se olvidar a possibilidade de 
entender a ausência da autora como intenção de desistir da 
demanda de forma tácita.
SERVE O DESPACHO COMO CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO 
da parte requerida, cujo endereço e valor da causa constam da 
inicial (obs.: se a parte for pessoa física, o AR deve ser enviado 
com o serviço de mão própria – ARMP).
Consigno ainda, que em cumprimento ao provimento nº 003/2012-
CG o requerido que não tendo condições de constituir advogado, o 
Estado lhe assegurará o direito através da Defensoria Pública. Para 
tanto, em havendo interesse, deverá comparecer, imediatamente 
e antes do decurso do prazo de 15 (quinze) dias, na sede Rua 
José do Patrocínio, n. 1284, Princesa Isabel, Cacoal, portando este 
documento e demais que acompanham.
Pautado no princípio da efetividade da prestação jurisdicional e a 
fim de viabilizar que o processo retorne a este juízo apenas na 
fase de saneamento/julgamento antecipado da lide, salvo em caso 
de pedido incidental urgente, autorizo o Sr. Escrivão ou substituto 
imediato a prática dos seguintes atos ordinatórios: a) com a vinda 
da contestação, desde que acompanhada de documentos que não 
digam respeito à representação processual ou venha contendo 
preliminares, dê-se vista à parte autora em réplica e, no caso desta 
vir subsidiada de documentos novos, consequente vista a parte 
ré; b) na oportunidade da contestação e consequente réplica, as 
partes já ficam intimadas a especificarem as provas que pretendem 
produzir, justificando a sua pertinência e a finalidade, sob pena de 
indeferimento e julgamento antecipado da lide.
Int. via PJE.
Cacoal/RO, 22 de novembro de 2019.
Elson Pereira de Oliveira Bastos

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 2ª Vara Cível 
Rua dos Pioneiros, nº 2425, Bairro Centro, CEP 76960-790, Cacoal, 
- de 2198/2199 a 2439/2440 
7004168-57.2016.8.22.0007
AUTOR: IVANILDES SOARES RODRIGUES
ADVOGADO DO AUTOR: LUIS FERREIRA CAVALCANTE OAB 
nº RO2790
RÉU: MUNICIPIO DE CACOAL
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
DE CACOAL
DESPACHO
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Considerando a ausência de manifestação pela produção de outras 
provas, intimem-se as partes para alegações finais no prazo de 15 
dias.
Int. via DJ.
Cacoal/RO, 22 de novembro de 2019.
Elson Pereira de Oliveira Bastos

3ª VARA CÍVEL  

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, nº 2728, Bairro Centro, CEP 76963-860, 
Cacoal, - de 2668 a 2938 - lado par
Endereço eletrônico: cwl3civel@tjro.jus.br
Número do processo: 7011751-88.2019.8.22.0007
EXEQUENTE: TIAGO FABRI SOUZA CPF nº 749.857.362-87, 
RUA LUTHER KING 2190, AP 401 JARDIM CLODOALDO - 76963-
586 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: LEONARDO FABRIS SOUZA 
OAB nº RO6217
EXECUTADO: VANESSA DA SILVA CORREA CPF nº 985.949.902-
00, AVENIDA CUIABÁ 2008, EM FRENTE O NOVO FÓRUM 
CENTRO - 76963-744 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Decisão
Recebi em razão do plantão 21:00hs
Trata-se de ação de busca e apreensão do menor Davi Correa Fabri 
Souza com pedido liminar ajuizada por TIAGO FABRI SOUZA em 
face de VANESSA DA SILVA CORRÊA.
O autor requer a concessão de tutela de urgência para determinar 
a busca e apreensão do menor, sob a alegação de que possui o 
direito de ficar com o menor todas as terças e quintas-feiras das 18 
horas até as 21 horas. Porém, a genitora, requerida, sempre cria 
obstáculos, como ocorreu na data de hoje, quando o requerente foi 
buscar o menor na escola e aquela já tinha levado-o embora e não 
atendeu seus telefonemas.
Pois bem. 
Para concessão da tutela de urgência deve ser demonstrado pela 
parte a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 
resultado útil do processo, bem como a ausência de perigo de 
reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme se depreende da 
leitura do art. 300, caput, e §3º, do CPC.
Pelo que consta, a genitora reiteradamente deixa de empregar 
efetivo e integral cumprimento ao acordo formulado entre as 
partes.
O 
PODER JUDICIÁRIO, ao que tudo indica, tem sido constantemente 
acionado para intervir retirando a criança de um e entregando ao 
outro, guarda judicial do menor é exercida de forma unilateral pela 
requerente.
Essas medidas podem ser prováveis causadoras de danos 
psíquicos irreversíveis na menor. Está claramente demonstrado 
que o acordo antes formulado não está mais atendendo a finalidade 
que se destina, impondo a necessidade de sua revisão com a maior 
urgência possível, assegurando que ambos, pai e mãe, possam 
desfrutar do convívio com o filho com normalidade e tranquilidade 
imprescindíveis ao pleno e saudável desenvolvimento do menor.
A medida judiciais de urgência como a pretendida nos autos 
após todas as ocorrências descritas não atingirá o fim a que se 
destina na medida que, temporariamente, restabelecerá o convívio 
minimamente necessário.
Ante o exposto:
a) para preservar a integralidade emocional e psíquica do menos, 
INDEFIRO POR ORA, a medida de busca e apreensão.
b) Intime-se a parte requerente (DJ e telefone).

c) determino a designação de audiência para reanálise do acordo 
celebrado entre as partes com urgência, adequando a pauta do 
juízo natural em que tramita a causa.
d) concluso com prioridade para designação do ato;
e) determino a realização com urgência de estudo social nas 
residências das partes, com confecção de laudo descritivo das 
condições de convivência do menor com os genitores, e opinativo, 
caso não seja possível a convenção voluntária entre as partes, de 
qual deles tem melhores condições para exercer a guarda.
Cacoal, 21 de novembro de 2019
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, nº 2728, Bairro Centro, CEP 76963-860, 
Cacoal, - de 2668 a 2938 - lado par
Endereço eletrônico: cwl3civel@tjro.jus.br
Número do processo: 7011751-88.2019.8.22.0007
EXEQUENTE: TIAGO FABRI SOUZA CPF nº 749.857.362-87, 
RUA LUTHER KING 2190, AP 401 JARDIM CLODOALDO - 76963-
586 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: LEONARDO FABRIS SOUZA 
OAB nº RO6217
EXECUTADO: VANESSA DA SILVA CORREA CPF nº 985.949.902-
00, AVENIDA CUIABÁ 2008, EM FRENTE O NOVO FÓRUM 
CENTRO - 76963-744 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Decisão
Recebi em razão do plantão 21:00hs
Trata-se de ação de busca e apreensão do menor Davi Correa Fabri 
Souza com pedido liminar ajuizada por TIAGO FABRI SOUZA em 
face de VANESSA DA SILVA CORRÊA.
O autor requer a concessão de tutela de urgência para determinar 
a busca e apreensão do menor, sob a alegação de que possui o 
direito de ficar com o menor todas as terças e quintas-feiras das 18 
horas até as 21 horas. Porém, a genitora, requerida, sempre cria 
obstáculos, como ocorreu na data de hoje, quando o requerente foi 
buscar o menor na escola e aquela já tinha levado-o embora e não 
atendeu seus telefonemas.
Pois bem. 
Para concessão da tutela de urgência deve ser demonstrado pela 
parte a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 
resultado útil do processo, bem como a ausência de perigo de 
reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme se depreende da 
leitura do art. 300, caput, e §3º, do CPC.
Pelo que consta, a genitora reiteradamente deixa de empregar 
efetivo e integral cumprimento ao acordo formulado entre as 
partes.
O 
PODER JUDICIÁRIO, ao que tudo indica, tem sido constantemente 
acionado para intervir retirando a criança de um e entregando ao 
outro, guarda judicial do menor é exercida de forma unilateral pela 
requerente.
Essas medidas podem ser prováveis causadoras de danos 
psíquicos irreversíveis na menor. Está claramente demonstrado 
que o acordo antes formulado não está mais atendendo a finalidade 
que se destina, impondo a necessidade de sua revisão com a maior 
urgência possível, assegurando que ambos, pai e mãe, possam 
desfrutar do convívio com o filho com normalidade e tranquilidade 
imprescindíveis ao pleno e saudável desenvolvimento do menor.
A medida judiciais de urgência como a pretendida nos autos 
após todas as ocorrências descritas não atingirá o fim a que se 
destina na medida que, temporariamente, restabelecerá o convívio 
minimamente necessário.
Ante o exposto:
a) para preservar a integralidade emocional e psíquica do menos, 
INDEFIRO POR ORA, a medida de busca e apreensão.
b) Intime-se a parte requerente (DJ e telefone).
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c) determino a designação de audiência para reanálise do acordo 
celebrado entre as partes com urgência, adequando a pauta do 
juízo natural em que tramita a causa.
d) concluso com prioridade para designação do ato;
e) determino a realização com urgência de estudo social nas 
residências das partes, com confecção de laudo descritivo das 
condições de convivência do menor com os genitores, e opinativo, 
caso não seja possível a convenção voluntária entre as partes, de 
qual deles tem melhores condições para exercer a guarda.
Cacoal, 21 de novembro de 2019
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, - de 2668 a 2938 - lado par, Centro, 
Cacoal - RO - CEP: 76963-860 - Fone: (69) 34435036
Processo : 7003568-02.2017.8.22.0007
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARTINS IND E COM DE CAFE E CEREAIS EIRELI e 
outros
Advogados do(a) AUTOR: MARCELO VAGNER PENA CARVALHO 
- RO1171, CAIO RAPHAEL RAMALHO VECHE E SILVA - 
RO6390
Advogados do(a) AUTOR: MARCELO VAGNER PENA CARVALHO 
- RO1171, CAIO RAPHAEL RAMALHO VECHE E SILVA - 
RO6390
RÉU: BANCO BRADESCO S.A. e outros
Advogado do(a) RÉU: MAURO PAULO GALERA MARI - 
RO4937-S
Advogado do(a) RÉU: GLENIMBERG MENEZES - RO7279
Intimação
Finalidade: 
Finalidade: Ficam as partes, por intermédio de seus advogados, 
INTIMADAS para, da data da audiência para oitiva da testemunha 
juntada aos autos ID .32798258
“1)-Tendo em vista o retorno negativo do juízo deprecante, quanto 
a possibilidade de realização do ato por videoconferência, para o 
ato deprecado, designo o dia 7/2/20, às 14h00m”

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, nº 2728, Bairro Centro, CEP 76963-860, 
Cacoal, - de 2668 a 2938 - lado par
Endereço eletrônico: cwl3civel@tjro.jus.br
Número do processo: 7002506-24.2017.8.22.0007
EXEQUENTE: ACENDILO TIMM CPF nº 341.372.892-04, ÁREA 
RURAL LH 1 LT 7 GL 2 ÁREA RURAL DE CACOAL - 76968-899 - 
CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PAULO LUIZ DE LAIA FILHO 
OAB nº RO3857
EXECUTADOS: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA 
S/A - CERON CNPJ nº 05.914.650/0001-56, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES 4137 INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
EDSON MARQUES DA SILVA CPF nº 058.631.018-57, RUA 
ANAPOLINA 1859, - DE 1693/1694 A 1957/1958 LIBERDADE - 
76967-500 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: ENERGISA RONDÔNIA
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB nº 
MS6835
LUIS FERREIRA CAVALCANTE OAB nº RO2790
EDSON MARCIO ARAUJO OAB nº RO7416
ERICA CRISTINA CLAUDINO OAB nº RO6207
Advogado : Denner de Barros e Mascarenhas Barbosa (OAB/RO 
7828)
Advogada : Gabriela de Lima Torres (OAB/RO 5714)
Advogado : Alex Cavalcante de Souza (OAB/RO 1818)

Advogado : Edson Márcio Araújo (OAB/RO 7416)
Advogada : Érica Cristina Claudino (OAB/RO 6207)
Advogado : Augusto Felipe da Silveira Lopes de Andrade (OAB/
MG 109119)
SERVE DE CARTA/MANDADO/CARTA PRECATÓRIA PARA O 
ATO DE INTIMAÇÃO, PENHORA E AVALIAÇÃO
OBS.: Parte autora beneficiária da gratuidade
1. Cuida-se da instauração de procedimento de cumprimento 
definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação 
de pagar quantia certa. 
2. Intimem-se os(as) executados(as) para pagar o débito, acrescido 
das custas, se houver, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 
multa de 10% (dez por cento) mais honorários advocatícios de 10% 
(dez por cento) (art. 523, § 1º, CPC).
2.1 A intimação deverá ser realizada: a) pelo DJe, caso o 
devedor tenha advogado(a) constituído(a) nestes autos ou nos 
autos da fase de conhecimento, se o caso, cadastrando-se para 
esse fim; b) pessoalmente, por carta com AR ou mandado, se 
não tiver advogado(a) constituído(a) ou for representado pela 
Defensoria Pública (art. 513, § 2º, CPC), valendo a realizada no 
endereço anteriormente fornecido quando a mudança não houver 
sido comunicada ao Juízo; c) por edital, se a citação na fase de 
conhecimento foi por edital ou se a intimação pessoal (letra b) for 
frustrada, expedindo-se o necessário.
3. Em caso de pagamento parcial, a multa e os honorários referidos 
anteriormente incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).
4.O executado, se não pagar voluntariamente, poderá apresentar a 
sua impugnação nos próprios autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados do encerramento do prazo para o pagamento voluntário, 
independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525, 
CPC).
5. Defiro a pesquisa de endereço nos sistemas Infojud e/ou Bacenjud 
e SIEL caso necessária à consulta de endereço. Defiro a constrição 
de ativos financeiros no sistema Bacenjud e a consulta de veículos 
no sistema Renajud caso não haja pagamento voluntário. Tanto 
a pesquisa/consulta quanto a constrição ficam condicionadas à 
comprovação do recolhimento das custas processuais devidas (R$ 
15,00 para cada ato ou consulta por cpf ou cnpj), salvo gratuidade. 
O Cartório intimará a parte interessada para as providências 
necessárias ao cumprimento dessas diligências (custas, memória 
de cálculo atualizada, cpf, cnpj etc), a serem atendidas no prazo de 
cinco dias, independentemente de nova decisão judicial, arquivando 
os autos em caso de descumprimento.
6. Havendo posterior bloqueio de ativos financeiros, intime-se a 
parte que sofreu a constrição para, querendo, impugnar no prazo de 
5 (cinco) dias. Não havendo manifestação no prazo indicado, o(s) 
ativo(s) ficam convertidos em penhora e serão transferidos para 
conta judicial, expedindo-se alvará de levantamento/transferência 
em favor do credor, que em seguida, no prazo de 5 (cinco) dias, 
deverá manifestar-se sobre a existência de débito remanescente, 
apresentando a respectiva memória de cálculo, arquivando-se os 
autos caso descumprido. Havendo manifestação, ouça-se a parte 
exequente em cinco dias e conclusos para decisão.
7. Havendo posterior localização de veículo, anote-se restrição à 
transferência e lavre-se termo de penhora, avaliando-se com base 
na tabela FIPE e intimando-se a parte que sofreu a constrição 
para, querendo, impugnar no prazo de 15 (quinze) dias. Não 
havendo impugnação, intime-se a parte exequente para requerer 
a adjudicação ou leilão em cinco dias, arquivando-se os autos em 
caso de inércia. Requerida a adjudicação ou o leilão, intime-se a 
parte executada para conhecimento e manifestação no prazo de 
5 (cinco) dias. Havendo inércia, expeça Auto de Adjudicação e 
Mandado de Entrega caso requerida a adjudicação. Agendem-se 
datas para venda judicial ou intime-se o(a) leiloeiro(a) particular 
caso requerido o leilão. 
8. Caso o exequente pretenda a penhora de bem imóvel, deverá 
juntar a respectiva certidão de inteiro teor. Em seguida, penhore-
se por termo nos autos e expeça-se mandado de avaliação e 
intimação da parte executada afetada e, se o caso, seu cônjuge/
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companheiro(a), para, querendo, impugnar no prazo de 15 (quinze) 
dias. Não havendo impugnação, proceda-se nos termos do item 
anterior, com a ressalva de que, requerida a adjudicação, o cônjuge/
companheiro(a) deverá ser intimado, havendo de se expedir, ao 
final, Carta de Adjudicação e Mandado de Imissão na posse. Neste 
caso a penhora deverá anotada no CNIB.
9. O requerimento de penhora de salário/remuneração/proventos 
deverá ser instruído com informação sobre o montante dos 
rendimentos e do débito atualizado. Caso necessário, comprovado 
o recolhimento das custas (R$ 15,00 por diligência), salvo 
gratuidade, intime-se/oficie-se o empregador ou órgão pagador para 
encaminhar cópia do último contracheque/holerite/comprovante 
de pagamento. Caso requerido e recolhidas as custas, oficie-
se o INSS para informar possíveis vínculos empregatícios ou 
pagamento de benefício previdenciário. O Cartório intimará a parte 
interessada para as providências necessárias ao cumprimento 
dessas diligências (custas, memória de cálculo atualizada, cpf, cnpj 
etc), a serem atendidas no prazo de cinco dias, independentemente 
de nova decisão judicial, arquivando os autos em caso de 
descumprimento.
10. Havendo a indicação ou requerimento para penhora de 
bens, expeça-se mandado de penhora, avaliação. Consumada a 
penhora, intime-se a parte que sofreu a constrição, e o seu cônjuge/
companheiro(a) se o bem for imóvel, podendo opor impugnação, 
querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Se o bem penhorado for 
veículo, anote-se restrição de transferência no Renajud; se imóvel, 
anote-se no CNIB. Não sendo encontrado bens penhoráveis, o 
oficial de justiça descreverá os bens que guarnecem a residência 
ou o estabelecimento do executado. Não havendo impugnação, 
intime-se a parte exequente para requerer a adjudicação ou 
leilão em cinco dias, arquivando-se os autos em caso de inércia. 
Requerida a adjudicação ou o leilão, intime-se a parte executada 
para conhecimento e manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. 
Havendo inércia, expeça Auto de Adjudicação ou Carta de 
Adjudicação e Mandado de Entrega ou de Imissão na Posse caso 
requerida a adjudicação. Agendem-se datas para venda judicial ou 
intime-se o(a) leiloeiro(a) particular caso requerido o leilão. 
11. Havendo constrição de bens de executado intimado por edital, 
a DPE terá vista dos autos para oficiar como Curadoria Especial, 
podendo oferecer impugnação nos próprios autos no prazo de 30 
(trinta) dias, caso em que o exequente será intimado a manifestar-
se em igual prazo, vindo em seguida conclusos para decisão.
12. Ficam as partes advertidas de que em qualquer fase os autos 
serão arquivados caso haja inércia em relação ao cumprimento 
de alguma diligência. Também serão arquivados se as tentativas 
de constrição de bens forem infrutíferas, caso em que o primeiro 
ano do arquivamento será contado como suspensão. Em qualquer 
caso, requeridas novas diligências, os autos serão desarquivados, 
retornando ao arquivo caso frutadas. A reiteração genérica de 
pesquisa Bacejud ou Renajud somente será realizada após um prazo 
mínimo de 06 (seis) meses. A expedição de um segundo mandado 
de penhora somente será realizada se houver a antecipação das 
custas da diligência, salvo gratuidade. Em qualquer fase, intimada 
a parte exequente para dar andamento processual em cinco dias, o 
cumprimento de sentença será extinto se houver inércia. 
13. Valor atualizado do débito: R$ 88.920,36.
Cacoal/RO, 20 de novembro de 2019.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO do Estado de Rondônia
Comarca de Cacoal – 3ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Min. José Américo de Almeida. 3ª Vara 
Cível. Av. Porto Velho, nº. 2728, Centro, 
Cacoal-RO, CEP 76963-860 - Fone: (69) 3443-5036
Processo : 7009783-23.2019.8.22.0007
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ROSICLER BUENO GUAITOLINI
Advogado do(a) AUTOR: KAIO CAMARGO BATISTA - RO10385

RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO 
DPVAT SA
Advogado do(a) RÉU: JOSE HENRIQUE BARROSO SERPA - 
RO9117
Intimação
Finalidade: Fica a parte autor(a) INTIMADO(A), por seu 
advogado(a), da pericia agendada para o dia 21.01.2020, 
às 08:30 horas, o qual deverá informar ao autor(a), sobre a 
necessidade de que leve para a perícia todos os exames/
laudos médicos já realizados, advertindo-a que a ausência 
prejudicará a prova pericial, acarretando a demora na solução 
do seu pedido, tendo em vista que não será expedido mandado 
de intimação.
Local da Perícia: Hospital Samar, Av. São Paulo, 2326 - Centro, 
Cacoal -RO, com o perito VICTOR HENRIQUE TEIXEIRA, CRM 
88506, telefone (69) 98132-1312/ 3441-1015.
Observação: É de suma importância para a realização da perícia 
médica que o periciado leve exames de imagem (raio x e/ou 
ressonância magnética), medicamentos em uso, comprovante 
de tratamento de fisioterapia e/ou outros.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, nº 2728, Bairro Centro, CEP 76963-860, 
Cacoal, - de 2668 a 2938 - lado par
Endereço eletrônico: cwl3civel@tjro.jus.br
Número do processo: 7009589-23.2019.8.22.0007
ROGANTE: A. C. CPF nº 322.971.900-00, RUA DOUTOR 
AGENOR DE CARVALHO 1079, - DE 988 A 1178 - LADO PAR 
AGENOR DE CARVALHO - 76820-350 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO ROGANTE: ZILIO CEZAR POLITANO OAB 
nº RO489
ROGADO: M. C. T. CPF nº 114.915.822-00, RUA ANTÔNIO 
LACERDA 4832 INDUSTRIAL - 76821-038 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO ROGADO: LUAN ICAOM DE ALMEIDA 
AMARAL OAB nº RO7651
Tendo em vista a solicitação (ID 32450671) da devolução da 
carta precatória independentemente de cumprimento, proceda 
a devolução com urgência. 
Devolva-se à origem via Malote Digital, arquivando-se em 
seguida.
Cancelo a audiência de oitiva designada ID 31285517. 
Cacoal/RO, 22 de novembro de 2019.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, - de 2668 a 2938 - lado par, Centro, 
Cacoal - RO - CEP: 76963-860 - Fone: (69) 34435036
e-mail: cwl3civel@tjro.jus.br
Processo : 7013659-20.2018.8.22.0007
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MOACIR FERREIRA DA SILVA e outros
Advogado do(a) AUTOR: SILVIA LETICIA MUNIN ZANCAN - 
RO1259
Advogado do(a) AUTOR: SILVIA LETICIA MUNIN ZANCAN - 
RO1259
RÉU: LAERTE TELES e outros (2)
Intimação
Fica a parte Autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 
intimado(a) para retirar o Mandado de Averbação, via internet e 
providenciar o protocolo e pagamento das taxas e emolumentos 
no referido Cartório Extrajudicial. 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, nº 2728, Bairro Centro, CEP 76963-860, 
Cacoal, - de 2668 a 2938 - lado par
Endereço eletrônico: cwl3civel@tjro.jus.br
Número do processo: 7010519-12.2017.8.22.0007
EXEQUENTE: VALDEMAR LACERDA DE OLIVEIRA CPF 
nº 162.081.882-53, ÁREA RURAL S/N, LINHA 11, LOTE 35, 
GLEBA 10 ÁREA RURAL DE CACOAL - 76968-899 - CACOAL - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MARCIA PASSAGLIA OAB nº 
RO1695
EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA 
S/A - CERON CNPJ nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES 4137 INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: NORAZI BRAZ DE MENDONCA 
OAB nº RO2814
JORGE HENRIQUE LIMA MOURAO OAB nº RO1117
PAULO ROGERIO BARBOSA AGUIAR OAB nº RO1723
ALEX CAVALCANTE DE SOUZA OAB nº RO1818
SILVIA DE OLIVEIRA OAB nº RO1285
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB nº 
MS6835
Expeça-se alvará em favor do autor dos valores remanescentes ID 
32424478. 
Intimem-se para retirada e arquivem-se. 
Cacoal/RO, 22 de novembro de 2019.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, - de 2668 a 2938 - lado par, Centro, 
Cacoal - RO - CEP: 76963-860 - Fone:(69) 34435036 Processo : 
7000814-19.2019.8.22.0007
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MARCOS MOZER BATISTA
Advogado do(a) EXEQUENTE: MIGUEL ANTONIO PAES DE 
BARROS FILHO - RO7046
EXECUTADO: NOVA CLUBE FM E TELEVISAO DE CACOAL 
LTDA - EPP
Advogados do(a) EXECUTADO: TALANIA LOPES DE OLIVEIRA - 
RO9186, FLAVIO LUIS DOS SANTOS - RO2238
Intimação
FINALIDADE: Fica as parte autora, por intermédio de seus 
Advogados, intimadas para retirar o Alvará expedido via internet, 
bem como, em seguida, dizer se ainda há crédito remanescente, 
requerendo o que entender de direito.
Prazo de 5 dias. 
Advertência: Vencido o prazo de levantamento do alvará, fica 
advertido que os valores serão transferidos à Conta Centralizadora 
do (FUJU).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, - de 2668 a 2938 - lado par, Centro, 
Cacoal - RO - CEP: 76963-860 - Fone: (69) 34435036
e-mail: cwl3civel@tjro.jus.br
Processo : 7000814-19.2019.8.22.0007
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MARCOS MOZER BATISTA
Advogado do(a) EXEQUENTE: MIGUEL ANTONIO PAES DE 
BARROS FILHO - RO7046
EXECUTADO: NOVA CLUBE FM E TELEVISAO DE CACOAL 
LTDA - EPP

Advogados do(a) EXECUTADO: TALANIA LOPES DE OLIVEIRA - 
RO9186, FLAVIO LUIS DOS SANTOS - RO2238
Intimação
Fica a parte Requerida, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 
notificado(a) para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento 
das custas judiciais. A guia para pagamento deverá ser gerada no 
endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7i-
nYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1. 
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de 
débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição em 
Dívida Ativa Estadual.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, nº 2728, Bairro Centro, CEP 76963-860, 
Cacoal, - de 2668 a 2938 - lado par
Endereço eletrônico: cwl3civel@tjro.jus.br
Número do processo: 7010214-91.2018.8.22.0007
AUTORES: ALTACILIO GONCALVES CPF nº 394.652.177-00, 
RUA DOS PIONEIROS 2403, CASA CENTRO - 76963-726 - 
CACOAL - RONDÔNIA
DENIUZE ALVES PEREIRA CPF nº 456.895.552-15, DOS 
PIONEIROS 2403 CENTRO - 76963-726 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: GABRIELA ALVES GONCALVES 
OAB nº RO9524
RÉU: JUNIOR ABREU JORDANI CPF nº 612.780.842-15, SEM 
ENDEREÇO
ADVOGADO DO RÉU: 
Trata-se de ação de usucapião ajuizada por Altacílio Gonçalves e 
Deniuze Alves Pereira em face de Junior Abreu Jordani.
O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE 
TRANSPORTES - DNIT, pessoa jurídica de direito público, 
representada pela Procuradoria-Geral Federal, informa o seu 
interesse em ingressar no feito, pugnando pela remessa dos autos 
para a Justiça Federal (ID29522804).
Relatou que, de acordo com as coordenadas geográficas obtidas 
in loco e Relatório Fotográfico (ID29522805), identificou-se que 
parte do imóvel rural localizado à margem da BR 364 - Km 241 
- Setor Gy - Paraná, no município de Cacoal/RO, está dentro da 
faixa de domínio da Rodovia BR-364/RO, com área aproximada de 
0,5 hectares.
Segundo o disposto pelo artigo 109, inciso I, da Constituição 
Federal, compete aos juízes federais processar e julgar “as causas 
em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal 
forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou 
oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as 
sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”.
No mesmo sentido dispõe o artigo 45 do Código de Processo Civil 
sobre a remessa dos autos ao Juízo Federal competente se nele 
intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas 
e fundações, ou conselho de fiscalização de atividade profissional, 
na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, como é o caso.
Ademais, ainda que a parte autora tenha alegado equívoco na 
manifestação do DNIT, esclarecendo que as coordenadas de 
localização do imóvel são diversas daquelas informadas pela 
Autarquia, não cabe ao juízo estatual a análise dessa matéria, 
tendo em vista a dicção da Súmula 150 do STJ, verbis:
COMPETE A JUSTIÇA FEDERAL DECIDIR SOBRE A 
EXISTENCIA DE INTERESSE JURIDICO QUE JUSTIFIQUE A 
PRESENÇA, NO PROCESSO, DA UNIÃO, SUAS AUTARQUIAS 
OU EMPRESAS PUBLICAS. (Súmula 150, CORTE ESPECIAL, 
julgado em 07/02/1996, DJ 13/02/1996, p. 2608)
Ante o exposto, declino da competência para o Juízo Federal da 
Subseção Judiciária de Ji-Paraná/RO.
Encaminhem-se os autos.
Intimem-se.
Cacoal/RO, 22 de novembro de 2019.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, nº 2728, Bairro Centro, CEP 76963-860, 
Cacoal, - de 2668 a 2938 - lado par
Endereço eletrônico: cwl3civel@tjro.jus.br
Número do processo: 7011536-15.2019.8.22.0007
AUTOR: JOSE MIGUEL DA SILVA CPF nº 401.988.206-15, AV. PAU 
BRASIL 5401 CENTRO - 76919-000 - MINISTRO ANDREAZZA - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: CARLOS ALBERTO VIEIRA DA ROCHA 
OAB nº RO4741
RÉU: I. -. I. N. D. S. S., RUA PRESIDENTE VARGAS 616, - ATÉ 
764/765 CENTRO - 76900-020 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
SERVE DE CARTA/MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO
1-Trata-se de ação previdenciária com requerimento de tutela 
provisória de evidência (tutela antecipada). O art. 311 do CPC 
autoriza provimento dessa natureza quando houver elementos que 
evidenciam a probabilidade do direito alegado, independentemente 
de demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil 
do processo. Por ora, inexiste prova inequívoca que exponha a 
verossimilhança das alegações, tampouco ser o caso de situação 
evidente e abarcada pelos incisos II e III do art. 311 do CPC, uma 
vez que a incapacidade, exigida para a concessão do benefício, não 
está demonstrada, havendo necessidade de prova pericial sobre a 
questão. Dessarte, indefiro a medida de urgência postulada.
2. Deixo de designar audiência de conciliação em razão do órgão 
de representação judicial não comparecer em audiência, o que 
torna inócua a sua realização do ato (interpretação analógica do 
art. 334, § 4º, CPC).
3. Por razões de celeridade processual, tratando-se de prova 
imprescindível ao processo, em relação a qual há interesse de 
ambas as partes, fica desde logo determinada a produção de prova 
pericial, a ser realizada por médico cadastrado como perito na 
Justiça Federal, consoante as diretrizes do CJF e CNJ.
4. Agendada a perícia médica, a intimação da parte autora dar-
se-á por meio de seu advogado(a), o qual deverá informá-la quanto 
à necessidade de apresentar ao perito laudos e exames médicos 
recentes, sob pena de prejuízo à perícia e atraso na tramitação do 
processo.
5. Após a juntada do laudo pericial, CITE-SE o requerido para 
integrar a relação processual (art. 238, CPC), comunicando que o 
prazo para contestar é de 15 (quinze) dias, contado em dobro (arts. 
183 e 335, CPC).
6. Com a entrega do laudo pericial, desde já fica deferida a inclusão 
do pagamento dos honorários periciais, junto ao sistema da Justiça 
Federal.
7. Tendo em vista o reconhecimento da hipossuficiência, defiro a 
gratuidade da justiça.
8. Proceda-se a tramitação prioritária termos do art. 71 da Lei 
10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e art. 1.048, inciso I do Código de 
Processo Civil (se for o caso).
Cacoal/RO, 22 de novembro de 2019.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, nº 2728, Bairro Centro, CEP 76963-860, 
Cacoal, - de 2668 a 2938 - lado par
Endereço eletrônico: cwl3civel@tjro.jus.br
Número do processo: 7010911-78.2019.8.22.0007
AUTOR: L. C. D. N. CPF nº 629.676.652-15, RUA JOSÉ DE MENDES 
FILHO 4222, - DE 4100 AO FIM - LADO PAR RESIDENCIAL 
PARQUE ALVORADA - 76961-560 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MICHELLE PAVANI DOS SANTOS 
ALMO OAB nº RO9527

RÉUS: L. D. F. D. N. CPF nº 070.599.322-16, RUA ALMIRANTE 
TAMANDARÉ 463 NOVA ESPERANÇA - 76961-672 - CACOAL - 
RONDÔNIA
P. H. F. D. N. CPF nº 077.834.402-90, RUA ALMIRANTE 
TAMANDARÉ 463 NOVA ESPERANÇA - 76961-672 - CACOAL 
- RONDÔNIA
N. K. B. F. CPF nº 164.203.387-19, RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ 
463 NOVA ESPERANÇA - 76961-672 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS RÉUS: 
DECISÃO SERVINDO DE MANDADO PARA AVERBAÇÃO DO 
DIVÓRCIO
Vistos etc.
Trata-se de pedido de homologação de divórcio consensual, 
partilha de bens, guarda, visitas e alimentos. 
O acordo entabulado entre as partes refere-se ao divórcio, 
regulamentação de guarda e visitação, bem como fixação de 
alimentos.
Os cônjuges manifestaram a vontade de se divorciarem, 
subscrevendo a inicial. A requerente excluirá o nome acrescido 
com o casamento, voltando a se chamar NADIA KELLY BATISTA 
FIRME.
Não há bens a serem partilhados. 
Caberá a genitora Nadia Kelly a guarda dos filhos Pedro Henrique 
Firme do Nascimento e Luiz Davi Firme do Nascimento. As visitas 
do pai serão semanais, devendo o genitor buscar os menores às 
17 horas de domingo e devolvê-los às 8 horas da quarta-feira na 
residência da genitora. 
Nos feriados os filhos ficarão, alternadamente, um com o genitor e 
outro com a genitora. 
O genitor pagará a título de pensão alimentícia o valor de 25% do 
salário mínimo para ambos os filhos, vencíveis todo dia 05 (cinco) 
de cada mês, em mãos, mediante recibo. 
O Ministério Público apresentou parecer favorável à homologação 
do acordo, entendendo preservados os interesses dos menores.
Sendo as partes maiores e capazes, dispondo o acordo sobre 
objeto lícito e observadas as prescrições legais, não se vislumbra 
óbice ao pedido de homologação. 
Assim, HOMOLOGO o acordo ajustado entre as partes para que 
surta seus legais e jurídicos efeitos, com fulcro no art. 487, III, b, do 
Código de Processo Civil.
Em consequência, decreto o divórcio de Luiz Carlos do Nascimento e 
Nadia Kelly Batista Firme do Nascimento, qualificados nos autos, 
voltando esta a se chamar Nadia Kelly Batista Firme. 
Homologo a renúncia ao prazo recurso, e declaro o trânsito em 
julgado.
Havendo elementos indicativos da ausência de capacidade 
contributiva, defiro a gratuidade. 
Vias desta decisão servirão de mandado para averbação do 
divórcio no registro civil competente, com a observação de que as 
partes são beneficiária da justiça gratuita.
Intimem-se e arquivem-se.
Cacoal/RO, 22 de novembro de 2019.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, - de 2668 a 2938 - lado par, Centro, 
Cacoal - RO - CEP: 76963-860 - Fone:(69) 34435036 Processo : 
7010421-56.2019.8.22.0007
Classe : CURATELA (12234)
REQUERENTE: MARIA HELENA FERNANDES SCHUENG
Advogados do(a) REQUERENTE: ADENILZA MARCELINO DA 
SILVA OLIVEIRA - RO8964, GERALDO ELDES DE OLIVEIRA - 
RO1105
REQUERIDO: MARCOS ROBERTO SCHUENG
Intimação
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FINALIDADE: Fica as parte autora, por intermédio de seus 
Advogados, intimadas para retirar o Alvará expedido via internet, 
bem como, em seguida, dar prosseguimento ao feito. 
Prazo de 5 dias. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, nº 2728, Bairro Centro, CEP 76963-860, 
Cacoal, - de 2668 a 2938 - lado par
Endereço eletrônico: cwl3civel@tjro.jus.br
Número do processo: 7008151-93.2018.8.22.0007
EXEQUENTE: ANSELMO NINCK CPF nº 243.925.026-00, RUA 
NOVA ESPERANÇA 5526, CHEGADA DA CIDADE ZONA RURAL 
- 76919-000 - MINISTRO ANDREAZZA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DOUGLAS TOSTA FEITOSA 
OAB nº RO8514
RONILSON WESLEY PELEGRINE BARBOSA OAB nº RO4688
EXECUTADO: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 
DPVAT S.A. CNPJ nº 09.248.608/0001-04, EDIFÍCIO CITIBANK 
16 andar, RUA DA ASSEMBLÉIA 100 CENTRO - 20011-904 - RIO 
DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
ADVOGADO DO EXECUTADO: ALVARO LUIZ DA COSTA 
FERNANDES OAB nº RJ5369
Trata-se de cumprimento de sentença. 
Noticiado o adimplemento do débito exequendo (ID. 32758768), 
extingo o cumprimento de sentença, com fulcro no art. 924, II,do 
Código de Processo Civil.
Expeça-se alvará em favor do credor. 
Cancelem-se eventuais restrições, cabendo à parte interessada 
indicá-las.
Intimem-se e arquivem-se.
Cacoal/RO, 22 de novembro de 2019.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, nº 2728, Bairro Centro, CEP 76963-860, 
Cacoal, - de 2668 a 2938 - lado par
Endereço eletrônico: cwl3civel@tjro.jus.br
Número do processo: 7011284-12.2019.8.22.0007
AUTOR: JOSE LAURENTINO DA SILVA CPF nº 331.496.909-00, 
LINHA 07, LOTE 09, GLEBA 07 S/N ÁREA RURAL DE CACOAL - 
76968-899 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: JOAQUIM JOSE DA SILVA FILHO OAB 
nº RO3952
JEFFERSON WILLIAN DALLA COSTA OAB nº RO6074
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 
nº 29.979.036/0001-40, RUA PRESIDENTE VARGAS 100, - ATÉ 
764/765 CENTRO - 76900-020 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA
SERVE DE CARTA/MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO
1.Trata-se de ação previdenciária com requerimento de tutela 
provisória de evidência (tutela antecipada). O art. 311 do CPC 
autoriza provimento dessa natureza quando houver elementos que 
evidenciam a probabilidade do direito alegado, independentemente 
de demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 
processo. No presente caso, não vislumbro a probabilidade do direito 
pretendido, uma vez que as provas colacionadas neste momento 
inicial do processo não autorizam essa convicção. A incapacidade 
alegada pela parte requerente não está suficientemente 
demonstrada. Os exames clínicos e relatórios médicos trazidos 
não são suficientes para convencer da verossimilhança dessa 
alegação. Ademais, a parte autora apresentou requerimento 
administrativo, o qual fora indeferido sob a fundamentação de 
que não atende ao critério deficiência/incapacidade para acesso 

ao BPC-LOAS. Ressalte-se que o benefício em questão acha-se 
previsto pela Lei 8.742/93, norma que regulamentou em definitivo 
o texto constitucional e fixou como requisitos para a percepção 
do benefício, aqueles mesmos constantes do art. 203 da CF/88, 
considerando incapaz de prover a manutenção da pessoa 
portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per 
capita foi inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo (art. 20). No 
caso em apreço, não restou cabalmente demonstrada a deficiência 
da parte autora, nem mesmo a situação socioeconômica em que 
se encontra, o que apenas será constatado após a realização de 
perícia médica e estudo social. Por ora, inexiste prova inequívoca 
que exponha a verossimilhança das alegações, tampouco ser o 
caso de situação evidente e abarcada pelos incisos II e III do art. 
311 do CPC. Diante disso, o deferimento da antecipação de tutela 
reclama prévio contraditório. Com base nesses fundamentos, 
indefiro a medida de evidência postulada.
2. Deixo de designar audiência de conciliação em razão do não 
comparecimento de Procurador Federal em audiências na sede 
deste Juízo, o que torna inócua a realização do ato (interpretação 
analógica do art. 334, § 4º, CPC).
3. Por razões de celeridade processual de tratando-se de prova 
imprescindível ao processo, em relação a qual há interesse de 
ambas as partes, fica desde logo determinada a realização de 
estudo socioeconômico, bem como prova pericial, a sere realizada 
por médico especialista e assistente social cadastrados como 
peritos na Justiça Federal, consoante diretrizes do CJF e CNJ 
(Recomendação Conjunta 01/2015).
3.1. Ressalte-se que quando agendada a perícia médica, a 
intimação da parte autora dar-se-á por meio de seu advogado, o 
qual deverá informá-la quanto à necessidade de apresentar todos 
os laudos e exames médicos realizados, advertindo-a que a falta 
deles prejudicará a prova pericial, acarretando a demora na solução 
da lide.
3.2. O laudo médico pericial deverá ser preenchido no formulário 
próprio para o pedido de BPC (LOAS) a pessoa com deficiência.
4. Com a juntada dos laudos periciais, CITE-SE o requerido para 
integrar a relação processual (art. 238, CPC). Comunique-se-lhe 
que o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias, contado em dobro 
(arts. 183 e 335, CPC).
5. Tendo em vista a alegação de hipossuficiência, defiro a gratuidade 
da justiça. 
Cacoal/RO, 22 de novembro de 2019.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, nº 2728, Bairro Centro, CEP 76963-860, 
Cacoal, - de 2668 a 2938 - lado par
Endereço eletrônico: cwl3civel@tjro.jus.br
Número do processo: 7011318-84.2019.8.22.0007
AUTOR: MARIA COUTINHO DE ALMEIDA CPF nº 386.020.752-
00, RUA DA COMEMORAÇÃO 5965 RIOZINHO - 76969-000 - 
RIOZINHO (CACOAL) - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: JOSE JOVINO DE CARVALHO OAB nº 
MG385
RÉU: I. -. I. N. D. S. S., AVENIDA MARECHAL RONDON, - DE 
870 A 1158 - LADO PAR CENTRO - 76900-082 - JI-PARANÁ - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
SERVE DE CARTA/MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO
1. Trata-se de ação previdenciária com requerimento de tutela 
provisória de urgência (tutela antecipada). O art. 300 do CPC 
autoriza provimento dessa natureza quando houver elementos que 
evidenciam a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano à 
esfera jurídica da parte. Por ora, inexistem elementos de convicção 
que exponham a verossimilhança das alegações, uma vez que a 
incapacidade, exigida para a concessão do benefício, não está 
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demonstrada, sendo, ademais, necessária a corroboração, por 
testemunhas, da prova material acerca da qualidade de segurado 
especial. Dessarte, indefiro a medida de urgência postulada.
2. Deixo de designar audiência de conciliação em razão do órgão 
de representação judicial não comparecer em audiência, o que 
torna inócua a sua realização do ato (interpretação analógica do 
art. 334, § 4º, CPC).
3. Cite-se o requerido para integrar a relação processual (art. 238, 
CPC), comunicando que o prazo para contestar é de 15 (quinze) 
dias, contado em dobro (arts. 183 e 335, CPC).
4. Por razões de celeridade processual, tratando-se de prova 
imprescindível ao processo, em relação a qual há interesse de 
ambas as partes, fica desde logo determinada a produção de prova 
pericial, a ser realizada por médico cadastrado como perito na 
Justiça Federal, consoante as diretrizes do CJF e CNJ.
5. Agendada a perícia médica, a intimação da parte autora dar-
se-á por meio de seu advogado(a), o qual deverá informá-la quanto 
à necessidade de apresentar ao perito laudos e exames médicos 
recentes, sob pena de prejuízo à perícia e atraso na tramitação do 
processo.
6. Com a entrega do laudo pericial, desde já fica deferida a inclusão 
do pagamento dos honorários periciais, junto ao sistema da Justiça 
Federal.
7. Ainda com vista à celeridade processual, designo audiência de 
instrução e julgamento para o dia 16.03.2020, às 10h, na sede do 
juízo (Avenida Porto Velho, nº 2728, Centro, Cacoal/RO).
8. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, e a parte 
requerida, por meio da Procuradoria Federal.
9. Cabe ao advogado da parte informa/cientificar as testemunhas 
que arrolar (art. 455, CPC).
10. Tendo em vista a alegação de hipossuficiência, defiro a 
gratuidade da justiça.
11. Proceda-se a tramitação prioritária termos do art. 71 da Lei 
10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e art. 1.048, inciso I do Código de 
Processo Civil (se for o caso).
Cacoal/RO, 22 de novembro de 2019.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, nº 2728, Bairro Centro, CEP 76963-860, 
Cacoal, - de 2668 a 2938 - lado par
Endereço eletrônico: cwl3civel@tjro.jus.br
Número do processo: 7011231-31.2019.8.22.0007
EMBARGANTE: NATANAEL JOSE DE OLIVEIRA CPF nº 
236.388.429-91, AVENIDA BELO HORIZONTE 3342, - DE 2312 A 
2638 - LADO PAR CENTRO - 76963-710 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EMBARGANTE: JOSIMEIRE LEAO DE OLIVEIRA 
OAB nº PR71038
EMBARGADO: I. B. D. M. A., SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO EMBARGADO: 
Vistos.
Trata-se de embargos à execução fiscal distribuídos por 
dependência aos autos 0010255-56.2013.8.22.0007 / 0010798-
59.2013.8.22.0007. 
Apresenta TERMO DE COMPROMISSO nº 0044/2019, 
reconhecido e homologado via Processo Administrativo nº 01-
1801.01882-0000/2018, onde consta adesão ao PRA (Programa 
de Regularização Ambiental), conforme publicação no Diário Oficial 
(ID. 32392763 - Pág. 1). 
Com isso, pretende, por meio dos embargos, a suspensão 
das execuções fiscais anotadas, a exclusão/baixa do nome do 
embargante dos cadastros de restrições, do Registro no CADIN, 
Termo de Dívida Ativa, bloqueios RENAJUD, BACENJUD e dos 
órgãos de proteção de crédito.
É o relatório. Decido.
A petição inicial deve ser indeferida.

É que não se constata o interesse processual imprescindível à 
deflagração do processo.
Com efeito, o requerimento da embargante pode ser alcançado por 
meio de simples petição nos autos da execução fiscal.
Por isso, indefiro a inicial.
Intime-se a parte embargante por seu advogado(a) 
e, oportunamente, arquivem-se.
Cacoal/RO, 22 de novembro de 2019.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, nº 2728, Bairro Centro, CEP 76963-860, 
Cacoal, - de 2668 a 2938 - lado par
Endereço eletrônico: cwl3civel@tjro.jus.br
Número do processo: 7011350-89.2019.8.22.0007
AUTOR: AROLDO DOS SANTOS AMARAL CPF nº 049.075.231-
49, RUA ANÍSIO SERRÃO 3682, - DE 3414/3415 AO FIM 
FLORESTA - 76965-786 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: JOAO VINICIUS OLIVEIRA MARCELINO 
OAB nº RO8330
LETICIA DE ANDRADE VENICIO OAB nº RO8019
RÉU: LOJAS RENNER S.A. CNPJ nº 92.754.738/0001-62, 
AVENIDA JOAQUIM PORTO VILLANOVA 401 JARDIM DO 
SALSO - 91410-400 - PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO DO RÉU: 
SERVE DE CARTA/MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO
1. Trata-se de ação indenizatória por danos morais c.c obrigação 
de fazer e pedido de tutela antecipada.
1.1 O pedido de tutela antecipada cinge-se na retirada do nome 
da autora de cadastros de inadimplentes. Para fins de concessão 
da tutela provisória de urgência, em caráter antecipado ou cautelar, 
devem ser observados os requisitos previstos no art. 300 do Código 
de Processo Civil: i) a probabilidade do direito alegado; e ii) perigo 
de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No caso, a probabilidade do direito decorre do suporte probatório 
colacionado à inicial, de forma que a ficha financeira da autora 
demonstra a negativação do nome do autor no cadastro de restrição 
de crédito SPC realizada pela requerida.
O perigo de dano, por outro lado, decorre dos efeitos deletérios 
que a negativação acarreta à parte, privando-a do crédito, do livre 
acesso ao mercado de bens e serviços e, ainda, ocasionando a 
exposição do nome desta perante as instituições e a comunidade 
como um todo, com todos os reflexos negativos daí advindos. 
Atendido, ainda, o requisito negativo da inexistência de 
irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, do CPC), podendo 
ser restituído o status quo ante, se assim for necessário, com a 
retomada da inscrição no cadastro de inadimplentes.
Desta forma, defiro a tutela de urgência satisfativa para determinar 
o cancelamento da inscrição restritiva ao crédito (ID 32461931) 
pela parte ré, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária 
de R$ 100,00 (cem) reais, até o limite de R$ 6.000,00 (seis mil 
reais), em benefício da parte autora. Se requerido, oficie-se 
diretamente ao órgão responsável pelo banco de dados para o 
devido cancelamento da inscrição, no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas.
2. Designo audiência de conciliação/mediação para o dia 17/03/2020, 
às 8h (art. 334, CPC), a ser realizada no Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, localizado na Avenida 
Cuiabá, 1914, Centro, Cacoal/RO, tel. (69) 3443-5916.
3. Cite(m)-se o(s) requerido(s) para integrar(em) a relação 
processual e, no mesmo ato, intime(m)-se para comparecer(em) 
à audiência designada, acompanhado(s) de advogado ou de 
defensor público (arts. 238 e 250, CPC). Comunique-se que 
o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias, contados da 
audiência de conciliação/mediação, se não houver acordo ou não 
comparecer qualquer das partes (art. 335, CPC). Advirta-se que, 
se não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 
verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, 
CPC).



983DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

4. A audiência será cancelada se ambas as partes 
manifestarem expressamente o desinteresse na composição 
consensual (art. 334, § 4º, I e § 5º, CPC). Neste caso o prazo para 
contestar inicia-se do protocolo do pedido de cancelamento da 
audiência apresentado pelo(s) requerido(s) (art. 335, II, CPC).
5. Também será cancelada a audiência se a parte requerida não 
for localizada e, ainda que apresentado novo endereço, não houver 
tempo hábil para a intimação. Não informado o novo endereço 
para citação/intimação, o Cartório intimará a parte requerente, por 
seu advogado, a apresentá-lo no prazo de 10 (dez) dias, ou, em 
igual prazo, requerer a pesquisa de endereço via sistema Infojud 
(necessário informar CPF) e/ou SIEL (necessário informar nome 
da genitora), comprovando o recolhimento das respectivas custas 
(R$ 15,00 para cada diligência - art. 17 da Lei 3.896/2016), salvo 
se beneficiário da gratuidade. Informado o endereço ou requerida 
a pesquisa, os autos serão conclusos para agendamento de 
nova audiência. Não se fará a citação por edital enquanto não 
ultimada(s) a(s) pesquisa(s) de endereço (art. 256, § 3º, CPC). 
6. O CEJUSC agendará nova audiência de conciliação/mediação 
quando entender necessário ao bom andamento dos trabalhos 
de conciliação/mediação, bem como nos casos em que a parte 
requerida não comparecer ou por não ter sido encontrada (desde 
de que a parte autora tenha informado o novo endereço) ou por ter 
sido intimada com prazo inferior a 20 dias.
7. Advertência ao(s) requerido(s): Fica Vossa Senhoria ciente 
do conteúdo da petição inicial, que pode ser consultada 
através do link http://bit.ly/consultarinicial usando o código 
19110815433421200000030575604 (arts. 19 e 20 da Resolução 
185/2013, Conselho Nacional de Justiça).
8. Intime(m)-se o(s) requerente(s) para a audiência na pessoa de 
seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). A intimação será pessoal caso 
assistido(s) pela Defensoria Pública, servindo vias desta decisão 
de mandado/carta.
9. Sendo a parte autora assistida pela Defensoria Pública ou 
havendo interesse de incapaz, o Cartório dará ciência à DPE e/
ou MP.
10. Ficam as partes cientes de que o não comparecimento 
injustificado à audiência de conciliação/mediação é considerado 
ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa 
de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 
do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). Fica a parte autora ciente 
de que a ausência injustificada também acarretará a extinção e 
o arquivamento do processo mediante o pagamento de custas 
e despesas processuais (art. 458, VI, CPC), salvo se já houve 
contestação e a parte requerida não consentir com a extinção (art. 
485, § 4º, CPC). 
11. Tendo em vista a alegação de hipossuficiência, defiro a 
gratuidade da justiça (art. 98 e art. 99, § 3º, ambos do CPC).
12. Não obtida a conciliação/mediação, agende-se audiência para 
saneamento cooperativo (art. 357, § 3º, CPC) ou de instrução e 
julgamento (art. 357, V, CPC), com imediata intimação das partes 
e de seus advogados. Cabe ao Cartório a intimação da Defensoria 
Pública, do Ministério Público e demais partes ou interessados 
cadastrados nos autos. 
13. A réplica à contestação poderá ser apresentada até a data 
da audiência de saneamento cooperativo ou de instrução e 
julgamento, independentemente de intimação. Caso não realizada 
nesse prazo, a parte poderá fazê-la oralmente em audiência, por 
seu advogado ou defensor público.
14. Caso seja designada audiência de instrução e julgamento, o 
rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo de dez dias, 
independentemente de nova intimação, cabendo aos advogados 
das partes informar aquelas que arrolar do dia, hora e local da 
audiência (art. 455, CPC). A intimação será por via judicial somente 
nas hipóteses do art. 455, § 4º, CPC, caso em que o Cartório 
expedirá as diligências necessárias.
15. Advertência às partes: As partes deverão comunicar eventuais 
alterações de endereços no curso do processo, considerando-
se válidas as intimações enviadas ou cumpridas no endereço 
informado nos autos (art. 274, parágrafo único, do CPC).

16. Advertência à parte requerida: Não tendo condições de constituir 
advogado, a parte requerida deverá procurar a Defensoria Pública 
na Comarca (art. 69, DGJ), sito na rua José do Patrocínio n. 1.284, 
bairro Princesa Isabel, Cacoal-RO.
Cacoal/RO, 22 de novembro de 2019.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, nº 2728, Bairro Centro, CEP 76963-860, 
Cacoal, - de 2668 a 2938 - lado par
Endereço eletrônico: cwl3civel@tjro.jus.br
Número do processo: 7011124-84.2019.8.22.0007
AUTORES: SOFIA MASIERO ZAMBERLAN CPF nº 034.979.122-
80, RUA ANTÔNIO DE PAULA NUNES, APTO 01 CENTRO - 
76963-784 - CACOAL - RONDÔNIA
LUIZA MASIERO ZAMBERLAN CPF nº 034.979.152-03, RUA 
ANTÔNIO DE PAULA NUNES 1462, APTO 01 CENTRO - 76963-
784 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: INNOR JUNIOR PEREIRA 
BOONE OAB nº RO7801
RÉU: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A CNPJ nº 
09.296.295/0001-60, AVENIDA DOUTOR MARCOS PENTEADO 
DE ULHÔA RODRIGUES 939, EDIFÍCIO CASTELLO BRANCO 
OFFICE PARK TORRE JATOB TAMBORÉ - 06460-040 - BARUERI 
- SÃO PAULO
ADVOGADO DO RÉU: 
SERVE DE CARTA-AR / MANDADO / CARTA PRECATÓRIA 
PARA OS ATOS DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
1. Designo audiência de conciliação/mediação para o dia 
04.02.2020, às 9h 30min (art. 334, CPC), a ser realizada no 
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, 
localizado na Avenida Cuiabá, 1914, Centro, Cacoal/RO, tel. (69) 
3443-5916.
2. Cite(m)-se o(s) requerido(s) para integrar(em) a relação 
processual e, no mesmo ato, intime(m)-se para comparecer(em) 
à audiência designada, acompanhado(s) de advogado ou de 
defensor público (arts. 238 e 250, CPC). Comunique-se que 
o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias, contados da 
audiência de conciliação/mediação, se não houver acordo ou não 
comparecer qualquer das partes (art. 335, CPC). Advirta-se que, 
se não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 
verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, 
CPC).
3. A audiência será cancelada se ambas as partes 
manifestarem expressamente o desinteresse na composição 
consensual (art. 334, § 4º, I e § 5º, CPC). Neste caso o prazo para 
contestar inicia-se do protocolo do pedido de cancelamento da 
audiência apresentado pelo(s) requerido(s) (art. 335, II, CPC).
4. Também será cancelada a audiência se a parte requerida não 
for localizada e, ainda que apresentado novo endereço, não houver 
tempo hábil para a intimação. Não informado o novo endereço 
para citação/intimação, o Cartório intimará a parte requerente, por 
seu advogado, a apresentá-lo no prazo de 10 (dez) dias, ou, em 
igual prazo, requerer a pesquisa de endereço via sistema Infojud 
(necessário informar CPF) e/ou SIEL (necessário informar nome 
da genitora), comprovando o recolhimento das respectivas custas 
(R$ 15,00 para cada diligência - art. 17 da Lei 3.896/2016), salvo 
se beneficiário da gratuidade. Informado o endereço ou requerida 
a pesquisa, os autos serão conclusos para agendamento de 
nova audiência. Não se fará a citação por edital enquanto não 
ultimada(s) a(s) pesquisa(s) de endereço (art. 256, § 3º, CPC). 
5. O CEJUSC agendará nova audiência de conciliação/mediação 
quando entender necessário ao bom andamento dos trabalhos 
de conciliação/mediação, bem como nos casos em que a parte 
requerida não comparecer ou por não ter sido encontrada (desde 
de que a parte autora tenha informado o novo endereço) ou por ter 
sido intimada com prazo inferior a 20 dias.
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6. Advertência ao(s) requerido(s): Fica Vossa Senhoria ciente 
do conteúdo da petição inicial, que pode ser consultada 
através do link http://bit.ly/consultarinicial usando o código 
19110421465549900000030425721 (arts. 19 e 20 da Resolução 
185/2013, Conselho Nacional de Justiça).
7. Intime(m)-se o(s) requerente(s) para a audiência na pessoa de 
seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). A intimação será pessoal caso 
assistido(s) pela Defensoria Pública, servindo vias desta decisão 
de mandado/carta.
8. Sendo a parte autora assistida pela Defensoria Pública ou 
havendo interesse de incapaz, o Cartório dará ciência à DPE e/
ou MP.
9. Ficam as partes cientes de que o não comparecimento 
injustificado à audiência de conciliação/mediação é considerado 
ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa 
de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 
do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). Fica a parte autora ciente 
de que a ausência injustificada também acarretará a extinção e 
o arquivamento do processo mediante o pagamento de custas 
e despesas processuais (art. 458, VI, CPC), salvo se já houve 
contestação e a parte requerida não consentir com a extinção (art. 
485, § 4º, CPC). 
10. Tendo em vista a alegação de hipossuficiência, defiro a 
gratuidade da justiça (art. 98 e art. 99, § 3º, ambos do CPC).
11. Não obtida a conciliação/mediação, agende-se audiência para 
saneamento cooperativo (art. 357, § 3º, CPC) ou de instrução e 
julgamento (art. 357, V, CPC), com imediata intimação das partes 
e de seus advogados. Cabe ao Cartório a intimação da Defensoria 
Pública, do Ministério Público e demais partes ou interessados 
cadastrados nos autos. 
12. A réplica à contestação poderá ser apresentada até a data 
da audiência de saneamento cooperativo ou de instrução e 
julgamento, independentemente de intimação. Caso não realizada 
nesse prazo, a parte poderá fazê-la oralmente em audiência, por 
seu advogado ou defensor público.
13. Caso seja designada audiência de instrução e julgamento, o rol 
de testemunhas deverá ser apresentado no prazo de quinze dias, 
independentemente de nova intimação, cabendo aos advogados 
das partes informar aquelas que arrolar do dia, hora e local da 
audiência (art. 455, CPC). A intimação será por via judicial somente 
nas hipóteses do art. 455, § 4º, CPC, caso em que o Cartório 
expedirá as diligências necessárias.
14. Advertência às partes: As partes deverão comunicar eventuais 
alterações de endereços no curso do processo, considerando-
se válidas as intimações enviadas ou cumpridas no endereço 
informado nos autos (art. 274, parágrafo único, do CPC).
15. Advertência à parte requerida: Não tendo condições de constituir 
advogado, a parte requerida deverá procurar a Defensoria Pública 
na Comarca (art. 69, DGJ), sito na rua José do Patrocínio n. 1.284, 
bairro Princesa Isabel, Cacoal-RO.
Cacoal/RO, 22 de novembro de 2019.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, - de 2668 a 2938 - lado par, Centro, 
Cacoal - RO - CEP: 76963-860 - Fone:(69) 34435036 Processo : 
7002556-79.2019.8.22.0007
Classe : INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: ERICK DA SILVA BRAUN e outros (9)
Advogado do(a) REQUERENTE: VILSON KEMPER JUNIOR - 
RO6444
Advogado do(a) REQUERENTE: VILSON KEMPER JUNIOR - 
RO6444
Advogado do(a) REQUERENTE: VILSON KEMPER JUNIOR - 
RO6444

Advogado do(a) REQUERENTE: VILSON KEMPER JUNIOR - 
RO6444
Advogado do(a) REQUERENTE: VILSON KEMPER JUNIOR - 
RO6444
Advogado do(a) REQUERENTE: VILSON KEMPER JUNIOR - 
RO6444
Advogado do(a) REQUERENTE: VILSON KEMPER JUNIOR - 
RO6444
Advogado do(a) REQUERENTE: VILSON KEMPER JUNIOR - 
RO6444
Advogado do(a) REQUERENTE: VILSON KEMPER JUNIOR - 
RO6444
Advogado do(a) REQUERENTE: VILSON KEMPER JUNIOR - 
RO6444
RÉU: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
Intimação
FINALIDADE: Fica as parte autora, por intermédio de seus 
Advogados, intimadas para retirar o Alvará expedido via internet, 
Prazo de 5 dias. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, nº 2728, Bairro Centro, CEP 76963-860, 
Cacoal, - de 2668 a 2938 - lado par
Endereço eletrônico: cwl3civel@tjro.jus.br
Número do processo: 7009806-66.2019.8.22.0007
AUTOR: F. D. C. S. CPF nº 068.572.078-01, ÁREA RURAL 07, 
LINHA 08, LOTE 74, A3, GLEBA 07 ÁREA RURAL DE CACOAL - 
76968-899 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: JOSIMARA CARDOSO GOMES OAB 
nº RO8649
MIRIAN SALES DE SOUSA OAB nº RO8569
RÉU: I. -. I. N. D. S. S. CNPJ nº 29.979.036/0001-40, AVENIDA 
MARECHAL RONDON 870, - DE 870 A 1158 - LADO PAR 
CENTRO - 76900-082 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA
SERVE DE CARTA/MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO
INTIME(M)-SE a(s) parte(s) autora(s) por intermédio do(a) 
advogado(a), via DJe, para, em 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 
sob pena de indeferimento, a fim de juntar ao feito o requerimento 
administrativo, tendo em vista que existem outros meios informados 
no site da autarquia para realizar o requerimento administrativo, 
não estando, portanto, cessadas as opções.
Cacoal/RO, 22 de novembro de 2019.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, - de 2668 a 2938 - lado par, Centro, 
Cacoal - RO - CEP: 76963-860 - Fone: (69) 34435036
e-mail: cwl3civel@tjro.jus.br
Processo : 7006013-22.2019.8.22.0007
Classe : INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE 
PERSONALIDADE JURÍDICA (12119)
REQUERENTE: PEDRO BURALLI e outros (2)
Advogado do(a) REQUERENTE: PAULA CRISTIANE PICCOLO 
BORTOLUSSO - RO3243
Advogado do(a) REQUERENTE: PAULA CRISTIANE PICCOLO 
BORTOLUSSO - RO3243
Advogado do(a) REQUERENTE: PAULA CRISTIANE PICCOLO 
BORTOLUSSO - RO3243
REQUERIDO: JANETE APARECIDA GRASSATO e outros
Intimação
Fica a parte Autora intimada para retirar a Carta Precatória e 
comprovar a distribuição em 10 dias, ficando a seu encargo o 
acompanhamento da precatória, devendo, inclusive, sempre 
manter este Juízo informado quanto ao estágio da mesma.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, nº 2728, Bairro Centro, CEP 76963-860, 
Cacoal, - de 2668 a 2938 - lado par
Endereço eletrônico: cwl3civel@tjro.jus.br
Número do processo: 7006630-16.2018.8.22.0007
REQUERENTES: FERNANDA ABREU DOS SANTOS CPF nº 
004.017.272-46, RUA REVERENDO ELIAS FONTES 1584, - 
ATÉ 1635/1636 AGENOR DE CARVALHO - 76820-272 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
RAIMUNDA MILHOMENS DE ABREU CPF nº 638.995.902-87, 
RUA REVERENDO ELIAS FONTES 1584, - ATÉ 1635/1636 
AGENOR DE CARVALHO - 76820-272 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: EVANI SOUZA 
TRINDADE OAB nº RO1431
HONORIO MORAES ROCHA NETO OAB nº RO3736
FLAVIO LUIS DOS SANTOS OAB nº RO2238
REQUERIDOS: EDIVALDO RAIMUNDO DE OLIVEIRA CPF 
nº DESCONHECIDO, RUA PROJETADA LOTE 03, VILA 
CORRENTINHA RESIDENCIAL PARQUE ALVORADA - 76961-
584 - CACOAL - RONDÔNIA
EUDANIA DOMINGOS DOS SANTOS CPF nº 013.144.562-
61, RUA PROJETADA LOTE 03, VILA CORRENTINHA 
RESIDENCIAL PARQUE ALVORADA - 76961-584 - CACOAL 
- RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: 
Digam as partes se têm outras provas a produzir.
Caso haja interesse no aproveitamento da prova já produzida 
no feito conexo, cabe à parte providenciar a juntada da prova 
nestes autos.
Prazo de cinco dias.
Cacoal/RO, 22 de novembro de 2019.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, nº 2728, Bairro Centro, CEP 76963-860, 
Cacoal, - de 2668 a 2938 - lado par
Endereço eletrônico: cwl3civel@tjro.jus.br
Número do processo: 7010231-93.2019.8.22.0007
EXEQUENTES: FRANCISCA GUAITOLINI CPF nº 298.037.219-
68, AVENIDA RECIFE 332 NOVO CACOAL - 76962-160 - 
CACOAL - RONDÔNIA
ALEX SANDRO GUAITOLINI CPF nº 485.781.772-15, AVENIDA 
RECIFE 332 NOVO CACOAL - 76962-158 - CACOAL - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: VIVIANI RAMIRES DA 
SILVA OAB nº RO1360
EXECUTADOS: STAEL DISCHER CPF nº 665.502.032-87, 
LINHA 05, LOTE 01-B, GLEBA 04 ÁREA RURAL DE CACOAL - 
76968-899 - CACOAL - RONDÔNIA
VENICIO DOMINICINI DA FONSECA CPF nº 710.199.872-00, 
LINHA 05, LOTE 01-B, GLEBA 04 ÁREA RURAL DE CACOAL - 
76968-899 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: 
SERVE DE CARTA/MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO
1. Nos termos do artigo 98, § 6º do CPC, defiro o parcelamento 
das custas, devendo os exequentes comprovar o recolhimento 
inicial de 50%, em razão do alto valor atribuído à causa. 
2. Comprovado o recolhimento das custas. Cite-se para pagar a 
dívida no prazo de 03 (três) dias (art. 829, CPC). 
3. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do 
valor da dívida (art. 827, CPC). No caso de integral pagamento 
no prazo assinalado, o valor dos honorários será reduzido pela 
metade (art. 827, § 1º, CPC).

4. Não havendo pagamento no prazo estipulado, penhore(m)-se 
e avalie(m)-se bem(ns) suficientes à garantia da execução, de 
tudo lavrando-se auto e intimando-se o executado (art. 829, § 1º, 
CPC). Penhorados bens móveis ou semoventes, ante a falta de 
depositário judicial ficarão em poder do exequente, salvo recursa ou 
a falta de fornecimento dos meios necessário para a remoção (art. 
840, II, §§ 1º e 2º, CPC). Acaso não encontrados bens do devedor, 
deverá o Oficial de Justiça relacionar aqueles que guarnecem a 
sua residência ou estabelecimento (art. 836, § 1º).
5. Se o executado não for encontrado, arrestem-se e avaliem-se 
tantos bens quantos bastem para garantir a execução, cumprindo ao 
oficial de justiça, nos 10 (dez) dias seguintes, procurar o executado 
2 (duas) vezes em dias distintos, promovendo a citação com hora 
certa em caso de suspeita de ocultação, de tudo certificando 
pormenorizadamente (art. 830, CPC).
6. O(a) executado(a), independentemente de penhora, depósito 
ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargo, no 
prazo de 15 (quinze) dias (arts. 914 e 915, CPC).
7. No prazo para embargos, reconhecendo-se o crédito do 
exequente e comprovado o depósito de 30% (trinta por cento) 
do valor em execução, acrescido de custas e de honorários 
advocatícios, o executado poderá requerer o parcelamento do 
débito remanescente em até 6 parcelas mensais, acrescidas de 
correção monetária e de juros de 1% ao mês (art. 916, CPC). A 
opção pelo parcelamento importa em renúncia ao direito de opor 
embargos (art. 916, § 6º, CPC).
8. Valor atribuído à causa: R$ 2.390.932,38(dois milhões, trezentos 
e noventa mil, novecentos e trinta e dois reais e trinta e oito 
centavos).
9. Decorrido o prazo dos embargos, intime-se a parte exequente 
para atualizar os cálculos e comprovar o recolhimento das custas 
para pesquisa nos sistemas Bacenjud/Renajud. Os autos só irão à 
Defensoria Pública, para atuar como curadoria especial, se houver 
constrição patrimonial.
Cacoal/RO, 22 de novembro de 2019.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, nº 2728, Bairro Centro, CEP 76963-860, 
Cacoal, - de 2668 a 2938 - lado par
Endereço eletrônico: cwl3civel@tjro.jus.br
Número do processo: 7011959-43.2017.8.22.0007
AUTORES: NATIERCI DE SOUZA CPF nº 023.270.942-40, RUA 
ALMIRANTE BARROSO 2601, - DE 2359/2360 A 2650/2651 
NOVO HORIZONTE - 76962-030 - CACOAL - RONDÔNIA
NIVEA DE SOUZA CPF nº 065.351.492-18, RUA ALMIRANTE 
BARROSO 2601, - DE 2359/2360 A 2650/2651 NOVO HORIZONTE 
- 76962-030 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: 
RÉUS: AMÉLIA DA PENHA BARCELOS CPF nº DESCONHECIDO, 
SEM ENDEREÇO
MARIO SERGIO BARCELOS CPF nº DESCONHECIDO, SEM 
ENDEREÇO
MAURICIO DAVID BARCELOS JUNIOR CPF nº DESCONHECIDO, 
SEM ENDEREÇO
MARIA DE FATIMA GODOI CPF nº 559.786.902-78, ÁREA RURAL 
s/n, LINHA E, LOTE 72, GLEBA 05 ÁREA RURAL DE CACOAL - 
76968-899 - CACOAL - RONDÔNIA
ANTONIO THADEU BARCELOS CPF nº DESCONHECIDO, SEM 
ENDEREÇO
POLIANA LIPPIG BARCELOS CPF nº DESCONHECIDO, SEM 
ENDEREÇO
VALMIR BARCELOS CPF nº DESCONHECIDO, SEM 
ENDEREÇO
ANA MARIA BARCELOS CPF nº DESCONHECIDO, SEM 
ENDEREÇO
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MARIA HELENA BARCELOS DE ABREU CPF nº DESCONHECIDO, 
SEM ENDEREÇO
VITOR BRAZ BARCELOS CPF nº DESCONHECIDO, SEM 
ENDEREÇO
MOISES ELIAS BARCELOS CPF nº DESCONHECIDO, SEM 
ENDEREÇO
VANDERLEI BREMECAMP BARCELOS CPF nº DESCONHECIDO, 
SEM ENDEREÇO
THIAGO DAVID BARCELOS CPF nº DESCONHECIDO, SEM 
ENDEREÇO
EDILENE CAROLINE DE SOUZA BARCELOS BRUMATTI CPF 
nº 023.347.512-51, RUA PRESIDENTE VENCESLAU 2938, 
- DE 2832/2833 AO FIM INDUSTRIAL - 76967-660 - CACOAL - 
RONDÔNIA
LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS BARCELOS CPF nº 
059.946.632-47, RUA ONZE MIL SEISCENTOS E SETE 2268 
RESIDENCIAL UNIÃO - 76983-888 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS RÉUS: 
Trata-se de ação de investigação de paternidade post mortem. 
Intimada a parte autora, pessoalmente (ID 29610180), para dar 
prosseguimento ao feito, esta permaneceu inerte.
Tendo em vista a inércia da parte autora por tempo superior a 
30 (trinta) dias, resta caracterizado o abandono da causa, razão 
pela qual EXTINGO o processo, sem resolução do mérito, com 
fundamento no art. 485, III, §1º, do CPC.
Sem custas e honorários em razão da gratuidade.
Intime-se (DJ) e, oportunamente, arquivem-se. 
Cacoal/RO, 22 de novembro de 2019.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, nº 2728, Bairro Centro, CEP 76963-860, 
Cacoal, - de 2668 a 2938 - lado par
Endereço eletrônico: cwl3civel@tjro.jus.br
Número do processo: 7011608-02.2019.8.22.0007
AUTOR: MARTA CARVALHO DE OLIVEIRA CPF nº 560.662.952-
68, AVENIDA GUAPORÉ 4134, - DE 3872 AO FIM - LADO PAR 
JARDIM CLODOALDO - 76963-634 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: VANUSA ALVARENGA ESTENIER 
OAB nº RO5661
RÉU: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ nº 00.360.305/0001-
04, QUADRA SBS QUADRA 4 4 ASA SUL - 70070-140 - BRASÍLIA 
- DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO DO RÉU: 
A CEF é empresa pública federal.
Manifeste-se a parte autora acerca da competência da Justiça 
Federal.
Cacoal/RO, 22 de novembro de 2019.
Elson Pereira de Oliveira Bastos
Juiz de Direito

4ª VARA CÍVEL  

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860 
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7006227-13.2019.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Requerente: AUTOR: EDVALDO RIBEIRO
Advogado do(a) AUTOR: HELIO RODRIGUES DOS SANTOS - 
RO7261

Requerido: RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL
Valor da Causa: R$ 75.030,00
Intimação REAGENDAMENTO DATA DE PERÍCIA
Ficam os(as) advogados(as) das partes intimados de que foi 
designada perícia para o dia 04/12/2019 as 10:00 horas, pela 
Médica Perita Dra. ALYNNE ALVES DE ASSIS LUCHTENBERG, 
na CLÍNICA LUCHTENBERG, localizada na Avenida Porto 
Velho, 3080, Cacoal-RO, Fone: (69) 3443-4779, nesta cidade 
de Cacoal-RO. Conforme despacho proferido pelo Magistrado a 
intimação da parte autora, quanto a data e horário da perícia, é 
de responsabilidade de seu advogado, o qual deverá esclarece-la 
ainda, sobre a necessidade de que leve para a perícia todos os 
exames médicos realizados, advertindo-a que a falta prejudicará 
a prova pericial, acarretando a demora na solução do seu pedido. 
É de suma importância médica que o periciado leve exames de 
imagem (raio x e/ou ressonância magnética) e medicamentos em 
uso.
Cacoal-RO, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860 
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7009972-35.2018.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Requerente: AUTOR: BENVINO DE PAULO MIGUEL
Advogado do(a) AUTOR: THALES CEDRIK CATAFESTA - RO8136
Requerido: RÉU: BANCO BMG CONSIGNADO S/A
Advogado do(a) RÉU: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO 
- PE23255
Valor da Causa: R$ 12.383,86
Intimação
Fica a parte requerida intimada, por intermédio de seu advogado, 
para manifestar-se sobre o recurso adesivo no prazo de 15 dias.
Cacoal-RO, aos 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860 
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7002344-29.2017.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Requerente: AUTOR: ANTONIO HERNANDES
Advogados do(a) AUTOR: CARLA PRISCILA CUNHA DA SILVA - 
RO7634, PAULO LUIZ DE LAIA FILHO - RO3857
Requerido: RÉU: ENOIR VAUS DA SILVA
Advogado do(a) RÉU: ROBERES CORREA GUIMARAES 
BARBOSA - RO8639
Valor da Causa: R$ 73.277,00
INTIMAÇÃO
Ficam as partes intimadas, por intermédio de seus advogados, do 
retorno dos autos do TJRO, e no prazo de 05 (cinco) dias caso haja 
interesse, requerer o cumprimento de sentença. Decorrido o prazo 
sem manifestação, o processo será arquivado. 
Cacoal-RO, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860 
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7002344-29.2017.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Requerente: AUTOR: ANTONIO HERNANDES
Advogados do(a) AUTOR: CARLA PRISCILA CUNHA DA SILVA - 
RO7634, PAULO LUIZ DE LAIA FILHO - RO3857
Requerido: RÉU: ENOIR VAUS DA SILVA
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Advogado do(a) RÉU: ROBERES CORREA GUIMARAES 
BARBOSA - RO8639
Valor da Causa: R$ 73.277,00
INTIMAÇÃO
Ficam as partes intimadas, por intermédio de seus advogados, do 
retorno dos autos do TJRO, e no prazo de 05 (cinco) dias caso haja 
interesse, requerer o cumprimento de sentença. Decorrido o prazo 
sem manifestação, o processo será arquivado. 
Cacoal-RO, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Cacoal - 4ª Vara Cível 
Avenida Porto Velho, nº 2728, Bairro Centro, CEP 76963-860, 
Cacoal, - de 2668 a 2938 - lado par Processo n.: 7008141-
49.2018.8.22.0007
Classe: Usucapião
Assunto:Usucapião Ordinária
AUTORES: PEDRO ALVES PEREIRA NETO, RUA JOÃO CABRAL 
1298 VISTA ALEGRE - 76960-088 - CACOAL - RONDÔNIA, EVA 
PEREIRA DA SILVA, RUA JOÃO CABRAL 1298 VISTA ALEGRE - 
76960-088 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA
DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
RÉUS: ESPÓLIO DE JACOB MOREIRA LIMA: INVENTARIANTE 
- ANGELITA MOREIRA DA SILVA RG. Nº 10.763.244, AVENIDA 
CUIABÁ 2555, - DE 2373 A 2679 - LADO ÍMPAR JARDIM 
CLODOALDO - 76963-697 - CACOAL - RONDÔNIA, MARILENE 
BEZERRA DE OLIVEIRA MOTTA, AVENIDA GONÇALVES MAIA 
602 HELIÓPOLIS - 55295-490 - GARANHUNS - PERNAMBUCO, 
MARCELO DE OLIVEIRA MOTTA, RUA MACHADO DE ASSIS 
2327 NOVO HORIZONTE - 76962-050 - CACOAL - RONDÔNIA, 
CELIA MARIA DA SILVA MOTTA, RUA TAQUARITINGA 69 
CASA AMARELA - 52070-649 - RECIFE - PERNAMBUCO, NILMA 
APARECIDA RUIZ, RUA MACHADO DE ASSIS 2327 NOVO 
HORIZONTE - 76962-050 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS RÉUS: NILMA APARECIDA RUIZ OAB nº 
RO1354
Valor da causa:R$ 7.417,08
SENTENÇA
Segue sentença id 32367517 - Pág 1 - 4.
Intime - se as partes via PJE.
Cacoal/RO, 6 de novembro de 2019.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Cacoal - 4ª Vara Cível 
Avenida Porto Velho, nº 2728, Bairro Centro, CEP 76963-860, 
Cacoal, - de 2668 a 2938 - lado par Processo n.: 7008141-
49.2018.8.22.0007
Classe: Usucapião
Assunto:Usucapião Ordinária
AUTORES: PEDRO ALVES PEREIRA NETO, RUA JOÃO CABRAL 
1298 VISTA ALEGRE - 76960-088 - CACOAL - RONDÔNIA, EVA 
PEREIRA DA SILVA, RUA JOÃO CABRAL 1298 VISTA ALEGRE - 
76960-088 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA
DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
RÉUS: ESPÓLIO DE JACOB MOREIRA LIMA: INVENTARIANTE 
- ANGELITA MOREIRA DA SILVA RG. Nº 10.763.244, AVENIDA 
CUIABÁ 2555, - DE 2373 A 2679 - LADO ÍMPAR JARDIM 
CLODOALDO - 76963-697 - CACOAL - RONDÔNIA, MARILENE 
BEZERRA DE OLIVEIRA MOTTA, AVENIDA GONÇALVES MAIA 
602 HELIÓPOLIS - 55295-490 - GARANHUNS - PERNAMBUCO, 
MARCELO DE OLIVEIRA MOTTA, RUA MACHADO DE ASSIS 

2327 NOVO HORIZONTE - 76962-050 - CACOAL - RONDÔNIA, 
CELIA MARIA DA SILVA MOTTA, RUA TAQUARITINGA 69 
CASA AMARELA - 52070-649 - RECIFE - PERNAMBUCO, NILMA 
APARECIDA RUIZ, RUA MACHADO DE ASSIS 2327 NOVO 
HORIZONTE - 76962-050 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS RÉUS: NILMA APARECIDA RUIZ OAB nº 
RO1354
Valor da causa:R$ 7.417,08
SENTENÇA
Segue sentença id 32367517 - Pág 1 - 4.
Intime - se as partes via PJE.
Cacoal/RO, 6 de novembro de 2019.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860 
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7008514-51.2016.8.22.0007
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Requerente: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CACOAL
Requerido: EXECUTADO: ELIAS FERREIRA MARTINS
Valor da Causa: R$ 1.477,27
INTIMAÇÃO
Fica a parte requerida ELIAS FERREIRA MARTINS, CPF 
660.161.264-20, INTIMADO da penhora on line (Bacenjud) R$ 
229,29, realizada nos autos, e querendo no prazo de 5 (cinco) 
dias, comprovar que: I as quantias tornadas indisponíveis são 
impenhoráveis - II ainda remanesce indisponibilidade excessiva de 
ativos financeiros, nos termos do art. 854 §3º do NCPC.
Cacoal, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Cacoal - 4ª Vara Cível 
Avenida Porto Velho, nº 2728, Bairro Centro, CEP 76963-860, 
Cacoal, - de 2668 a 2938 - lado par Processo n.: 7004391-
05.2019.8.22.0007
Classe: Embargos à Execução
Assunto:Títulos de Crédito, Efeito Suspensivo / Impugnação / 
Embargos à Execução
EMBARGANTE: ILISETE SCHLOSSER, RUA GUARANI 655 
VISTA ALEGRE - 68193-000 - NOVO PROGRESSO - PARÁ
ADVOGADO DO EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA
EMBARGADO: AZEVEDO & HAKOZAKI LTDA - EPP, AVENIDA 
CUIABÁ 2691, - DE 2681 A 2943 - LADO ÍMPAR JARDIM 
CLODOALDO - 76963-681 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EMBARGADO: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA 
NETO OAB nº RO3831, LILIAN MARIANE LIRA OAB nº RO3579
Valor da causa:R$ 10.828,59
SENTENÇA
Vistos etc,
ILISETE SCHLOSSER, com endereços em lugares desconhecidos, 
por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Rondônia, 
ofertaram 
EMBARGOS À EXECUÇÃO que lhe promove 
AZEVEDO & HAKOZAKI LTDA – EPP, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 22. 859.672/0001-90, alegando em 
síntese que tem prazo em dobro para os atos em que atua e que 
os embargos são tempestivos. Ressalta que a citação por edital é 
nula, por não haver sido esgotados todos os meios possíveis para 
a localização da ora embargante.
Prossegue apontando que não foram obedecidos os requisitos da 
citação por edital no que se refere aos prazos estabelecidos.
Devidamente intimada a Embargada ofereceu impugnação, 
mencionando que as alegações da Embargante não devem 
prosperar, pois foram atendidos todos os requisitos previstos na 
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legislação para a citação por edital, vez que foram promovidas 
várias tentativas de citação da parte devedora, porém esta se 
encontra em local incerto. Rebate a alegada ausência requisitos 
para propositura da ação. Pugna pela improcedência dos 
embargos. 
É o relatório.
Decido.
Versam os presentes autos sobre EMBARGOS À EXECUÇÃO 
formulados por ILISETE SCHLOSSER , representados pela 
Defensoria Pública, em face de AZEVEDO & HAKOZAKI LTDA 
– EPP.
No que tange a alegada nulidade da citação por edital, por 
não haverem sido esgotados todos os meios aptos a localizar 
a embargante, não merece acolhida o tal argumento, pois foi 
promovida diligência no endereço fornecido pela credora, 
objetivando a localização da devedora, tendo fracassado em 
seu propósito, pois a parte devedora não foi encontrada no 
endereço, situação que restou certificada na execução. 
Foram realizadas diligências por Oficial de Justiça na Rua 
Triunfo 949 – Bairro Sto Antônio, o que restou frustrada fl. 71 e 
a carta precatória para Novo Progresso não se obteve sucesso.
A norma tem que ser interpretada com razoabilidade, pois se 
adotados extremos radicais, seriam realizadas diligências 
infindáveis e sem qualquer resultado, onerando e retardando a 
prestação jurisdicional, bem como, passaria a ser ilógico que se 
exigisse da Defensoria Pública que juntasse aos autos quando 
ingressasse com qualquer ação contra alguém em local incerto 
e não sabido, respostas de ofícios emitidos ao TRE, Correios, 
INSS, companhias de água e energia, Detran, etc, o que seria 
um arrematado absurdo!
Entendimento pacifico do STJ no sentido de que para ser 
deferida a citação por edital, há necessidade de exaurimento de 
todos os meios de tentativa de localizar o devedor, não bastando 
o simples retorno do AR sem cumprimento. Somente quando 
não lograr êxito na via postal e for frustada a localização ou o 
paradeiro do devedor por oficial de justiça, ficará então o credor 
autorizado a utilizar-se da citação por edital.
O artigo 249 do Código de Processo Civil determina que “a 
citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses 
previstas neste código ou em lei, ou quando frustada a citação 
pelo correio.
Necessária e cabível a citação por edital nas hipóteses elencadas 
no art. 256 do Código de Processo Civil, em especial na situação 
em que o réu estiver em local incerto, ignorado ou inacessível.
O art. 29 da Resolução 21.538/2003 veda a utilização 
indiscriminada dos dados dos cadastros eleitorais, exceptuando 
as solicitações de autoridade judicial ou do Ministério Público, 
desde que vinculada a utilização exclusivamente as respectivas 
atividades funcionais e mesmo assim com a limitação do art. 31 
da aludida resolução. 
A citação por edital foi legítima e válida e observou todos os 
prazos estabelecidos em lei.
Isto posto e por tudo mais que dos autos constam, julgo 
com fundamento no art. 487, Inciso I do Código de Processo 
Civil, TOTALMENTE IMPROCEDENTES os EMBARGOS À 
EXECUÇÃO apresentados por ILISETE SCHLOSSER e, via de 
consequência, determino o prosseguimento da execução. 
Sem honorários por estar se utilizando o Embargante da 
Defensoria Pública.
Certifique-se o conteúdo desta decisão nos autos 
70026093120178220007.
Após o trânsito em julgado desta decisão, cumpridas as 
determinações referidas, arquivem-se os autos com as baixas e 
anotações de estilo.
Publique-se. Intime-se via PJE.
Cacoal/RO, 8 de novembro de 2019.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito

COMARCA DE  CEREJEIRAS

1ª VARA CÍVEL 

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Cerejeiras - 1ª Vara Genérica
Processo: 7001706-75.2017.8.22.0013
Classe: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
EXEQUENTE: M. E. A. D. O. e outros
EXECUTADO: M. R. de O.
Advogado do(a) EXECUTADO: MARIO GUEDES JUNIOR - 
RO190
DESPACHO. Intime-se o Dr. Mário Guedes Junior, a fim de que 
junte aos autos procuração outorgada pelo executado. 
Após, deverá se manifestar sobre a alegação da exequente de id 
n. 31068830. 
Cerejeiras- RO, quinta-feira, 10 de outubro de 2019. 
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz(a) de Direito

2ª VARA CÍVEL  

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/
RO
Fone: (69) 3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br 
7002451-84.2019.8.22.0013
Procedimento do Juizado Especial Cível
Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por 
Dano Material
AUTOR: VANDO OLIVEIRA ALVES
ADVOGADO DO AUTOR: RAFAEL PIRES GUARNIERI OAB nº 
RO8184
REQUERIDO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO 
SUL
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais 
com pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Vando Oliveira 
Alves em face de Previsul - Seguradora alegando que o requerido 
de forma indevida vem efetivando descontos de parcelas de seguro 
de vida em sua conta corrente, apesar de nunca contratados.
Compulsando os autos, vislumbro presentes os requisitos que 
autorizam a concessão da antecipação dos efeitos da tutela 
(artigo 294 e 300, do CPC), uma vez que a parte autora comprova 
o desconto em sua conta (id. 32756501, 32756503). Evidente a 
inexigibilidade de demonstração de não contratação do serviço por 
ser prova negativa.
Ademais, o deferimento da antecipação da tutela não importará 
prejuízos a parte requerida, que poderá retomar a cobrança/
desconto caso não seja reconhecido o direito da parte autora; e) 
ainda, não há perigo de irreversibilidade do provimento (art. 296 do 
CPC e art. 300, § 3º, do CPC).
Assim, com fundamento no artigo 300 do CPC, DEFIRO O PEDIDO 
DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA e determino à requerida 
que, no prazo de 5 dias contados da intimação, suspenda a 
cobrança do seguro questionado nestes autos na conta corrente do 
requerente, abstendo-se de realizar qualquer tipo de arrecadação 
ou cobrança referente ao contrato discutido nesta demanda, sob 
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pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 5.000,00, sem 
prejuízo de revisão do valor e outras medidas que assegurem o 
resultado prático equivalente.
Designo audiência de conciliação para o dia 03/03/2020 às 08h00min.
Ao CEJUSC para realização da solenidade.
Diante da alteração realizada no art. 12, III da Resolução n. 
008/2013-PR por meio da Resolução n. 011/2016-PR, caberá ao 
cartório da Vara o cumprimento das providências de citação e 
intimação das partes. Ressalte-se que, após a referida alteração, a 
intimação das partes deverá ser feita na pessoa de seu advogado 
constituído nos autos, desde que possua poderes para transigir 
(§1º do artigo 12, Resolução n. 008/2013-PR).
Cite-se e intime-se a parte requerida, com as advertências do 
procedimento sumaríssimo e para a audiência de conciliação 
designada, fazendo constar no mandado que, no caso de 
ausência à audiência de conciliação de representante, reputar-
se-ão verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, salvo se 
do contrário resultar da convicção deste juízo (art. 20 da Lei n. 
9.099/95), bem como que, caso não haja acordo, deverá apresentar 
resposta escrita ou oral na própria audiência, acompanhada de 
documentos e rol de testemunhas, especificando as provas que 
pretende produzir, justificando necessidade e pertinência, sob 
pena de preclusão ou indeferimento.
Intime-se a parte autora, advertindo-a de que sua ausência poderá 
ensejar na extinção do feito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 
9.099/95, bem como que, caso não haja acordo, deverá apresentar, 
no mesmo ato, sua impugnação, oralmente, acompanhada de 
documentos e rol de testemunhas, especificando as provas que 
pretende produzir, justificando necessidade e pertinência, sob 
pena de preclusão ou indeferimento.
Não obtida a conciliação, a parte requerida deverá apresentar 
resposta escrita ou oral na própria audiência, acompanhada 
de documentos e rol de testemunhas, ESPECIFICANDO AS 
PROVAS QUE PRETENDE PRODUZIR, JUSTIFICANDO 
NECESSIDADE E PERTINÊNCIA, SOB PENA DE PRECLUSÃO 
OU INDEFERIMENTO.
Com a apresentação de resposta em audiência, deverá a parte 
autora apresentar, no mesmo ato, sua impugnação, oralmente, 
INDICANDO PROVAS QUE PRETENDA PRODUZIR E 
JUSTIFICANDO SUA NECESSIDADE E PERTINÊNCIA, SOB 
PENA DE PRECLUSÃO OU INDEFERIMENTO.
Ressalto ao cartório a necessidade de formulação de intimação 
específica para cada ato posterior à citação, de modo a viabilizar 
a correta compreensão da parte acerca da determinação judicial, 
sendo que a mera cópia do despacho inicial para todas as 
intimações será desconsiderada para efeitos de computo de prazo.
No mais, noto ser necessário, na hipótese, o reconhecimento 
da relação de consumo existente entre as partes, as quais se 
enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, 
estatuídos nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, 
respectivamente.
Nesse diapasão, tendo em vista a relação de consumo que gerou 
a presente demanda, correta a inversão do ônus da prova, pois na 
seara consumerista o ônus da prova pode ser invertido nos termos 
do art. 6º, inc. VIII, a favor do consumidor, quando, a critério do 
juiz, for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, 
segundo as regras ordinárias de experiências.
Nesse ponto, destaco que, embora o nosso CPC tenha adotado 
a teoria estática do ônus da prova, de acordo com a teoria da 
distribuição dinâmica da prova, esta incumbirá a quem tem melhores 
condições de produzi-la, à luz das circunstâncias do caso concreto. 
Tal teoria tem como fundamento os princípios da adaptabilidade do 
procedimento às peculiaridades do caso concreto, da cooperação 
e da igualdade.
Como se vê, a última teoria é a que se coaduna com os fatos 
descritos na inicial, sendo certo que entender de outro modo seria 
impor ao autor a produção de prova nitidamente negativa, qual 
seja, de que não requereu a contratação do serviço que deu origem 
à negativação contestada.
Posto isso, inverto o ônus da prova.

Sirva cópia como mandado ou expeça-se o necessário.
Cerejeiras, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Ligiane Zigiotto Bender
Juiz de Direito
Assinado Digitalmente
DADOS PARA CUMPRIMENTO:
REQUERIDO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO 
SUL, RUA GENERAL CÂMARA 230, 7 AO 11 ANDAR CENTRO 
HISTÓRICO - 90010-230 - PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO 
SUL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica 
Av. das Nações, nº 2225, Bairro Centro, CEP 76995-000, 
Cerejeiras Processo: 7000659-32.2018.8.22.0013 
Classe: Execução Fiscal 
Dívida Ativa 
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA 
EXECUTADO: E. MEIRA TEIXEIRA & CIA LTDA - ME 
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DESPACHO
Vistos,
Defiro o pedido de suspensão do feito, pelo prazo de 90 (noventa) 
dias. 
Decorrido o prazo, certifique-se. 
Após a parte autora para manifestação. 
Intimem-se.
Pratique-se o necessário.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO/
PRECATÓRIA/OFÍCIO.
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA, SEM ENDEREÇO
EXECUTADO: E. MEIRA TEIXEIRA & CIA LTDA - ME CNPJ nº 
09.305.878/0001-00, RUA PORTUGAL 1836, PRÉDIO CENTRO - 
76997-000 - CEREJEIRAS - RONDÔNIA
Cerejeiras 21 de novembro de 2019 .
Ligiane Zigiotto Bender 
Juiz (a) de Direito
Av. das Nações, nº 2225, Bairro Centro, CEP 76995-000, Cerejeiras 

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 2225, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-
000 – Fone:(69) 3342-3667 - email cjs2vara@tjro.jus.br
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Prazo de 15 dias 
Autos nº: 7002358-29.2016.8.22.0013
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Exequente: Nome: AUTO POSTO TARUMA LTDA
Executado: Nome: CACIELI GATTO DE OLIVEIRA JORGE - CPF: 
887.956.242-87
Endereço: Rua Rio de Janeiro, 1353, Centro, Cerejeiras - RO - 
CEP: 76997-000
Advogado: ELTON DAVID DE SOUZA OAB: RO6301 
Montante da dívida:R$ 4.257,07
FINALIDADE: NOTIFICAR a parte executada CACIELI GATTO 
DE OLIVEIRA JORGE, por seu advogado, para PAGAR OU 
COMPROVAR as custas finais (conforme cálculo da contadoria 
id. 28273208 - R$ 105,57) do processo em epígrafe, no prazo de 
15 (quinze) dias. O não pagamento integral ensejará a expedição 
de Certidão de Débito Judicial para fins de protesto extrajudicial e 
inscrição na Dívida Ativa. O prazo inicia-se a partir do término do 
prazo do edital.
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OBSERVAÇÃO: As custas serão atualizadas automaticamente 
pelo sistema de Controle de Custas Processuais. O boleto para 
pagamento pode ser emitido através do site www.tjro.jus.br 
acessando: Boleto bancário>Custas Judiciais>Emissão de Guia 
de Recolhimento vinculada ao processo ou pelo link: https://www.
tjro.jus.br/mn-sist-boleto-bancario
Cerejeiras, 8 de novembro de 2019
Jonas de Lacerda
Diretor de Cartório

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 2225, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-
000 – Fone: 69 3342-3667 - email cjs2vara@tjro.jus.br
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Prazo: 15 dias
Autos nº: 7001506-39.2015.8.22.0013
Classe:EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Exequente: Nome: MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
Advogado: ROBERTO SILVA LESSA FEITOSA
Executado: Nome: FRANCISCO HURTADO - CPF: 191.379.402-
44 
Endereço: Rua Francisco Mendes Nery, 1.545, Centro, Pimenteiras 
do Oeste - RO - CEP: 76999-000
Advogado: Não informado
Montante da dívida:R$ 611,34
FINALIDADE: NOTIFICAR a parte executada FRANCISCO 
HURTADO, para PAGAR OU COMPROVAR as custas iniciais e 
finais (conforme cálculo da contadoria id. 27612736 - R$ 211,14) 
do processo em epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias. O não 
pagamento integral ensejará a expedição de Certidão de Débito 
Judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida 
Ativa. O prazo inicia-se a partir do término do prazo do edital.
OBSERVAÇÃO: As custas serão atualizadas automaticamente 
pelo sistema de Controle de Custas Processuais. O boleto para 
pagamento pode ser emitido através do site www.tjro.jus.br 
acessando: Boleto bancário>Custas Judiciais>Emissão de Guia 
de Recolhimento vinculada ao processo ou pelo link: https://www.
tjro.jus.br/mn-sist-boleto-bancario
Cerejeiras, 8 de novembro de 2019
Jonas de Lacerda
Diretor de Cartório

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 2225, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-
000 – Fone: 69 3342-3667 - email cjs2vara@tjro.jus.br
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Prazo: 15 dias
Autos nº: 7001563-52.2018.8.22.0013
Classe:EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Exequente: Nome: MUNICIPIO DE CORUMBIARA
Advogado: Procurador do Município
Executado: Nome: NATA SILVA AMORIM - CPF: 663.099.132-04
Endereço: Rua Marinete Pereira Peçanha, 1931, centro, Corumbiara 
- RO - CEP: 76997-970
Advogado: Não informado
Montante da dívida:R$ 923,88
FINALIDADE: NOTIFICAR a parte executada NATA SILVA 
AMORIM, para PAGAR OU COMPROVAR as custas iniciais e 
finais (conforme cálculo da contadoria id. 28130228 - R$ 211,14) 
do processo em epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias. O não 
pagamento integral ensejará a expedição de Certidão de Débito 
Judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida 
Ativa. O prazo inicia-se a partir do término do prazo do edital.

OBSERVAÇÃO: As custas serão atualizadas automaticamente 
pelo sistema de Controle de Custas Processuais. O boleto para 
pagamento pode ser emitido através do site www.tjro.jus.br 
acessando: Boleto bancário>Custas Judiciais>Emissão de Guia 
de Recolhimento vinculada ao processo ou pelo link: https://www.
tjro.jus.br/mn-sist-boleto-bancario
Cerejeiras, 8 de novembro de 2019
Jonas de Lacerda
Diretor de Cartório

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 2225, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-
000 – Fone:69 3342-3667 - email cjs2vara@tjro.jus.br
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Prazo: 15 dias
Autos nº: 7001293-28.2018.8.22.0013
Classe:DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
Requerente: Nome: ANTONIO OLIVEIRA FERRO
Advogado: GUSTAVO ALVES ALMEIDA FERREIRA
Requerido:Nome: NEUZA APARECIDA CAMPOS FERRO
Endereço: av mathias lopes, 2640, area 10, Nazaré Paulista - SP 
- CEP: 12960-000
Advogado: Não informado
Montante da dívida:R$ 985,52
FINALIDADE: NOTIFICAR a parte requerida NEUZA APARECIDA 
CAMPOS FERRO, para PAGAR OU COMPROVAR as custas 
iniciais e finais (conforme cálculo da contadoria id. 28130233 - R$ 
211,14) do processo em epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias. 
O não pagamento integral ensejará a expedição de Certidão de 
Débito Judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na 
Dívida Ativa. O prazo inicia-se a partir do término do prazo do 
edital.
OBSERVAÇÃO: As custas serão atualizadas automaticamente 
pelo sistema de Controle de Custas Processuais. O boleto para 
pagamento pode ser emitido através do site www.tjro.jus.br 
acessando: Boleto bancário>Custas Judiciais>Emissão de Guia 
de Recolhimento vinculada ao processo ou pelo link: https://www.
tjro.jus.br/mn-sist-boleto-bancario
Cerejeiras, 8 de novembro de 2019
Jonas de Lacerda
Diretor de Cartório

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 2225, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-
000 – Fone: 69 3342-3667 - email cjs2vara@tjro.jus.br
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Prazo: 15 dias
Autos nº: 7002579-41.2018.8.22.0013
Classe:EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Exequente: Nome: MUNICIPIO DE CORUMBIARA
Advogado: Procurador do Município
Executado: Nome: ODILON FELIPE DOS SANTOS - CPF: 
220.762.041-35
Endereço: Rua Rondônia, 2272, Centro, Corumbiara - RO - CEP: 
76997-970
Advogado: Não informado
Montante da dívida:R$ 351,04
FINALIDADE: NOTIFICAR a parte executada ODILON FELIPE 
DOS SANTOS, para PAGAR OU COMPROVAR as custas iniciais 
(conforme cálculo da contadoria id. 27894804 - R$ 105,57) do 
processo em epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias. O não 
pagamento integral ensejará a expedição de Certidão de Débito 
Judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida 
Ativa. O prazo inicia-se a partir do término do prazo do edital.
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OBSERVAÇÃO: As custas serão atualizadas automaticamente 
pelo sistema de Controle de Custas Processuais. O boleto para 
pagamento pode ser emitido através do site www.tjro.jus.br 
acessando: Boleto bancário>Custas Judiciais>Emissão de Guia 
de Recolhimento vinculada ao processo ou pelo link: https://www.
tjro.jus.br/mn-sist-boleto-bancario
Cerejeiras, 8 de novembro de 2019
Jonas de Lacerda
Diretor de Cartório

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 2225, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-
000 – Fone: 69 3342-3667 - email cjs2vara@tjro.jus.br
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Prazo: 15 dias
Autos nº: 7002502-03.2016.8.22.0013
Classe:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Exequente: Nome: CASTELO SUPERMERCADO LTDA - EPP
Advogado: SHARA EUGENIO DE SOUZA
Executado: Nome: JORGE LUIZ EBERHARDT DA SILVA - CPF: 
019.429.552-43
Endereço: avenida dos estados, s/n, sorveteria perola, centro, 
Cerejeiras - RO - CEP: 76997-000
Advogado: Não informado
Montante da dívida: R$ 331,32
FINALIDADE: NOTIFICAR a parte executada JORGE LUIZ 
EBERHARDT DA SILVA, para PAGAR OU COMPROVAR as custas 
finais (conforme cálculo da contadoria id. 16144223) do processo 
em epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias. O não pagamento 
integral ensejará a expedição de Certidão de Débito Judicial para 
fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa. O prazo 
inicia-se a partir do término do prazo do edital.
OBSERVAÇÃO: As custas serão atualizadas automaticamente 
pelo sistema de Controle de Custas Processuais. O boleto para 
pagamento pode ser emitido através do site www.tjro.jus.br 
acessando: Boleto bancário>Custas Judiciais>Emissão de Guia 
de Recolhimento vinculada ao processo ou pelo link: https://www.
tjro.jus.br/mn-sist-boleto-bancario
Cerejeiras, 8 de novembro de 2019
Jonas de Lacerda
Diretor de Cartório

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 2225, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-
000 – Fone: 69 3342-3667 - email cjs2vara@tjro.jus.br
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Prazo: 15 dias
Autos nº: 7001153-91.2018.8.22.0013
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Exequente: Nome: ROMARIO CATULINO DE OLIVEIRA
Advogado: WAGNER APARECIDO BORGES
Executado: Nome: YMPACTUS COMERCIAL S/A
Endereço: Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451, Edificio 
Pedro Tower, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-335
Advogado: Não informado
Montante da dívida: R$ 6.381,39
FINALIDADE: NOTIFICAR a parte executada YMPACTUS 
COMERCIAL S/A, para PAGAR OU COMPROVAR as custas 
iniciais adiada e finais (conforme cálculo da contadoria id. 17886161 
- R$ 169,38) do processo em epígrafe, no prazo de 15 (quinze) 
dias. O não pagamento integral ensejará a expedição de Certidão 
de Débito Judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na 
Dívida Ativa. O prazo inicia-se a partir do término do prazo do edital.
OBSERVAÇÃO: As custas serão atualizadas automaticamente 

pelo sistema de Controle de Custas Processuais. O boleto para 
pagamento pode ser emitido através do site www.tjro.jus.br 
acessando: Boleto bancário>Custas Judiciais>Emissão de Guia 
de Recolhimento vinculada ao processo ou pelo link: https://www.
tjro.jus.br/mn-sist-boleto-bancario
Cerejeiras, 8 de novembro de 2019
Jonas de Lacerda
Diretor de Cartório

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 2225, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-
000 – Fone: 69 3342-3667 - email cjs2vara@tjro.jus.br
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Prazo: 15 dias
Autos nº: 7000944-59.2017.8.22.0013
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Exequente: Nome: SIDNEI GUEDES DA SILVA
Advogado: VALTER CARNEIRO
Executado: Nome: BANCO DO BRASIL S.A. - CNPJ: 
00.000.000/,0001-91
Endereço: Av. Porto Velho, 1550, Centro, Presidente Médici - RO 
- CEP: 76916-000
Advogados: MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA 
OAB: MT16555-A; MARIA HELOISA BISCA BERNARDI OAB: 
RO5758
Montante da dívida: R$ 31.564,27
FINALIDADE: NOTIFICAR a parte executada BANCO DO BRASIL 
S.A. - CNPJ: 00.000.000/,0001-91, por suas advogadas, para 
PAGAR OU COMPROVAR as custas iniciais e finais (conforme 
cálculo da contadoria id. 27768607 - R$ 1.052,49) do processo em 
epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias. O não pagamento integral 
ensejará a expedição de Certidão de Débito Judicial para fins de 
protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa. O prazo inicia-se 
a partir do término do prazo do edital.
OBSERVAÇÃO: As custas serão atualizadas automaticamente 
pelo sistema de Controle de Custas Processuais. O boleto para 
pagamento pode ser emitido através do site www.tjro.jus.br 
acessando: Boleto bancário>Custas Judiciais>Emissão de Guia 
de Recolhimento vinculada ao processo ou pelo link: https://www.
tjro.jus.br/mn-sist-boleto-bancario
Cerejeiras, 8 de novembro de 2019
Jonas de Lacerda
Diretor de Cartório

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 2225, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-
000 – Fone: 69 3342-3667 - email cjs2vara@tjro.jus.br
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Prazo: 15 dias
Autos nº: 7000313-52.2016.8.22.0013
Classe:PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)
Autor(a): Nome: CASTELO SUPERMERCADO LTDA - EPP
Advogado: SHARA EUGENIO DE SOUZA
Réu : Nome: CELIO DA SILVA ALVES JUNIOR - CPF: 898.636.902-
87
Endereço: AC Cerejeiras, 1253, Avenida Brasil, Centro, Cerejeiras 
- RO - CEP: 76997-970
Advogado: Defensoria Pública de Rondônia
Montante da dívida:R$ 201,13
FINALIDADE: NOTIFICAR a parte requerida CELIO DA 
SILVA ALVES JUNIOR, por seu advogado, para PAGAR OU 
COMPROVAR as custas finais (conforme cálculo da contadoria 
id. 27777163 - R$ 105,57) do processo em epígrafe, no prazo de 
15 (quinze) dias. O não pagamento integral ensejará a expedição 
de Certidão de Débito Judicial para fins de protesto extrajudicial e 
inscrição na Dívida Ativa. O prazo inicia-se a partir do término do 
prazo do edital.
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OBSERVAÇÃO: As custas serão atualizadas automaticamente 
pelo sistema de Controle de Custas Processuais. O boleto para 
pagamento pode ser emitido através do site www.tjro.jus.br 
acessando: Boleto bancário>Custas Judiciais>Emissão de Guia 
de Recolhimento vinculada ao processo ou pelo link: https://www.
tjro.jus.br/mn-sist-boleto-bancario
Cerejeiras, 8 de novembro de 2019
Jonas de Lacerda
Diretor de Cartório

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 2225, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-
000 – Fone: 69 3342-3667 - email cjs2vara@tjro.jus.br
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Prazo: 15 dias
Autos nº: 7002542-14.2018.8.22.0013
Classe:EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Exequente: Nome: MUNICIPIO DE CORUMBIARA
Advogado: Procurador do Município
Executado: Nome: MARIA APARECIDA DE MOURA RIBEIRO - 
CPF: 750.138.512-20
Endereço: Av. Gov. Jorge Teixeira, 1547, casa, centro, Corumbiara 
- RO - CEP: 76997-970
Advogado: Não informado
Montante da dívida:R$ 1.104,40
FINALIDADE: NOTIFICAR a parte executada MARIA APARECIDA 
DE MOURA RIBEIRO, para PAGAR OU COMPROVAR as 
custas iniciais (conforme cálculo da contadoria id. 27692242 - R$ 
105,57) do processo em epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias. 
O não pagamento integral ensejará a expedição de Certidão de 
Débito Judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na 
Dívida Ativa. O prazo inicia-se a partir do término do prazo do edital.
OBSERVAÇÃO: As custas serão atualizadas automaticamente 
pelo sistema de Controle de Custas Processuais. O boleto para 
pagamento pode ser emitido através do site www.tjro.jus.br 
acessando: Boleto bancário>Custas Judiciais>Emissão de Guia 
de Recolhimento vinculada ao processo ou pelo link: https://www.
tjro.jus.br/mn-sist-boleto-bancario
Cerejeiras, 8 de novembro de 2019
Jonas de Lacerda
Diretor de Cartório

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 2225, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-
000 – Fone: 69 3342-3667 - email cjs2vara@tjro.jus.br
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Prazo: 15 dias
Autos nº: 7002540-44.2018.8.22.0013
Classe:EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Exequente: Nome: MUNICIPIO DE CORUMBIARA
Advogado: Procurador do Município
Executado: Nome: GELSON MORAIS OLIVEIRA - CPF: 
654.316.772-68
Endereço: Av. Castelo Branco, 1937, casa, Centro, Corumbiara - 
RO - CEP: 76997-970
Advogado: Não informado
Montante da dívida:R$ 419,01
FINALIDADE: NOTIFICAR a parte executada GELSON 
MORAIS OLIVEIRA, para PAGAR OU COMPROVAR as custas 
iniciais (conforme cálculo da contadoria, id. n. 27692232 - R$ 
105,57) do processo em epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias. 
O não pagamento integral ensejará a expedição de Certidão de 
Débito Judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na 
Dívida Ativa. O prazo inicia-se a partir do término do prazo do edital.

OBSERVAÇÃO: As custas serão atualizadas automaticamente 
pelo sistema de Controle de Custas Processuais. O boleto para 
pagamento pode ser emitido através do site www.tjro.jus.br 
acessando: Boleto bancário>Custas Judiciais>Emissão de Guia 
de Recolhimento vinculada ao processo ou pelo link: https://www.
tjro.jus.br/mn-sist-boleto-bancario
Cerejeiras, 8 de novembro de 2019
Jonas de Lacerda
Diretor de Cartório

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 2225, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-
000 – Fone: 69 3342-3667 - email cjs2vara@tjro.jus.br
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Prazo: 15 dias
Autos nº: 7001580-88.2018.8.22.0013
Classe:EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Exequente: Nome: MUNICIPIO DE CORUMBIARA
Advogado: Procurador do Município
Executado: Nome: NELSON DE LIMA - CPF: 162.994.422-04
Endereço: Av. Brasil, 1371, centro, Corumbiara - RO - CEP: 
76997-970
Advogado: Não informado
Montante da dívida:R$ 558,97
FINALIDADE: NOTIFICAR a parte executada NELSON DE LIMA, 
para PAGAR OU COMPROVAR as custas iniciais (conforme 
cálculo da contadoria id. 27645304 - R$ 105,57) processo em 
epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias. O não pagamento integral 
ensejará a expedição de Certidão de Débito Judicial para fins de 
protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa. O prazo inicia-se 
a partir do término do prazo do edital.
OBSERVAÇÃO: As custas serão atualizadas automaticamente 
pelo sistema de Controle de Custas Processuais. O boleto para 
pagamento pode ser emitido através do site www.tjro.jus.br 
acessando: Boleto bancário>Custas Judiciais>Emissão de Guia 
de Recolhimento vinculada ao processo ou pelo link: https://www.
tjro.jus.br/mn-sist-boleto-bancario
Cerejeiras, 8 de novembro de 2019
Jonas de Lacerda
Diretor de Cartório

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 2225, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-
000 – Fone: 69 3342-3667 - email cjs2vara@tjro.jus.br
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Prazo: 15 dias
Autos nº: 7001511-56.2018.8.22.0013
Classe:EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Exequente: Nome: Município de Cerejeiras
Advogado: Procurador do Município
Executado: Nome: CLARICE MUNIZ DE SOUZA - CPF: 
113.534.732-87
Endereço: rua panamá, 2668, alvorada, Cerejeiras - RO - CEP: 
76997-000
Advogado: Não informado
Montante da dívida:R$ 1.054,41
FINALIDADE: NOTIFICAR a parte executada CLARICE 
MUNIZ DE SOUZA, para PAGAR OU COMPROVAR as custas 
iniciais (conforme cálculo da contadoria id. 27692220 - R$ 
105,57) processo em epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias. O 
não pagamento integral ensejará a expedição de Certidão de 
Débito Judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na 
Dívida Ativa. O prazo inicia-se a partir do término do prazo do 
edital.
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OBSERVAÇÃO: As custas serão atualizadas automaticamente 
pelo sistema de Controle de Custas Processuais. O boleto para 
pagamento pode ser emitido através do site www.tjro.jus.br 
acessando: Boleto bancário>Custas Judiciais>Emissão de Guia 
de Recolhimento vinculada ao processo ou pelo link: https://www.
tjro.jus.br/mn-sist-boleto-bancario
Cerejeiras, 8 de novembro de 2019
Jonas de Lacerda
Diretor de Cartório

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 2225, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-
000 – Fone: 69 3342-3667 - email cjs2vara@tjro.jus.br
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Prazo: 15 dias
Autos nº: 7001494-20.2018.8.22.0013
Classe:EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Exequente: Nome: Município de Cerejeiras
Advogado: Procurador do Município
Executado: Nome: AGUINALDO JOSE SIRIACO - CPF: 
290.212.002-87
Endereço: antonio carlos zancan, 2146, maranata, Cerejeiras - RO 
- CEP: 76997-000
Advogado: Não informado
Montante da dívida:R$ 1.127,10
FINALIDADE: NOTIFICAR a parte executada AGUINALDO JOSE 
SIRIACO, para PAGAR OU COMPROVAR as custas iniciais 
(conforme cálculo da contadoria, id. n. 27692236 - R$ 105,57) 
do processo em epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias. O não 
pagamento integral ensejará a expedição de Certidão de Débito 
Judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida 
Ativa. O prazo inicia-se a partir do término do prazo do edital.
OBSERVAÇÃO: As custas serão atualizadas automaticamente 
pelo sistema de Controle de Custas Processuais. O boleto para 
pagamento pode ser emitido através do site www.tjro.jus.br 
acessando: Boleto bancário>Custas Judiciais>Emissão de Guia 
de Recolhimento vinculada ao processo ou pelo link: https://www.
tjro.jus.br/mn-sist-boleto-bancario
Cerejeiras, 8 de novembro de 2019
Jonas de Lacerda
Diretor de Cartório

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 2225, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-
000 – Fone: 69 3342-3667 - email cjs2vara@tjro.jus.br
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Prazo: 15 dias
Autos nº: 7002549-06.2018.8.22.0013
Classe:EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Exequente: Nome: MUNICIPIO DE CORUMBIARA
Advogado: Procurador do Município
Executado: Nome: CLAUDIONOR ANDRE SANTOS - CPF: 
709.606.312-91
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 2401, Centro, Corumbiara - RO - 
CEP: 76997-970
Advogado: Não informado
Montante da dívida: R$ 339,08
FINALIDADE: NOTIFICAR a parte executada CLAUDIONOR 
ANDRE SANTOS, para PAGAR OU COMPROVAR as custas 
iniciais (conforme cálculo da contadoria id. 27692250 - R$ 105,57) 
do processo em epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias. O não 
pagamento integral ensejará a expedição de Certidão de Débito 
Judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida 
Ativa. O prazo inicia-se a partir do término do prazo do edital.

OBSERVAÇÃO: As custas serão atualizadas automaticamente 
pelo sistema de Controle de Custas Processuais. O boleto para 
pagamento pode ser emitido através do site www.tjro.jus.br 
acessando: Boleto bancário>Custas Judiciais>Emissão de Guia 
de Recolhimento vinculada ao processo ou pelo link: https://www.
tjro.jus.br/mn-sist-boleto-bancario
Cerejeiras, 8 de novembro de 2019
Jonas de Lacerda
Diretor de Cartório

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 2225, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-
000 – Fone: 69 3342-3667 - email cjs2vara@tjro.jus.br
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Prazo: 15 dias
Autos nº: 7000038-06.2016.8.22.0013
Classe:EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Exequente: Nome: MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
Advogado: ROBERTO SILVA LESSA FEITOSA
Executado: Nome: Osvaldo Carlos de Souza 
Endereço: Rua Mato Grosso, 295, Centro, Pimenteiras do Oeste - 
RO - CEP: 76999-000
Advogado: Não informado
Montante da dívida:R$ 682,44
FINALIDADE: NOTIFICAR a parte executada Osvaldo Carlos 
de Souza, para PAGAR OU COMPROVAR as custas iniciais 
e finais (conforme cálculo da contadoria id. 27612738 - R$ 
211,14) processo em epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias. O não 
pagamento integral ensejará a expedição de Certidão de Débito 
Judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida 
Ativa. O prazo inicia-se a partir do término do prazo do edital.
OBSERVAÇÃO: As custas serão atualizadas automaticamente 
pelo sistema de Controle de Custas Processuais. O boleto para 
pagamento pode ser emitido através do site www.tjro.jus.br 
acessando: Boleto bancário>Custas Judiciais>Emissão de Guia 
de Recolhimento vinculada ao processo ou pelo link: https://www.
tjro.jus.br/mn-sist-boleto-bancario
Cerejeiras, 8 de novembro de 2019
Jonas de Lacerda
Diretor de Cartório

COMARCA DE  COLORADO DO OESTE

1ª VARA CRIMINAL  

1º Cartório Criminal
Sede do Juízo: Fórum Juiz Joel Quaresma de Moura, Rua Humaitá, 
3879 CEP: 76.993-000 Fone:Fax (69) 3341-3021 e 3341-3022.
SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES, FAÇAM-NAS PESSOALMENTE 
AO JUIZ OU CONTATE-NOS VIA INTERNET
Endereço eletrônico: www.tjro.jus.br
Juiz: gabcolcri@tjro.jus.br
Escrivania: klo1criminal@tjro.jus.br

Proc.: 0000596-95.2019.8.22.0012
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Preso)
Vítima do fato:Ministério Público do Estado de Rondônia, Geovania 
Martins Saraiva
Advogado:Promotor de Justiça (RO 111111111), Advogado Não 
Informado ( 000)
Denunciado:Edilson Silva Vieira
Advogado:Maycon Cristian Pinho (OAB/RO 2030A)
Decisão:

http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=01220190006524&strComarca=1&ckb_baixados=null
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Vistos.Compulsando os autos, não verifico presente nenhuma das 
causas de absolvição sumária do denunciado, previstas no artigo 
397 do Código de Processo Penal.Com relação ao benefício da 
transação penal, este é cabível somente no Juizado Especial 
Criminal, sendo que nos processos do Juízo Comum a possibilidade 
é do instituto da suspensão condicional do processo. Todavia, 
considerando que um dos crimes foi cometidos contra a mulher, 
nos termos da Lei Maria da Penha, inviável o referido benefício.
Designo o dia 9/12/2019, às 11h, para audiência de instrução 
e julgamento, solenidade na qual proceder-se-á à tomada de 
declarações da vítima, se possível, à inquirição das testemunhas 
arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, interrogando-
se, em seguida, o denunciado, podendo ser requeridas diligências 
cuja necessidade se origine das circunstâncias ou fatos apurados 
na instrução e, caso não havendo, serão oferecidas alegações finais 
orais, por vinte minutos, respectivamente, pela acusação e pela 
defesa, sendo, se possível, proferida a sentença nos termos dos 
artigos 400, 402 e 403, todos do Código de Processo Penal (com a 
redação dada pela Lei n. 11.719/2008).Considerando tratar-se de 
caso de violência doméstica contra mulher e ante a necessidade 
de a vítima estar acompanhada de defesa, nomeio a Defensora 
Pública atuante nesta Comarca, conforme dispõe o artigo 27 da Lei 
n. 11.340/2006, no intuito de acompanhar e dar suporte jurídico à 
vítima, bem como a necessidade da assistência gratuita enquanto 
dever do Estado.A vítima e a Defensora Pública nomeada para o 
ato deverão comparecer com antecedência mínima de meia hora do 
horário previsto para o início da audiência designada, para contato 
e esclarecimentos jurídicos do ato, o que deverá ser advertido 
pelo Oficial de Justiça no momento do cumprimento do mandado.
SIRVA A PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO DA 
VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS, com a advertência de que o não 
comparecimento implicará na condução coercitiva e imputação do 
pagamento de multa, desde logo fixada em R$ 300,00 (trezentos 
reais) em caso de ausência de justificativa acolhida pelo Juízo, 
prestada até a data da sessão.Sirva cópia da presente como ofício 
ao Quartel da Polícia Militar de Cabixi requisitando a apresentação 
do policial JOSÉ ROSSELL CORDEIRO JUNIOR, na data acima 
referida, a fim de ser inquirido como testemunha.Intimem-se, 
servindo a presente de mandado e ofício de requisição de escolta, 
caso necessário.Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação 
sobre o pedido de revogação da preventiva realizado pela Defesa, 
à fl. 40.Intime-se a Defensora da presente nomeação.Colorado do 
Oeste-RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019.Marcia Regina 
Gomes Serafim Juíza de Direito

Proc.: 0000290-29.2019.8.22.0012
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça (RO 111111111)
Denunciado:Geraldo Garcia Sobrinho, Wesley Christian Garcia 
Gritti
Advogado:Gilvan Rocha Filho (OAB/RO 2650)
Sentença:
SENTENÇAI – RELATÓRIOGERALDO GARCIA SOBRINHO, 
devidamente qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA como incurso no artigo 14 
da Lei n. 10.826/2003 e WESLEY CHRISTIAN GARCIA GRITTI, 
devidamente qualificado nos autos, incurso no artigo 15, caput, da 
Lei n. 10.826/2003.Sustenta a denúncia que:1º FATONo dia 09 de 
junho de 2019, pela madrugada, na Rodovia 435, nesta Cidade e 
Comarca de Colorado do Oeste/RO, o denunciado GERALDO 
GARCIA SOBRINHO portava 01 (uma) arma de fogo, tipo revolver, 
calibre 38, marca Taurus, com 06 (seis) cartuchos do mesmo 
calibre, deflagradas, conforme auto de apresentação e apreensão 
de fl. 17, sem autorização e em desacordo com determinação legal 
ou regulamentar.(...)2º FATONo dia 09 de junho de 2019, pela 
madrugada, na Rodovia 435, km 1,5, lota 3, zona Rural, nesta 
Cidade e Comarca de Colorado do Oeste/RO, o denunciado 
WESLEY CHRISTIAN GARCIA GRITTI, disparou arma de fogo, 

tipo revolver, calibre 38, marca Taurus, em lugar habitado e em 
suas adjacências.(...)Instruindo a denúncia foram juntados os 
documentos de fls. 6/35.A denúncia foi recebida no dia 02/09/2019 
(fl. 49), os réus foram regulamente citados (fl. 66v) e apresentaram 
resposta à acusação às fls. 56/59. Realizou-se audiência de 
instrução, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas e 
interrogados os acusados (fls. 68/70). Em alegações finais o 
MINISTÉRIO PÚBLICO pugnou pela condenação dos acusados 
nos termos da denúncia (fls. 73/76v).A defesa, por seu turno, 
requereu a absolvição do acusado GERALDO por atipicidade da 
conduta, em razão da ausência de ofensividade, bem como pugnou 
pela absolvição do acusado WESLEY por atipicidade da conduta, 
em razão dos disparos de arma de fogo não terem expostos a 
perigo a vida de terceira pessoa (fls. 78/82).II – FUNDAMENTAÇÃOO 
MINISTÉRIO PÚBLICO imputa ao denunciado GERALDO a prática 
do crime de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso 
permitido, previsto no artigo 14, “caput”, da Lei n. 10.826/03.O 
MINISTÉRIO PÚBLICO imputa ao denunciado WESLEY a prática 
do crime de disparo de arma de fogo previsto no artigo 15 da Lei n 
10.826/03, que se configura quando o agente dispara arma de fogo 
em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em 
direção a ela, desde que a conduta não tenha como finalidade a 
prática de outro crime.A materialidade dos crimes encontra-se 
comprovada nos autos principalmente por meio da juntada da 
ocorrência policial de fls. 11/12, do auto de apresentação e 
apreensão de fl. 21, termo de restituição de fl. 22 e do laudo de 
exame de constatação e eficiência de fls. 25/26.Sobre os fatos a 
testemunha MARCIANO RODRIGUES DE SOUZA, policial militar, 
afirmou que foram acionados pela central. Foram até o local e 
encontraram o acusado Geraldo caído no chão ao lado de sua 
motocicleta, ele levantou por três vezes e caiu, avistaram em seu 
bolso um revólver 38 com munições deflagradas. Ele estava 
embriagado, sofreu uma queda com a moto e ficou por ali mesmo, 
a moto estava até danificada. Segundo o Sr. Geraldo as munições 
estavam deflagradas pois o acusado Wesley havia efetuado 
disparos na casa do vereador Buiu que fica quase em frente ao 
parque de exposições, eles estavam participando de um churrasco 
e houve uma discussão com o irmão dele, o vereador Gercino, e o 
acusado Wesley pegou e tirou a arma da cintura do acusado 
Geraldo e efetuou os disparos para evitar uma confusão a maior.A 
testemunha CLAUDAIR DA SILVA, vulgo “BUIU”, narrou que não 
sabe dos fatos. Tendo em vista que sua casa tem mais espaço fica 
localizada perto do parque de exposição, e como o irmão do 
acusado Geraldo o vereador Gercino é seu amigo, eles têm costume 
de ingerir bebida alcoólica sempre lá. No dia dos fatos estavam o 
depoente, Gercino, o acusado Wesley, depois ligaram para o 
acusado Geraldo para ele ir lá, e depois ele chegou lá conduzindo 
a moto, todos consumiram bebidas alcoólicas, em média 4 caixinhas 
de cerveja. Começaram a fazer um churrasquinho e ingerir bebida 
por volta de 13:00 horas. Não presenciou se o Sr. Geraldo estava 
armado. E como tem costume de dormir em uma cadeira depois de 
ingerir bebida, pegou no sono mais de tardezinha e acordou de 
madrugada e foi para casa que fica uns 20 metros do local e entrou 
e dormiu. No outro dia ligou para o vereador Gercino para fazer 
outro churrasco e foi quando tomou conhecimento dos fatos, pois 
eles estavam na delegacia. Tinha conhecimento de que o Sr. 
Geraldo tinha um revólver registrado. O que ficou sabendo foi que 
o Acusado Geraldo e Gercino se desentenderam pelo assunto da 
politica e o acusado Wesley pegou a arma do Geraldo e deflagrou 
disparo. Moram em sua residência o depoente, sua esposa, seus 
dois filhos de 15 e 17 e seu irmão.O informante GERCINO GARCIA 
SOBRINHO disse que tem conhecimento dos disparos, pois ouviu 
os tiros, foi por volta de 00:00, os disparos ocorreram na zona rural 
o local onde estavam fazendo a festa fica uns 100 metros da 
rodovia. Havia ingerido bebida alcoólica, encontraram-se a tarde e 
ficaram por lá. Na hora que o Acusado Wesley efetuou os disparos 
não estava perto e segundo o Wesley os disparos foram para cima. 
No momento começou a discutir com o Geraldo por conta de 
política, e para não discutir mais saiu de perto do acusado uns 40 
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metros, momento onde escutou uns quatro disparos para cima, 
indagou o Acusado Wesley e ele disse que a arma descarregada 
era melhor, para não gerar uma briga.Em seu interrogatório o 
acusado GERALDO GARCIA SOBRINHO relatou que quando 
chegou na casa do Claudair vulgo “Buiu” já era a noite. Estava o 
Gercino, o Buiu, o irmão e a mulher do Buiu e o acusado Wesley. 
Devido há algumas ameaças que vem recebendo, na parte da noite 
só sai armado. Tem só o registro da arma, há dois anos e meio que 
tinha a arma. Estava vindo embora e começou a falar com seu 
irmão que o prefeito de Colorado não trabalha e os vereadores 
apoiam e seu irmão virou as costas e saiu, nisso o acusado Wesley 
que é seu sobrinho correu pegou uma arma que estava em sua 
cintura, correu em um morro e disparou para cima, no pasto, pois lá 
é um sítio, ele fez seis disparos descarregando a arma. Wesley 
então voltou e entregou-lhe a arma, momento em que foi embora. 
Caiu com a moto em movimento, caiu sozinho, parou na beira da 
estrada para fazer o contorno e acabou pisando em uma pedra e 
caiu em um barranco, a moto parou na metade do barranco e foi 
tentar tirar a moto, mas o guidão estava agarrado no capim, saiu na 
estrada e pegou o celular para alguém ir ajudar, porém estava sem 
bateria, então voltou e deitou do lado da moto e ficou. A arma 
estava em sua cintura. Demorou a compra a arma porque o 
processo demora. Em seu interrogatório o acusado WESLEY 
CHRISTIAN GARCIA GRITTI afirmou que os fatos são verdadeiros, 
relatou que começaram a beber de tarde e era tarde da noite e 
ligaram para o acusado Geraldo e ele foi, chegou lá na boca da 
noite. Mais tarde da noite estavam sentados mexendo no celular e 
o acusado Geraldo e o Gercino estavam conversando quando 
começaram a se desentender. Pediu para que eles parassem, 
porém continuaram o bate boca, o Claudair vulgo “Buiu” já estava 
dormindo, o irmão do Claudair já estava dormindo também, nisso o 
Gercino saiu. Foi conversar com Geraldo e pediu para ele ir embora, 
porém Geraldo falou que não ia que ficaria porque queria conversar, 
e empurrou-o, nesse momento tirou a arma que estava na cintura 
dele, correu no fundo que é pasto, e disparou seis vezes 
descarregando a arma, não tirou as capsulas só disparou, voltou e 
entregou a arma para o acusado Geraldo e pediu para ele ir embora, 
o qual subiu na moto e caiu, mas ajudou-o a levantar e ele foi 
embora. Somente no outro dia, uma hora da tarde, ligaram e 
disseram que Geraldo havia sido preso com o revólver deflagrado. 
Não tem vizinhos próximos, lá é zona rural fica em frente ao parque 
de exposição. Tem 10 anos que mora em Colorado, do centro até 
o parque da 8 km, 5 minutos de carro. A residência é cercada.
Passo à análise dos fatos separadamente.DO 1º FATOTem-se 
assim que o próprio réu, ao ser interrogado, confessou que portava 
uma arma de fogo e munições, sem licença para tanto, o que foi 
confirmado pelas testemunhas ouvidas em juízo, principalmente, o 
policial militar MARCIANO que encontrou o acusado GERALDO 
com o revólver no bolso.Não é cabível a absolvição por ausência 
de ofensividade, conforme requer a Defesa, uma vez que o crime 
de porte ilegal de arma de fogo é crime de mera conduta ou de 
perigo abstrato, sendo dispensado à sua caracterização o resultado 
naturalístico ou normativo e a prova da probabilidade de dano para 
o bem jurídico tutelado, sendo o risco de lesão, nesse caso, 
presumido.Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça 
do Estado de Rondônia:APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL 
DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME 
DE MERA CONDUTA OU PERIGO ABSTRATO. PRECEDENTES. 
É inviável a absolvição por atipicidade penal, quando o agente 
transporta arma de fogo sem autorização e em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar, porque se classifica como de 
mera conduta, prescindindo da comprovação de efetivo prejuízo à 
sociedade ou eventual vítima para sua configuração, e de perigo 
abstrato, na medida em que o risco inerente à conduta é presumido 
pelo tipo penal. Apelação, Processo nº 0006805-05.2018.822.0501, 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Criminal, 
Relator(a) do Acórdão: Des. José Antonio Robles, Data de 
julgamento: 31/01/2019Ademais, a ausência de lesividade de arma 
de fogo apreendida foi afastada pela prova pericial, que atestou 

estar o objeto apto ao fim que se destina, qual seja, deflagrar 
cartuchos e expelir projéteis (laudo de fls. 25/26).Sendo assim, 
estando constatado o porte de arma de fogo pelo denunciado 
GERALDO, impõe-se a procedência da denúncia.Neste sentido é o 
entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia:APELAÇÃO CRIMINAL. ARMA DE FOGO. PORTE 
ILEGAL. NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ABSOLVIÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO EM JUÍZO. A confissão em 
juízo, sob o crivo do contraditório, de forma voluntária e desimpedida, 
é fundamento suficiente para a condenação pelo crime de porte 
ilegal de arma de fogo. Apelação, Processo nº 0001735-
42.2015.822.0006, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª 
Câmara Criminal, Relator(a) do Acórdão: Des. Valdeci Castellar 
Citon, Data de julgamento: 07/02/2018DO 2º FATOO fato do 
acusado WESLEY ter disparado a arma de fogo apreendida nos 
autos é incontroverso, uma vez que confirmado tanto pelo próprio 
acusado quanto pelas testemunhas ouvidas em juízo.Ocorre que, 
para a ocorrência do delito previsto no artigo 15, caput, da Lei 
10.826/2003, é necessário que a ação tenha sido praticada em 
“lugar habitado ou em suas adjacências” e “em via pública ou em 
direção a ela”, todavia, o contexto probatório apresentado demonstra 
que o disparo de arma de fogo foi efetuado em local em que não 
havia outras casas próximas (zona rural), e, ainda, não ter sido em 
via pública, sequer em direção a ela, razão pela qual, não ficou 
caracterizada a prática do ilícito penal descrito na prefacial 
acusatória.Insta destacar, que pelos depoimentos colhidos nos 
autos, o acusado WESLEY foi até os fundos da propriedade rural 
da testemunha CLAUDAIR e efetuou os disparos para cima e em 
direção ao pasto, no intuito de descarregar a arma pertencente ao 
acusado GERALDO para evitar um perigo maior, já que este estava 
discutindo com seu pai e portava uma arma de fogo.Ademais, 
sequer o próprio dono do sítio, que se encontrava dormindo na 
residência não ouviu os disparos, o que demonstra a inequívoca 
atipicidade na conduta do acusado WESLEY, motivo pelo qual sua 
absolvição é medida cabível.Nesse sentido, colaciono o julgado a 
seguir:Apelação criminal. Disparo de arma de fogo dentro da 
propriedade rural, longe de via pública e de local habitado. 
Tipificação não configurada. Absolvição. O só disparo de arma de 
fogo em lugar ermo, dentro da própria propriedade rural, longe de 
via pública e de local habitado, por si só não configura o crime a ele 
correspondente, caso em que o decreto absolutório torna-se 
consequência natural. Apelação, Processo nº 1000713-
37.2017.822.0013, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª 
Câmara Criminal, Relator(a) do Acórdão: Des. José Antonio Robles, 
Data de julgamento: 16/08/2018Assim, impõe-se a parcial 
procedência da denúncia.III – DISPOSITIVODiante do exposto, 
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia apresentada 
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA para 
fins de CONDENAR GERALDO GARCIA SOBRINHO, devidamente 
qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 14 da 
Lei n. 10.826/03 e ABSOLVER WESLEY CHRISTIAN GARCIA 
GRITTI da imputação de prática do crime previsto no artigo 15, 
caput, da Lei n. 10.826/2003, ante a atipicidade da conduta, nos 
termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.Passo 
a dosimetria da pena.Analisando as circunstâncias judiciais do 
artigo 59 do Código Penal, como primeira fase de aplicação da 
pena, percebo culpabilidade regular. Os antecedentes são bons. 
Não há dados nos autos suficientes para que se analise a conduta 
social e personalidade do agente. O motivo da infração e sua 
consequência foram normais para este tipo de conduta. As 
circunstâncias não são desfavoráveis. Não há que se falar em 
comportamento da vítima. Assim sendo, fixo a pena base em seu 
mínimo legal, qual seja, 2 (dois) anos de reclusão e pena de multa 
em 10 dias multa, ao valor de 1/30 do salário mínimo cada um (art. 
49 CP).Na segunda fase verifico que não há circunstâncias 
agravantes, todavia o réu faz jus a uma circunstância atenuante, a 
prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, por ter 
espontaneamente confessado a prática da infração.Como é cediço, 
as circunstâncias atenuantes não podem conduzir a pena a aquém 
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de seu mínimo legal (TJRO 100.501.2007.002204-1; 
100.014.2008.005406-9). A matéria encontra-se sumulada, 
conforme enunciado 231, do Superior Tribunal de Justiça, “in 
verbis”: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir 
a redução da pena a abaixo do mínimo legal.” Mesmo que se 
reconheça a incidência das atenuantes, estas não terão qualquer 
reflexo sobre a pena já fixada no mínimo previsto. Nesse sentido é 
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de 
Justiça do Estado de Rondônia: Inadmissível a impugnação do 
critério de fixação da pena-base, em razão de não terem sido 
consideradas as circunstâncias atenuantes decorrentes da 
confissão espontânea e da menoridade, quando a sanção penal foi 
fixada no mínimo legal previsto para o delito (RT 752/521). Furto. 
Atenuante de confissão espontânea. Compensação. Impossibilidade. 
Súmula 231/STJ. Recurso não provido. Conforme o entendimento 
sumulado pelo STJ, a incidência da circunstância atenuante não 
pode conduzir à redução da pena para o patamar aquém do mínimo 
legal. Apelação, Processo nº 0007660-89.2010.822.0007, Tribunal 
de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Criminal, Relator(a) 
do Acórdão: Juiz Francisco Borges Ferreira Neto, Data de 
julgamento: 22/02/2018Na terceira fase não verifico a incidência de 
nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena, que se mantem 
em 2 (dois) anos de reclusão.Portanto, fixo a pena definitiva a 
GERALDO GARCIA SOBRINHO em 2 (dois) anos de reclusão e 10 
dias-multa.A multa deverá ser recolhida ao Fundo Penitenciário 
dez dias após o trânsito em julgado da presente (artigo 50 CP).O 
regime de cumprimento da pena do réu será o aberto, nos termos 
do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, dado o fato de que 
ele não é reincidente (fls. 44/45).Em conformidade com o artigo 44 
substituo a pena privativa de liberdade aplicada ao réu por duas 
restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária no 
importe de dois salários mínimos e proibição de frequentar 
determinados lugares, a serem especificados por ocasião da 
execução.O réu poderá recorrer em liberdade, tendo em vista a 
reprimenda e o regime aplicado, devendo ser notificada eventual 
vítima, nos termos do artigo 21 da Lei n. 11.340/2006. Condeno-o 
no pagamento das custas processuais, por ter sido defendido por 
advogado constituído.Sem custas a WESLEY CHRISTIAN GARCIA 
GRITTI, uma vez que absolvido.Com relação ao pedido de 
restituição da arma de fogo apreendida, não vejo razão para impedir 
a restituição ao acusado GERALDO, já que este demonstra tê-la 
adquirido licitamente e segundo a legislação vigente, estando 
inclusive registrada no SINARM, conforme certificado de fl. 18.No 
caso, embora o fato praticado caracterize o ilícito penal pelo qual 
foi o acusado condenado, o seu instrumento não o é, e isso torna 
possível a devolução pretendida.Assim, defiro a restituição da arma 
apreendida, bem como dos demais objetos ao acusado GERALDO.
Nesse sentido:Porte ilegal de arma de fogo e munições. Absolvição 
ou desclassificação para o tipo previsto no art. 12, do Estatuto do 
Desarmamento. Inviabilidade. Arma de fogo registrada no SINARM. 
Devolução viável. Decreto de perda cassado. Descabe falar-se em 
absolvição ou em desclassificação para posse de arma de fogo, se 
o acusado, embora possuindo o certificado de registro da arma, 
não tem autorização legal para portá-la fora da residência ou de 
dependência desta, ou em local de trabalho onde comprove ser o 
titular do estabelecimento ou empresa. Estando comprovado o 
registro no SINARM e a origem lícita, deve a arma de fogo ser 
restituída ao proprietário. Apelação, Processo nº 0008533-
81.2018.822.0501, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª 
Câmara Criminal, Relator(a) do Acórdão: Juiz Enio Salvador Vaz, 
Data de julgamento: 05/09/2019Lance-se o nome do réu no rol de 
culpados, após o trânsito em julgado da presente, em homenagem 
ao principio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Carta 
Magna). Eventual fiança apreendida nos autos poderá ser utilizada 
como pagamento da multa e da pena restritiva de direito consistente 
em prestação pecuniária.Oficie-se como de praxe os órgãos 
competentes sobre o conteúdo da presente, especialmente os de 
estatística criminal e o cartório eleitoral, para o fim disposto no 
artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, após o trânsito em 

julgado da presente.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-
se, servindo como mandado, se necessário.Arquivem-se 
oportunamente, promovendo-se as baixas necessárias.Colorado 
do Oeste-RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019.Marcia Regina 
Gomes Serafim Juíza de Direito

Proc.: 0000759-22.2012.8.22.0012
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça (RO 111111111)
Despacho:
Vistos.Considerando o memorando de n° 1272, intime-se o 
denunciado para que sane as pendências informadas, para a 
devida regularização do PRADA, no prazo de 10 dias, sob pena 
de revogação da suspensão condicional do processo.Servindo 
de mandado ou ofício.Colorado do Oeste-RO, sexta-feira, 22 de 
novembro de 2019.Marcia Regina Gomes Serafim Juíza de Direito

Proc.: 0000579-59.2019.8.22.0012
Ação:Carta Precatória (Criminal)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça (RO 111111111)
Denunciado:Nilson da Silva Santos, Sérgio Márcio Dias Borges
Advogado:Advogado Não Informado ( 000), Ronaldo da Mota Vaz 
(OAB/RO 4967)
Decisão:
Vistos.Considerando a informação prestada pelo réu SÉRGIO 
MÁRCIO DIAS BORGES que a audiência no Juízo Deprecante foi 
redesignada para meados de março do ano de 2020, determino a 
retirada de pauta da data designada para o interrogatório dos réus.
Outrossim, determino a devolução da presente Carta Precatória 
à origem, sem o cumprimento, em razão da distância da data de 
audiência de instrução designada naquela Comarca, bem como 
informo que caso ainda haja necessidade dos denunciados serem 
ouvidos nesta Comarca, seja remetida nova Carta Precatória para 
tal finalidade.Intime-se, servindo de mandado/ofício.Colorado do 
Oeste-RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019.Marcia Regina 
Gomes Serafim Juíza de Direito

Proc.: 1000925-61.2017.8.22.0012
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça (RO 111111111)
Condenado:Janderson Rodrigues dos Santos
Advogado:Eliane Duarte Ferreira (OAB/RO 3915)
Sentença:
Vistos, etc.JANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS foi 
condenado à pena de sete meses de detenção, substituída 
por uma pena restritiva de direito.Conforme depreende-se dos 
autos (fls. 84-v) o apenado cumpriu integralmente a reprimenda 
imposta.O Ministério Público manifestou-se pela extinção da 
pena à fl. 85.É direito que acolhe o apenado ver extinta sua pena, 
consoante seu cumprimento. Assim, declaro extinta a punibilidade 
de JANDERSON RODRIGO DOS SANTOS.Publique-se. Registre-
se. Intimem-se, servindo como mandado e ofício, se necessário, 
às polícias locais informando que o condenado está dispensado 
de cumprir as condições estabelecidas ante a extinção da pena, 
não havendo mais necessidade de fiscalização.Procedam-se as 
anotações de estilo e arquivem-se.Colorado do Oeste-RO, sexta-
feira, 22 de novembro de 2019.Marcia Regina Gomes Serafim 
Juíza de Direito
Gabarito 
Autos de Ação Penal nº 0001979-50.2015.8.22.0012.
Acusado: Ronivelto José Foss.
Advogados: EBER ANTÔNIO DÁVILA PANDURO OAB/RO nº 
5828, KLEBER WAGNER BARROS DE OLIVEIRA OAB/RO nº 
6127, ARTHUR VINICIUS LOPES OAB/RO nº 8478, PAULO 
APARECIDO DA SILVA OAB/RO nº 8202 e TATIANE LIS DÁVILA 
OAB/RO nº 9169.
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997DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

Objetivo: INTIMAÇÃO dos Advogados, acima nominados, dos 
termos do R. Despacho de folhas 182, no seguinte teor: “Vistos. 
Ante o trânsito em julgado certificado à fl. 181, arquivem-se os autos 
promovendo-se as baixas necessárias. Colorado do Oeste-RO, 
segunda-feira, 18 de novembro de 2019. Marcia Regina Gomes 
Serafim-Juíza de Direito”.
(a.) Cláudio Alexander Sprey
Diretor de Cartório
Cláudio Alexander Sprey
Diretor de Cartório

1ª VARA CÍVEL  
AUTOS 7001589-24.2016.8.22.0012 CLASSE CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA (156) REQUERENTE
Nome: CREDICOL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME
Endereço: AVENIDA RIO NEGRO, 3971, CENTRO, Colorado do Oeste 
- RO - CEP: 76993-000
ADVOGADO Advogados do(a) EXEQUENTE: VALMIR BURDZ - 
RO2086, LEANDRO AUGUSTO DA SILVA - RO3392
REQUERIDO
Nome: E. G. RANGEL - ME
Endereço: AVENIDA MAJOR AMARANTE, 3767, CENTRO, Vilhena - 
RO - CEP: 76980-220
Nome: EDIR GOMES RANGEL
Endereço: BAHIA, 3150, CENTRO, Colorado do Oeste - RO - CEP: 
76993-000
Nome: ERASMO CARLOS TAVARES RANGEL
Endereço: Avenida Bahia, 4159, CASA, CENTRO, Colorado do Oeste 
- RO - CEP: 76993-000
Nome: VALÉRIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA
Endereço: Avenida Bahia, 4159, CENTRO, Colorado do Oeste - RO - 
CEP: 76993-000
Nome: MARIA APARECIDA ANDRADE
Endereço: Avenida Bahia, 4159, CASA, CENTRO, Colorado do Oeste 
- RO - CEP: 76993-000
ADVOGADO 
INTIMAÇÃO VIA SISTEMA
Intimar a parte autora, através de seu advogado, para no prazo de 05 
(cinco) dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento em 
caso de inércia. 

AUTOS 7000312-65.2019.8.22.0012 CLASSE BUSCA E APREENSÃO 
(181) REQUERENTE
Nome: LUIZ RONALDO DE ALMEIDA
Endereço: Avenida Rozalinda Adélia Marangoni, 3222, Jardim América, 
Vilhena - RO - CEP: 76980-774
ADVOGADO Advogado do(a) REQUERENTE: JESSICA TEIXEIRA 
DOS SANTOS - RO9962
REQUERIDO
Nome: ALDAIR VIEIRA DA SILVA
Endereço: Avenida Paulo De Assis Ribeiro, 5246, Jorge teixeira, 
Colorado do Oeste - RO - CEP: 76993-000
Nome: MECANICA VIEIRA EIRELI - ME
Endereço: Avenida Paulo De Assis Ribeiro, 5246, Jorge Teixeira, 
Colorado do Oeste - RO - CEP: 76993-000
ADVOGADO 
INTIMAÇÃO VIA SISTEMA
Intimar a parte autora, através de seu advogado, para no prazo de 05 
(cinco) dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento em 
caso de inércia. 

AUTOS 7000528-26.2019.8.22.0012 CLASSE PROCEDIMENTO 
COMUM CÍVEL (7) REQUERENTE
Nome: JULIZARTE AFONSO SARAIVA
Endereço: Linha 5 com 1.ª Eixo (RO370),, s/n., interior, Colorado 
do Oeste - RO - CEP: 76993-000

Nome: JESSE SAMPAIO SARAIVA
Endereço: LINHA 5 ESQ. 1ª EIXO, EIXO, ZONA RURAL, Colorado 
do Oeste - RO - CEP: 76993-000
Nome: SARA SAMPAIO SARAIVA
Endereço: LINHA, 5, RUMO COLORADO, ZONA RURAL, Colorado 
do Oeste - RO - CEP: 76993-000
Nome: RAQUEL SAMPAIO SARAIVA
Endereço: LINHA 1, KM 15, RUMO COLORADO, Colorado do 
Oeste - RO - CEP: 76993-000
Nome: LARISSA SAMPAIO SARAIVA
Endereço: SAO BERNARDO DO CAMPO, 347, PIRATININGA 
VENDA, Belo Horizonte - MG - CEP: 31570-500
ADVOGADO Advogado do(a) AUTOR: MAURI CARLOS MAZUTTI 
- RO312-B
Advogado do(a) AUTOR: MAURI CARLOS MAZUTTI - RO312-B
Advogado do(a) AUTOR: MAURI CARLOS MAZUTTI - RO312-B
REQUERIDO
Nome: MARIA CELMA GOMES SAMPAIO SARAIVA
Endereço: Linha 5 com 1.ª Eixo (RO370),, s/n., interior, Colorado 
do Oeste - RO - CEP: 76993-000
ADVOGADO 
INTIMAÇÃO VIA DJE
2. Com a juntada da avaliação, intime-se a inventariante para que 
providencie a comprovação do recolhimento do ITCD, no prazo de 
15 dias.

AUTOS 7002027-79.2018.8.22.0012 CLASSE PROCEDIMENTO 
COMUM CÍVEL (7) REQUERENTE
Nome: THAUANI ATANAGILDO DOS SANTOS
Endereço: LINHA 1 KM 10,5 RUMO COLORADO, ZONA RURAL, 
ZONA RURAL, Colorado do Oeste - RO - CEP: 76993-000
ADVOGADO Advogado do(a) AUTOR: FRANCESCO DELLA 
CHIESA - RO5025
REQUERIDO
Nome: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 870, sala 114 1 andar 
shoping centro, Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-082
ADVOGADO 
INTIMAÇÃO VIA SISTEMA
Intimar a parte autora, através de seu advogado, para no prazo 
de 05 (cinco) dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de 
arquivamento em caso de inércia. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara Cível 
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado 
do Oeste 
Fone: (069) 3341-3021/3022 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br.
AUTOS: 7000227-79.2019.8.22.0012
CLASSE: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
EXEQUENTE: WELLITON RENAN SILVA BOLSONI, AVENIDA 
MARECHAL RONDON 4210, NI CENTRO - 76993-000 - 
COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: WELLITON RENAN SILVA 
BOLSONI OAB nº RO8583
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
SENTENÇA
Trata-se a presente de execução contra o ESTADO DE 
RONDÔNIA.
A(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor foi(ram) devidamente 
depositada(s), tendo a parte exequente pugnado pela extinção do 
feito.
Posto isso, considerando o cumprimento integral da obrigação, 
DOU POR CUMPRIDA A SENTENÇA. Via de consequência, 
DECLARO extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II do 
Código de Processo Civil.
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Sem custas.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Cumpridas todas as diligências, arquive-se.
Colorado do Oeste- , 14 de novembro de 2019.
Eli da Costa Junior
Juiz(a) de direito

AUTOS 7000368-98.2019.8.22.0012 CLASSE PROCEDIMENTO 
COMUM CÍVEL (7) REQUERENTE
Nome: PAULINO FRANCISCO BERSCH
Endereço: Linha 7, Km 8,5, 3 para 2 Eixo, zona rural, Cabixi - RO 
- CEP: 76994-000
ADVOGADO Advogado do(a) AUTOR: JOSE ROBERTO 
MIGLIORANCA - RO3000
REQUERIDO
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 870, - de 870 a 1158 - lado 
par, Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-082
ADVOGADO 
INTIMAÇÃO VIA SISTEMA
Intimar as partes do cadastramento da RPV (em favor do autor) 
no sistema EprecWeb/TRF, bem como do arquivamento provisório 
dos autos, devendo a parte autora impulsionar o feito em caso de 
recebimento ou não do(s) valore(s).

AUTOS 7002218-61.2017.8.22.0012 CLASSE AÇÃO CIVIL DE 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (64) REQUERENTE
Nome: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
Endereço: Avenida Capitão Silvio, 1410, Cristo Rei, São Miguel do 
Guaporé - RO - CEP: 76932-000
ADVOGADO REQUERIDO
Nome: MARCELL DE OLIVEIRA
Endereço: Av. Tupiniquins, 3614, Centro, Cabixi - RO - CEP: 
76994-000
ADVOGADO Advogado do(a) RÉU: LUCIANA BUSSOLARO 
BARABA - RO5466
Intimar a parte REQUERIDA, através de seu advogado/procurador, 
para querendo, oferecer contrarrazões ao recurso de Apelação 
juntada aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara Cível 
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado 
do Oeste 
Fone: (069) 3341-3021/3022 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br.
AUTOS: 7002419-19.2018.8.22.0012
CLASSE: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: CHRISTIAN GURKEWICZ FERREIRA, RUA 
CORUMBIARA 4265 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO 
OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ELAINE APARECIDA PERLES 
OAB nº RO2448
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
SENTENÇA
Trata-se a presente de execução contra o ESTADO DE RONDÔNIA.
A(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor foi(ram) devidamente 
depositada(s), tendo a parte exequente pugnado pela extinção do 
feito.
Posto isso, considerando o cumprimento integral da obrigação, 
DOU POR CUMPRIDA A SENTENÇA. Via de consequência, 
DECLARO extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II do 
Código de Processo Civil.
Sem custas.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Cumpridas todas as diligências, arquive-se.
Colorado do Oeste- , 14 de novembro de 2019.
Eli da Costa Junior
Juiz(a) de direito

AUTOS 7000426-72.2017.8.22.0012 CLASSE PROCEDIMENTO 
COMUM CÍVEL (7) REQUERENTE
Nome: CLEZIMAR DE SOUZA CHAVES
Endereço: Avenida Solimões, 4978, casa, Cruzeiro, Colorado do 
Oeste - RO - CEP: 76993-000
ADVOGADO Advogado do(a) AUTOR: MARCIO GREYCK GOMES 
- RO6607
REQUERIDO
Nome: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 
DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A
Endereço: Avenida Fernando Correa da Costa, S/N, Ricardo Eletro, 
Poção, Cuiabá - MT - CEP: 78015-600
ADVOGADO Advogados do(a) RÉU: PAULO GUILHERME 
DE MENDONCA LOPES - SP98709, ANTONIO DE MORAES 
DOURADO NETO - PE23255
Intimação VIA DJE
Intimar as partes a manifestarem nos autos.

AUTOS 7002668-33.2019.8.22.0012 CLASSE INVENTÁRIO (39) 
REQUERENTE
Nome: JOSILENE SANTOS PEREIRA
Endereço: Linha 9, Km 8,5, Rumo Colorado, S/N, SITIO, ZONA 
RURAL, Cabixi - RO - CEP: 76994-000
Nome: HEVERT EDUARDO PEREIRA SILVA
Endereço: Linha 9, Km 8,5, Rumo Colorado, S/N, SITIO, ZONA 
RURAL, Cabixi - RO - CEP: 76994-000
ADVOGADO Advogado do(a) REQUERENTE: CLAUDIO COSTA 
CAMPOS - RO3508
Advogado do(a) REQUERENTE: CLAUDIO COSTA CAMPOS - 
RO3508
REQUERIDO
Nome: EDIVAN OLIVEIRA SILVA
Endereço: Linha 9, Km 8,5, Rumo Colorado, S/N, SITIO, ZONA 
RURAL, Cabixi - RO - CEP: 76994-000
ADVOGADO 
Intimação VIA DJE
Intimar a parte inventariante para apresentar as primeiras 
declarações no prazo de 20 (vinte) dias, a qual deverá conter todas 
as informações especificadas no artigo 620 do Código de Processo 
Civil.
ESTADO DE RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO – 1ª Vara cível, Juizado especial cível, 
Juizado Especial da Fazenda Pública e Juizado da Infância e 
Juventude da comarca de Colorado do Oeste
Fórum Juiz Joel Quaresma de Moura, Rua Humaitá, 3879 - 
CEP:76.993-000 Fone: (069) 3341-3021/3022 – e-mail: colcivel@
tjro.jus.br
ALVARÁ JUDICIAL - Nº 666/2019
(Validade 30 dias)

AUTOS 7000848-76.2019.8.22.0012 CLASSE ALVARÁ JUDICIAL 
- LEI 6858/80 (74) REQUERENTE Nome: SOLANGE BALBINOT 
MARCILIANO
Endereço: RUA ROGÉRIO WEBER, 4112, SANTA LUZIA, 
Colorado do Oeste - RO - CEP: 76993-000
Nome: BEATRIZ BALBINOT MARCILIANO
Endereço: RUA ROGÉRIO WEBER, 4112, SANTA LUZIA, 
Colorado do Oeste - RO - CEP: 76993-000
Nome: Paula Balbinot Marciliano
Endereço: desconhecido
ADVOGADO Advogado: EDNA APARECIDA CAMPOIO OAB: 
RO3132 Endereço: , Vilhena - RO - CEP: 76985-434 
REQUERIDO 
ADVOGADO 
FAZ SABER a quem o conhecimento do presente haja de 
pertencer que, fica AUTORIZADO(A) o(a) Advogado(a) da parte 
requerente, Advogado: EDNA APARECIDA CAMPOIO OAB: 3132/
RO Endereço: , Vilhena - RO - CEP: 76985-434, a proceder o 
levantamento e saque da seguinte quantia: 
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Valor: R$ 18.565,77 EXATOS ( ) COM RENDIMENTOS (X)
CONTA JUDICIAL: 01503768-3
ID: 049433500071911063 
AGÊNCIA: 4335 
OPERAÇÃO: 040
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
NOTAS:
O sacante: devera dirigir-se ao banco munido de seus documentos 
pessoais (RG, CPF), e assim que efetuado o saque, comprovar 
nesta vara Cível.
O banco: assim que efetuada a transação informar imediatamente 
a este juízo, constando anexo documento comprobatório da 
liquidação ou do saldo remanescente da conta. 
Colorado do Oeste - RO, 20 de novembro de 2019.
Eli da Costa Júnior
Juiz de Direito

AUTOS 7000142-93.2019.8.22.0012 CLASSE PROCEDIMENTO 
COMUM CÍVEL (7) REQUERENTE
Nome: RIBEIRO & DANTAS LTDA
Endereço: RUA HUMAITÁ, 3672, COMÉRCIO, CENTRO, Colorado 
do Oeste - RO - CEP: 76993-000
ADVOGADO Advogados do(a) AUTOR: MARIO LUIS CORREA - 
RO6823, BRUNO ALEXANDRE CORREA - RO7352
REQUERIDO
Nome: TRX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
Endereço: Rua Benjamin Constant, 824, - de 693/694 a 1149/1150, 
Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-232
ADVOGADO 
INTIMAÇÃO VIA SISTEMA
Intimar a parte autora, através de seu advogado, para no prazo de 
15 (quinze) dias, providenciar e comprovar a distribuição da Carta 
Precatória expedida nos autos. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara Cível 
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado 
do Oeste 
Fone: (069) 3341-3021/3022 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br.
AUTOS: 7000133-34.2019.8.22.0012
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTORES: ITALO ALVES MARINHO, AVENIDA GUAPORE 
2679 SANTA LUZIA - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - 
RONDÔNIA, IVAN MARINHO DO ROSARIO FILHO, AVENIDA 
GUAPORE 2679 SANTA LUZIA - 76993-000 - COLORADO DO 
OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: MARCIO GREYCK GOMES OAB 
nº RO6607
RÉU: 1. J. E. C., RUA HUMAITÁ 3879, TRIBUNAL CENTRO - 
76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
SENTENÇA
Trata-se de pedido de alvará judicial, proposto por Ivan Marinho 
do Rosario Filho e Italo Alves Marinho, para liberação de valores 
depositados em conta judicial referente ao pagamento de precatório 
dos 
AUTOS nº 0203900-75.1989.5.14.0002, em favor de Ivonete 
Rosário Marinho.
Disseram que a Sra. Ivonete era genitora de Ivan Marinho do 
Rosário, pai dos requerentes, o qual veio a óbito em 05 de fevereiro 
de 2014. Assim, considerando que se trata de herdeiro pré-morto, 
os filhos do Sr. Ivan pretendem receber a quantia devida à Sra. 
Ivonete, nos 
AUTOS do processo de n. 0203900-75.1989.5.14.0002.
Foi determina a emenda da petição inicial, para incluir os demais 
herdeiros de Ivonete Rosário Marinho. Com isso, os autores 
emendaram a inicial para requerer apenas cota-parte que caberia 
ao seu genitor.

Posteriormente, a herdeira Ivaneide do Rosario Marinho Jaussaud 
apresentou termo de renúncia aos direitos hereditários.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
O artigo 1.829 do Código Civil prevê que a sucessão legítima 
defere-se na seguinte ordem:
Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:
I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, 
salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão 
universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, 
parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da 
herança não houver deixado bens particulares;
II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;
III - ao cônjuge sobrevivente;
IV - aos colaterais.
No caso em apreço, Ivonete Rosário Marinho faleceu e deixou 
três filhos, sendo um deles o Sr. Ivan Marinho do Rosário, pai dos 
requerentes, o qual veio a óbito em 05 de fevereiro de 2014. Assim, 
os filhos de Ivan pretendem receber parte da quantia devida à Sra. 
Ivonete, nos 
AUTOS do processo de n. 0203900-75.1989.5.14.0002.
De acordo com o artigo 1.851 do Código Civil “Dá-se o direito de 
representação, quando a lei chama certos parentes do falecido a 
suceder em todos os direitos, em que ele sucederia, se vivo fosse”. 
Já o artigo 1.854 prevê que “Os representantes só podem herdar, 
como tais, o que herdaria o representado, se vivo fosse”.
No caso em comento, a Sra. Ivonete Rosário Marinho faleceu 
e deixou três filhos, dos quais, um renunciou à herança. Assim, 
caberia ao genitor dos requerentes a quantia correspondente à 
50% (cinquenta por cento) do valor depositado no bojo do processo 
de n. 0203900-75.1989.5.14.0002.
Assim, não vislumbro qualquer empecilho ao deferimento de 
expedição de alvará judicial em favor dos requerentes, razão pela 
qual será julgado procedente.
Dispositivo
Em face do exposto, julgo procedente o pleito autoral, com fulcro 
no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, devendo-se 
expedir alvará judicial para que os requerentes possam levantar 
os valores eventualmente depositados em nome de IVONETE 
ROSÁRIO MARINO, nos 
AUTOS do processo judicial. 0203900-75.1989.5.14.0002.
Desde já, serve o despacho como ofício n. 1345/2019, à 2ª Vara 
do Trabalho de Porto Velho - RO - TRT 14ª Região, para que 
proceda à transferência de 50% (cinquenta por cento) de quantia 
eventualmente depositada em conta judicial vinculada aos 
AUTOS do processo sob o n. 0203900-75.1989.5.14.0002, 
depositada em favor de Ivonete do Rosário Marinho, inscrita no 
CPF sob o n. 037.154.422-04, para conta judicial vinculada aos 
AUTOS em epígrafe. Prazo de resposta: 05 (cinco) dias.
Após, expeça-se alvará judicial em favor dos requerentes ou em 
nome do patrono, conforme requestado.
Tudo cumprido, arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Colorado do Oeste- , 19 de novembro de 2019.
Eli da Costa Junior
Juiz(a) de direito

AUTOS 7000346-40.2019.8.22.0012 CLASSE PROCEDIMENTO 
COMUM CÍVEL (7) REQUERENTE
Nome: GILSON ALVES CHMILOUSKI
Endereço: Rua Heliconia, nº 3608, 3608, Centro, Colorado do 
Oeste - RO - CEP: 76993-000
ADVOGADO Advogado do(a) AUTOR: ELIANE DUARTE 
FERREIRA - RO3915
REQUERIDO
Nome: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
Endereço: desconhecido
ADVOGADO 
INTIMAÇÃO VIA SISTEMA
Intimar a parte autora, através de seu advogado, para no prazo 
de 05 (cinco) dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de 
arquivamento em caso de inércia. 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara Cível 
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado 
do Oeste 
Fone: (069) 3341-3021/3022 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br.
AUTOS: 7002774-92.2019.8.22.0012
CLASSE: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: BIANCHE & BIANCHE LTDA - ME, A RUA 
POTIGUARA 3290 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO 
OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: 
REQUERIDO: VANESSA ALVES DOS SANTOS, JURUA 
4978, CASA CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
SENTENÇA
Vistos e examinados.
Diante da desistência manifestada, DECLARO EXTINTO o 
processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, 
do Código de Processo Civil. Sentença publicada em audiência.
Saem os presentes intimados.
Remetam-se os 
AUTOS para a vara competente a fim de que sejam tomadas as 
providências para que a sentença seja registrada e os 
AUTOS arquivados, pois a “OPERAÇÃO JUSTIÇA RÁPIDA 
ITINERANTE” não possui cartório próprio.
Atente-se a secretaria deste Juízo para que efetue a distribuição 
do mandado por direcionamento ao oficial de justiça que cumpriu a 
diligência no presente procedimento, para viabilizar o cômputo da 
produtividade, após cadastrado o mandado, rementam-se os 
AUTOS para a contadoria.
Tudo cumprido, arquivem-se os autos.
Colorado do Oeste- , 22 de novembro de 2019.
Eli da Costa Junior
Juiz(a) de direito

AUTOS 7001652-78.2018.8.22.0012 CLASSE PROCEDIMENTO 
COMUM CÍVEL (7) REQUERENTE
Nome: LUCAS FERNANDES BIAVATTI
Endereço: RUA CEREJEIRAS, 2769, CENTRO, Colorado do Oeste 
- RO - CEP: 76993-000
ADVOGADO Advogado do(a) AUTOR: FRANCESCO DELLA 
CHIESA - RO5025
REQUERIDO
Nome: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 870, sala 114 1 andar 
shoping centro, Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-082
ADVOGADO 
INTIMAÇÃO VIA SISTEMA
Intimar a parte autora para manifestar nos autos.

AUTOS 0002158-18.2014.8.22.0012 CLASSE PROCEDIMENTO 
COMUM CÍVEL (7) REQUERENTE
Nome: MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA
Endereço: Linha 05, km 18, 1ª eixo rumo Rio Escondido, Lh. 05, NI, 
Zona rural, Colorado do Oeste - RO - CEP: 76993-000
ADVOGADO Advogado do(a) AUTOR: FRANCESCO DELLA 
CHIESA - RO5025
REQUERIDO
Nome: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 870 1 andar, - de 870 a 1158 
- lado par, Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-082
ADVOGADO 
INTIMAÇÃO VIA SISTEMA
Intimar as partes do cadastramento das RPVs no sistema EprecWeb 
do TRF, bem como do arquivamento provisório dos autos, devendo 
a parte autora impulsionar o feito em caso de recebimento ou não 
do(s) valore(s).

AUTOS 7000770-82.2019.8.22.0012 CLASSE MONITÓRIA (40) 
REQUERENTE
Nome: M.F.VARGAS E CIA LTDA - EPP
Endereço: Av. Rio Negro, 4146, Centro, Colorado do Oeste - RO - 
CEP: 76993-000
ADVOGADO Advogados do(a) AUTOR: RAFAELA GEICIANI 
MESSIAS - RO4656, MARIA CAROLINE CIRIOLI GERVASIO - 
RO8697
REQUERIDO
Nome: ELAINE APARECIDA NOTARO
Endereço: Rua Pará, 4062, Centro, Colorado do Oeste - RO - CEP: 
76993-000
ADVOGADO 
INTIMAÇÃO VIA SISTEMA
Intimar a parte autora, através de seu advogado, para no prazo 
de 05 (cinco) dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de 
arquivamento em caso de inércia. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara Cível 
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado 
do Oeste 
Fone: (069) 3341-3021/3022 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br.
AUTOS: 7002790-46.2019.8.22.0012
CLASSE: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: ELIZABETE S. TABALIPA - ME, AV. MARECHAL 
RONDON, 3272 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: 
REQUERIDO: MARIA JOSE FARIAS SANTOS, LINHA 2 - KM 3,5 
NI, RUMO ESCONDIDO ZONA RURAL - 76993-000 - COLORADO 
DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
SENTENÇA
Vistos e examinados.
Sendo as partes capazes e tratando-se de direitos disponíveis, 
HOMOLOGO, por sentença, o acordo de vontades para que surta 
seus jurídicos e legais efeitos. DECLARO EXTINTO o processo, 
resolvendo o mérito nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de 
Processo Civil.
Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados.
Remetam-se os 
AUTOS para a vara competente a fim de que sejam tomadas as 
providências para que a sentença seja registrada e os 
AUTOS arquivados, pois a “OPERAÇÃO JUSTIÇA RÁPIDA 
ITINERANTE” não possui cartório próprio.
Atente-se a secretaria deste Juízo para que efetue a distribuição 
do mandado por direcionamento ao oficial de justiça que cumpriu a 
diligência no presente procedimento, para viabilizar o cômputo da 
produtividade, após cadastrado o mandado, rementam-se os 
AUTOS para a contadoria.
Tudo cumprido, arquivem-se os autos.
Colorado do Oeste- , 22 de novembro de 2019.
Eli da Costa Junior
Juiz(a) de direito
Intimar as partes do cadastramento da RPV do autor, no sistema 
EprecWeb e do arquivamento provisório dos autos, devendo a 
parte autora impulsionar o feito em caso de recebimento ou não 
do(s) valore(s).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Colorado do Oeste - 1ª Vara Cível
Fórum Juiz Joel Quaresma de Moura, Rua Humaitá, 3879 - 
CEP:76.993-000 Fone: (069) 3341-3021/3022 – e-mail: colcivel@
tjro.jus.br
Processo nº : 7002079-41.2019.8.22.0012
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Requerente: ALMERINDA ALBINA FERNANDES e outros (8)
Advogado do(a) REQUERENTE: ALESSANDRO RIOS PRESTES 
- RO9136
Requerido(a): ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A
Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E 
MASCARENHAS BARBOSA - MS6835
Intimação À PARTE REQUERIDA
Finalidade: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada 
para, no prazo de 05 (cinco dias), apresentar manifestação acerca 
da petição de ID 32824054.
Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2019.

AUTOS 7001950-36.2019.8.22.0012 CLASSE EXECUÇÃO DE 
TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) REQUERENTE
Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 
SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
Endereço: Avenida Capitão Castro, 3178, Centro (S-01), Vilhena - 
RO - CEP: 76980-150
ADVOGADO Advogado do(a) EXEQUENTE: SANDRO RICARDO 
SALONSKI MARTINS - RO1084
REQUERIDO
Nome: JOAQUIM BATISTA JUNIOR
Endereço: Rua Heliconia, 3904, Centro, Colorado do Oeste - RO - 
CEP: 76993-000
ADVOGADO 
INTIMAÇÃO
Intimar as partes, através de seus advogados, da audiência a 
realizar-se no dia 23/01/2020 10:40.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara Cível 
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado 
do Oeste 
Fone: (069) 3341-3021/3022 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br.
AUTOS: 7001989-33.2019.8.22.0012
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: NICOMEDES BATISTA DOS SANTOS, RUA CAMBARÁ 
3461 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: FRANCESCO DELLA CHIESA OAB nº 
RO5025
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 
AVENIDA MARECHAL RONDON 870, SALA 114 1 ANDAR 
SHOPING CENTRO CENTRO - 76900-082 - JI-PARANÁ - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA
DECISÃO
Vieram os 
AUTOS conclusos para análise do pedido de tutela de urgência.
No que concerne ao pedido de tutela antecipada, tenho que seus 
requisitos encontram-se presentes no caso, devendo ser deferido 
para restabelecimento do auxílio-doença.
É sabido que para a concessão da antecipação de tutela pretendida, 
necessária a demonstração da presença da probabilidade do direito 
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 
Em se tratando de verba de natureza alimentícia, o receio de dano 
irreparável é manifesto, pois estão em risco direitos da personalidade 
– vida e integridade – protegidos pelo próprio Texto Constitucional 
em cláusulas pétreas. Quanto à probabilidade do direito verifico 
a sua presença visto que demonstrado, ao menos nesta fase 
preliminar, a incapacidade da parte autora, por meio do laudo 
elaborado pelo médico especialista/perito de que a promovente 
encontra-se incapacitada para suas atividades laborais, por tempo 
determinado. Ademais, vislumbro ainda a condição de segurado e 
carência, mormente a concessão anterior do benefício.

Sendo assim, preenchidos os requisitos relativos ao período de 
carência; qualidade de segurado e ao menos em juízo de cognição 
sumária, a incapacidade do segurado para o trabalho por mais de 
15 (quinze) dias, a concessão antecipada do beneficio encontra-se 
autorizada pelo disposto no art. 59 da Lei de Benefícios. 
Pelo exposto, antecipo a tutela para que o INSS conceda ao autor, 
auxílio-doença, até o trânsito em julgado se no curso do processo 
ficar comprovado a incapacidade total para o trabalho. Intime-se o 
réu a implementar o benefício no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 
de multa diária a ser fixada pelo juízo.
Ademais, cite-se o INSS. A parte ré poderá apresentar proposta de 
acordo ou contestar, no prazo legal, bem como manifestar-se sobre 
o laudo pericial e sobre a necessidade de realização de prova oral.
Formulada proposta de acordo, intime-se a parte autora para se 
manifestar em 05 dias. Havendo aceitação, venham-me os 
AUTOS conclusos. Em caso de recusa ao acordo, intime-se o réu a 
apresentar contestação, no prazo de 30 (trinta) dias.
Apresentada a contestação, intime-se a parte autora para 
apresentar impugnação, caso a parte ré tenha arguido preliminares. 
Expeça-se o necessário.
Colorado do Oeste- , 22 de novembro de 2019.
Eli da Costa Junior
Juiz(a) de direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara Cível 
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado 
do Oeste 
Fone: (069) 3341-3021/3022 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br.
AUTOS: 7002199-21.2018.8.22.0012
CLASSE: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
EXEQUENTE: ANDREIA BRUNETTO RIZELLO, RUA MATO 
GROSSO 4511 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA, AVENIDA FARQUAR 
2986, - DE 2882 A 3056 - LADO PAR PEDRINHAS - 76801-470 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
SENTENÇA
Trata-se a presente de execução contra o ESTADO DE RONDÔNIA.
A(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor foi(ram) devidamente 
depositada(s), tendo a parte exequente pugnado pela extinção do 
feito.
Posto isso, considerando o cumprimento integral da obrigação, 
DOU POR CUMPRIDA A SENTENÇA. Via de consequência, 
DECLARO extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II do 
Código de Processo Civil.
A manifestação da parte implica renúncia ao prazo recursal, assim, 
publicado, cumpridas todas as diligências, arquive-se.
Sem custas.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Colorado do Oeste- , 22 de novembro de 2019.
Eli da Costa Junior
Juiz(a) de direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara Cível 
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado 
do Oeste 
Fone: (069) 3341-3021/3022 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br.
AUTOS: 7000526-56.2019.8.22.0012
CLASSE: Cumprimento de sentença
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EXEQUENTES: RONIEDER TRAJANO SOARES SILVA, AV. 
BENNO LUIZ GRAEBIN 4466 JARDIM AMÉRICA - 76980-
690 - VILHENA - RONDÔNIA, MARIA JOSE FEITOSA, RUA 
NUARUAQUES CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE 
- RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: RONIEDER TRAJANO 
SOARES SILVA OAB nº RO3694
EXECUTADOS: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO 
BRASIL, RUA MANOEL DA NÓBREGA 1280, 8 E 9 ANDARES 
PARAÍSO - 04001-004 - SÃO PAULO - SÃO PAULO, BANCO DO 
BRASIL S.A., AVENIDA NELSON TREMEA 179 CENTRO - 76980-
702 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: MILENA PIRAGINE OAB nº 
AC3939, GUSTAVO AMATO PISSINI OAB nº AC3438
SENTENÇA
A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento da 
sentença, aduzindo, em suma, a tese de excesso de execução. 
Alegou que o valor devido se encontra devidamente quitado, não 
havendo que se falar em saldo remanescente.
Pois bem. 
Após detida análise dos autos, entendo que razão assiste ao 
executado. 
O parecer técnico foi categórico em afirmar que os valores 
depositados são suficientes para quitar o débito.
Conforme observado pela Contadoria Judicial, ao computar 
o valor do primeiro depósito, a parte autora deixou de levar em 
consideração o valor dos juros recebidos. 
Portanto, atualizado o valor já recebido com juros, bem como, 
corrigido o valor do depósito ainda não sacado, tenho que o valor 
pago é suficiente para quitação do débito.
Desta forma, sem necessidade de maiores delongas, acolho a 
presente impugnação para declarar excesso na execução. 
Condeno a parte executada ao pagamento de honorários, o 
qual arbitro em 10% sobre o valor do excesso. Este também é o 
entendimento Jurisprudencial:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITO CONTRATUAL. 
EXPRESSIVO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. VERIFICADO 
EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 
SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. DIFERENÇA ENTRE 
VALORES REQUERIDOS E EFETIVAMENTE OBTIDOS. 
PRECEDENTE DO STJ. MANUTENÇÃO DO DECISUM. Os 
honorários sucumbenciais são fixados de acordo com a regra 
definida no art. 85, § 2º do NCPC. Nesse diapasão, temos que 
a fixação dos honorários advocatícios levará em conta o grau 
de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza 
da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido 
para o seu serviço. Outrossim, os honorários serão arbitrados em 
patamar adstrito ao mínimo de 10% e no máximo de 20% sobre o 
valor da condenação. Em se tratando de execução, os honorários 
advocatícios devem ser arbitrados sobre o excesso de execução 
apurado, ou seja, entre o valor atribuído inicialmente à causa, e 
o valor apurado como efetivamente devido pelo executado, a teor 
do disposto no art. 85, § 2º do NCPC... Desprovimento do recurso. 
(TJ-RJ - APL: 04747683320148190001, Relator: Des(a). RENATA 
MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 08/05/2019, TERCEIRA 
CÂMARA CÍVEL).
Transitada em julgado, nada mais sendo requerido, arquivem-se.
Desde já, havendo valores ainda vinculados a estes autos, fica 
deferido o levantamento pela parte exequente. Expeça-se o 
necessário.
Sem custas.
Intimem-se.
Colorado do Oeste- , 22 de novembro de 2019.
Eli da Costa Junior
Juiz(a) de direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara Cível 
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado 
do Oeste 

Fone: (069) 3341-3021/3022 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br.
AUTOS: 7001633-72.2018.8.22.0012
CLASSE: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
EXEQUENTE: EMERSON SOARES, RUA RIO DE JANEIRO 4327 
CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: LUCAS SOARES OAB nº 
RO10286, MARCIO GREYCK GOMES OAB nº RO6607
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
SENTENÇA
Trata-se a presente de execução contra o ESTADO DE 
RONDÔNIA.
A(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor foi(ram) devidamente 
depositada(s). Posto isso, considerando o cumprimento integral 
da obrigação, DOU POR CUMPRIDA A SENTENÇA. Via de 
consequência, DECLARO extinta a execução, nos termos do art. 
924, inciso II do Código de Processo Civil.
Sem custas.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
A manifestação da parte implica renúncia ao prazo recursal, assim, 
publicado, cumpridas todas as diligências, arquive-se.
Colorado do Oeste- , 22 de novembro de 2019.
Eli da Costa Junior
Juiz(a) de direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara Cível 
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado 
do Oeste 
Fone: (069) 3341-3021/3022 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br.
AUTOS: 7002039-93.2018.8.22.0012
CLASSE: Ação Civil Pública Cível
AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA, 
RUA CAFÉ FILHO 111 - 76290-000 - ITAPIRAPUÃ - GOIÁS
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DE RONDÔNIA
RÉU: JOTAÉ VASCONCELOS CANTO, RUA CENTO E TRÊS-
TRÊS RESIDENCIAL BARÃO MELGAÇO III - 76993-000 - 
COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: JETRO VASCONCELOS CARAPIA CANTO 
OAB nº RO4956
DESPACHO
Intime-se a EMATER/RO para que se manifeste acerca da proposta 
de acordo feita pelo réu, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, intime-se o Ministério Público a se manifestar.
Serve a presente de mandado.
Colorado do Oeste- , 20 de novembro de 2019.
Eli da Costa Junior
Juiz(a) de direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara Cível 
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado 
do Oeste 
Fone: (069) 3341-3021/3022 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br.
AUTOS: 7001835-49.2018.8.22.0012
CLASSE: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
EXEQUENTE: JOSE CARLOS DA SILVA, AMAZONAS 4178, 
ESC BRASIL CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JOSE CARLOS DA SILVA OAB 
nº RO6773
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
SENTENÇA
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Trata-se a presente de execução contra o ESTADO DE 
RONDÔNIA.
A(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor foi(ram) devidamente 
depositada(s), tendo a parte exequente pugnado pela extinção do 
feito.
Posto isso, considerando o cumprimento integral da obrigação, 
DOU POR CUMPRIDA A SENTENÇA. Via de consequência, 
DECLARO extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II do 
Código de Processo Civil.
Sem custas.
A manifestação da parte implica renúncia ao prazo recursal, assim, 
publicado, cumpridas todas as diligências, arquive-se.
P.R.I.
Colorado do Oeste- , 22 de novembro de 2019.
Eli da Costa Junior
Juiz(a) de direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara Cível 
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado 
do Oeste 
Fone: (069) 3341-3021/3022 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br.
AUTOS: 7003003-57.2016.8.22.0012
CLASSE: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
EXEQUENTE: CHRISTIAN GURKEWICZ FERREIRA, RUA 
CORUMBIARA 4265 CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO 
OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ELAINE APARECIDA PERLES 
OAB nº RO2448
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA, NÃO ACEITA NÃO 
ACEITA - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Em respeito ao contraditório, intime-se o autor para que se 
manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, venham-me conclusos.
Colorado do Oeste- , 22 de novembro de 2019.
Eli da Costa Junior
Juiz(a) de direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara Cível 
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado 
do Oeste 
Fone: (069) 3341-3021/3022 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br.
AUTOS: 7001677-28.2017.8.22.0012
CLASSE: Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: SIDNEY SILVA SOARES, RUA ROBSON 
FERREIRA 2647 JOSÉ DE ANCHIETA - 76997-000 - CEREJEIRAS 
- RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: WAGNER APARECIDO BORGES 
OAB nº RO3089
EXECUTADO: MOACIR RODRIGUES LOPES, BR 435 0, KM 
20 ZONA RURAL - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA
DESPACHO
Defiro o pedido formulado pelo exequente.
Expeça-se mandado para a penhora do imóvel denominado 
Lote 12-B, da Gleba 32, do PIC/PAR, localizado no Município de 
Colorado do Oeste - RO.
Efetuada a penhora, intime-se o executado para que, caso queira, 
apresente impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso recaia 
a penhora sobre bens imóveis, o cônjuge também deverá ser 
intimado, se houver.

Após, considerando que, de acordo com o novo Código de 
Processo Civil, a adjudicação recebe status de forma preferencial 
de pagamento ao credor (artigos 825 e 881 do CPC), intime-se o 
exequente a informar se possui interesse ou não na adjudicação do 
bem penhorado, ou sua venda extrajudicial, nos termos dos artigos 
876 e 880 do Código de Processo Civil.
Requerida a adjudicação ou venda judicial, intime-se o executado, 
via Diário da Justiça, caso tenha advogado constituído nos autos, 
por carta com aviso de recebimento, quando representado pela 
Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos 
autos, ou por meio eletrônico, quando, sendo o caso do § 1o do art. 
246 do CPC, não tiver procurador constituído nos autos, para que 
se manifeste em 05 (cinco) dias.
Intimem-se, ainda, os legitimados indicados nos incisos II, III, 
IV, VI e VII do art. 889 do Código de Processo Civil, bem como 
o(s) credor (es) concorrente (s) que haja(m) penhorado o mesmo 
bem, o cônjuge ou companheiro (a), o(s) descendente (s) e o(s) 
ascendente(s) do executado, desde que haja informação da 
existência destes nos autos.
Após, venham os 
AUTOS conclusos.
Cumpra-se.
Serve o presente como mandado.
Colorado do Oeste-, 22 de novembro de 2019.
Eli da Costa Junior
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara Cível 
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado 
do Oeste 
Fone: (069) 3341-3021/3022 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br.
AUTOS: 0002567-28.2013.8.22.0012
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: VIRIATO FALEIROS BARBOSA, AV. TAPAJÓS 4238, 
NÃO INFORMADO CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO 
OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA 
GOMES CARDOSO OAB nº RO8355, VIRIATO FALEIROS 
BARBOSA OAB nº RO147
RÉU: GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA, AV. DOS 
IMIGRANTES 3503, NI COSTA E SILVA - 76803-611 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO
Diante da inércia da parte autora, arquivem-se os autos.
Colorado do Oeste- , 22 de novembro de 2019.
Eli da Costa Junior
Juiz(a) de direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara Cível 
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado 
do Oeste 
Fone: (069) 3341-3021/3022 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br.
AUTOS: 7002603-09.2017.8.22.0012
CLASSE: Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: INEZ FERREIRA LOPES, AV SOLIMÕES 4831 
CRUZEIRO - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: CARLA FALCAO SANTORO 
OAB nº MG616, MICHELE MACHADO SANT ANA LOPES OAB 
nº RO6304
EXECUTADOS: RODOVIARIO LINO LTDA - ME, AVENIDA 
ABIURANA 109, LT 44 DISTRITO INDUSTRIAL I - 69075-010 - 
MANAUS - AMAZONAS, SERRA NEGRA TURISMO LTDA - ME, 
AV PAULO DE ASSIS RIBEIRO 4587 CENTRO - 76993-000 - 
COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA
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ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: ALFREDO PEREIRA DA 
COSTA OAB nº MT12117, FERNANDO CESAR VOLPINI OAB nº 
RO610, GREICIS ANDRE BIAZUSSI OAB nº RO1542, GRASIELA 
ALBINA CASTAMAN OAB nº RO4939, ANGELO LONGO 
FERRARO OAB nº SP261268
DESPACHO
Intime-se o exequente a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, venham-me conclusos.
Colorado do Oeste- , 22 de novembro de 2019.
Eli da Costa Junior
Juiz(a) de direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara Cível 
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado 
do Oeste 
Fone: (069) 3341-3021/3022 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br.
AUTOS: 7000484-07.2019.8.22.0012
CLASSE: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
AUTOR: INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA BENFLEX 
LTDA, AVENIDA PRESIDENTE WILSON, - ATÉ 999/1000 MOOCA 
- 03107-000 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADO DO AUTOR: MARIA MADALENA ANTUNES OAB nº 
SP119757
RÉU: FEMCOL - FERRO VELHO E MECANICA COLORADO 
LTDA - ME, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO
Trata-se de uma ação de falência no qual a parte exequente, 
ao final, fez pedido para desconsideração da personalidade e 
continuidade de atos executórios.
Pois bem, tenho que impossível a conversão da ação, o que 
desvirtua completamente seu objetivo inicial (falência), bem como 
traria grande tumulto ao feito. Portanto, indefiro o pedido, devendo 
a autora propor nova ação de execução, caso assim decida.
Intime-se a parte exequente para se manifestar, devendo 
impulsionar o presente feito, em 5 dias. 
Colorado do Oeste- , 22 de novembro de 2019.
Eli da Costa Junior
Juiz(a) de direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Colorado do Oeste - 1ª Vara Cível 
Rua Humaitá, nº 3879, Bairro Centro, CEP 76993-000, Colorado 
do Oeste 
Fone: (069) 3341-3021/3022 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br.
AUTOS: 7000507-50.2019.8.22.0012
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: VAGNER PEREIRA MARINHO, AVENIDA RIO MADEIRA 
3338, CASA MINAS GERAIS - 76993-000 - COLORADO DO 
OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MARCIO GREYCK GOMES OAB nº 
RO6607
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, SEM 
ENDEREÇO
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA
SENTENÇA
I. RELATÓRIO
VAGNER PEREIRA MARINHO propôs Ação de Benefício 
Previdenciário contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL, na qual aduz, em síntese, que possui patologias que 
comprometem sua condição de vida. Disse reside sozinho e não 
possui condições de prover a própria subsistência.

Pugnou pela concessão de benefício assistencial em seu favor, 
além dos demais pedidos de praxe. Juntou documentos.
Recebida a inicial, foi deferida a gratuidade de justiça e indeferido o 
pedido de gratuidade de justiça. Na oportunidade, foram nomeados 
os peritos e designadas as perícias médica e social, em atenção 
à recomendação realizada pelo CNJ, através do Ato Normativo n. 
0001607-53.2015.2.00.0000.
O laudo médico aportou aos 
AUTOS em id n. 28282176.
A parte ré apresentou contestação.
O laudo social aportou aos 
AUTOS em id n. 32309562.
É O RELATÓRIO. DECIDO. 
II. FUNDAMENTAÇÃO.
O feito comporta julgamento, pois desnecessária a realização de 
prova testemunhal, ao teor do disposto no art. 355, I do Código de 
Processo Civil. 
Inicialmente, verifico que a parte autora formulou pedidos 
alternativos de concessão dos benefícios de auxílio-doença e 
de prestação continuada. Enquanto um se refere a benefício 
previdenciário, o qual depende de contribuição do beneficiário 
à seguridade social, o outro se trata de benefício de natureza 
assistencial, prestado a quem necessitar, independentemente de 
contribuição à seguridade social.
Dito isso, deixo de analisar o pedido de auxílio doença, tendo em 
vista que a parte autora contava com dezessete anos de idade na 
data da propositura da demanda, o que presume a ausência de 
exercício de labor por tempo suficiente ao exigido para a concessão 
do benefício previdenciário. Soma-se a isso, a ausência de prova 
em sentido contrário.
Assim, trata-se de ação objetivando a concessão de benefício de 
prestação continuada, também denominado BPC-LOAS, regulado 
pelo art. 20 da Lei n. 8.742, abaixo descrito: 
Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um 
salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 
65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir 
meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por 
sua família. 
§ 1o Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo 
requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de 
um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos 
e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob 
o mesmo teto.
§ 2o Para efeito de concessão deste benefício, considera-se pessoa 
com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo 
de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em 
interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação 
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as 
demais pessoas.
§ 3o Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com 
deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja 
inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. [...]
§ 6º A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da 
deficiência e do grau de impedimento de que trata o § 2o, composta 
por avaliação médica e avaliação social realizadas por médicos 
peritos e por assistentes sociais do Instituto Nacional de Seguro 
Social - INSS. [...]
§ 10. Considera-se impedimento de longo prazo, para os fins do § 
2° deste artigo, aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 
2 (dois) anos.
Como se vê, para a concessão do benefício a pessoa deve estar 
acometida de deficiência que lhe cause impedimento pelo prazo 
mínimo de 02 (dois) anos, bem como incapaz de prover sua 
subsistência, possuindo a renda per capita inferior a 1/4 do salário 
mínimo vigente. 
Para verificar a possibilidade de concessão do benefício, passo à 
análise das provas coletadas nos autos. 
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Em id n.28282176 foi juntado laudo pericial médico assinalado 
por Vagner Hoffmann, CRM n. 3460, no qual consta que a autora 
apresenta “patologia neurológica com retardo mental (...) crônica e 
incapacitante”. Concluiu que está incapacitado de exercer qualquer 
labor de forma permanente.
O laudo de perícia social (id n. 32309562) informou que o autor 
reside sozinho, em casa alugada, edificada em madeira, com 
estrutura e conversação precárias, com instalação de energia 
elétrica e abastecimento de água. Consta, ainda, que as despesas 
do autor são custeadas pelo irmão, por caridade, já que o autor não 
consegue mais prover o próprio sustento.
O BPC-LOAS é benefício de caráter personalíssimo, que não tem 
natureza previdenciária, e, por isso, não gera direito à pensão por 
morte (art. 23 do Dec. n. 6.214/2007) e também não dá direito a 
abono anual (art. 22 do Dec. n. 6.214/2007). 
O §2º do art. 20 prescreve que pessoa portadora de deficiência é 
aquela incapacitada para a vida independente e para o trabalho. A 
jurisprudência tem relativizado este entendimento, pois considera 
tal requisito devidamente comprovado quando houver incapacidade 
para o trabalho. O STJ já afirmou que: “o laudo pericial que atesta 
a incapacidade para a vida laboral e a capacidade para a vida 
independente, [...] não pode obstar a percepção do benefício” (STJ, 
REsp n. 200101200886, 5° Turma, CJ de 01.07.2002). 
No mesmo sentido a Súmula n. 29 da Turma Nacional de 
Uniformização dos Juizados Especiais Federais, que indica “para 
os efeitos do art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742, de 1993, incapacidade 
para a vida independente não é só aquela que impede as atividades 
mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover 
ao próprio sustento”.
Para caracterização da deficiência, apta a concessão do Benefício 
de Prestação Continuada (BPC), de acordo com as leis n. 12.435/11 
e 12.470/11, é deficiente aquele que possui impedimentos de longo 
prazo de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em 
interação com diversas barreiras, podem obstruir a sua participação 
plena ou efetiva na sociedade em igualdades de condições com 
as demais pessoas e caracteriza os impedimentos de longo prazo 
como aqueles que incapacitam a pessoa com deficiência para a 
vida independente e para o trabalho pelo prazo mínimo de 2 (dois) 
anos. 
A Turma Nacional de Uniformização possui Súmula, de n. 48, na 
qual informa que “A incapacidade não precisa ser permanente 
para fins de concessão do benefício assistencial de prestação 
continuada”, uma vez que constatada a incapacidade médica, 
ainda que apenas parcial, cabe a concessão do benefício se as 
condições pessoais forem desfavoráveis à inserção ou reinserção 
no mercado do trabalho.
Logo, de acordo com o laudo pericial que atesta que o autor não 
está apto ao trabalho devido à patologia que lhe acomete, resta 
comprovada a impossibilidade de manutenção própria e dificuldade 
de reinserção no mercado de trabalho, que, aliado à permanência 
da incapacidade, caracteriza o requisito legal necessário à 
concessão do benefício assistencial. 
Quanto ao requisito da miserabilidade, o §3° do art. 20 teve sua 
constitucionalidade suscitada por meio da ADI n. 1.232-1, em razão 
de violação ao art. 7°, IV da Constituição Federal, ao estabelecer 
discrímen inconstitucional ao conceito de bem estar social. Há 
quem defenda (Marisa Ferreira dos Santos e outros) que afirmar 
tal parâmetro nada mais é do que causar retrocesso social, em 
observância à finalidade da proteção social. 
A ADI foi julgada improcedente pelo STF. O STJ, por sua vez, 
afirma que embora o julgamento da ADI tenha efeitos vinculantes, 
não há impedimento para a verificação do estado de necessidade 
por meios diversos além da renda per capita familiar, “suplantando 
tal limite, outros meios de prova poderiam ser utilizados para 
a demonstração da condição de miserabilidade, expressa na 
situação de absoluta carência de recursos para a subsistência”. 
(Marisa Ferreira dos Santos, Direito Previdenciário Esquematizado, 
pág. 105). Neste sentido: 

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO 
CONTINUADA. ART. 203, V, DA CF/88. LEI 8.742/93, ART. 20, § 
3º. PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E MENTAL. 
ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 10.741/03 (ESTATUTO 
DO IDOSO). INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. 
EXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. MISERABILIDADE AFERIDA 
POR OUTROS CRITÉRIOS QUE NÃO A LIMITAÇÃO DA RENDA 
PER CAPITA FAMILIAR. REEXAME DE PROVAS. ENUNCIADO 
SUMULAR 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. 
Tratando-se de pessoa deficiente e havendo regra legal específica, 
é dizer, a Lei 8.742/93, inexistindo, portanto, vácuo normativo, 
não se justifica o pleito de aplicação, por analogia, do art. 34 do 
Estatuto do Idoso ao caso concreto. 3. “A limitação do valor da 
renda per capita familiar não deve ser considerada a única forma 
de se comprovar que a pessoa não possui outros meios para prover 
a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, pois é 
apenas um elemento objetivo para se aferir a necessidade, ou seja, 
presume-se absolutamente a miserabilidade quando comprovada a 
renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo” (REsp 1.112.557/
MG, Terceira Seção, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 
DJe 20/11/09). 4. Baseando-se o Tribunal de origem em outros 
elementos indicativos da situação socioeconômica da requerente 
para indeferir o benefício, afora a limitação da renda per capita, sua 
reversão, em sede especial, demandaria reapreciação do contexto 
fático-probatório, vedado pelo verbete sumular 7/STJ. Precedentes. 
5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 197.737/PR, Rel. 
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado 
em 18/12/2012, DJe 04/02/2013 – grifei).
Nota-se, portanto, que a autor reside sozinho e é sustentado pelo 
irmão, já que não possui condições de exercer nenhum labor.
Neste sentido, a Turma Nacional de Unificação já sedimentou 
que “a renda familiar per capita de até 1/4 do salário mínimo gera 
presunção absoluta de miserabilidade, mas não é um critério 
absoluto. Trata-se de um limite mínimo, motivo pelo qual a renda 
superior a este patamar não afasta o direito ao benefício se a 
miserabilidade restar comprovada por outros meios” (PEDILEF n.º 
2007.70.50.014189-4/PR, DJ 13.5.2010). Neste mesmo sentido, o 
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROVA. 
REVALORAÇÃO. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO 
CONTINUADA. LOAS. ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO 
CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA 
RECEBIDO POR CÔNJUGE. AFERIÇÃO DA CONDIÇÃO 
ECONÔMICA POR OUTROS MEIOS LEGÍTIMOS. VIABILIDADE. 
PRECEDENTES. 1. [..] 2. Este Superior Tribunal pacificou 
entendimento no sentido de que o critério de aferição da renda 
mensal previsto no § 3.º do art. 20 da Lei n.º 8.742/93 deverá ser 
observado como um mínimo, não excluindo a possibilidade de que o 
julgador, ao analisar o caso concreto, lance mão de outros elementos 
probatórios que afirmem a condição de miserabilidade da parte e 
de sua família. (AGRESP 200900733763, OG FERNANDES, STJ - 
SEXTA TURMA, DJE DATA:16/11/2010.)
O próprio Tribunal Regional da 1° Região já concedeu o benefício 
em patamares superiores a 1/4 de salário mínimo, ante prova da 
miserabilidade, conforme se verifica: 
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DE 
AMPARO SOCIAL À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. 
LEI Nº 8.742. INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 
DO REQUISITO. BENEFÍCIO INDEVIDO. 1. O benefício de 
prestação continuada é devido à pessoa com deficiência e ao idoso 
com 65 anos ou mais, que comprovem não possuir meios de prover 
a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. 2. A 
família com renda mensal per capita inferior a ¼ do salário-mínimo 
não é capaz de prover de forma digna a manutenção do membro 
idoso ou portador de deficiência física (§ 3º, art. 20, Lei 8.742/93). 
Contudo, o legislador não excluiu outras formas de verificação da 
condição de miserabilidade. Precedentes do STJ, da TNU e desta 
Corte. 3. O laudo médico pericial (fls. 95/99) concluiu que o autor 
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é portador de epilepsia, todavia, tal patologia não o incapacita 
para as atividades habituais. Assim relatou “...Não há seqüelas 
neurológicas. Criança ativa, sem déficit motor ou neurológico, 
orientado”. 4. A ausência de comprovação do atendimento a um 
dos requisitos exigidos pela Lei 8.742/93 enseja o indeferimento do 
benefício de amparo social. 5. Apelação a que se nega provimento.
(TRF-1 - AC: 13930620074013603 MT 0001393-06.2007.4.01.3603, 
Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS 
BETTI, Data de Julgamento: 27/11/2013, SEGUNDA TURMA, Data 
de Publicação: e-DJF1 p.431 de 09/12/2013). 
Portanto, suficientemente comprovados os requisitos da deficiência, 
bem como da miserabilidade do autor, merece acolhimento integral 
o pedido formulado. 
III. DISPOSITIVO
Isso posto, e por tudo que dos 
AUTOS consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por 
VAGNER PEREIRA MARINHO contra o INSTITUTO NACIONAL 
DO SEGURO SOCIAL, e o faço para condenar réu ao pagamento 
de benefício de prestação continuada previsto no art. 203, V da 
Constituição Federal e art. 20 da Lei 8.742/93, no valor de 01 (um) 
salário mínimo mensal, inclusive com abono natalino, com efeito 
retroativo à data do requerimento administrativo. O benefício deverá 
ser concedido pelo prazo de 02 (dois) anos, ficando condicionada a 
cessação à realização de perícia médica.
Concedo ao autor a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, frente à prova 
que conduz à verossimilhança do alegado pela parte autora, de 
acordo com os documentos dos autos, em atenção à perícia 
judicial realizada. O risco de dano irreparável também encontra-se 
comprovado nos autos, ante a natureza alimentar do benefício, bem 
como a manutenção da dignidade da pessoa humana (art. 1°, III da 
Constituição Federal). Determino, portanto, a imediata implantação 
do benefício assistencial, sob pena de multa diária.
Os valores deverão ter atualização monetária de acordo com os 
índices oficiais e os expurgos inflacionários, e os juros de mora 
de acordo com o Dec. 2.322/1987 (anterior a 2001), MP n. 2.180-
35/2001 (de 2001 a 2009) e Lei n. 11.960/2009, sendo que, de 
acordo com o acórdão prolatado pelo STF na ADI n. 4425/2015, 
remanesce a incidência da TR até 25/03/2015, devendo 
posteriormente ser aplicado o índice do IPCA-E, tudo de acordo 
com o Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Condeno o réu no pagamento de honorários advocatícios que 
arbitro em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula 
111 do STJ).
O réu não está sujeito ao pagamento de custas.
Encerro esta fase processual com resolução do mérito, nos termos 
do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.
Sem reexame necessário, em razão do valor da condenação (§3º, 
art. 496, CPC). 
P.R.I.C.
Colorado do Oeste- , 22 de novembro de 2019.
Eli da Costa Junior
Juiz(a) de direito

COMARCA DE ESPIGÃO D´OESTE

1º CARTÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, 
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Telefone: (69) 3481-2279 ou 3481-2921 - Ramal 204
E-mail: eoe1vara@tjro.jus.br
Processo nº : 7000144-12.2018.8.22.0008

Requerente: Meridian Mineração Jaburi S.A
Advogado do(a) AUTOR: RODRIGO MARI SALVI - RO4428
Requerido(a): NELIA BASTOS LACERDA e outros (2)
Intimação 
Intimo a parte autora a dar prosseguimento ao feito, tendo em vista 
o mandado devolvido negativo.
Espigão do Oeste (RO), 21 de novembro de 2019.
BRUNO RAFAEL JOCK

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, 
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Telefone: (69) 3481-2279 ou 3481-2921 - Ramal 204
E-mail: eoe1vara@tjro.jus.br
Processo nº : 7000727-60.2019.8.22.0008
Requerente: EDILSON APARECIDO GOMES
Advogados do(a) EXEQUENTE: DIOGO ROGERIO DA ROCHA 
MOLETTA - RO3403, EMILLY THAIS CLEMENTE - RO9732
Requerido(a): INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
Intimação 
INTIMO as partes para tomarem ciência do teor do(s) RPV’s 
cadastrados. Devendo seu acompanhamento se dar através do 
Sistema E-PrecWeb.
Espigão do Oeste-RO (RO), 21 de novembro de 2019.
DALVA POLI TESCH

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, 
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Telefone: (69) 3481-2279 ou 3481-2921 - Ramal 204
E-mail: eoe1vara@tjro.jus.br
Processo nº : 7003695-97.2018.8.22.0008
Requerente: COMERCIAL DE PETROLEO LARANJENSE LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: ERICK CORTES ALMEIDA - 
RO7866, MARCIO DETTMANN - RO7698
Requerido(a): HELIO REZENDE DE SOUZA
Intimação 
Intimo a parte autora a dar prosseguimento ao feito, tendo em vista 
o mandado devolvido parcial.
Espigão do Oeste (RO), 21 de novembro de 2019.
BRUNO RAFAEL JOCK

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, 
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Telefone: (69) 3481-2279 ou 3481-2921 - Ramal 204
E-mail: eoe1vara@tjro.jus.br
Processo nº : 7003617-06.2018.8.22.0008
Requerente: AILTON ALVES SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: ALESSA KLINGELFUS DE 
CARVALHO - RO6488
Requerido(a): BANCO DO BRASIL S/A
Advogado do(a) REQUERIDO: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 
MG44698-A
Intimação 
Intimo as partes autora e requerida a darem prosseguimento ao 
feito, tendo em vista o retorno dos autos do 2º grau.
Espigão do Oeste (RO), 21 de novembro de 2019.
WESLE ODISIO DOS SANTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, 
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
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Telefone: (69) 3481-2279 ou 3481-2921 - Ramal 204
E-mail: eoe1vara@tjro.jus.br
Processo nº : 7000892-78.2017.8.22.0008
Requerente: DANELSON POSSIMOSER
Advogados do(a) EXEQUENTE: CLEODIMAR BALBINOT - 
RO3663, KELLY CRISTINE BENEVIDES DE BARROS - RO3843
Requerido(a): ELCIR LUIZ COUSSEAU
Advogado do(a) EXECUTADO: MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA 
DE CARVALHO - RO338-B
INTIMAÇÃO
Ficam as partes, por via de seus advogados, intimados da expedição 
da Carta Precatória para a Comarca de Vilhena/RO.
Espigão do Oeste (RO), 21 de novembro de 2019.
ARCEU MOREIRA ROCHA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, 
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Telefone: (69) 3481-2279 ou 3481-2921 - Ramal 204
E-mail: eoe1vara@tjro.jus.br
Processo nº : 7002365-31.2019.8.22.0008
Requerente: K. L. D. O. R.
Advogados do(a) EXEQUENTE: INES DA CONSOLACAO COGO 
- RO3412, ANA RITA COGO - RO660
Requerido(a): REGINALDO ANTONIO RIBEIRO
Intimação 
Intimo a parte autora a dar prosseguimento ao feito, cumprindo o 
item 3 da decisão judicial:
3) Intime-se a parte credora para apresentar planilha atualizada, 
inclusa a multa, no prazo de cinco (05) dias, pena de ser executado 
o valor da condenação.
Espigão do Oeste (RO), 21 de novembro de 2019.
BRUNO RAFAEL JOCK

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, 
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Telefone: (69) 3481-2279 ou 3481-2921 - Ramal 204
E-mail: eoe1vara@tjro.jus.br
Processo nº : 7003226-51.2018.8.22.0008
Requerente: COMERCIAL DE PETROLEO LARANJENSE LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: ERICK CORTES ALMEIDA - 
RO7866, MARCIO DETTMANN - RO7698
Requerido(a): WAGNER NASCIMENTO
Intimação 
Intimo a parte autora a dar prosseguimento ao feito, tendo em vista 
o mandado devolvido negativo.
Espigão do Oeste (RO), 21 de novembro de 2019.
BRUNO RAFAEL JOCK

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, 
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Telefone: (69) 3481-2279 ou 3481-2921 - Ramal 204
E-mail: eoe1vara@tjro.jus.br
Processo nº : 7002954-57.2018.8.22.0008
Requerente: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 
DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Advogados do(a) EXEQUENTE: EDER TIMOTIO PEREIRA 
BASTOS - RO2930, NOEL NUNES DE ANDRADE - RO1586, 
GEISIELI DA SILVA ALVES - RO9343
Requerido(a): EDINEIA RODRIGUES DE SOUZA COELHO e 
outros

Advogados do(a) EXECUTADO: GRAZIANE MAKSUELEN 
MUSQUIM - RO7771, SILVIO PINTO CALDEIRA JUNIOR - 
RO3933
Intimação 
Intimo a parte autora a dar prosseguimento no feito, tendo em vista 
o cumprimento do despacho judicial.
Espigão do Oeste-RO (RO), 21 de novembro de 2019.
BRUNO RAFAEL JOCK

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, 
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Telefone: (69) 3481-2279 ou 3481-2921 - Ramal 204
E-mail: eoe1vara@tjro.jus.br
Processo nº : 7001743-20.2017.8.22.0008
Requerente: MARIA DA CONCEICAO CORDEIRO DO 
NASCIMENTO
Advogados do(a) EXEQUENTE: DIOGO ROGERIO DA ROCHA 
MOLETTA - RO3403, CLAUDIA BINOW - RO7396
Requerido(a): INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
Intimação 
Intimo as partes para tomarem ciência do teor do(s) RPV’s / 
Precatório(s) expedido(s). Devendo seu acompanhamento se dar 
através do Sistema E-PrecWeb.
Espigão do Oeste-RO (RO), 22 de novembro de 2019.
BRUNO RAFAEL JOCK

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, 
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Telefone: (69) 3481-2279 ou 3481-2921 - Ramal 204
E-mail: eoe1vara@tjro.jus.br ou eoe1vara@gmail.com
Processo nº : 7001764-25.2019.8.22.0008
Requerente: LOURDES SILVA BARBOSA
Advogado do(a) EXEQUENTE: RONILSON WESLEY PELEGRINE 
BARBOSA - RO4688
Requerido(a): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL
Certidão
A parte autora foi devidamente intimada e não se manifestou nos 
autos.
Certifico ainda que verifiquei que o valor das duas RPV’s não foi 
sacado.
Assim, intimo a parte autora a dar prosseguimento no feito, tendo 
em vista a sua não manifestação anterior e o fato de não ter sacado 
o valor referentes às RPV’s.
Espigão do Oeste (RO), 22 de novembro de 2019.
BRUNO RAFAEL JOCK

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, 
ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste Processo n.: 
7003627-16.2019.8.22.0008
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto:Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 
Material, Fornecimento de Energia Elétrica
REQUERENTE: REGINALDO BATISTA PEREIRA, ESTRADA 
FIGUEIRA, S/N, LOTE 101, GLEBA 08 ZONA RURAL - 76975-820 
- NOVA ESPERANÇA (ESPIGÃO DO OESTE) - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: YAN LIESNER SANTOS OAB 
nº RO9918
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON , 25 DE AGOSTO 4621 CENTRO - 76940-000 - ROLIM 
DE MOURA - RONDÔNIA
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ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA
Valor da causa:R$ 8.463,92
DESPACHO
Em atenção aos princípios basilares do procedimento do Juizado 
Especial, como o da simplicidade, informalidade, economia 
processual e celeridade(art.2º da L.9.099/95), abstenho em 
designar audiência de conciliação, porque em todas as ações 
desta natureza em trâmite nesta vara contra a CERON a audiência 
restou frustrada.
Considerando, ainda, que a matéria tratada nos autos é 
preponderantemente de direito, CITE-SE a parte requerida 
para responder a presente, apresentar sua defesa e todos os 
documentos de prova, no prazo de 10 (dez) dias.
Havendo interesse da parte requerida em apresentar proposta 
de conciliação e/ou produzir prova testemunhal, deverá constar 
expressamente na contestação os termos e o rol, caso em que os 
autos deverão vir conclusos para apreciação. Caso contrário, a parte 
autora deverá ser intimada para impugnar em 05 dias, caso deseje, 
e após o transcurso, conclusos os autos para SANEAMENTO OU 
SENTENÇA. Transcorrido o prazo, tornem conclusos.
Expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/AR/CARTA 
PRECATÓRIA/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/, conforme o caso, 
observando os endereços acima declinados. Autorizo o uso das 
prerrogativas do art. 212 do CPC e respectivos parágrafos.
Espigão do Oeste/RO, 22 de novembro de 2019.
Leonel Pereira da Rocha
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, 
ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste Processo n.: 
7003613-32.2019.8.22.0008
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto:Tratamento da Própria Saúde
REQUERENTE: DORALICE EVANGELISTA DA SILVA, RUA 
GOIÁS 1810 VISTA ALEGRE, - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA
REQUERIDOS: MUNICIPIO DE ESPIGAO D’OESTE, AV. RIO 
GRANDE DO SUL 2800 CENTRO - 76974-000 - ESPIGÃO 
D’OESTE - RONDÔNIA, ESTADO DE RONDÔNIA, RUA DOM 
PEDRO II 608, - DE 608 A 826 - LADO PAR CENTRO - 76801-066 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: PROCURADORIA GERAL 
DO MUNICÍPIO DE ESPIGÃO DO OESTE, PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
Valor da causa:R$ 596,56
DESPACHO
Destarte, preenchidos os requisitos legais dos arts. 319 e seguintes 
do CPC, RECEBO a petição inicial sub examine, determinando de 
imediato a citação da parte requerida, para, querendo, contestar a 
ação no prazo legal, nos termos do artigo 183 do Novo Código de 
Processo Civil..
No que concerne à liminar vindicada, conforme orienta a 
Recomendação CNJ 31/2010, alínea b.3 do inciso I c/c a 
analogia do art. 2º da Lei 8.437/92, DETERMINO a requisição de 
informações preliminares do requerido a serem fornecidas no prazo 
de 48 hs. Inclusive, no prazo de resposta, poderá a parte requerida 
providenciar o fornecimento dos medicamentos.
Havendo interesse da parte requerida em produzir provas, deverá 
constar expressamente na contestação os termos e o rol, caso 
em que os autos deverão vir conclusos para apreciação. Caso 
contrário, a parte autora deverá ser intimada para impugnar em 10 
dias, caso deseje, e após o transcurso, conclusos os autos para 
SANEAMENTO ou SENTENÇA. Transcorrido o prazo, tornem 
conclusos

Após o decurso do prazo, certifique e faça conclusos os autos 
imediatamente. 
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA PRECATÓRIA 
DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO/CARTA A.R. / OFÍCIO/NOTIFICAÇÃO 
E DEMAIS ATOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS.
Espigão do Oeste/RO, 22 de novembro de 2019.
Leonel Pereira da Rocha
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, 
ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste Processo n.: 
7001965-17.2019.8.22.0008
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto:Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, 
Concessão, Restabelecimento
AUTOR: DAVI SALDANHA DO NASCIMENTO, RUA ITAPORANGA 
2245 CAIXA D’ÁGUA - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: DIOGO ROGERIO DA ROCHA 
MOLETTA OAB nº RO3403
RÉU: I. -. I. N. D. S. S., RUA PRESIDENTE VARGAS 100 CENTRO 
- 76900-038 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA
Valor da causa:R$ 13.972,00
DECISÃO
Vistos, etc...
Trata-se de ação ordinária em que o autor pretende compelir o 
Instituto Nacional do Seguro Social a converter o auxílio-doença em 
aposentadoria por invalidez na qualidade de contribuinte individual, 
alegando, em síntese, que encontra-se total e definitivamente 
incapacitado para o exercício de qualquer atividade laborativa. 
Deferido antecipação de prova pericial ID 28971937.
Laudo Pericial ID 30060312.
Manifestação quanto ao laudo ID 30079830.
Devidamente citado o requerido, não apresentou contestação, 
apresentando apenas proposta de acordo ID 31727730 p. 3.
Manifestação da parte autora, recusando a proposta de acordo, e 
pugnando pelo julgamento antecipado do feito ID 31865932.
Sem mais nada de relevante a relatar, passo a decidir.
O feito comporta julgamento antecipado, tendo em vista a 
desnecessidade de outras provas além das contidas nos autos, 
nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
Pretende a autora o restabelecimento do auxílio-doença e 
sucessivamente aposentadoria por invalidez, na qualidade de 
trabalhador urbano, na qual alega estar incapaz para desempenhar 
suas atividades laborais habituais. 
São requisitos para a concessão dos benefícios de aposentadoria 
por invalidez e de auxílio-doença a qualidade de segurado da 
Previdência Social, com o preenchimento do período de carência 
de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas 
no art. 26, II, da Lei 8.213/91, e a comprovação de incapacidade 
total para o exercício de atividade que garanta a subsistência 
(art. 42, §§ 1º e 2º, da Lei 8.213/91), devendo essa incapacitação 
ser total e definitiva, para a aposentadoria por invalidez, e total e 
temporária, no caso do auxílio-doença.
Da qualidade de segurado
Quanto à qualidade de segurado, verifico que a autora recebeu o 
benefício até 31/03/2019, consoante cópia do CNIS, ID 28475642, 
motivo pelo qual entendo que a autora quando propôs ação 
mantinha qualidade de segurada da Previdência Social.
Inexistindo controvérsia quanto à qualidade de segurada da parte 
autora, passa-se à análise da incapacidade laborativa.
Segundo entendimento dominante na jurisprudência pátria, nas 
ações em que se objetiva a concessão de aposentadoria por 
invalidez ou auxílio-doença, ou mesmo nos casos de restauração 
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desses benefícios, o julgador firma seu convencimento com 
base na prova pericial, não deixando de se ater, entretanto, aos 
demais elementos de prova, sendo certo que embora possível, 
teoricamente, o exercício de outra atividade pelo segurado, ainda 
assim a inativação por invalidez deve ser outorgada se, na prática, 
for difícil a respectiva reabilitação, seja pela natureza da doença 
ou das atividades normalmente desenvolvidas, seja pela idade 
avançada.
Durante a instrução processual, foi realizada perícia médica ID 
30060312, são extraídas as seguintes informações:
1 - O periciando é ou foi portador de doença ou lesão física ou 
mental? – Resposta – Sim, Sequela De Fratura Articular Em Punho 
Esquerda (MÃO Não Dominante) Cid: T92.
3 – A doença ou lesão de que o periciando é portador o torna 
incapaz para o trabalho ou para sua atividade habitual? - Resposta 
– Sim, trabalhador braçal em serraria; 
(…)
5 – Caso o periciando esteja incapacitado, a incapacidade é: 
Resposta – PARCIAL PERMANENTE.
(...)
9 – Há possibilidade de reabilitação profissional? Se positivo, a 
reabilitação seria possível para a atividade habitual do periciando 
ou para outra atividade? Resposta – apto a qualquer trabalho que 
não exija esforços braçais com punho/mão à esquerda. Cabe 
avaliação do grau de instrução. Refere 4ª série do 1º grau. 
16 – Outros esclarecimentos: Quadro definitivo de perda da 
capacidade total ao trabalho braçal em mão/punho esquerdo 
(perda da força total, com dor aos esforços braçais) em definitivo. 
Complementação do laudo ID incapacidade parcial e permanente.” 
Portanto, correto, pois, será a concessão do auxílio-doença, visto 
que poderá ser reabilitado para outra profissão função compatível 
com a aludida na restrição. 
Nestes termos, colaciono o julgado: 
PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO BENEFÍCIO POR 
INCAPACIDADE (AUXÍLIO-DOENÇA RURAL). REQUISITOS 
PREENCHIDOS: QUALIDADE DE SEGURADO, CARÊNCIA 
E LAUDO FAVORÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. 
HONORÁRIOS. CUSTAS. 1. Os requisitos indispensáveis para 
a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou 
aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) 
a carência de 12 (doze) contribuições mensais; c) a incapacidade 
parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente 
(aposentadoria por invalidez) para atividade laboral. 2. Como início 
de prova da atividade campesina, a parte autora juntou cópia de 
alistamento militar - fl. 19, corroborada por prova testemunhal 
consistente. 3. Comprovação pericial da incapacidade parcial 
e permanente do autor para o trabalho (fls. 75): imperativa 
concessão de auxílio-doença. 4. DIB: devida concessão de auxílio-
doença desde a data do requerimento administrativo, observada 
a prescrição quinquenal. 5. Consectários legais: a) Atrasados: a 
correção monetária deve observar o novo regramento estabelecido 
pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no 
julgamento do RE 870.947/SE, no qual fixou o IPCA-E como índice 
de atualização monetária a ser aplicado a todas as condenações 
judiciais impostas à Fazenda Pública. Juros moratórios conforme 
Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na 
Justiça Federal; b) honorários 10% sobre o valor da condenação, 
correspondente às parcelas vencidas até o momento da prolação 
do acórdão; c) custas na forma da lei. 6. A implantação do benefício 
deve se dar em 30 dias (obrigação de fazer), por aplicação do art. 
497 do NCPC. 7. Apelação a que se dá provimento, em parte, para 
julgar procedente, em parte, o pedido, nos termos dos itens 4 a 
6.(AC 0036942-21.2017.4.01.9199 / MA, Rel. DESEMBARGADOR 
FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Rel.Conv. JUIZ 
FEDERAL CÉSAR CINTRA JATAHY FONSECA (CONV.), 
SEGUNDA TURMA, e-DJF1 de 10/11/2017)
Portanto, a autora faz jus a percepção do auxílio-doença, o qual 
deve ser mantido até poder retornar a sua atividade habitual ou 
reabilitação profissional, devendo para tanto ter laudo específico, 
fato este que é totalmente previsível.

No tocante à concessão de aposentadoria por invalidez, por sua 
vez, e necessário que comprove incapacidade total e definitiva, 
bem como a insuscetibilidade de reabilitação para o exercício de 
atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 
permanecer nesta condição, o que não é o caso do laudo judicial.
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO 
PROCEDENTE EM PARTE os pedidos iniciais da ação proposta 
por DAVI SALDANHA DO NASCIMENTO em face do INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL para:
a) Julgar Improcedente o pedido de aposentadoria por invalidez, 
em razão de restar comprovado que a incapacidade é parcial e 
permanente;
b) Condenar o INSS a restabelecer o benefício de auxílio-doença.
É devido, ainda, o abono anual de que trata a Lei 8.213/1991, em 
seu art. 40.
c) Ressalto que o segurado no gozo do auxílio-doença poderá ser 
convocado a qualquer momento para avaliação das condições que 
ensejaram a concessão e sua manutenção, concedida judicial ou 
administrativamente, observado o disposto no art. 101. (art. 60, §10 
da Lei 8213 /91).
d) Outrossim, vislumbro presentes os requisitos exigidos pelo artigo 
300, caput do CPC para conceder a tutela de urgência.
A probabilidade do direito está mais do que demonstrada, uma vez 
que acolhido por sentença o pedido do autor. Em outras palavras, 
ao se julgar procedente o pleito, evidente se mostra a plausibilidade 
jurídica exigida pela lei. 
Quanto ao perigo de dano, não há dúvidas de que a demora na 
implantação do benefício colocaria em risco a vida do autor, na 
medida em que ele depende deste benefício para sua própria 
subsistência.
Destarte, ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA para DETERMINAR 
que o réu implante em 15 (quinze) dias o benefício acima deferido 
em favor do autor, sob pena de multa de R$100,00 (cem reais) por 
dia de descumprimento, nos termos do artigo 497, do CPC. 
Condeno, ainda, a Autarquia-ré no pagamento das parcelas 
vencidas da data em que cessou o benefício 10/08/2016 até a 
data da efetiva implantação do benefício, acrecidas de correção 
monetária e juros moratórios, conforme corrigidos conforme 
Correção monetária com base nos índices do Manual de Cálculos 
da Justiça Federal. Juros de 1% de acordo com o art. 3º do Dec. n. 
2.322/87, até a vigência da Lei n. 11.960,de 29/06/2009, que deu 
nova redação ao mencionado art. 1º-F da Lei n. 9.494, de 10/09/97, 
devendo ser aplicados, a partir de então, os índices oficiais de juros 
aplicados à caderneta de poupança, ou outro manual semelhante 
que venha a substituí-lo. As verbas eventualmente atingidas pela 
prescrição quinquenal deverão se excluídas destes cálculos.
Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% a.m. Até 
edição da Lei 11.960/2009,quando então serão devidos no 
percentual de 0,5% a.m conforme são aplicados nas cadernetas de 
poupança. Contam-se da citação, para as parcelas eventualmente 
vencidas anteriormente a ela, e do respectivo vencimento, para as 
que lhe são posteriores . 
Os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte autora 
ficam arbitrados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa, 
(art 85, §2º do CPC), devendo a correção de tal verba ser feita até 
a prolação da sentença, nos termos da súmula n. 111 do Egrégio 
STJ.
Sentença não sujeita ao reexame necessário, de acordo com o 
disposto no art. 496, § 3º, do Novo Código de Processo Civil.
No mais, em atenção ao Ofício Circular n. 017/2012/GB/PR, a fim de 
atender o contido na Recomendação Conjunta n. 04, de 17/05/12, 
do Conselho Nacional de Justiça, cito as seguintes informações 
para a implantação do benefício:
Nome da Segurada: DAVI SALDANHA, Nascido em 03/04/1980, 
CPF 012.540.642-81.
Benefício Concedido/Data de Início do Benefício: Auxílio doença a 
partir de 31/03/2019 data da cessação do beneficio;
Número do Benefício: 624.674.821-3; Agência de Espigão do 
Oeste.
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Para fins de implantação do benefício considerando a Resolução 
PRES/INSS nº 691/2019, DETERMINO À PROCURADORIA 
GERAL FEDERAL NO ESTADO DE RONDÔNIA, promova à 
implantação do benefício concedido ao autor, nos precisos moldes 
estabelecidos na decisão. A intimação será via sistema. 
Em caso de recurso deverá o cartório intimar a parte contrária 
para apresentar suas contrarrazões, independentemente de nova 
CONCLUSÃO e transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, 
remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região ou (acidente de trabalho).
Após o trânsito em julgado, caso mantida a procedência da ação, 
com o intuito de melhor atender ao princípio da duração razoável 
do processo, possibilito a EXECUÇÃO INVERTIDA. 
Para tanto, intime-se o devedor INSS para apresentar a conta de 
liquidação do crédito no prazo de 15 dias. Juntado aos autos o 
cálculo, intime-se o credor para se manifestar a respeito no prazo de 
5 (cinco) dias (CPC, art. 526). Considerando inadequada a conta, 
deverá já trazer o cálculo que entender correto (CPC, art.534); logo 
após, intime-se o credor para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 
dias e nos próprios autos, impugnar a execução (CPC, art.535). 
Espigão do Oeste/RO, 22 de novembro de 2019.
Leonel Pereira da Rocha
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, 
ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste Processo n.: 
7003591-08.2018.8.22.0008
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto:Inadimplemento
EXEQUENTE: COMERCIAL DE PETROLEO LARANJENSE 
LTDA, AVENIDA SETE DE SETEMBRO 1969 CENTRO - 76974-
000 - ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ERICK CORTES ALMEIDA OAB 
nº RO7866
MARCIO DETTMANN OAB nº RO7698
EXECUTADO: FABIO MIGLIORINI, RUA CASCAVEL 2172 SÃO 
JOSÉ - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Valor da causa:R$ 941,00
DESPACHO
Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 
de 5 dias, sob pena de extinção.
I.C.
Espigão do Oeste/RO, 22 de novembro de 2019.
Leonel Pereira da Rocha
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, 
ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste Processo n.: 
7002853-83.2019.8.22.0008
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto:Adimplemento e Extinção
REQUERENTE: M. ALVES TOLEDO - EPP, RUA SÃO PAULO 
2649 CENTRO - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: SIDINEI GONCALVES PEREIRA 
OAB nº RO8093
ERICA DE LIMA ARRUDA OAB nº RO8092
REQUERIDO: DANILO RIBEIRO VICENTE, RUA JULIANA 2773 
VISTA ALEGRE - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
Valor da causa:R$ 611,64
SENTENÇA

Indefiro a dilação de prazo pleiteada, eis que havendo a indicação 
de novo endereço do requerido, a autora poderá requerer o 
desarquivamento do feito.
Considerando a não localização do endereço do(a) executado(a), 
com fundamento no art. 53, §4° da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO 
o processo, autorizando, em conseqüência, os necessários 
levantamentos.
P.R.I.C.
Remeta-se ao arquivo, independente do trânsito.
Espigão do Oeste/RO, 22 de novembro de 2019.
Leonel Pereira da Rocha
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, 
ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste Processo n.: 
7003275-58.2019.8.22.0008
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto:Nota Promissória
EXEQUENTE: JOSIMARA MARIA DA SILVA, RUA ACRE 3235 
VISTA ALEGRE - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MARCIA FEITOSA TEODORO 
OAB nº RO7002
EXECUTADO: VALTER MAMI, LINHA PONTE BONITA KM 10 
S/N, ANTIGO CAMPO DOS CRISTOS ZONA RURAL - 76974-000 
- ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Valor da causa:R$ 4.868,50
SENTENÇA
Considerando que já foram tomadas todas as providencias no intuito 
de localizar bens passíveis a penhora, porém, todas infrutíferas 
(mandado, bacenjud e renajud).
Deste modo, considerando a não localização de bens do 
(a) Executado (a), com fundamento no art. 53, § 4º da 
Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO processo autorizando em 
consequência, os necessários levantamentos.
Havendo pedido de expedição de certidão de crédito e de dívida, 
desde de já defiro, todavia condiciono a entrega da certidão a 
apresentação dos títulos que instruíram a inicial no CEJUSC para 
ser carimbado nos termos do Enunciado do Fonaje 126.
Remeta-se ao arquivo, independente do trânsito.
Espigão do Oeste/RO, 22 de novembro de 2019.
Leonel Pereira da Rocha
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, 
ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste Processo n.: 
7001465-48.2019.8.22.0008
Classe: Execução Contra a Fazenda Pública
Assunto:Requisição de Pequeno Valor - RPV
EXEQUENTE: VALTER HENRIQUE GUNDLACH, RUA ALAGOAS 
2471 NÃO CONSTA - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: VALTER HENRIQUE GUNDLACH 
OAB nº RO1374
EXECUTADOS: G. D. R., AVENIDA FARQUAR 2986, - DE 2882 
A 3056 - LADO PAR PEDRINHAS - 76801-470 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA, ESTADO DE RONDÔNIA, - 76962-050 - CACOAL 
- RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: PROCURADORIA GERAL 
DO ESTADO DE RONDÔNIA
Valor da causa:R$ 706,22
SENTENÇA
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Considerando a satisfação integral da obrigação, face o pagamento 
integral do débito, com fundamento no art. 924, II, do Código de 
Processo Civil, JULGO EXTINTO, o processo, autorizando, em 
consequência, os necessário levantamentos.
Independente de trânsito, após as anotações de praxe, arquive-
se.
P. R. I.
Espigão do Oeste/RO, 22 de novembro de 2019.
Leonel Pereira da Rocha
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, 
ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste Processo n.: 
7002398-21.2019.8.22.0008
Classe: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 
Cobrança
Assunto:Adimplemento e Extinção
AUTORES: ROSANA MARIA DE LIMA, RUA BAHIA 2818 CENTRO 
- 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA, ANTONIO 
CARLOS DE AZEVEDO, RUA BAHIA 2818 CENTRO - 76974-000 
- ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: AECIO DE CASTRO BARBOSA 
OAB nº RO4510
LARISSA SILVA STEDILE OAB nº RO8579
JULLIANA ARAUJO CAMPOS DE CAMPOS OAB nº RO6884
RÉUS: ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA, RUA MARABU 
259, EDIFÍCIO IMPERATRIZ, 2 ANDAR, CENTRO CENTRO - 
86701-400 - ARAPONGAS - PARANÁ, MOVEIS ROMERA LTDA, 
RODOVIA PR-444 1319, SETOR 01 JARDIM PETRÓPOLIS - 
86702-625 - ARAPONGAS - PARANÁ
ADVOGADOS DOS RÉUS: DANIELE LOPES SILVEIRA OAB nº 
RS76613, RICARDO POLESELLO OAB nº RS55143, ANDRE DA 
COSTA RIBEIRO OAB nº BA49145
Valor da causa:R$ 119.691,27
DESPACHO
Diante da decisão que concedeu o efeito suspensivo ao agravo 
id 32794162 , vejo que já houve a devolução do mandado pela 
Oficiala id. 32800396 .
Aguarde-se a decisão do TJ/RO ou solicitação de informações.
Considerando que a empresa ré está em recuperação judicial (id 
32792121), revogo a medida de arresto concedida ID31057868 , 
nesta data procedi o desbloqueio via Bacenjud (segue anexos).
No que pertine ao prosseguimento do feito, aguarde-se o decurso 
de prazo, e cumpra o determinado id 31057868, exceto, tutela de 
urgência.
Espigão do Oeste/RO, 22 de novembro de 2019.
Leonel Pereira da Rocha
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, 
ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste Processo n.: 
7003077-21.2019.8.22.0008
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto:Direito de Imagem
REQUERENTE: MARLEIDE SALDANHA NASCIMENTO, RUA 
COLINA 4615 JORGE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 76974-000 - 
ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ANA RITA COGO OAB nº 
RO660
INES DA CONSOLACAO COGO OAB nº RO3412
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A, AVENIDA SETE DE 
SETEMBRO S/N CENTRO - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - 
RONDÔNIA

ADVOGADO DO REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA MARI 
OAB nº AC4937
Valor da causa:R$ 7.503,98
SENTENÇA
Dispenso relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95.
Tratando-se a matéria em análise estritamente de direito, conforme 
disposto no art. 355, I do CPC, passo ao julgamento antecipado da 
lide, proferindo a sentença.
Cuida-se de ação de restituição de valores c/c indenizatória por 
dano moral com repetição de indébito, formulada por Marleide 
Saldanha Nascimento em face do Banco Bradesco S/A, ambos 
qualificados na exordial.
Alega em síntese a parte autora, que contratou empréstimo 
bancário junto ao requerido, concernente em 36 parcelas fixas 
de R$ 251,63 (duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e três 
centavos). Diz que além de abusivos os juros, a ré vem cobrando 
valores a maior, razão pela qual é merecedora de restituição no 
valor de R$ 2.503,98 (dois mil quinhentos e três reais e noventa e 
oito centavos).
Devidamente citada, o banco requerido pugna pela improcedência 
do feito, eis que os valores foram conscientemente pactuados entre 
as partes, alegando ainda que os valores cobrados a maior, deram-
se em virtude de encargos moratórios.
Pois bem. Resta inconteste que as partes pactuaram empréstimo 
bancário, concernente no pagamento de 36 parcelas no valor de 
R$ 251,63 (duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e três 
centavos).
Todavia, em que pese as alegações da parte autora vejo que 
consiste razão a ré, eis que o empréstimo celebrado, não se trata 
de consignado e sim de um empréstimo na modalidade de Crédito 
Pessoal, com desconto das parcelas por meio de débito em conta 
corrente. 
Quanto as alegações de que os valores foram cobrados a maior, 
em análise aos extratos colacionados pela autora, observo que o 
que ocorreu foi a cobrança de encargos moratórios só acrescem o 
principal em caso de inadimplemento do negócio jurídico nos prazos 
convencionados, e somente estão incidindo após o vencimento do 
débito. 
Veja, as cópias dos extratos evidenciam que os valores em todos 
os meses foram pagos com dias de atraso, não prosperando a tese 
inicial.
Assim, ante a inocorrência dos fatos cingidos na exordial, concluo 
que não há dano moral configurado ante ausência de conduta ilícita 
pela ré, capaz de desencadear a obrigação indenizatória, 
Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO 
IMPROCEDENTE os pedidos iniciais propostos por Marleide 
Saldanha em face do Banco Bradesco S.A.
Sentença publicada e registrada nesta data.
Com o trânsito em julgado, remeta-se ao arquivo.
Espigão do Oeste/RO, 22 de novembro de 2019.
Leonel Pereira da Rocha
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, 
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Telefone: (69) 3481-2279 ou 3481-2921 - Ramal 204
E-mail: eoe1vara@tjro.jus.br
Processo nº : 7003194-17.2016.8.22.0008
Requerente: MARIA EUNICE DA SILVA SOUZA LIMA
Advogados do(a) EXEQUENTE: JULLIANA ARAUJO CAMPOS DE 
CAMPOS - RO6884, SUELI BALBINOT DA SILVA - RO6706
Requerido(a): COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DE 
RONDÔNIA - CAERD
Advogado do(a) EXECUTADO: ANA PAULA CARVALHO VEDANA 
- RO6926
Intimação 
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Intimo a parte autora a dar prosseguimento ao feito, informando se 
houve o pagamento das ROPV’s.
Espigão do Oeste (RO), 22 de novembro de 2019.
BRUNO RAFAEL JOCK

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, 
ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste Processo n.: 
7002304-73.2019.8.22.0008
Classe: Embargos de Terceiro Cível
Assunto:Veículos
EMBARGANTE: ROSANE SOUZA CHAVES, RUA GERALDO 
VIEIRA COUTINHO 2469 TERRA NOVA - 76974-000 - ESPIGÃO 
D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EMBARGANTE: FRANK ANDRADE DA SILVA 
OAB nº RO8878
EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE 
ESPIGAO DO OESTE LTDA, RUA SÃO PAULO 2536 CENTRO - 
76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EMBARGADO: VALTER HENRIQUE GUNDLACH 
OAB nº RO1374
Valor da causa:R$ 46.292,88
DECISÃO
Trata-se de ação de Embargos de Terceiros proposta por Rosane 
Souza Chaves em face de Cooperativa de Crédito e Investimento 
do Oeste – CREDISIS OESTE , sob o argumento de que é 
proprietário do veículo penhorado nos autos principais de n. 
7000285-31.2018.822.0008.
Despacho inicial id 29620809 .
Contestação id 30448887 .
Réplica id 31026093 .
Sucinto relatório. Decido.
É cediço que os embargos de terceiro configuram meio processual 
adequado para que o proprietário ou possuidor impeça ou, quando 
mais, livre seu domínio ou posse de turbação ou esbulho decorrente 
de constrição judicial.
Analisando os documentos anexados à exordial, inexiste provas da 
propriedade do bem pela Embargante.
Além disso, a alegada posse não restou suficientemente 
comprovada.
Dessa forma, pelo menos neste momento, não restou configurada 
a boa-fé e o o exercício da posse sobre o bem penhorado, é de 
rigor o indeferimento da medida liminar.
Todavia, por cautela, determino a suspensão parcial da execução 
em relação ao bem constritado até ulterior julgamento dos Embargos 
nº 7000285-31.2018.822.0008. Traslade cópia da decisão para os 
autos principais.
Designo audiência de instrução o dia 18/12/2019 às 08horas.
Consigno, que a parte será intimada para comparecimento na 
audiência através de seu advogado, (art. 270 do NCPC e art. 
50 das DGJ), exceto se estiver sendo assistida pela Defensoria 
Pública, situação em que deverá ser intimada pessoalmente.
Ressalte-se que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 
testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 
designada, dispensando-se a intimação do Juízo (art. 455, caput 
do NCPC).
Ainda, a intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 
recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 
antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, 
cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 
recebimento; a parte pode comprometer-se a levar a testemunha 
à audiência, independentemente da intimação de que trata o § 1o, 
presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte 
desistiu de sua inquirição e a inércia na realização da intimação a 
que se refere o § 1o importa desistência da inquirição da testemunha 
(parágrafos 1º, 2º e 3º do art. 455 do NCPC).

SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA PRECATÓRIA 
DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO/CARTA A.R. / OFÍCIO E DEMAIS 
ATOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS.
Espigão do Oeste/RO, 22 de novembro de 2019.
Leonel Pereira da Rocha
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, 
ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste Processo n.: 
7003657-51.2019.8.22.0008
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: 
ADVOGADOS DOS : 
ADVOGADOS DOS : 
Valor da causa:R$ 10.000,00
DESPACHO
Designo audiência de Conciliação para o dia 16/12/2019 às 08 
horas, a ser realizada no Fórum da Comarca de Espigão do Oeste-
RO, Fórum Ministro Miguel Seabra Fagundes, Rua Vale Formoso 
n° 1954 - centro - CEP: 76.974-000 - Fone (0xx) 69 3481-2279 ou 
34812921.
Proceda a CITAÇÃO do requerido via carta AR, se possível, não 
sendo possível cite-se pessoalmente, de todos os termos constantes 
na petição inicial, cuja cópia segue anexa, e após INTIME-O para 
que compareça na data acima, na Rua Vale Formoso nº 1954, na 
Sala de Audiências do Juizado Especial Cível desta Comarca, para 
audiência de CONCILIAÇÃO;
O requerente deverá comparecer na audiência designada, sendo 
que o não comparecimento acarretará extinção e arquivamento do 
feito e condenação ao pagamento de custas. A intimação será na 
pessoa de seu advogado NÃO TENDO O AUTOR ADVOGADO 
ESTE DEVERÁ SER INTIMADO ATRAVÉS DE OFICIAL DE 
JUSTIÇA OU CARTA/AR.
ADVERTÊNCIA:
a) Dê-se ciência ao requerido (a) que poderá oferecer contestação 
até a data da audiência de conciliação acima designada, oral ou 
escrita protocolizada/juntada via PJE, até o horário da audiência 
conciliatória;
b) O não comparecimento à audiência de conciliação serão 
considerados como verdadeiros os fatos narrados pela parte autora 
na peça inicial (Art. 20 da Lei 9.099/95);
c) Caso exista a necessidade de designação de audiência de 
instrução e julgamento, Vossa Senhoria poderá apresentar até 
03 (três) testemunhas, independente de intimação, ou requer-
lhes a intimação até 20 dias da data marcada (art. 34, + 1º da Lei 
9.099/95.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO , conforme o caso, observando os endereços acima 
declinados. Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 do CPC e 
respectivos parágrafos.
Espigão do Oeste/RO, 22 de novembro de 2019.
Leonel Pereira da Rocha
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, 
ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste Processo n.: 
7003588-19.2019.8.22.0008
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto:Cédula de Crédito Bancário
AUTORES: MAURILIO NOGUEIRA DE SOUZA, RUA ACRE 1929 
SÃO JOSÉ - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA, 
KERIMA KLIPPEL DE SOUZA, RUA ACRE 1929 SÃO JOSÉ - 
76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA
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ADVOGADOS DOS AUTORES: MAGANNA MACHADO 
ABRANTES OAB nº RO8846
RÉU: MARIO NOGUEIRA DE SOUZA, RUA SERRA AZUL 2460 
CENTRO - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
Valor da causa:R$ 102.300,37
DESPACHO
KERIMA KLIPEL DE SOUZA e outros, qualificados nos autos, 
propuseram a presente Ação Regressiva de Cobrança por Avalista 
c/c Tutela provisória de Urgência em face de MARIO NOGUEIRA 
DE SOUZA , sustentando que foram avalistas de um empréstimo 
pessoal obtido pelo requerido e como este restou inadimplente o 
credor propôs ação executória em face dos requerentes (autos 
n. 7002387- 60.2017.8.22.0008). Asseveram que em razão das 
cobranças tiveram que pagar o dívida no valor de R$63.000,00 
(sessenta e três mil reais) no dia 14/05/2019, conforme termo de 
acordo judicial, sentença homologatória, anexos. Ocorre que para 
efetuar o pagamento de tal dívida os requerentes tiveram que 
fazer empréstimo consignado junto ao Banco Bradesco S.A, no 
valor de R$ 62.690,77 (sessenta e dois mil, seiscentos e noventa 
reais e setenta e sete centavos), com pagamento em 60 parcelas 
de R$1.575,17, totalizando o valor a ser pago de R$94.510,20 
(noventa e quatro mil, quinhentos e dez reais e vinte centavos) em 
razão da incidência de juros de 18,85 ao ano. Sendo o vencimento 
da 1ª parcela em 02/05/2019 e a última em 01/04/2024, as quais 
vêm sendo pagas pela requerente Kerima.
Assim, requer a tutela de urgência com a finalidade de reservar a 
cota parte da herança do requerido em processo que tramita nessa 
Comarca sob o nº n. 7007842-38.2019.8.22.0007, com o fim de 
garantir a satisfação do crédito cobrado na presente demanda.
É o relatório . Decido.
Para a concessão da tutela de urgência faz-se necessário estar 
presentes os requisitos do artigo 300 do Novo Código de Processo 
Civil (artigo 273 do antigo CPC), quais sejam: probabilidade do 
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A probabilidade do direito alegado diz com a possibilidade de que 
o direito postulado pela parte autora venha a ser reconhecido na 
decisão final. Tal requisito se encontra presente, no caso concreto, 
ao menos em uma análise sumária do feito, pelos documentos 
ids 32621931 p.1 e 3; 32621933 p. 1 de 2 , 32621934 p. 1 de 5 , 
32621935 p. 1 de 6.
O risco ao resultado útil do processo fica de fácil visualização, 
visto que tramita inúmeras ações contra o devedor (Id 32621938 
), o pouco patrimônio encontrado e a iminência de que, logo, os 
bens do devedor não serão suficientes para saldarem as dívidas 
existentes.
Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência, nos termos do 
art. 300 do CPC, determino o arresto da cota (com constrição nos 
rostos dos autos) parte do requerido nos autos do processo de 
inventário judicial n. 7007842-38.2019.8.22.0007, sendo uma área 
de 6,5277ha, o que corresponde a pouco mais de dois alqueires, 
referente ao Lote Rural sob n. 18-A denominado Sítio Boa Vista, 
com área de 117,5185 ha subdivisão do lote original n. 18, da 
Gleba 11, Castro Alves, Setor Espigão do Oeste - RO, do projeto 
fundiário Corumbiara, localizado neste município de Cacoal - RO, 
com matrícula em Cartório de Registro de Imóveis de Cacoal - RO 
sob n. 12.799;
1. Intimem-se a REQUERIDA para comparecer à audiência de 
conciliação, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 
de Conflitos – CEJUSC, nesta cidade, no dia 19/12/2019, às 
09h30min (artigos 334 do CPC);
1.1. A parte AUTORA fica intimada para comparecimento através 
de seu advogado (art. 270 do CPC e art. 50 das DGJ), exceto se 
estiver sendo assistida pela Defensoria Pública, situação em que 
deverá ser intimada pessoalmente.
2. Cite-se e intime-se a requerida. Caso não haja acordo, o 
prazo para contestar fluirá da data da audiência, nos termos do 
art. 335. O Requerido deverá atentar-se ao disposto no art. 344 
do código supramencionado (Se o réu não contestar a ação, será 
considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 
fato formuladas pelo autor).

3. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 
é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 
por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 
negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato 
atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa 
de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 
valor da causa. As partes devem estar acompanhadas de seus 
advogados.
4. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora 
para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação 
(oportunidade em que:
I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras 
provas ou se deseja o julgamento antecipado;
II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 
inclusive com contrariedade e apresentação de provas 
relacionadas a eventuais questões incidentais;
III – em sendo formulada reconvenção com a contestação 
ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta à 
reconvenção).
Intime-se as partes para indicarem as provas que tencionam 
produzir, justificando a necessidade e pertinência, sob pena de 
indeferimento.
5. Nesta mesma ocasião, havendo necessidade de produção de 
prova testemunhal, determino, desde já, que as partes apresentem 
seus respectivos rol de testemunhas, observando-se o disposto 
no art. 357, §§ 4º, 5º, 6º e 7º do NCPCC, inclusive devem as 
partes sugerir os pontos controvertidos da lide e especificar as 
provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão.
6. Caso requeiram o julgamento antecipado da lide, afirmando 
desde logo a inexistência de provas outras a produzir, sejam os 
autos conclusos para o julgamento do processo no estado em que 
se encontra.
7. Defiro o recolhimento das custas ao final.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA PRECATÓRIA 
DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO/CARTA A.R. / OFÍCIO E DEMAIS 
ATOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS.
Espigão do Oeste/RO, 22 de novembro de 2019.
Leonel Pereira da Rocha
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, 
ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste Processo n.: 
7002188-38.2017.8.22.0008
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Assunto:
EXEQUENTE: IVETE RODRIGUES DOS SANTOS, LINHA REI 
DAVI KM 05 ZONA RURAL - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: CLAUDIA BINOW OAB nº 
RO7396
DIOGO ROGERIO DA ROCHA MOLETTA OAB nº RO3403
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA FEDERAL 
EM RONDÔNIA
Valor da causa:R$ 16.866,00
DESPACHO
Diante da discrepância nos cálculos, conforme certidão id 
30144213 .
Determino que a Contadora Judicial realize novos cálculos, 
observando o contido nas certidões ids 30144213, 28705884.
Com a juntada, ciência as partes e conclusos.
Espigão do Oeste/RO, 22 de novembro de 2019.
Leonel Pereira da Rocha
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, 
ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste Processo n.: 
7003653-14.2019.8.22.0008
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto:Plano de Saúde
AUTOR: EDNA AMORIM DE SOUZA SCHUTZ, RUA GOIAS 1780 
VISTA ALEGRE - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: FRANK ANDRADE DA SILVA OAB nº 
RO8878
RÉU: UNIMED JI PARANA COOPERATIVA DE TRABALHO 
MEDICO, AVENIDA TRANSCONTINENTAL 1019 CENTRO - 
76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
Valor da causa:R$ 62.302,80
DESPACHO
Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de 
urgência proposta por EDNA AMORIM DE SOUZA SCHUTZ, em 
face de UNIMED de Rondônia – Cooperativa de Trabalho Médico, 
alegando , em síntese, que em 2.011 foi diagnosticada com 
Neoplasia de mama (CID: C50.9) e submetida a quadrantectomia e 
esvaziamento axilar direito seguido de quimioterapia, radioterapia 
adjuvante, seguido de tamoxifeno por 5 anos e anastrozol por 4 
anos até abril de 2019. Evoluiu em agosto de 2019 com recidiva 
óssea, sem metástase visceral, ocasião em que foi prescrito a 
medicação INIBIDOR RIBOCICLIB (kisqali) 200MG. Assevera que 
solicitou tratamento junto a rede credenciada, no entanto, no dia 
04/10/2019 foi surpreendida com a negativa do fornecimento da 
medicação pela Requerida .Requer a tutela de urgência para que a 
requerida lhe forneça o tratamento com a medicação REBOCICLIB 
(nome comercial KISQALI), nos termos prescritos pelo médico que 
acompanha a parte autora .
Juntou documentos id 32793654,32793655 , 32794537 p. 1 de 30 .
É o relatório. Decido o pedido de antecipação de tutela.
Para a concessão da tutela de urgência faz-se necessário estar 
presentes os requisitos do artigo 300 do Novo Código de Processo 
Civil, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 
risco ao resultado útil do processo.
A probabilidade do direito alegado diz com a possibilidade de que 
o direito postulado pela parte autora venha a ser reconhecido na 
decisão final. Tal requisito se encontra presente, no caso concreto, 
ao menos em uma análise sumária do feito.
No caso dos autos, verifico que há elementos suficientes para a 
concessão da medida.
Ademais, o risco de complicações e progressão da doença, 
ainda que em sede de cognição sumária, mostra-se evidente (id 
32794537 p. 6, 32793682 p. 1), sendo necessário, na hipótese, 
privilegiar-se a natureza do problema até o julgamento definitivo 
do feito, ocasião em que poderá ser feito exame mais aprofundado 
das questões fáticas e de direito envolvidas.
Portanto, a demora decorrente do prazo para que o requerido se 
manifeste preliminarmente acerca da concessão do tratamento 
é prejudicial à parte autora, visto que necessita de tratamento 
específico de forma urgente, sob pena de sofrer agravamento de 
sua condição de saúde pela evolução da doença.
Nesse momento, entre os bens jurídicos disputados, ou seja, entre 
a saúde e/ou a vida da requerente (que, eventualmente, poderá 
ser irreversível), e a questão financeira da requerida (esta sim 
reversível), deve prevalecer o primeiro.
Nesse contexto, inevitável reconhecer que a espera pelo julgamento 
do processo sem utilização da medicação específica representa 
pronto perigo à saúde da requerente.
Portanto, restam confirmados os requisitos assinalados no artigo 
300 do CPC .
Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 
PLANO DE SAÚDE (UNIMED). DEFERIMENTO DA TUTELA 
ANTECIPADA. AGRAVADA PORTADORA DE NEOPLASIA DE 
MAMAS BILATERAL. INDICAÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO 
COM A MEDICAÇÃO KISQALI (RIBOCICLIBE). NEGATIVA 
DA SEGURADORA DE FORNECIMENTO DO FÁRMACO 
ALICERÇADA NO NÃO PREENCHIMENTO DAS DIRETRIZES DA 
ANS. INSUBSISTÊNCIA. ANÁLISE DOS REQUISITOS DA MEDIDA 
ANTECIPATÓRIA QUE DEMONSTRAM VEROSSIMILHANÇA 
DAS ALEGAÇÕES INICIAIS. RISCO À SAÚDE DA PACIENTE 
VERIFICADO. REQUISIÇÃO FEITA POR MÉDICO CONVENIADO. 
CLÁUSULA CONTRATUAL QUE NÃO EXCLUI O REMÉDIO 
DA COBERTURA PACTUADA. DEVER DE PROPORCIONAR A 
REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO CONFIGURADO. ART. 300 DO 
CPC. INTERLOCUTÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 
Para a concessão da tutela de urgência, deve o juiz observar o 
cumprimento de requisitos legais insculpidos no art. 300 do Código 
de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o 
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.(TJ-SC - AI: 
40145303420198240000 Capital 4014530-34.2019.8.24.0000, 
Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de Julgamento: 27/08/2019, 
Terceira Câmara de Direito Civil)
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE 
MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA DE 
MAMA METASTÁTICA. KISQALI (RIBOCICLINE). Sentença 
de procedência. Apelo da ré. Aplicação do Código de Defesa 
do Consumidor. Recusa de cobertura do medicamento que não 
encontra respaldo. Ato ilícito. A operadora não pode negar-se à 
cobertura de medicamento registrado pela ANVISA e prescrito 
pelo médico da autora para tratamento de doença abrangida pelo 
contrato. Direito do consumidor ao tratamento mais avançado, 
prescrito pelo médico, com melhor eficácia à doença que o 
acomete. Irrelevância da alegação que se trata medicamento de 
uso domiciliar, experimental, “off-label”, ou que não está previsto 
no rol da ANS. Inteligência das Súmulas n. 95 e 102 do TJSP. 
Precedentes. O E. STJ, em regime de recursos repetitivos (REsp 
1712163/SP e REsp 1726563/SP), estabeleceu que a negativa de 
cobertura é lícita apenas para as hipóteses de medicamentos não 
registrados ou autorizados pela ANVISA: “As operadoras de plano de 
saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado 
pela ANVISA”. Medicamento registrado na ANVISA. Cobertura 
devida. Recurso desprovido.(TJ-SP - AC: 10127177320198260224 
SP 1012717-73.2019.8.26.0224, Relator: Mary Grün, Data de 
Julgamento: 18/10/2019, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de 
Publicação: 18/10/2019)
Assim sendo, diante da verossimilhança das alegações e diante do 
risco de dano irreparável e de difícil reparação, CONCEDO a tutela 
de urgência, inaudita altera parte, para determinar que a requerida 
forneça imediatamente e no prazo de 10 dias horas (após a intimação) 
o fornecimento à requerente EDNA AMORIM DE SOUZA SCHUTZ 
o tratamento o quimioterápico com o medicamento - INIBIDOR 
RIBOCICLIB (kisqali) 200MG, conforme prescrição médica, bem 
como todos os demais procedimentos que forem indicados pelo 
seu médico e que se fizerem necessários para o tratamento, até 
o julgamento do presente feito, sob pena de incidência de multa 
diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, 
no limite de 30 dias multa, a ser revertida à parte autora, além de 
eventuais outras medidas assecuratórias previstas na Lei, como 
por exemplo, o bloqueio de valores mediante saques das contas 
do requerido, suficientes para adquirir o medicamento necessário 
à requerente.
Desde já fica oportunizado ao requerido para que, no prazo de 10 
(dez) dias acima assinalado, se manifeste sobre eventual pedido 
de sequestro de valores de suas contas e sobre os orçamentos 
apresentados pela parte autora, sob pena de anuência tácita.
Com o decurso do prazo acima assinalado (10 dias após a 
intimação/citação), deverá a parte autora ser intimada para informar 
ao juízo, no prazo de 5 (cinco) dias, se a determinação de urgência 
foi cumprida e requerer o que entender necessário.
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1. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 
conciliação para o dia 19/12/2019 as 09horas, a ser realizada na 
sala de audiências de conciliação do Centro Judiciário de Solução 
de Conflitos deste Fórum (CEJUSC).
1.1. A parte AUTORA fica intimada para comparecimento através 
de seu advogado (art. 270 do CPC e art. 50 das DGJ), exceto se 
estiver sendo assistida pela Defensoria Pública, situação em que 
deverá ser intimada pessoalmente.
2. Cite-se e intime-se a requerida. Caso não haja acordo, o 
prazo para contestar fluirá da data da audiência, nos termos do 
art. 335. O Requerido deverá atentar-se ao disposto no art. 344 
do código supramencionado (Se o réu não contestar a ação, será 
considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 
fato formuladas pelo autor).
3. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 
é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 
por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 
negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato 
atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa 
de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 
valor da causa. As partes devem estar acompanhadas de seus 
advogados.
4. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora 
para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação 
(oportunidade em que:
I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 
ou se deseja o julgamento antecipado;
II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive 
com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 
eventuais questões incidentais;
III – em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu 
prazo, deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção).
Intime-se as partes para indicarem as provas que tencionam 
produzir, justificando a necessidade e pertinência, sob pena de 
indeferimento.
5. Nesta mesma ocasião, havendo necessidade de produção de 
prova testemunhal, determino, desde já, que as partes apresentem 
seus respectivos rol de testemunhas, observando-se o disposto 
no art. 357, §§ 4º, 5º, 6º e 7º do NCPCC, inclusive devem as 
partes sugerir os pontos controvertidos da lide e especificar as 
provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão.
6. Caso requeiram o julgamento antecipado da lide, afirmando 
desde logo a inexistência de provas outras a produzir, sejam os 
autos conclusos para o julgamento do processo no estado em que 
se encontra.
7. Custas diferidas.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA PRECATÓRIA 
DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO/CARTA A.R. / OFÍCIO E DEMAIS 
ATOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS.
Espigão do Oeste/RO, 22 de novembro de 2019.
Leonel Pereira da Rocha
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, 
ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste Processo n.: 
7002791-43.2019.8.22.0008
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto:Enriquecimento sem Causa, Direito de Imagem, Bancários
AUTOR: REINALDO FERREIRA CAMPOS, RUA ESPIRITO 
SANTO 2228 DISTRITO NOVA ESPERANÇA - 76974-000 - 
ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: GILVANI VAZ RAIZER BORDINHAO 
OAB nº RO5339
REQUERIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 
INVESTIMENTOS, RUA CANADÁ 387 JARDIM AMÉRICA - 01436-
000 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADO DO REQUERIDO: 

Valor da causa:R$ 10.661,26
DESPACHO
Trata-se de ação de indenização por cobrança indevida, 
formulada por Reinaldo Ferreira Campos em face da Crefisa S/A 
crédito, financiamento e investimentos, na qual a parte autora 
alega que a ré, vem promovendo cobranças indevidas em sua 
conta-corrente.
Devidamente citada, a requerida esclarece que ao contrário do 
que aduz o autor, fora pactuado dois contratos de empréstimo 
bancário (064260019774 e 064260019738), e que os valores 
cobrados a maior, referem-se a parcelas em atraso.
Pois bem. É cediço que os princípios facilitadores da defesa do 
consumidor em juízo, notadamente o da inversão do ônus da 
prova, não exoneram o autor do ônus de fazer, a seu encargo, 
prova mínima do fato constitutivo do alegado direito.
Assim, determino a parte autora, que no intuito de produzir prova 
mínima do fato alegado, junte os extratos bancários referentes 
aos meses de abril e maio do ano de 2019.
Após, retornem os autos conclusos para sentença.
I.C. 
Espigão do Oeste/RO, 22 de novembro de 2019.
Leonel Pereira da Rocha
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, 
ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste Processo n.: 
7001706-22.2019.8.22.0008
Classe: Execução Fiscal
Assunto:Concurso de Credores
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 
PLATINA LTDA - ME, ESTRADA ITAPORANGA 82, KM 02 
INDUSTRIAL - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Valor da causa:R$ 1.499.337,13
DECISÃO
Trata-se de Execução Fiscal promovida pelo ESTADO DE 
RONDÔNIA em face de IND. E COM. DE MADEIRAS PLATINA 
LTDA .
A tentativa de citação da empresa executada restou infrutífera 
ante a não localização da empresa no endereço indicado, a qual 
não mais existe ID 29062849 .
Pugna pela decretada desconsideração da personalidade 
jurídica, bem como dos sócios codevedores.
Atesta que a inclusão dos codevedores está justificada pelo fato 
de que cabe ao contribuinte manter atualizado os seus dados 
cadastrais, de modo que, com a mudança de endereço sem 
comunicação aos órgãos públicos, presume-se a dissolução 
irregular da sociedade.
Relatados. Decido.
O entendimento jurisprudencial predominante vem autorizando 
o redirecionamento da execução fiscal mediante prova pré-
constituída de que a sociedade dissolveu-se de forma irregular 
(sem baixa na junta e levantamento do ativo e passivo), ou nos 
casos previstos pelo artigo 135 do Código Tributário Nacional.
Conforme jurisprudência sumulada do STJ, a mudança de 
endereço sem comunicação aos órgãos públicos competentes, 
faz presumir que a sociedade foi dissolvida de forma irregular, 
sem o devido procedimento de baixa:
Súmula 435: “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa 
que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação 
aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da 
execução fiscal para o sócio-gerente”.
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A lei 9.605/08 em seu art.4º, propugna que a desconsideração 
da personalidade pode se dar toda vez que a personalidade da 
pessoa jurídica for obstáculo ao ressarcimento do dano, não sendo 
necessária a demonstração de fraude ou abuso, in verbis:
Art. 4º Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que 
sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos 
causados à qualidade do meio ambiente
In casu, conforme certificado pelo oficial de justiça a empresa não 
encontra-se em atividade no estabelecimento constante no cadastro 
fiscal, o que, faz presumir sua dissolução irregular, a autorizar o 
redirecionamento da execução aos sócios.
Diante do exposto, defiro o redirecionamento da execução aos 
sócios indicados na petição 30713379. Promova-se a inclusão dos 
mesmos do polo passivo.
Proceda-se a citação no endereço informado às id 30713379 .
Não sendo possível a citação pessoal, desde já defiro a citação por 
edital com prazo de 20 dias.
Expeça-se o necessário.
Após o ato e decorrido o prazo legal sem manifestação, venham os 
autos conclusos para pesquisa bacenjud e renajud.
Espigão do Oeste/RO, 22 de novembro de 2019.
Leonel Pereira da Rocha
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, 
ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste Processo n.: 
7002951-68.2019.8.22.0008
Classe: Execução de Alimentos Infância e Juventude
Assunto:Alimentos
EXEQUENTE: R. S. C., RUA GERLADO VIEIRA COUTINHO 2469 
TERRA NOVA - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ADEMIR MIRANDA DOS SANTOS 
OAB nº RO10372
EXECUTADO: E. G., RUA 03 774 BELA VISTA - 76974-000 - 
ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Valor da causa:R$ 2.727,84
SENTENÇA
Trata-se de ação de execução de verba alimentar.
Consta nos autos houve a juntada de comprovante de quitação do 
débito alimentar, bem como petição da exequente, informando a 
quitação do débito. ID 23968390.
É o relatório. Decido.
Considerando a quitação do débito, declaro por sentença para os 
fins do art. 925, CPC, a extinção da execução, nos termos do art. 
924, II, do mesmo Diploma Legal.
Autorizo os necessários levantamentos, se existirem.
Proceda-se a revogação no BMNP mandado de prisão. 
Sentença Publicada e registrada nesta data. 
Após as anotações de praxe, ARQUIVE-SE, independentemente 
de trânsito em julgado.
Espigão do Oeste/RO, 21 de novembro de 2019.
Leonel Pereira da Rocha
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, 
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Telefone: (69) 3481-2279 ou 3481-2921 - Ramal 204
E-mail: eoe1vara@tjro.jus.br
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, CONFINANTES E INTERESSADOS INCERTOS E 
DESCONHECIDOS
(PRAZO: 20 DIAS)

Processo: 7003605-55.2019.8.22.0008
Autor: Nome: MARIA DA GLORIA DA SILVA LOURENCO
Endereço: Rua Fernando de Noronha, 2441, Liberdade, ESPIGÃO 
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Requerido: Nome: REPRESENTACAO ESPORTIVA 
ITAPORANGUENSE REI
Endereço: Rua Amazonas, s/n, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO 
- CEP: 76974-000
Nome: JUVENTINO PEREIRA DOS SANTOS
Endereço: Rua Sergipe, 2121, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - 
CEP: 76974-000
FINALIDADE: CIENTIFICAR a todos os que o presente Edital vierem 
ou dele tiverem conhecimento, que corre por este Juízo e Cartório 
da 1ª Vara Genérica a Ação supracitada, para que, querendo, 
possam intervir no processo como considerando litisconsortes, em 
conformidade com o art. 94 do CDC; bem como, sobre as medidas 
liminares deferidas (indisponibilidade da área do loteamento e da 
ordem de cessação de comercialização dos lotes).
Espigão do Oeste-RO, 22 de novembro de 2019.
BRUNO RAFAEL JOCK
Assina de Ordem do MM. Juiz
(assinado digitalmente)
PRAZO NO ÁTRIO DO FÓRUM: ATÉ 15/02/2019

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, 
ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste Processo n.: 
7002178-23.2019.8.22.0008
Classe: Remoção, modificação e dispensa de tutor ou curador
Assunto:Assistência Judiciária Gratuita, Capacidade Processual, 
Liminar 
REQUERENTE: MARIA IMACULADA DA SILVA SANTOS, 
ESTRADA DO PACARANA km 70 ZONA RURAL - 76974-000 - 
ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: MICHAEL DOUGLAS DE 
ALCANTARA ROCHA OAB nº RO7007
MICHEL KAUAN DE ALCANTARA ROCHA OAB nº RO9276
REQUERIDO: LEONARDO DA SILVA SANTOS, ESTRADA 
DO PACARANA km 70 ZONA RURAL - 76974-000 - ESPIGÃO 
D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
Valor da causa:R$ 1.000,00
SENTENÇA
Trata-se de ação de substituição de curatela c/c tutela de urgência 
ajuizada por MARIA IMACULADA DA SILVA SANTOS em desfavor 
de LEONARDO DA SILVA SANTOS. A Autora é genitora do 
requerido, o qual foi interditado judicialmente em 17 de setembro 
de 2015, sendo definido como seu CURADOR o seu Genitor, o 
Sr. MARCO ANTÔNIO GONÇALVES DOS SANTOS, confiado o 
compromisso de curatela do mesmo, oriundo do processo de nº 
0002829-19.2015.8.22.0008. Ocorre que o genitor do Interditado 
encontra-se preso preventivamente desde de 01 de agosto de 
2018, conforme Certidão de Cárcere acostada nos autos, razão 
pela qual não há, desde então, pessoa responsável por gerir os 
atos inerentes ao exercício da curatela do Senhor LEONARDO DA 
SILVA SANTOS.
Decisão concedendo a tutela de urgência id 28971810 .
Relatório Social id 29581900 .
Manifestação do curador nomeado id 30103713 .
Parecer Ministerial id 30217895 .
É o relatório. Decido.
O feito comporta julgamento antecipado, visto que as provas 
produzidas são suficientes para julgar o mérito da ação, nos termos 
do art. 355, I, do CPC.
Trata-se de ação de substituição de curatela, em razão do curador 
atual estar impossibilitado de exercer o compromisso firmado, na 
qual pretende a requerente a modificação da curatela de seu filho 
em seu favor.
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Destaca-se que a situação de fato existente indica que o melhor 
interesse do curatelado estará assegurado com a modificação 
pretendida. É o que se infere do relatório psicossocial ID29581900 
.
À evidência, a modificação pretendida atende ao melhor interesse 
da incapaz, mormente diante da prova carreada aos autos. 
Neste contexto, tratando-se de pretensão razoável e que atende 
ao melhor interesse da curatelada, considerando que o curador 
anterior encontra-se preso em decorrência de prisão preventiva 
decretada nos autos que tramitam na 1ª Vara desta comarca, não 
existe obstáculo ao deferimento do pedido.
Assim, considerando que o requerimento atende ao melhor 
interesse da curatelada e que a pessoa indicada para substituir o 
curador se enquadra no rol descrito no art. 1.775 do CC, não tendo 
sido constatados elementos que desaconselhem a modificação 
pretendida, o deferimento do pedido é medida que se impõe.
À curatela são aplicáveis as regras da tutela (artigo 1.781 do CC), 
de modo que, se a interditada for possuidora ou proprietária de 
imóveis ou móveis, não poderão estes ser vendidos pela curadora, 
nem tampouco poderá ela retirar valores existentes em instituição 
bancária, a não ser mediante autorização judicial (artigos 1.750 e 
1.754 do CC).
Igualmente, registro que não poderá também a curadora contrair 
dívidas em nome da interditada, inclusive para abatimento direto em 
seu benefício previdenciário, a não ser por expressa e específica 
autorização judicial (artigo 1.748, I do CC).
Fica autorizado à curadora o recebimento do benefício previdenciário 
da interditada, nos termos do artigo 1.747, inciso II do CC.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e, em 
consequência, nomeio MARIA IMACULADA DA SILVA SANTOS, 
curadora de seu filho LEONARDO DA SILVA SANTOS, em 
substituição ao Marco antônio Gonçalves dos Santos.
Sem custas e honorários.
Transitada em julgado, após o cumprimento integral das 
determinações, arquivem-se.
Sentença publicada e registrada nesta data.
Espigão do Oeste/RO, 20 de novembro de 2019.
Leonel Pereira da Rocha
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, 
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Telefone: (69) 3481-2279 ou 3481-2921 - Ramal 204
E-mail: eoe1vara@tjro.jus.br
Processo nº : 7001014-28.2016.8.22.0008
Requerente: MARCOS AURELIO MAYER
Advogados do(a) AUTOR: CLEODIMAR BALBINOT - RO3663, 
KELLY CRISTINE BENEVIDES DE BARROS - RO3843
Requerido(a): IREMAR JEHNEL NEVES
Intimação 
Intimo a parte autora a dar prosseguimento ao feito, cumprindo o 
seguinte item da decisão judicial:
Decorrido o prazo sem que haja o pagamento espontâneo, intime-
se a parte credora para apresentar planilha atualizada, inclusa a 
multa, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de ser executado o 
valor da condenação.
Espigão do Oeste (RO), 22 de novembro de 2019.
BRUNO RAFAEL JOCK

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, 
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Telefone: (69) 3481-2279 ou 3481-2921 - Ramal 204

E-mail: eoe1vara@tjro.jus.br
Processo nº : 7004077-90.2018.8.22.0008
Requerente: NEUZA PEREIRA FERNANDES ANACLETO
Advogados do(a) AUTOR: SUELI BALBINOT DA SILVA - RO6706, 
ANDERSON RODRIGO GOMES - RO1869
Requerido(a): FLORI PEREIRA FERNANDES
INTIMAÇÃO
Intimo a(s) parte(s) inventariante, por meio de seus advogados, a 
juntar Procuração referente à parte Lídio Pereira Fernandes, no 
prazo de 05 dias, caso o represente.
Espigão do Oeste (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, 
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Telefone: (69) 3481-2279 ou 3481-2921 - Ramal 204
E-mail: eoe1vara@tjro.jus.br
Processo: 7000186-61.2018.8.22.0008
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Polo ativo: EXEQUENTE: Município de Espigão D’Oeste e outros
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Prazo: 20 dias
REQUERDIDO: VALDEMAR JOENCK, CPF 051.975.542-15.
Último Endereço: RUA SAO PAULO, 2344, CENTRO, ESPIGÃO 
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
FINALIDADE: Por força, e em cumprimento à determinação deste 
Juízo, fica Vossa Senhoria, pela presente, INTIMADO para tomar 
conhecimento de todos os termos do presente ato, conforme motivo 
abaixo exposto.
MOTIVO: bloqueio de ativos financeiros no aporte de R$ 2.172,16 
de sua propriedade, podendo opor impugnação no prazo de 05 
dias úteis.
Espigão do Oeste-RO, 22 de novembro de 2019
BRUNO RAFAEL JOCK
Assina de ordem do MM. Juiz
PRAZO NO ÁTRIO DO FÓRUM: ATÉ 19/12/2019

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, 
ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste Processo n.: 
7004566-98.2016.8.22.0008
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto:Pensão por Morte (Art. 74/9), Concessão
AUTOR: JOACIR ALVES DE PAULA, RUA PERNAMBUCO 2197 
DISTRITO DE NOVA ESPERANÇA - 76974-000 - ESPIGÃO 
D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: CLAUDIA BINOW OAB nº RO7396
DIOGO ROGERIO DA ROCHA MOLETTA OAB nº RO3403
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, SEM 
ENDEREÇO
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA
Valor da causa:R$ 38.000,00
DECISÃO
Trata-se de embargos declaratórios opostos em face do INSS, no 
qual o embargante pretende a reforma da sentença, alegando ser 
omissão, uma vez não há como compreender a improcedência da 
ação, pois tudo que está nos autos leva ao sentido contrário, não 
sendo possível que se mantenha tal fundamentação.
Decido.
Conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil cabem 
Embargos de Declaração quando houver na sentença obscuridade 
ou contradição, e ainda nos casos em que for omitido ponto sobre 
o qual devia pronunciar-se o juiz.
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Pois bem. Anoto em primeiro lugar que uma sentença 
é omissa quando deixa de decidir algum ponto ou, decidindo, o seu 
enunciado não é completo. É obscura, quando equívoca, ambígua 
ou ininteligível. Contraditória, quando alguma das suas proposições 
é inconciliável, no todo ou em parte, com outra.
Entretanto, esta não é a situação da decisão. As questões levantadas 
pelo embargante, restaram devidamente esclarecidas na sentença, 
inclusive com a jurisprudência indicativa do posicionamento do 
julgador.
Na verdade, como faz em quase todas as ações desse jaez, o 
embargante está questionando à análise probatória feita pelo 
magistrado “a quo” e buscando a reforma da decisão, o que não 
é possível através de embargos de declaração. Para isto existe o 
recurso próprio e adequado.
Nesse sentido:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGANTE ALEGA 
OBSCURIDADE, POIS O ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE 
RECURSO INOMINADO NÃOANALISOU A PROVA ANEXADA EM 
FASE CONTESTATÓRIA, BEM COMO DEIXOU DE OBSERVAR 
QUE A PARTE EMBARGADA NÃO CONSTITUIU PROVA 
MÍNIMA DO SEU DIREITO. ASSIM, PUGNA PELA REFORMA DA 
SENTENÇA A FIM DE QUE SEJA JULGADA IMPROCEDENTE 
A AÇÃO OU, SUBSIDIARIAMENTE, O RETORNO DOS 
AUTOS À ORIGEM. RECEBO OSEMBARGOS, PORQUE 
TEMPESTIVOS E, NO MÉRITO, REJEITO-OS. CONSTITUEM-
SE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SUPRIR OMISSÕES, 
CONTRADIÇÕES OU CORREÇÃO DE ERROS DE FORMA. 
PRIMEIRAMENTE, NO QUE TANGE AO MÉRITO, CONFORME 
JÁ FUNDAMENTADO NO ACÓRDÃO INCUMBIA À EMPRESA 
RECLAMADA DEMONSTRAR A REGULARIDADE DOS 
SERVIÇOS PRESTADOS. ENTRETANTO, NÃO SE DESINCUMBIU 
SATISFATORIAMENTE, DEIXANDO DE COMPROVAR A 
QUALIDADE NOS SERVIÇOS. O CONJUNTO PROBATÓRIO 
JUNTADO PELA EMBARGANTE APENAS LIMITOU-SE A 
ANEXAR TELAS PROBATÓRIAS QUE NÃO PROVAM NADA, 
PORQUANTO DE MANUSEIO PARTICULAR DA PRÓPRIA 
EMPRESA, ESTANDO SUJEITA AO SEU EXCLUSIVO ARBÍTRIO. 
PORTANTO, VERIFICA-SE QUE NÃO HÁ QUALQUER 
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE A SER SANADA. 
INFERE-SE QUE OS QUESTIONAMENTOS TRAZIDOS PELA 
EMBARGANTE REVELAM APENAS SEU INCONFORMISMO 
ANTE A SOLUÇÃO CONFERIDA À LIDE, PRETENDENDO 
UMA NOVA ANÁLISE DOS FATOS, QUE JÁ FOI FEITA, EM 
CONDIÇÕES SUFICIENTES PARA FIRMAR A CONVICÇÃO DO 
JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO QUESTIONADA, CONFORME 
RESTOU CLARAMENTE MOTIVADO NO ACORDÃO, ORA 
ATACADO. EMBARGOSREJEITADOS. (TJPR - 1ª Turma Recursal 
- 0003073-95.2014.8.16.0089/1 - Ibaiti - Rel.: Fernando Swain 
Ganem - - J. 22.05.2015)
Em que pese a admissibilidade de manejo dos embargos para 
esclarecer dúvidas, vejo que no caso dos autos, o autor não indica 
dúvida concreta, apenas questiona o entendimento adotado por 
este juízo, isso em quase todas as ações desse jaez que ajuíza.
Assim, os Embargos de Declaração interpostos tem finalidade 
de questionar a fundamentação jurídica adotadas por este 
juízo. Não busca sanar omissão, contradição ou obscuridade do 
julgado, requisitos indispensáveis para conhecimento do recurso 
com fundamento no art. 535, atual 1.022, do Cód. Proc. Civil, mas 
única e tão somente rediscutir matéria já apreciada e julgada nesse 
grau de jurisdição, tratando-se, portanto, de recurso protelatório.
O STJ, para os efeitos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo 
Civil, definiu a seguinte tese:
“Caracterizam-se como protelatórios os Embargos de Declaração 
que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida”.
Nesse sentido também o entendimento do STF:
EMENTA Embargos de declaração em agravo interno em mandado 
de segurança. Inexistência de omissão a ser sanada. Questões 
devidamente apreciadas no acórdão embargado. Intuito de 
reapreciação da causa. Impossibilidade. Embargos de declaração 

rejeitados e imposição de multa (art. 1.026, § 2º, do CPC/2015). 1. 
Não há omissão, contradição ou obscuridade a ensejar o acolhimento 
dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código 
de Processo Civil atual (Lei nº 13.105/15). 2. O direito líquido e certo 
à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas 
oferecido em edital não se origina apenas com a abertura de vaga 
para o cargo pretendido no curso do certame, mas também de ato 
da Administração Pública consistente na contratação de pessoal em 
desconformidade com a ordem jurídica vigente. 3. Insurgência com 
natureza de mera pretensão de rediscussão da causa. 4. Embargos 
de declaração rejeitados e imposição de multa de 1% do valor da 
causa (art. 1.026, § 2º, do CPC/2015). (MS 34062 AgR-ED, Relator 
(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 06/10/2017, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-245 DIVULG 25-10-2017 PUBLIC 
26-10-2017). (STF - AgR-ED MS: 34062 DF - DISTRITO FEDERAL 
0043181-06.2016.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data 
de Julgamento: 06/10/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: 
DJe-245 26-10-2017). (o grifo não é no original).
Igualmente nesse sentido as decisões dos Tribunais Regionais 
Federais:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 
DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGANTE 
NÃO APONTA VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. 
RECURSO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. 
1. Os embargos de declaração em que não haja a indicação de 
erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão não podem 
ser conhecidos (arts. 536 do CPC/73 e 1.023 do CPC/15). 2. O 
fato de os embargos de declaração serem opostos para fins de 
prequestionamento não altera essa conclusão. O art. 1.025 
do NCPC (Lei nº 13.105/15) positivou as orientações de que a 
simples oposição de embargos de declaração é suficiente ao 
prequestionamento da matéria constitucional e legal suscitada 
pelo embargante, mas também a de que, mesmo quando opostos 
com essa finalidade, os embargos somente serão cabíveis quando 
houver, no acórdão embargado, erro material, omissão, contradição 
ou obscuridade. 3. A Embargante sequer aponta especificamente 
qual seria o vício a ser sanado por meio destes embargos, de tal 
forma que o recurso não pode ser conhecido. 4. Ante o manifesto 
caráter protelatório destes embargos, a Embargante deve ser 
condenada ao pagamento de multa no percentual de 1% (um por 
cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.026, § 
2º, do CPC/15. 5. Embargos de declaração de que não se conhece. 
Arbitramento de multa no percentual de 1% (um por cento) sobre 
o valor atualizado da causa, ante o manifesto caráter protelatório 
dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.026, § 2º, do 
CPC/15. (TRF-2 - AG: 00008506620174020000 RJ 0000850-
66.2017.4.02.0000, Relator: LETÍCIA DE SANTIS MELLO, Data de 
Julgamento: 10/05/2018, 4ª TURMA ESPECIALIZADA). (grifamos).
Assim, ante o manifesto caráter protelatório destes embargos, 
condeno o Embargante no pagamento de multa no percentual de 
1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do 
art. 1.026, § 2º, do CPC/15.
Por fim, julgo improcedente os Embargos de Declaração e 
mantenho a sentença exarada nos autos.
Espigão do Oeste/RO, 22 de novembro de 2019.
Leonel Pereira da Rocha
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, 
ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste Processo n.: 
7003375-47.2018.8.22.0008
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto:Produto Impróprio
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REQUERENTE: MARCIO DETTMANN, GRAJAU 2749 CENTRO - 
76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: MARCIO DETTMANN OAB nº 
RO7698
REQUERIDO: MAKEER PRODUTOS LTDA - ME, RUA 
CLEMANTE CATALDI 355 CENTRO - 37590-000 - JACUTINGA 
- MINAS GERAIS
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
Valor da causa:R$ 3.872,00
SENTENÇA
Tratando-se a matéria em análise estritamente de direito, passo ao 
julgamento antecipado da lide proferindo sentença, nos termos do 
art. 355, inciso I e II ambos do CPC.
Trata-se de lide de natureza indenizatória, na qual alega o autor 
que após adquirir o produto da ré (Churrasqueira Braseiro Coifa 
Exaustor Grelha Vidro inox 430p Suporte giratório), houve a entrega 
com peças faltantes, impossibilitando-o de uso
Considerando que a requerida foi citada e intimada e não justificou 
sua ausência, a mesma tornou-se revel. Como é sabido a revelia, 
nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil, faz presumir 
aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela autora, e estes 
acarretam as consequências jurídicas apontadas na petição inicial 
e, portanto deve responder por isso.
A propósito:
“REVELIA - Ausência do réu na sessão designada - Reconhecimento 
autorizado - A parte deve se fazer presente na audiência , caso 
em que será lícito na ausência o reconhecimento da revelia, não 
obstante compareça à sessão o advogado(2º Colégio Recursal da 
Capital do Estado de São Paulo, Rec. 659, j. Em 18-02-1998, Rel. 
Juiz Marciano da Fonseca).”
Ademais, a inicial veio instruída com prova documental que 
demonstram que de fato o autor adquiriu os produtos, e que buscou 
sem sucesso resolver a contenda junto a ré. 
Passo a análise dos danos morais pleiteados.
Em que pese a ocorrência da revelia, esclareço que esta por si só, 
não induz necessariamente a procedência do pedido autoral, pois 
a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo 
autor é “juris tantum”, ou seja relativa, visto que o juiz deve analisar 
as condições da ação e as provas constantes nos autos, a fim de 
verificar o bom direito do autor pleiteado na inicial, em prestígio ao 
princípio da livre apreciação da prova.
In casu, entendo que os fatos alegados, cinge-se a meros 
aborrecimentos do cotidiano, nenhum fato possa ter configurado 
dano aos seus direitos da personalidade, à sua honra, ainda que 
subjetiva; consequentemente, mostra-se indevida a indenização 
pleiteada a tal título.
Ademais, ainda que a requerida tenha infringido dispositivos do 
Código do Consumidor, tal fato configura aborrecimentos e não 
abalo à honra capaz de ensejar compensação pecuniária a título de 
danos morais. A imposição de indenização por danos morais é regra 
de exceção que deve ser aplicada aos casos que redundam em 
constrangimentos acima da normalidade e não em aborrecimentos. 
Estes são decorrentes da vida em sociedade que se revela 
complexa e, por isso mesmo, oferece certos entraves. Entendo que 
o autor tenha experimentado situações desagradáveis, mas nem 
por isso se podem eleger tais situações em constrangimento apto 
a ensejar danos morais as quais não podem convolar abalo aos 
atributos da personalidade. 
Por tais fundamentos, tenho que não merece amparo a tese da 
autora quanto a ocorrência de abalo aos atributos da personalidade.
Ante ao exposto e tudo o mais que dos autos consta, com fulcro no 
art. 355, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 
o pedido inicial para:
a) Condenar a requerida proceder a restituição da quantia paga, 
no importe de R$ 3.872,00 (três mil, oitocentos e Setenta e Dois 
Reais), devidamente atualizada, desde a data da aquisição.
b) Julgo improcedente o pleito de danos morais.
P.R.I.C

Sem custas e honorários de acordo com o art. 55 da Lei nº 
9.099/95.
Espigão do Oeste/RO, 22 de novembro de 2019.
Leonel Pereira da Rocha
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, 
ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste Processo n.: 
7000526-68.2019.8.22.0008
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto:Espécies de Contratos, Antecipação de Tutela / Tutela 
Específica
AUTOR: FAGNER ARAUJO FREITAS, RUA SÃO PAULO 2816 
CENTRO - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: JUCIMARO BISPO RODRIGUES OAB 
nº RO4959
RÉU: SPE TERRA NOVA ESPIGAO DO OESTE LTDA, AV. SETE 
DE SETEMBRO SALA 02 CENTRO - 76974-000 - ESPIGÃO 
D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: CHARLES BACCAN JUNIOR OAB nº 
RO2823
Valor da causa:R$ 11.284,48
DECISÃO
SPE TERRA NOVA ESPIGÃO DO OESTE LTDA E LOTEAMENTO 
VILLA FLORA DE ESPIGÃO DO OESTE SPE LTDA, alegando em 
síntese omissão quanto ao pedido de adequação do polo passivo, 
bem como rescisão contratual, deveriam ser aplicadas as regras de 
fruição do imóvel, a cominação de corretagem no importe de 5% do 
valor da causa e que em caso de condenação fosse concedido o 
parcelamento em 36 (trinta e seis) parcelas .
Decido.
Preambularmente determino a retificação do polo passivo 
da presente para constar única e exclusivamente a empresa 
LOTEAMENTO VILLA FLORA DE ESPIGÃO DO OESTE SPE 
LTDA .
No caso em exame, verifico que não assiste razão o embargante, 
nota-se que na sentença (id 31134812 p. 5 ) foi afastada a pretensão 
do requerido em sede de pedido contraposto, uma vez que não se 
admite no rito ordinário, sendo a reconvenção a via adequada.
Não se aplica o princípio da fungibilidade, visto que há necessidade 
de recolhimento de custas conforme previsto no procedimento da 
reconvenção .
Ante o exposto, julgo improcedente os embargos de 
declaração opostos .
Decisão publicada nesta data.
Espigão do Oeste/RO, 22 de novembro de 2019.
Leonel Pereira da Rocha
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, 
ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste Processo n.: 
7003117-03.2019.8.22.0008
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto:Direito de Imagem
REQUERENTE: JULIERMES RODRIGUES DOS SANTOS, RUA 
MINAS GERAIS 1822 MORADA DO SOL - 76974-000 - ESPIGÃO 
D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ANA RITA COGO OAB nº 
RO660
INES DA CONSOLACAO COGO OAB nº RO3412
REQUERIDO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE 
TRANSPORTES E TURISMO LTDA, AVENIDA MARECHAL 
RONDON 2727, - DE 2355 A 2727 - LADO ÍMPAR DOIS DE ABRIL 
- 76900-881 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
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ADVOGADO DO REQUERIDO: GUSTAVO ATHAYDE 
NASCIMENTO OAB nº RO8736
Valor da causa:R$ 5.550,00
SENTENÇA
Dispensado relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.
No caso em tela, entendo como configurada plenamente a existência 
de relação de consumo entre as partes litigantes, devendo a lide, 
assim, ser dirimida à luz das disposições consumeristas, porquanto 
a autora se insere no conceito de consumidor, enquanto o 
destinatário finais do contrato de transporte, enquanto a requerida, 
por seu turno, enquadra-se como fornecedora, na medida em que 
oferece o serviço (artigos 2º e 3º, do CDC).
O Código de Defesa do Consumidor, buscando dar uma maior 
efetividade à relação consumerista, afirmou, em seu art. 14, a 
responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços pela 
reparação dos danos causados aos consumidores por qualquer 
defeito relativo aos serviços prestados, independentemente de se 
perquirir sobre o elemento subjetivo da culpa. 
Assim, a empresa é obrigada a prestar serviço adequado e eficiente 
e, caso assim não proceda, será compelida a reparar os danos 
causados.
Incumbe à empresa contratada levar o contratante e seus objetos 
ao destino na forma, modo e tempo previamente estabelecidos.
No caso sub judice, informa a demandante que por culpa da 
requerida, não pode comparecer a compromisso profissional na 
cidade de Jaru - RO, eis que lhe fora vendido bilhete equivocado.
Em sede de contestação, a ré alegou que o autor falta com a verdade, 
eis que viajou em dia posterior a data do curso profissionalizante.
Pois bem. A situação posta nos autos, indica que os fatos não 
geraram nenhum dano moral indenizável. Não há nos autos prova 
documental de qual seria o compromisso perdido pela parte autora, 
tampouco de quanto tal evento seria realizado.
A única prova documental da realização de tal evento, concerne a 
uma declaração (ID 31279076 p. 7), que apenas afirma que o autor 
não foi reembolsado. 
Portanto, não gera direito à indenização por dano moral, sob pena 
de sua banalização. O mero inerente à vida em sociedade não 
configura dano moral, que necessita de ofensa à esfera subjetiva 
do indivíduo para sua caracterização.
Em que pese tratar-se o caso dos autos de transporte terrestre, faço 
analogia ao recente jugado pela Corte Superior (Resp. 1.584.465), 
no qual afirma a relatora no STJ, ministra Nancy Andrighi “que não 
se discute que a responsabilidade pelo atraso, nos termos do artigo 
14 do Código de Defesa do Consumidor, seja da companhia aérea, 
mas tal constatação não significa o reconhecimento automático do 
dano moral indenizável”.
Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha 
ofendido o âmago da personalidade. Via de consequência, não há 
como se falar em abalo moral indenizável.
Neste sentido:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO 
DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. 
Ação de compensação de danos morais, tendo em vista falha na 
prestação de serviços aéreos, decorrentes de cancelamento de 
voo doméstico. 2. Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial 
concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O 
propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser 
condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos 
pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico. 
4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo 
operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral 
possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual 
desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. 
Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de 
que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, 
exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da 
lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem dúvida, as circunstâncias 
que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível 

comprovação e a consequente constatação da ocorrência do 
dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem 
observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para 
a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a 
companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos 
passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações 
claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar 
os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte 
material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for 
considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, 
acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre 
outros. 6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário 
que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via 
de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. 
7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de 
honorários. Documento: 100313419 - EMENTA / ACORDÃO - Site 
certificado - DJe: 29/08/2019 Página 1 de 2 Superior Tribunal de 
Justiça ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, 
acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal 
de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas 
constantes dos autos, por unanimidade, conhecer e negar 
provimento ao recurso especial, com majoração de honorários, nos 
termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Paulo 
de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio 
Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. 
Brasília (DF), 27 de agosto de 2019(Data do Julgamento) 
Isto posto e tudo mais que dos autos consta, por não restar 
caracterizado fato extraordinário, que tenha trazido abalo 
psicológico ao consumidor. JULGO IMPROCEDENTE o pedido 
inicial proposto por JULIERMES RODRIGUES DOS SANTOS 
em face da EUCATUR – EMPRESA UNIÃO CASCÁVEL DE 
TRANSPORTE E TURISMO, extinguindo o processo com base no 
Art. 487, I, do CPC.
Sem custas e sem honorários.
Com o trânsito em julgado, oportunamente, arquivem-se o 
processo.
Sentença publicada e registrada nesta data.
Espigão do Oeste/RO, 22 de novembro de 2019.
Leonel Pereira da Rocha
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, 
ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste Processo n.: 
7002991-50.2019.8.22.0008
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto:Indenização por Dano Moral
REQUERENTE: ERIKA DE OLIVEIRA AFONSO, RUA JARDIM DA 
FELICIDADE 03 2047 MORADA DO SOL - 76974-000 - ESPIGÃO 
D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: MARCELO AUGUSTO 
OLIVEIRA DE CARVALHO OAB nº RO338
ADEMIR MIRANDA DOS SANTOS OAB nº RO10372
REQUERIDO: EXPRESSO MAIA LTDA, AVENIDA CENTRAL, QD. 
AREA LOTE 02 SETOR EMPRESARIAL - 74583-350 - GOIÂNIA 
- GOIÁS
ADVOGADO DO REQUERIDO: FABRICIO MILHOMENS DA 
NEIVA OAB nº GO41399
Valor da causa:R$ 15.478,30
SENTENÇA
Dispensado relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.
No caso em tela, entendo como configurada plenamente a existência 
de relação de consumo entre as partes litigantes, devendo a lide, 
assim, ser dirimida à luz das disposições consumeristas, porquanto 
a autora se insere no conceito de consumidor, enquanto o 
destinatário finais do contrato de transporte, enquanto a requerida, 
por seu turno, enquadra-se como fornecedora, na medida em que 
oferece o serviço (artigos 2º e 3º, do CDC).
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O Código de Defesa do Consumidor, buscando dar uma maior 
efetividade à relação consumerista, afirmou, em seu art. 14, a 
responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços pela 
reparação dos danos causados aos consumidores por qualquer 
defeito relativo aos serviços prestados, independentemente de se 
perquirir sobre o elemento subjetivo da culpa. 
Assim, a empresa é obrigada a prestar serviço adequado e eficiente 
e, caso assim não proceda, será compelida a reparar os danos 
causados. Incumbe à empresa contratada levar o contratante 
e seus objetos ao destino na forma, modo e tempo previamente 
estabelecidos.
No caso sub judice, informa a demandante que em razão da má 
prestação do serviço fornecido pela requerida, não pode realizar 
concurso público.
Em sede de contestação, a ré postula pela improcedência do 
feito, eis que não houve a comprovação do atraso mencionado na 
exordial.
Pois bem. No caso dos autos vejo que não há ocorrência de danos 
morais indenizáveis, eis que não há prova do atraso na condução 
terrestre ocorrido no ano de 2017.
Há provas de que a autora realmente se inscreveu em certame 
público a ser realizado no dia 26/11/2017 às 15 horas (ID 31023053 
p. 6). Contudo, não restou devidamente demostrado a ausência 
da autora no certame, tampouco que este deu-se em virtude do 
atraso no transporte, eis que os bilhetes colacionados Id 31022445 
encontram-se ilegíveis. 
Esclareço que a responsabilidade objetiva disposta no art. 14 do 
CDC, não exime o consumidor de provar os fatos alegados.
Na hipótese vertente, não consta dos autos, a mínima prova da 
existência de defeito na prestação dos serviços da ré. Nesse 
passo, deixou o recorrente de comprovar os fatos constitutivos do 
seu direito, ônus que lhe cabia, a teor do art. 373, I, do CPC.
Isto posto e tudo mais que dos autos consta, JULGO 
IMPROCEDENTE o pedido inicial proposto por ERIKA DE 
OLIVEIRA AFONSO em face da EXPRESSO MAIA Ltda, e 
extinguindo o processo com base no Art. 487, I, do CPC.
Sem custas e sem honorários.
Com o trânsito em julgado, oportunamente, arquivem-se o 
processo.
Sentença publicada e registrada nesta data.
Espigão do Oeste/RO, 22 de novembro de 2019.
Leonel Pereira da Rocha
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, 
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Telefone: (69) 3481-2279 ou 3481-2921 - Ramal 204
E-mail: eoe1vara@tjro.jus.br
Processo nº : 7003051-91.2017.8.22.0008
Requerente: A. M. BRAVIN - ME e outros
Advogado do(a) EXEQUENTE: VALTER HENRIQUE GUNDLACH 
- RO1374
Advogado do(a) EXEQUENTE: VALTER HENRIQUE GUNDLACH 
- RO1374
Requerido(a): ALESSANDRO MARTINS DA CRUZ
Advogados do(a) EXECUTADO: KELLY CRISTINE BENEVIDES 
DE BARROS - RO3843, CLEODIMAR BALBINOT - RO3663
INTIMAÇÃO
Intimo a parte autora a dar prosseguimento ao feito, tendo em vista 
que decorreu o prazo da suspensão.
Espigão do Oeste (RO), 22 de novembro de 2019.
ARCEU MOREIRA ROCHA

1º Cartório
Proc.: 0000014-10.2019.8.22.0008
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Requerente:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Adilson Moreira da Costa
Advogado:Marcia Feitosa Teodoro (RO 7002)
Alegações finais Partes:
Ficam as partes, por via de seus Advogados, intimadas a 
apresentarem alegações finais por memorias no prazo sucessivo 
de 05 dias, conforme determinação.

Proc.: 0000359-73.2019.8.22.0008
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Elifran da Costa Farias
Advogado:Nivaldo Ponath Júnior (RO 9328), Ronilson Wesley 
Pelegrine Barbosa (OAB/RO 4688), Jessini Marie Santos Silva (MF 
6117)
Sentença:
SENTENÇAO ilustre representante do Ministério Público em 
exercício nesta Comarca, embasado na peça inquisitorial, ofereceu 
denúncia crime em face de ELIFRAN DA COSTA FARIAS, 
devidamente qualificado nos autos, dando-o como incurso nas 
penas do artigo 299, parágrafo único, por 211 vezes, na forma do 
artigo 71, ambos do Código Penal. Narra a peça exordial que entre 
os anos de 2015 a 2018, em horários diversos, no município de 
Espigão do Oeste/RO, o denunciado ELIFRAN DA COSTA FARIAS, 
prevalecendo-se do cargo público e precisamente por 211 (duzentos 
e onze) vezes, inseriu em documento público (folhas de ponto), 
declaração falsa, com o fim de alterar a verdade sobre fato 
juridicamente relevante. Extrai-se da documentação jungida aos 
autos que, atualmente, o denunciado possui 3 (três) vínculos 
profissionais, sendo eles: 1) vínculo efetivo com o município de 
Espigão do Oeste, 36 horas semanais, ocupante de cargo de 
médico obstetra, exercendo suas funções no Hospital Municipal, 
com admissão no dia 1//03/2007; 2) vínculo celetista com o 
Município; e de Espigão do Oeste, 36 horas semanais, lotado no 
Hospital Municipal, com admissão no dia 24/08/2018; e, 3) vínculo 
celetista com o Hospital e Maternidade Santa Cecília, da rede 
privada.Ao analisar as folhas de ponto do Hospital Municipal de 
Espigão do Oeste e do Hospital e Maternidade Santa Cecília, 
constatou-se que houve conflito de horários, ou seja, o denunciado 
ELIFRAN DA COSTA FARIAS assinou as folhas de ponto 
concomitantemente no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e 
do Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste.
Como dito, constatou-se que, no período de 2015 a 2018, ocorreram 
211 (duzentos e onze) episódios em que os horários de jornada 
laborativa foram totalmente incompatíveis entre si, uma vez que o 
denunciado estava escalado para trabalhar no mesmo dia e horário, 
tanto no Hospital Municipal de Espigão do Oeste como no Hospital 
e Maternidade Santa Cecília, também nesta urbe, tudo conforme 
demonstra a tabela descrita às fls. 04/15.A denúncia foi recebida 
em 22 de maio de 2019. O denunciado, devidamente citado às fls. 
476, apresentou resposta à acusação às fls. 480/514.Não sendo o 
caso de suspensão condicional do processo, nem absolvição 
sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento.Durante 
a instrução o denunciado foi interrogado (mídia audiovisual de fls. 
519). As partes não arrolaram testemunhas.Em alegações finais, 
apresentada na forma de memoriais (fls.520/527), o órgão 
ministerial, após discorrer sobre a materialidade e autoria delitiva, 
pugnou pela condenação do denunciado nos termos da denúncia.A 
defesa, por sua vez, em sede de alegações finais, apresentadas 
também na forma de memoriais (fls. 554/599), requereu a absolvição 
do denunciado na forma do artigo 386, VI, alegando, inicialmente, 
que o acusado não tinha vínculo empregatício junto ao Hospital e 
Maternidade Santa Cecília; que a conduta praticada é atípica, pois 
a própria Administração Municipal permitia a prestação do serviço 
na forma como era realizada; que inexiste o elemento subjetivo do 
tipo (dolo); que há excludente de culpabilidade porque não era 

http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=00820190000158&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=00820190003637&strComarca=1&ckb_baixados=null
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possível conduta diversa e que o acusado estava cumprindo ordem 
de superior hierárquico, por fim, alegou ausência de provas para 
condenação.Registro que as questões preliminares aventadas já 
foram enfrentadas (fls. 515 e 518), inclusive no bojo de Hábeas 
Corpus (fls. 549/553).Passo ao exame do méritoA relação 
processual se instaurou e se desenvolveu de forma regular, estando 
presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. 
Não há nulidades a serem declaradas de ofício, tampouco se 
implementou qualquer prazo prescricional.Consoante já relatado, o 
parquet imputa ao denunciado a conduta típica de crime de falsidade 
ideológica, por 211 vezes (Artigo 299, parágrafo único, c.c. 71, 
ambos do Código Penal).DA MATERIALIDADE E AUTORIAA 
materialidade do crime está devidamente comprovada através dos 
seguintes documentos: dados financeiros/folha de pagamento 
2018, fls. 19/21v; ofício de fls. 22v; Busca e Apreensão de 
documentos, fls. 29/31v; conversas de aplicativos de fls. 35/38-v; 
documentos de fls. 39/272 referente às atividades desenvolvidas 
pelo acusado no Hospital e Maternidade Santa Cecília; Termo de 
Posse de fls. 323; folhas de ponto do Hde fls. 326/380; tudo 
corroborado pelo depoimento prestado pelo acusado.No que toca a 
autoria do delito, as provas contidas nos autos são suficientes para 
embasar um decreto condenatório em desfavor do denunciado pelo 
crime descrito na peça exordial.Com relação ao crime de falsidade 
ideológica, JÚLIO FABBRINI MIRABETE esclarece que:”[…] o que 
determina o crime do art. 299 do Código Penal, entre outras 
circunstâncias, é a emissão de declaração ou inserção de dados 
falsos, provocando, desta forma, a existência de prejuízo real, 
modificando a verdade dos fatos, criando obrigações para o ente 
público de pagar valor indevido, dando o dolo específico” (“Código 
Penal Interpretado”, Atlas, S. Paulo, 1.999, 1ª Edição, 3ª Tiragem, 
p. 1609/1619). O elemento subjetivo do injusto, conhecido na 
literatura jurídica nacional como “dolo específico”, consiste na 
vontade livre de inserir ou fazer inserir declaração falsa em 
documento público ou particular, com o fim de prejudicar direito, 
criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente 
relevante (CP, artigo 299), sendo ele requisito legal exigido para a 
prolação de um decreto condenatório. Infere-se dos autos, que o 
denunciado, entre os anos de 2015 a 23 de agosto de 2018, 
possuía, concomitantemente, 2 (dois) vínculos empregatícios, 
sendo um deles estatutário de 36 horas com o município de Espigão 
D’oeste (fls. 323) (que em junho de 2018 passou a ser de 24 horas) 
e outro celetista com o Hospital e Maternidade Santa Cecília (fls. 
22v). A partir de 24 de agosto de 2018 o denunciado passou a ter 
mais um vínculo empregatício com o município, mas neste período 
não se verificou irregularidades.Com isto, o denunciado, valendo-
se da qualidade de servidor público, inseriu em documento público 
declaração falsa do que nele deveria ser escrito, com o fim de 
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, posto que 
assinava as folhas de pontos da Unidade Mista de Saúde em dias 
e horários conflitantes com o trabalho desenvolvido no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília.O denunciado desempenhava as 
funções de médico obstetra na Unidade Mista de Saúde de Espigão 
D’oeste/RO e médico no Hospital e Maternidade Santa Cecília, 
também em Espigão D’oeste/RO e, em horários diversos, 
precisamente por 210 (duzentos e dez vezes), inseriu em documento 
público (folha de ponto), declaração falsa, uma vez que em 204 
oportunidades teria assinado a folha de ponto como se estivesse 
exercendo as suas funções em dois locais ao mesmo tempo, a 
saber, Unidade Mista de Saúde e Hospital Santa Cecília, o que é 
impossível. Em outras 6 (seis) vezes a incompatibilidade se deu 
dentro da Unidade Mista de Saúde, visto que o denunciado assinou 
a folha de ponto como se tivesse desempenhando duas funções ao 
mesmo tempo na própria Unidade Mista de Saúde, uma na forma 
de carga horária normal de trabalho e a outra na forma de plantão 
extraordinário (horas extras), o que também não é possível (fls. 
332, 335, 345, 345v, 347, 348). A acusação de declaração falsa do 
dia 22/12/2016 não acorreu, pois neste dia o denunciado laborou 
tão somente na jornada normal de trabalho (fls. 352v). Não há 
menção de jornada extraordinária/horas extras nas folhas 352v ou 

353 (folha de ponto de dezembro de 2016), não havendo, portanto, 
incompatibilidade. Em 210 vezes houve incompatibilidade de 
horários de trabalho, como alega o MP, vez que o denunciado 
declarou ter trabalhado em dois lugares ao mesmo tempo de dia, 
horas, mês e ano, procedendo a denúncia. Realmente, analisando 
os diversos documentos juntados aos autos, os quais embasaram 
toda a persecução penal, verifica-se que o denunciado realmente 
inseriu declaração falsa em documento público (folha de ponto), 
com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, 
tudo conforme demonstrado na tabela a seguir, donde pode se 
visualizar os dias e locais da alegada incompatibilidade. 
DEMONSTRATIVO DA INCOMPATIBILIDADE TOTAL DE 
HORÁRIOS2015JANEIRO DE 20151. 03/01/2015 - plantão 
concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão 
no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;2. 
06/01/2015 - plantão concomitante no Hospital Municipal de 
Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;3. 08/01/2015 - plantão concomitante 
no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;4. 15/01/2015 - 
plantão concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e 
plantão no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do 
Oeste;5. 20/01/2015 - plantão concomitante no Hospital Municipal 
de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;6. 21/01/2015 - plantão concomitante 
no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;7. 22/01/2015 - 
plantão concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e 
plantão no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do 
Oeste;8. 24/01/2015 - plantão concomitante no Hospital Municipal 
de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;Nos dias mencionados acima, nas 
folhas 40 a 45v consta atividade laborativa no Hospital e Maternidade 
Santa Cecília e nas fls. 326 e 326v consta atividade na Unidade 
Mista de Saúde, no mesmo dia e horário do mesmo mês e ano.
JUNHO DE 20159. 09/06/2015 – plantão ordinário (carga horária) 
concomitante com plantão extraordinário (hora extra), ambos no 
Hospital Municipal de Espigão do Oeste; 10. 30/06/2015 - plantão 
ordinário (carga horária) concomitante com plantão extraordinário 
(hora extra), ambos no Hospital Municipal de Espigão do Oeste; 11. 
01/09/2015 - plantão ordinário (carga horária) concomitante com 
plantão extraordinário (hora extra), ambos no Hospital Municipal de 
Espigão do Oeste; 2016JUNHO DE 201612. 16/06/2016 - plantão 
ordinário (carga horária) concomitante com plantão extraordinário 
(hora extra), ambos no Hospital Municipal de Espigão do Oeste; 13. 
25/07/2016 - plantão ordinário (carga horária) concomitante com 
plantão extraordinário (hora extra), ambos no Hospital Municipal de 
Espigão do Oeste; 14. 27/07/2016 - plantão ordinário (carga horária) 
concomitante com plantão extraordinário (hora extra), ambos no 
Hospital Municipal de Espigão do Oeste; Nos dias citados acima, 
nas folhas 332, 335, 335v, 347 e 348 consta atividade laborativa na 
Unidade Mista de Saúde com carga horária normal de trabalho e 
atividade de horas extras, no mesmo dia e horário do mesmo mês 
e ano.15. 22/12/2016 - plantão ordinário (carga horária) concomitante 
com plantão extraordinário (hora extra), ambos no Hospital 
Municipal de Espigão do Oeste; Este fato acima são se verificou - 
improcedência2017JANEIRO DE 201716. 05/01/2017 - plantão 
concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão 
no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;17. 
07/01/2017 - plantão concomitante no Hospital Municipal de 
Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;18. 09/01/2017 - plantão concomitante 
no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;19. 10/01/2017 - 
plantão concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e 
plantão no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do 
Oeste;20. 11/01/2017 - plantão concomitante no Hospital Municipal 
de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;21. 16/01/2017 - plantão concomitante 
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no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;22. 18/01/2017 - 
plantão concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e 
plantão no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do 
Oeste;23. 19/01/2017 - plantão concomitante no Hospital Municipal 
de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;24. 23/01/2017 - plantão concomitante 
no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;25. 25/01/2017 - 
plantão concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e 
plantão no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do 
Oeste;26. 26/01/2017 - plantão concomitante no Hospital Municipal 
de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;27. 30/01/2017 - plantão concomitante 
no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;28. 31/01/2017 - 
plantão concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e 
plantão no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do 
Oeste;Nos dias mencionados acima, nas folhas 73v a 82v consta 
atividade laborativa no Hospital e Maternidade Santa Cecília e nas 
fls. 353v, 354 e 354v consta atividade laborativa na Unidade Mista 
de Saúde, no mesmo dia e horário do mesmo mês e ano.
FEVEREIRO DE 201729. 02/02/2017 - plantão concomitante no 
Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;30. 03/02/2017 - 
plantão concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e 
plantão no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do 
Oeste;31. 06/02/2017 - plantão concomitante no Hospital Municipal 
de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;32. 07/02/2017 - plantão concomitante 
no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;33. 09/02/2017 - 
plantão concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e 
plantão no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do 
Oeste;34. 13/02/2017 - plantão concomitante no Hospital Municipal 
de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;35. 16/02/2017 - plantão concomitante 
no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;36. 17/02/2017 - 
plantão concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e 
plantão no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do 
Oeste;37. 20/02/2017 - plantão concomitante no Hospital Municipal 
de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;38. 21/02/2017 - plantão concomitante 
no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;39. 23/02/2017 - 
plantão concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e 
plantão no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do 
Oeste;40. 24/02/2017 - plantão concomitante no Hospital Municipal 
de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;Nos dias mencionados acima, nas 
folhas 83v a 101v consta atividade laborativa no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília e nas fls. 354v e 355 consta atividade 
laborativa na Unidade Mista de Saúde, no mesmo dia e horário do 
mesmo mês e ano.MARÇO DE 201741. 02/03/2017 - plantão 
concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão 
no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;42. 
06/03/2017 - plantão concomitante no Hospital Municipal de 
Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;43. 07/03/2017 - plantão concomitante 
no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;44. 09/03/2017 - 
plantão concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e 
plantão no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do 
Oeste;45. 10/03/2017 - plantão concomitante no Hospital Municipal 
de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;46. 13/03/2017 -plantão concomitante 
no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;47. 14/03/2017 - 

plantão concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e 
plantão no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do 
Oeste;48. 16/03/2017 - plantão concomitante no Hospital Municipal 
de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;49. 17/03/2017 - plantão concomitante 
no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;50. 23/03/2017 - 
plantão concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e 
plantão no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do 
Oeste;51. 24/03/2017 - plantão concomitante no Hospital Municipal 
de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;52. 30/03/2017 - plantão concomitante 
no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;53. 31/03/2017 - 
plantão concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e 
plantão no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do 
Oeste;Nos dias mencionados acima, nas folhas 103v a 114 consta 
atividade laborativa no Hospital e Maternidade Santa Cecília e nas 
fls. 355v e 356 consta atividade na Unidade Mista de Saúde, no 
mesmo dia e horário do mesmo mês e ano.ABRIL DE 201754. 
01/04/2017 - plantão concomitante no Hospital Municipal de 
Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;55. 03/04/2017 - plantão concomitante 
no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;56. 06/04/2017 - 
plantão concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e 
plantão no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do 
Oeste;57. 07/04/2017- plantão concomitante no Hospital Municipal 
de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;58. 11/04/2017 - plantão concomitante 
no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;59. 13/04/2017 - 
plantão concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e 
plantão no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do 
Oeste;60. 15/04/2017 - plantão concomitante no Hospital Municipal 
de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;61. 22/04/2017 - plantão concomitante 
no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;62. 28/04/2017 - 
plantão concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e 
plantão no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do 
Oeste;Nos dias mencionados acima, nas folhas 114v a 122v consta 
atividade laborativa no Hospital e Maternidade Santa Cecília e nas 
fls. 357 e 357v consta atividade na Unidade Mista de Saúde, no 
mesmo dia e horário do mesmo mês e ano.MAIO DE 201763. 
04/05/2017 - plantão concomitante no Hospital Municipal de 
Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;64. 05/05/2017 - plantão concomitante 
no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;65. 08/05/2017 - 
plantão concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e 
plantão no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do 
Oeste;66. 11/05/2017 - plantão concomitante no Hospital Municipal 
de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;67. 712/05/2017 - plantão concomitante 
no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;68. 15/05/2017 - 
plantão concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e 
plantão no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do 
Oeste;69. 18/05/2017 - plantão concomitante no Hospital Municipal 
de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;70. 22/05/2017 - plantão concomitante 
no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;71. 23/05/2017 - 
plantão concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e 
plantão no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do 
Oeste;72. 29/05/2017 - plantão concomitante no Hospital Municipal 
de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;Nos dias mencionados acima, nas 
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folhas 123v a 131 consta atividade laborativa no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília e nas fls. 358 e 358v consta atividade 
laborativa na Unidade Mista de Saúde, no mesmo dia e horário do 
mesmo mês e ano.JUNHO DE 201773. 05/06/2017 - plantão 
concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão 
no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;74. 
08/06/2017 - plantão concomitante no Hospital Municipal de 
Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;75. 09/06/2017 - plantão concomitante 
no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;76. 10/06/2017 - 
plantão concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e 
plantão no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do 
Oeste;77. 12/06/2017 - plantão concomitante no Hospital Municipal 
de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;78. 13/06/2017 - plantão concomitante 
no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;79. 15/06/2017 - 
plantão concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e 
plantão no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do 
Oeste;80. 16/06/2017 - plantão concomitante no Hospital Municipal 
de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;81. 19/06/2017 - plantão concomitante 
no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;82. 22/06/2017 - 
plantão concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e 
plantão no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do 
Oeste;83. 26/06/2017 - plantão concomitante no Hospital Municipal 
de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;84. 29/06/2017 - plantão concomitante 
no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;Nos dias 
mencionados acima, nas folhas 131v a 140 consta atividade 
laborativa no Hospital e Maternidade Santa Cecília e nas fls. 359 e 
359v consta atividade laborativa na Unidade Mista de Saúde, no 
mesmo dia e horário do mesmo mês e ano.JULHO DE 201785. 
03/07/2017 - plantão concomitante no Hospital Municipal de 
Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;86. 06/07/2017 - plantão concomitante 
no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;87. 10/07/2017 - 
plantão concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e 
plantão no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do 
Oeste;88. 11/07/2017 - plantão concomitante no Hospital Municipal 
de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;89. 13/07/2017 - plantão concomitante 
no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;90. 17/07/2017 - 
plantão concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e 
plantão no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do 
Oeste;91. 18/07/2017 - plantão concomitante no Hospital Municipal 
de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;92. 20/07/2017 - plantão concomitante 
no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;93. 22/07/2017 - 
plantão concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e 
plantão no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do 
Oeste;94. 24/07/2017 - plantão concomitante no Hospital Municipal 
de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;95. 25/07/2017 - plantão concomitante 
no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;96. 27/07/2017 - 
plantão concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e 
plantão no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do 
Oeste;97. 31/07/2017 - plantão concomitante no Hospital Municipal 
de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;Nos dias mencionados acima, nas 
folhas 141v a 151v consta atividade laborativa no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília e nas fls. 360 e 360v consta atividade 

laborativa na Unidade Mista de Saúde, no mesmo dia e horário do 
mesmo mês e ano.AGOSTO DE 201798. 03/08/2017 - plantão 
concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão 
no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;99. 
04/08/2017 - plantão concomitante no Hospital Municipal de 
Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;100. 07/08/2017 - plantão concomitante 
no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;101. 10/08/2017 
- plantão concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste 
e plantão no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do 
Oeste;102. 11/08/2017 - plantão concomitante no Hospital Municipal 
de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;103. 14/08/2017 - plantão concomitante 
no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;104. 15/08/2017 
- plantão concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste 
e plantão no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do 
Oeste;105. 17/08/2017 - plantão concomitante no Hospital Municipal 
de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;106. 18/08/2017 - plantão concomitante 
no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;107. 21/08/2017 
- plantão concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste 
e plantão no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do 
Oeste;108. 23/08/2017 - plantão concomitante no Hospital Municipal 
de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;109. 28/08/2017 - plantão concomitante 
no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;110. 31/08/2017 
- plantão concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste 
e plantão no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do 
Oeste;Nos dias mencionados acima, nas folhas 152v a 162 consta 
atividade laborativa no Hospital e Maternidade Santa Cecília e nas 
fls. 361 e 361v consta atividade laborativa na Unidade Mista de 
Saúde, no mesmo dia e horário do mesmo mês e ano.SETEMBRO 
DE 2017111. 04/09/2017 - plantão concomitante no Hospital 
Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade 
Santa Cecília em Espigão do Oeste;112. 11/09/2017 - plantão 
concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão 
no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;113. 
12/09/2017 - plantão concomitante no Hospital Municipal de 
Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;114. 14/09/2017 - plantão ordinário 
(carga horária) concomitante com plantão extraordinário (hora 
extra), ambos no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão 
no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;115. 
18/09/2017 - plantão concomitante no Hospital Municipal de 
Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;116. 21/09/2017 - plantão concomitante 
no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;117. 25/09/2017 
- plantão concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste 
e plantão no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do 
Oeste;118. 29/09/2017 - plantão ordinário (carga horária) 
concomitante com plantão extraordinário (hora extra), ambos no 
Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;Nos dias 
mencionados acima, nas folhas 163 a 172 consta atividade 
laborativa no Hospital e Maternidade Santa Cecília e nas fls. 362 e 
362v consta atividade laborativa na Unidade Mista de Saúde, no 
mesmo dia e horário do mesmo mês e ano.OUTUBRO DE 2017119. 
02/10/2017 - plantão concomitante no Hospital Municipal de 
Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;120. 04/10/2017 - plantão concomitante 
no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;121. 06/10/2017 
- plantão concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste 
e plantão no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do 
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Oeste;122. 09/10/2017 - plantão concomitante no Hospital Municipal 
de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;123. 11/10/2017 - plantão concomitante 
no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;124. 16/10/2017 
- plantão concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste 
e plantão no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do 
Oeste;125. 18/10/2017 - plantão concomitante no Hospital Municipal 
de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;126. 19/10/2017 - plantão concomitante 
no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;127. 23/10/2017 
- plantão concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste 
e plantão no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do 
Oeste;128. 25/10/2017 - plantão concomitante no Hospital Municipal 
de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;129. 26/10/2017 - plantão concomitante 
no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;130. 30/10/2017 
- plantão concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste 
e plantão no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do 
Oeste;Nos dias mencionados acima, nas folhas 173 a 180 consta 
atividade laborativa no Hospital e Maternidade Santa Cecília e nas 
fls. 363 e 363v consta atividade laborativa na Unidade Mista de 
Saúde, no mesmo dia e horário do mesmo mês e ano.NOVEMBRO 
DE 2017131. 01/11/2017 - plantão concomitante no Hospital 
Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade 
Santa Cecília em Espigão do Oeste;132. 03/11/2017 - plantão 
concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão 
no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;133. 
08/11/2017 - plantão concomitante no Hospital Municipal de 
Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;134. 09/11/2017 - plantão concomitante 
no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;135. 14/11/2017 
- plantão concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste 
e plantão no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do 
Oeste;136. 16/11/2017 - plantão concomitante no Hospital Municipal 
de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;137. 22/11/2017 - plantão concomitante 
no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;138. 23/11/2017 
- plantão concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste 
e plantão no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do 
Oeste;139. 25/11/2017 - plantão concomitante no Hospital Municipal 
de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;140. 29/11/2017 - plantão concomitante 
no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;141. 30/11/2017 
- plantão concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste 
e plantão no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do 
Oeste;Nos dias mencionados acima, nas folhas 180v a 188v consta 
atividade laborativa no Hospital e Maternidade Santa Cecília e nas 
fls. 364 e 364v consta atividade laborativa na Unidade Mista de 
Saúde, no mesmo dia e horário do mesmo mês e ano.2018JANEIRO 
DE 2018142. 04/01/2018 - plantão concomitante no Hospital 
Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade 
Santa Cecília em Espigão do Oeste;143. 05/01/2018 - plantão 
concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão 
no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;144. 
08/01/2018 - plantão concomitante no Hospital Municipal de 
Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;145. 09/01/2018 - plantão concomitante 
no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;146. 12/01/2018 
- plantão concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste 
e plantão no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do 
Oeste;147. 13/01/2018 - plantão concomitante no Hospital Municipal 
de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 

Cecília em Espigão do Oeste;148. 15/01/2018 - plantão concomitante 
no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;149. 22/01/2018 
- plantão concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste 
e plantão no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do 
Oeste;150. 25/01/2018 - plantão concomitante no Hospital Municipal 
de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;151. 27/01/2018 - plantão concomitante 
no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;152. 29/01/2018 
- plantão concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste 
e plantão no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do 
Oeste;Nos dias mencionados acima, nas folhas 202 a 210v consta 
atividade laborativa no Hospital e Maternidade Santa Cecília e nas 
fls. 366 e 366v consta atividade laborativa na Unidade Mista de 
Saúde, no mesmo dia e horário do mesmo mês e ano.FEVEREIRO 
DE 2018153. 01/02/2018 - plantão concomitante no Hospital 
Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade 
Santa Cecília em Espigão do Oeste;154. 02/02/2018 - plantão 
concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão 
no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;155. 
07/02/2018 - plantão concomitante no Hospital Municipal de 
Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;156. 09/02/2018 - plantão concomitante 
no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;157. 14/02/2018 
- plantão concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste 
e plantão no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do 
Oeste;158. 15/02/2018 - plantão concomitante no Hospital Municipal 
de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;159. 16/02/2018 - plantão concomitante 
no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;160. 21/02/2018 
- plantão concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste 
e plantão no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do 
Oeste;161. 22/02/2018 - plantão concomitante no Hospital Municipal 
de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;162. 23/02/2018 - plantão concomitante 
no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;Nos dias 
mencionados acima, nas folhas 211v a 220v consta atividade 
laborativa no Hospital e Maternidade Santa Cecília e nas fls. 367 e 
368 consta atividade laborativa na Unidade Mista de Saúde, no 
mesmo dia e horário do mesmo mês e ano.MARÇO DE 2018163. 
01/03/2018 - plantão concomitante no Hospital Municipal de 
Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;164. 02/03/2018 - plantão concomitante 
no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;165. 05/03/2018 
- plantão concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste 
e plantão no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do 
Oeste;166. 07/03/2018 - plantão concomitante no Hospital Municipal 
de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;167. 08/03/2018 - plantão concomitante 
no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;168. 09/03/2018 
- plantão concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste 
e plantão no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do 
Oeste;169. 12/03/2018 - plantão concomitante no Hospital Municipal 
de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;170. 14/03/2018 - plantão concomitante 
no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;171. 15/03/2018 
- plantão concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste 
e plantão no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do 
Oeste;172. 16/03/2018 - plantão concomitante no Hospital Municipal 
de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;173. 19/03/2018 - plantão concomitante 
no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e 
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Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;174. 20/03/2018 
- plantão concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste 
e plantão no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do 
Oeste;175. 21/03/2018 - plantão concomitante no Hospital Municipal 
de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;176. 22/03/2018 - plantão concomitante 
no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;177. 26/03/2018 
- plantão concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste 
e plantão no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do 
Oeste;178. 28/03/2018 - plantão concomitante no Hospital Municipal 
de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;Nos dias mencionados acima, nas 
folhas 221v a 231 consta atividade laborativa no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília e nas fls. 368 e 369 consta atividade 
laborativa na Unidade Mista de Saúde, no mesmo dia e horário do 
mesmo mês e ano.ABRIL DE 2018179. 03/04/2018 - plantão 
concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão 
no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;180. 
04/04/2018 - plantão concomitante no Hospital Municipal de 
Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;181. 07/04/2018 - plantão concomitante 
no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;182. 10/04/2018 
- plantão concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste 
e plantão no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do 
Oeste;183. 11/04/2018 - plantão concomitante no Hospital Municipal 
de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;184. 12/04/2018 - plantão concomitante 
no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;185. 18/04/2018 
- plantão concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste 
e plantão no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do 
Oeste;186. 19/04/2018 - plantão concomitante no Hospital Municipal 
de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;187. 24/04/2018 - plantão concomitante 
no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;188. 26/04/2018 
- plantão ordinário (carga horária) concomitante com plantão 
extraordinário (hora extra), ambos no Hospital Municipal de Espigão 
do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa Cecília em 
Espigão do Oeste;Nos dias mencionados acima, nas folhas 231v a 
243v consta atividade laborativa no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília e nas fls. 369 e 370 consta atividade laborativa na Unidade 
Mista de Saúde, no mesmo dia e horário do mesmo mês e ano.
MAIO DE 2018189. 03/05/2018 - plantão concomitante no Hospital 
Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade 
Santa Cecília em Espigão do Oeste;190. 04/05/2018 - plantão 
concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão 
no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;191. 
07/05/2018 - plantão concomitante no Hospital Municipal de 
Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;192. 10/05/2018 - plantão concomitante 
no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;193. 11/05/2018 
- plantão concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste 
e plantão no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do 
Oeste;194. 12/05/2018 - plantão concomitante no Hospital Municipal 
de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;195. 14/05/2018 - plantão concomitante 
no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;196. 17/05/2018 
- plantão concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste 
e plantão no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do 
Oeste;197. 21/05/2018 - plantão concomitante no Hospital Municipal 
de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;198. 26/05/2018 - plantão concomitante 
no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;199. 30/05/2018 

- plantão concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste 
e plantão no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do 
Oeste;Nos dias mencionados acima, nas folhas 246 a 254v consta 
atividade laborativa no Hospital e Maternidade Santa Cecília e nas 
fls. 370v e 371 consta atividade laborativa na Unidade Mista de 
Saúde, no mesmo dia e horário do mesmo mês e ano.JUNHO DE 
2018200. 07/06/2018 - plantão concomitante no Hospital Municipal 
de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;201. 12/06/2018 - plantão concomitante 
no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;202. 14/06/2018/ 
- plantão concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste 
e plantão no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do 
Oeste;203. 21/06/2018 - plantão concomitante no Hospital Municipal 
de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;204. 27/06/2018 - plantão concomitante 
no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;205. 29/06/2018 
- plantão concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste 
e plantão no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do 
Oeste;Nos dias mencionados acima, nas folhas 256 a 263 consta 
atividade laborativa no Hospital e Maternidade Santa Cecília e nas 
fls. 371v e 372 consta atividade laborativa na Unidade Mista de 
Saúde, no mesmo dia e horário do mesmo mês e ano.JULHO DE 
2018206. 25/07/2018 - plantão ordinário (carga horária) 
concomitante com plantão extraordinário (hora extra), ambos no 
Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;207. 30/07/2018 
- plantão ordinário (carga horária) concomitante com plantão 
extraordinário (hora extra), ambos no Hospital Municipal de Espigão 
do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa Cecília em 
Espigão do Oeste;Nos dias mencionados acima, nas folhas 263v e 
265v consta atividade laborativa no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília e nas fls. 373 e 374v consta atividade laborativa na Unidade 
Mista de Saúde, no mesmo dia e horário do mesmo mês e ano.
AGOSTO DE 2018208. 06/08/2018 - plantão concomitante no 
Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;209. 15/08/2018 
- plantão concomitante no Hospital Municipal de Espigão do Oeste 
e plantão no Hospital e Maternidade Santa Cecília em Espigão do 
Oeste;210. 20/08/2018 - plantão concomitante no Hospital Municipal 
de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e Maternidade Santa 
Cecília em Espigão do Oeste;211. 22/08/2018 - plantão concomitante 
no Hospital Municipal de Espigão do Oeste e plantão no Hospital e 
Maternidade Santa Cecília em Espigão do Oeste;Nos dias 
mencionados acima, nas folhas 268 a 272 consta atividade 
laborativa no Hospital e Maternidade Santa Cecília e nas fls. 375 
consta atividade laborativa na Unidade Mista de Saúde, no mesmo 
dia e horário do mesmo mês e ano.O denunciado nega os fatos 
descritos na inicial, mas durante sua oitiva esclarece que não 
desenvolvia suas atividades na Unidade Mista de Saúde da forma 
como fora contratado. Justifica tal situação alegando que tinha um 
“acordo” com a administração pública para trabalhar em horário 
diverso com o fim de beneficiar os próprios munícipes, ante a falta 
de profissional de sua especialidade para atender a demanda.
Segundo Elifran, o acordo com a administração municipal consistia 
na realização de visitas na obstetrícia da Unidade Mista de segunda 
a sexta pela manhã, realização de alguns procedimentos 
relacionados a ginecologia e obstetria (como realização de 
ultrasson, colocação de DIU, dentre outros), e realização de três 
plantões semanais que se davam nas 2ª, 3ª e 4ª, contudo, quanto 
aos plantões, não era necessário sua presença constante no 
hospital público, pois a forma de trabalhar era de “sobreaviso”. Que 
poderia sair a qualquer momento, inclusive para atender no outro 
hospital (Santa Cecília) e quando fosse verificado a necessidade 
de sua presença pelos funcionários do hospital público ele era 
chamado e comparecia ao local. Que aconteceu de assinar a folha 
de ponto em determinado dia e prestar serviço no hospital Santa 
Cecília no mesmo dia, pois os pontos eram assinados para fins de 
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recebimento do salário, não havendo compatibilidade real entre as 
assinaturas e os dias trabalhados. Destarte, esta alegação de 
“acordo com a administração pública”, não restou comprovada nos 
autos, e ainda que tivesse sido, não seria aproveitada em benefício 
do acusado, mas tão somente para responsabilizar àqueles que o 
teriam realizado, já que, em se tratando de serviço público, a 
administração só pode agir dentro dos ditames legais. Dispensar 
servidor público de prestar serviço sem a devida justificativa não é 
ato discricionário da administração, pois disso deriva prejuízo para 
os cofres públicos.Ademais, no Termo de Posse de fls. 323, consta 
a posse do denunciado como servidor efetivo com carga horária de 
trabalho delimitada, nada sendo mencionado acerca de condição 
especial de trabalho, quiça sobreaviso. Importante destacar, que o 
dolo a ser verificado não é o de lesar, mas sim de alterar a verdade 
sobre fato juridicamente relevante, o qual está plenamente 
demonstrado nos autos, já que o próprio acusado afirmou que 
realmente assinou a folha de ponto mas não permaneceu todo 
tempo no local de trabalho, e que inclusive prestou serviço em outro 
local no dia assinado, modificando, desta forma, a verdade sobre 
os fatos e causando dano ao erário, uma vez que recebeu seus 
proventos como se tivesse cumprido toda a sua jornada de trabalho.
Em alegações finais, a defesa do denunciado requer sua absolvição, 
alegando existência de circunstâncias que excluiu o crime ou isente 
o réu de pena (artigo 386, VI do C.P.P.) posto que, a conduta 
praticada seria atípica ante o fato da própria Administração 
Municipal permitir a prestação do serviço na forma como era 
realizada (sobreaviso); que inexiste o elemento subjetivo do tipo 
(dolo); que há excludente de culpabilidade porque não era possível 
conduta diversa e que o acusado estava cumprindo ordem de 
superior hierárquico; por fim, alegou ausência de provas para 
condenação.Basicamente, a defesa do denunciado firmou o pedido 
de absolvição sob a alegação de que havia entre o denunciado e a 
administração pública um “acordo” informal que tornava legal a 
prestação do serviço da forma como era realizada. Destarte, como 
mencionado acima, não há nos autos sequer indícios de provas 
quanto ao suposto acordo. Não há nenhum documento que 
comprove que o denunciado poderia trabalhar na forma de 
“sobreaviso” ou que a administração pública o tenha permitido 
prestar o serviço desta forma, muito menos que o tenha obrigado. 
O acusado chega a mencionar em suas alegações finais que a 
conduta praticada seria em função de cumprimento de ordem 
hierárquica, já que administração pública teria condicionado a 
prestação do serviço da forma mencionada nos autos. Contudo, 
não há provas nos autos nem do suposto acordo firmando nem da 
suposta imposição de carga horária diversa. Registro, mais uma 
vez, que não pode o Administrador Público, fazer “acordos”, ainda 
mais informais e verbais, quanto à alteração de local, forma e carga 
horária de servidor público. Tal conduta implica grave ofensa aos 
princípios que norteim o serviço público. Por outra banda, consta 
termo de posse na condição de servidor efetivo com carga horária 
delimitada, as folhas de ponto devidamente assinadas e diversos 
documentos que comprovam que nos dias em que houve assinatura 
de ponto o acusado trabalhou também em outro local. Se houve o 
mencionado acordo e este não foi legalizado, provavelmente é por 
não respeitava as normas legais. Deve, inclusive, o MP investigar 
se o Administrador Público e ordenador de despesa fez acordo 
nesse sentido e, em caso positivo, não resta a menor dúvida de 
que agiu ao arrepio da lei. Sobre a alegação do acusado de que “o 
serviço só poderia ser prestado da forma como era feito senão não 
funcionaria”, cuja alegação beira a estado de necessidade, esta 
também não se sustenta, pois o denunciado disse que presta 
serviço dessa forma há 25 anos. É forçoso acreditar que a 
administração pública passe por estado de necessidade que não 
se adeque em tão longo período de tempo. E mais forçoso ainda é 
acreditar que o denunciado se prestasse a realizar o serviço da 
forma como era feito por 25 anos somente com intuito de beneficiar 
a administração pública. Outra alegação do acusado é que inexiste 
dolo em sua conduta. Que não agiu com dolo específico consistente 
na vontade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade 

sofre fato relevante, de forma que o fato é atípico.Pois bem, o crime 
de falsidade ideológica exige a presença do elemento subjetivo que 
é o dolo específico de agir com a intenção deliberada de alterar a 
verdade sobre fato juridicamente relevante com a finalidade de 
prejudicar direito ou criar obrigação.Desta forma, assinar folha de 
ponto em dias que prestou serviço em outro lugar, para o fim de 
demonstrar assiduidade e dar ensejo ao recebimento integral dos 
vencimentos, comprova a má-fé do servidor, posto que, estando 
escalado para trabalhar naquele dia no hospital público, não poderia 
prestar serviço em outro hospital na rede particular, ou seja, não 
houve cumprimento da jornada integral do trabalho, ressaindo daí 
o dolo de sua conduta. Ora, não basta a mera presunção genérica 
de que o réu agira sem dolo, devido acordo com a administração 
pública. Seria necessário que a defesa comprovasse essa assertiva, 
o que não ocorreu. O acusado não trouxe nenhuma intercorrência 
que comprove suas alegações, o que poderia afastar a 
responsabilidade da conduta, ônus que lhe incumbia. Importante 
esclarecer que a conduta de inserir informação falsa em folha de 
ponto é delito formal, que se enquadra no crime de falsidade 
ideológica na forma consumada, uma vez que essa conduta, por si 
só, atinge a fé pública e o interesse na União na veracidade dos 
documentos por ela emitidos, independente de resultado 
naturalístico. Por similitude jurídica a tal entendimento, vejamos a 
jurisprudência:APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. 
DOLO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Age com dolo quem 
insere declaração mendaz com finalidade específica de falsear a 
verdade sobre os fatos juridicamente relevantes. (Apelação, 
Processo nº 0002049-52.2015.8.22.0017, Tribunal de Justiça do 
Estado de Rondônia, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Daniel Ribeiro 
Lagos Data de julgamento: 10/10/2017) Em que pese os argumentos 
trazidos pela defesa de que não restou demonstrado a prática 
criminosa, estes não merecem guarida, uma vez que as provas 
contantes nos autos são robustas e claras e demonstram com 
firmeza que o denunciado praticou o crime previsto no artigo 299, 
do Código Penal. A conduta é totalmente típica, não havendo que 
se falar em atipicidade delitiva.Não que se falar também em 
ausência de provas para a condenação, pois as provas carreadas 
aos autos são robustas e coerentes no sentido de se comprovar a 
prática delitiva. Assim, comprovada a conduta imputada na inicial, 
concluo que estão presentes os elementos do tipo previsto no artigo 
299, parágrafo único, do Código Penal, pelo que o fato é típico. 
Nenhuma excludente de ilicitude há a militar em favor do acusado, 
o que torna o fato antijurídico.Presentes estão também os elementos 
da culpabilidade, a saber, a imputabilidade, o potencial conhecimento 
da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa, pelo que é o 
acusado culpável, impondo-se, via consequencial, a aplicação das 
sanções correspectivas. O representante do Ministério Público 
requer o reconhecimento da continuidade delitiva, por 211 vezes, 
na forma do artigo 71 do Código Penal.Razão assiste à acusação, 
pois presente os requisitos necessários, isto porque cometeu mais 
de um crime da mesma espécie que, pelas condições de tempo, 
lugar e maneira de execução, foi os demais subsequentes 
praticados como continuação do primeiro. Contudo, foram 210 
vezes e não 211, conforme consta da fundamentação.Isto posto e 
por tudo mais que dos autos consta JULGO PARCIALMENTE 
PROCEDENTE a denúncia de fls. 03/15, para CONDENAR o 
denunciado ELIFRAN DA COSTA FARIAS, devidamente qualificado 
nos autos, nas penas do artigo 299, parágrafo único, por 210 
(duzentos e dez vezes), na forma do artigo 71, ambos do Código 
Penal. Passo a dosar lhes a pena.Na primeira fase: a culpabilidade, 
entendida como o juízo de censurabilidade que recai sobre a 
conduta do agente, é de normal reprovabilidade. Os antecedentes: 
imaculados. A conduta social e personalidade do agente não há 
informações que as desabonem, presumem-se boas. A motivação 
do crime não lhe aproveita, posto que praticou o crime com intuito 
de auferir renda em outro local (hospital particular); As circunstâncias 
do crime também, não lhe é desfavorável. As consequências do 
crime são normais aos crimes desta natureza, não devendo esta 
circunstância ser considerada desfavorável a ré. O comportamento 
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da vítima em nada contribuiu para a prática do delito.Destarte, em 
razão das circunstâncias judiciais acima sopesadas, que em sua 
maioria são favoráveis ao réu, estabeleço, com arrimo no artigo 59 
e 68 do Código Penal, como necessário e suficiente para a 
reprovação e prevenção do crime, a pena base de 01 ano de 
reclusão.Na segunda fase não há circunstâncias atenuantes ou 
agravantes a serem analisadas.Na terceira fase considerando a 
causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 299 do CP, 
por ser o denunciado funcionário público, aumento a pena em 1/6, 
totalizando 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.Tendo em vista 
que reconheci a continuidade delitiva, por 210 vezes, aumento a 
pena em 2/3 e, inexistindo outras causa especial de modificação de 
pena, e nenhuma outra circunstância legal, fica a pena 
definitivamente fixada em 1 (UM) ANO E 11 (ONZE) MESES E 10 
(DEZ) DIAS DE RECLUSÃO.Considerando o exame das 
circunstâncias judiciais já realizadas, bem como o fato de que a 
pena privativa deve manter exata proporcionalidade com a pena de 
multa, fixo esta em 15 (quinze) dias multa. Tendo em vista a 
situação econômica do agente, fixo o valor de 2/30 (dois trigésimos) 
do salário mínimo vigente na época (considerei o ano de 2015 – R$ 
788,00 – 2/30 equivale a R$ 52,53 X 15 = 787,95), cada uma, 
totalizando em R$ 787,95 (setecentos e oitenta e sete reais e 
noventa e cinco centavos).O regime inicial de cumprimento da pena 
deverá ser o ABERTO, nos termos do artigo 33, § 2º, “c” do Código 
Penal.Aplico a medida despenalizadora descrita no art. 44, do CP, 
substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de 
direitos na modalidade de prestação de serviços a comunidade, 
cuja entidade beneficiada será designada oportunamente E pena 
pecuniária no valor 10 (dez) salários-mínimos vigentes ao tempo 
dos fatos (podendo ser considerado o primeiro ano dos fatos, 
2015).Foi estabelecido esse quantitativo por considerar que o 
denunciado tem condições financeiras que lhe permitem o 
pagamento do valor, já que é médico com dois contratos de 
trabalho, sendo eles: 1) vínculo efetivo com o município de Espigão 
do Oeste, como médico obstetra, lotado no Hospital Municipal; e, 2) 
vínculo celetista com o Hospital e Maternidade Santa Cecília, da 
rede privada, também como médico.Condeno o réu ao pagamento 
das custas processuais, uma vez que não se trata de pessoa 
hipossuficiente, o que se evidencia pelo fato de ser médico. Faculto 
o réu o apelo em liberdade, como permaneceu durante toda a 
tramitação do feito. INTIME-SE o (a) réu (ré) para efetuar o 
pagamento da pena de 15 (quinze) dias multa no valor de R$ 
787,95 (setecentos e oitenta e sete reais e noventa e cinco 
centavos) no prazo de 10 (dez) dias, a contar desta intimação, sob 
pena de inscrição em dívida ativa. Conta para depósito dos dias-
multa: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 2757, CONTA 12090-1, 
favorecido: Fundo Penitenciário da Secretaria de Administração 
Penitenciária, CNPJ n. 15.837.081/0001-56.Certificado o trânsito 
em julgado da decisão condenatória ou do eventual recurso que a 
confirme, o nome do réu deverá ser inscrito no rol dos culpados, 
expedindo-se o que for necessário para a execução da pena e 
intimando-se o réu para comprovar o recolhimento, inclusive, das 
custas processuais, sob pena de inscrição na dívida ativa. 
Comunique-se (INI/DF, II/RO, TRE/RO etc.). Sentença publicada e 
registrada automaticamente pelo sistema SAP/TJRO.Espigão do 
Oeste-RO, segunda-feira, 18 de novembro de 2019.Leonel Pereira 
da Rocha Juiz de Direito

2º CARTÓRIO

2º Cartório

Proc.: 0001086-66.2018.8.22.0008
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia

Denunciado:Alessandro Martins da Cruz
Advogado:Denise Carminato Pereira ( ), Marcelo Macedo Bacaro 
(RO 9327), Átila Rodrigues da Silva (OABRO 9996)
Fica o réu por meio de seus advogados intimado para no prazo de 
5 dias apresentar alegações finais.

Proc.: 0000824-19.2018.8.22.0008
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo (Juizado Criminal
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Helwis Fabrício da Costa
Advogado:Erick Côrtes Almeida (OAB/RO 7866)
Fica o réu por meio de seu advogado intimado para no prazo de 5 
dias apresentar alegações finais.

Proc.: 0000828-66.2012.8.22.0008
Ação:Cumprimento de Sentença
Exequente:Juraci dos Santos
Advogado:Márcio Sugahara Azevedo (OAB/RO 4469)
Executado:Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Documento - Retirar e ou comprovar o saque:
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado(a), no prazo de 05 
dias, intimada a retirar e ou comprovar o saque do documento 
expedido de fls. 108 (alvará).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, 
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Telefone: (69) 3481-2279 ou 3481-2057 - Ramal 207
E-mail: eoe2vara@tjro.jus.br
Processo nº : 7003439-57.2018.8.22.0008
Requerente: JOAO BATISTA MOREIRA
Advogados do(a) EXEQUENTE: MILTON RICARDO FERRETTO - 
RO571-A, MARCIA FEITOSA TEODORO - RO7002
Requerido(a): INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
Intimação 
Intimo as partes para tomarem ciência do teor da(s) RPV(s) 
expedida(s). Devendo seu acompanhamento se dar através do 
Sistema E-PrecWeb.
Espigão do Oeste-RO (RO), 21 de novembro de 2019.
VALDEMAR SCHAEDE STANGE

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, 
ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste 7001532-
13.2019.8.22.0008
Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral
Procedimento Comum Cível
AUTORES: PAMELA BRUNA DOS SANTOS, ANA BEATRIZ 
SANTOS DUARTE
ADVOGADOS DOS AUTORES: SONIA JACINTO CASTILHO OAB 
nº RO2617
RÉU: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO
Considerando o teor da certidão, designo o dia 28/01/2020 às 10 
horas para realização da audiência.
No mais, permanece inalterado os termos do decisório.
Pratique-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.
Espigão do Oeste/RO, data certificada.
BRUNO MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, 
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000

http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=00820180011165&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=00820180008490&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=00820120008370&strComarca=1&ckb_baixados=null
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Telefone: (69) 3481-2279 - Ramal 207 ou 3481-2057
E-mail: eoe2vara@tjro.jus.br
Processo nº : 7004543-21.2017.8.22.0008
Requerente: CRISTIANE LUIZA DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: SONIA JACINTO CASTILHO - RO2617
Requerido(a): INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
Intimação 
Fica Vossa Senhoria, intimada dos cálculos apresentados pela 
requerida em fase de execução invertida e se manifestar para 
prosseguimento.
Espigão do Oeste (RO), 21 de novembro de 2019.
VALDEMAR SCHAEDE STANGE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, 
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Telefone: (69) 3481-2279 - Ramal 207 - ou 3481-2057
E-mail: eoe2vara@tjro.jus.br
Processo nº : 7002323-16.2018.8.22.0008
Requerente: MAURINO AFONSO DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: SONIA JACINTO CASTILHO - RO2617
Requerido(a): INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
Intimação 
Fica Vossa Senhoria, intimada para, querendo, apresentar réplica 
(impugnação à contestação).
Espigão do Oeste (RO), 22 de novembro de 2019.
CELIOMAR ROCHA DOS SANTOS

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, 
ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste Processo n.: 
7002846-28.2018.8.22.0008
Classe: Separação Consensual
Assunto:Fixação, Reconhecimento / Dissolução, Guarda, 
Regulamentação de Visitas
REQUERENTE: V. G., RUA ALAGOAS 1382 MORADA DO SOL - 
76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: JULLIANA ARAUJO CAMPOS 
DE CAMPOS OAB nº RO6884
LARISSA SILVA STEDILE OAB nº RO8579
REQUERIDO: J. F. D. O. L., AVENIDA MUIRAQUITÃ 2462, DIST. 
BOA VISTA DO PACARANA CENTRO - 76974-000 - ESPIGÃO 
D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: SIDINEI GONCALVES PEREIRA 
OAB nº RO8093, ERICA DE LIMA ARRUDA OAB nº RO8092
Valor da causa:R$ 90.000,00
Decisão
Cuidam os autos de ação de reconhecimento e dissolução de 
união estável c/c partilha de bens, guarda e alimentos ajuizada 
por VANDERLEIA GOLDNER e JOSÉ FLAUDEVAN DE OLIVEIRA, 
extinta sem resolução de mérito, e que culminou com a condenação 
do requerido ao pagamento das custas processuais, conforme 
sentença do ID 28384535.
Posterior à sentença, a parte autora postulou a concessão da 
gratuidade judiciária no ID 29170461, ao argumento de não possuir 
condições de arcar com tais valores sem prejudicar seu sustento.
É o necessário. DECIDO.
A concessão dos benefícios da justiça gratuita decorre de expressa 
previsão legal contida no artigo 5º, inciso LXXIV da Lei maior deste 
país (CF/88), que diz que o Estado prestará assistência jurídica 
integral e gratuita, desde que haja comprovação da insuficiência de 
recursos pela parte: 
“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 
aos que comprovarem insuficiência de recursos.”

Decorre do texto constitucional que o jurisdicionado que pretender 
o benefício deverá comprovar sua condição de hipossuficiência.
O novo CPC, em seu art. 99, §3º, diz presumir-se verdadeira a 
alegação de hipossuficiência quando deduzida por pessoa física.
A leitura do aludido dispositivo, no entanto, deve ser feita em 
consonância com o texto da Carta Magna, sob pena de ser tido por 
inconstitucional.
Portanto, a única leitura possível do texto, é no sentido de que 
pode o magistrado exigir que o pretendente junte documentos que 
permitam a avaliação de sua incapacidade financeira, nos termos 
do art. 99, §2º do NCPC.
Logo, não basta dizer que é pobre nos termos da lei, deve-se trazer 
aos autos elementos mínimos a permitir que o magistrado avalie 
tal condição. 
A jurisdição é atividade complexa e de alto custo para o Estado. 
A concessão indiscriminada dos benefícios da gratuidade tem 
potencial de tornar inviável o funcionamento da instituição, que tem 
toda a manutenção de sua estrutura (salvo folha de pagamento) 
custeado pela receita oriunda das custas judiciais e extrajudiciais. 
Quanto mais se concede gratuidade, mais oneroso fica o Judiciário 
para o Estado. Como o Brasil tem uma das maiores cargas 
tributárias do mundo, salta aos olhos que o contribuinte já teve sua 
capacidade contributiva extrapolada, decorrendo daí não ser uma 
opção o simples aumento de impostos. 
Sendo um dos Poderes da República, o custo de sua manutenção 
concorre com as demais atividades do Estado, de modo que mais 
recursos para o 
PODER JUDICIÁRIO significa menos recursos para infraestrutura, 
segurança, educação, saúde, etc.
Portanto, em que pesem os argumentos do autor, a documentação 
por ele juntada não comprova a alegada hipossuficiência financeira 
e como optou pela via judicial ordinária, que é mais onerosa, deverá 
arcar com o pagamento das custas.
Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA 
JUSTIÇA GRATUITA.
Fica, portanto, o autor intimado para recolher o valor das custas 
processuais, comprovando-se nos autos, sob pena de protesto e 
inscrição em Dívida Ativa.
Prazo: 10 (dez) dias.
ESPIGÃO DO OESTE, data certificada.
LEONEL PEREIRA DA ROCHA
Juiz de Direito em substituição
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

PODER JUDICIÁRIO
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, 
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 
34812279
Processo nº 7000939-81.2019.8.22.0008
REQUERENTE: CYBER INFORMATICA LTDA - ME
REQUERIDO: ESPIGAO FESTA E EVENTOS LTDA - ME, 
RODRIGO OLINDO DE AGUIAR
Ocorrências: Tendo em vista que a tentativa de citação dos 
requeridos restaram infrutíferas, conforme certidão lançada no 
ID.32268095, e a requerente ter peticionado requerendo nova 
tentativa de citação e intimação em novo endereço informado no 
ID.32699265, qual seja: RUA PARAÍBA, Nº 1954, BAIRRO: CAIXA 
D’AGUA, NESTA. Assim, por ordem do MM. Juiz, fica designado 
o dia 18/12/2019, às 11hs40 para audiência de conciliação. 
CITEM-SE OS REQUERIDOS e INTIMEM-SE AS PARTES. 
Ante ao exposto, remeto o feito ao Cartório para as providências 
necessárias, observando a redesignação da audiência conciliatória 
e o novo endereço acima mencionado. Nada mais, eu, ....., Ismar 
Hilário Tesch, Conciliador, digitei.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica 
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Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, 
ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste 7003660-
06.2019.8.22.0008
Liminar 
Procedimento Comum Cível
AUTOR: HALLISON JHONNY SOUZA MACHADO
ADVOGADO DO AUTOR: ATILA RODRIGUES SILVA OAB nº 
RO9996, MARCELO MACEDO BACARO OAB nº RO9327
RÉU: PAULO AUGUSTO BERGER
ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO
Intime-se a parte autora a emendar a inicial, no prazo de 15 
(quinze) dias, trazendo aos autos comprovante do recolhimento das 
custas processuais, já que, como se depreende da inicial, não se 
encontra em estado de hipossuficiência, bem como não comprovou 
suficientemente o fato excepcional a dar cabimento ao diferimento 
das custas processuais, nos termos do art. 6º, § 7º do Regimento 
de Custas.
Na mesma oportunidade, tendo em vista o teor dos pedidos 
abrangidos na inicial, atento, ainda, ao fato de que a Lei Estadual 
nº 3.896/17, que dispõe sobre a cobrança de custas dos serviços 
forenses no âmbito do 
PODER JUDICIÁRIO do Estado de Rondônia, estabelece, em 
seu artigo 17, que o requerimento de diligências tendentes a 
busca de endereços, bloqueio de bens ou quebra de sigilo fiscal, 
entre outras ali descritas, somente processar-se-á mediante o 
prévio recolhimento das respectivas custas, caberá ao autor 
providenciar o recolhimento das custas devidas – mediante valores 
INDIVIDUAIS para cada diligência requerida (buscas de ativos 
financeiros, de endereço, de bens ou quebra de sigilo) -, conforme 
dispõe o artigo 17 da Lei Estadual nº 3.896/2016.
Para diligência no prazo fixado, sob pena de indeferimento 
da petição inicial, nos termos dos arts. 320, 321 e 332, § 1º do 
NCPC.
Com o decurso do prazo, havendo ou não cumprimento, o que 
deverá ser certificado, retornem os autos conclusos para demais 
providências.
Pratique-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.
Espigão do Oeste/RO, data certificada.
BRUNO MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, 
ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste 7001824-
95.2019.8.22.0008
Liminar , Assistência à Saúde
Procedimento Comum Cível
AUTOR: GEDIONE NUNES DE LIMA
ADVOGADO DO AUTOR: SONIA JACINTO CASTILHO OAB nº 
RO2617
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA
DESPACHO
A fim de viabilizar o regular trâmite da lide e evitar maiores prejuízos 
quando da intimação das partes, promova a serventia a retificação 
do polo passivo, conforme determinado no ID: 28269376.
Após, retornem-me conclusos para demais providências.
Pratique-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.
Espigão do Oeste/RO, data certificada.
BRUNO MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica 

Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, 
ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste 7004114-
54.2017.8.22.0008
Aposentadoria por Invalidez
Procedimento Comum Cível
AUTOR: REGINALDO DA SILVA ROCHA
ADVOGADO DO AUTOR: RODRIGO FERREIRA BARBOSA OAB 
nº RO8746, RONILSON WESLEY PELEGRINE BARBOSA OAB 
nº RO4688
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA
DECISÃO
Cuida-se de sentença que impôs obrigação de fazer.
Oportunamente, tendo em vista o teor da tutela de urgência 
concedida em sede de sentença, que determinou obrigação de 
fazer a ser cumprida de imediato - em execução provisória em 
razão do recurso interposto -, conforme infere-se no ID: 27915466 
p. 4, e diante da informação prestada no ID: 32799193, bem 
como o teor do Ofício nº 211/2019 encaminhado pelo Gerente 
da APSDJPTV, Neder Ferreira da Silva, em razão da Resolução 
PRES/INSS nº 691/2019, DETERMINO, pela última vez, SE 
OFICIE DIRETAMENTE À PROCURADORIA FEDERAL NO 
ESTADO DE RONDÔNIA, para que proceda à implantação do 
benefício concedido ao autor, nos precisos moldes estabelecidos 
na sentença/decisão, sob pena de multa, como adiante fixada, e 
medidas outras de efetivação à disposição do juízo.
SERVE CÓPIA COMO OFÍCIO - a ser remetido via sistema - À:
Nome: Procuradoria Federal no Estado de Rondônia, Porto Velho/
RO
Endereço: Av. Nações Unidas, nº 271, Bairro Nossa Senhora das 
Graças, comarca de Porto Velho /RO – CEP: 76804-110.
No mais, em atenção ao Ofício Circular n. 017/2012/GB/PR, 
diante do teor da Recomendação Conjunta n. 04, de 17/05/12, do 
Conselho Nacional de Justiça, declina-se as seguintes informações 
para a implantação do benefício:
Nome do Segurado: REGINALDO DA SILVA ROCHA
Benefício Concedido: Aposentadoria por invalidez
Número do Benefício: 604.038.138-1 / CPF: 357.559.378-77
Instrua-se a presente com cópia da decisão liminar.
Requisite-se envio de comprovante em até 10 dias, sob pena de 
incorrer em multa diária por descumprimento, a qual, desde logo, 
fixo no valor de R$ 200,00 até o limite de R$ 5.000,00.
Com o decurso do prazo, havendo ou não resposta, dê-se vista a 
parte contrária para manifestação, em igual prazo.
Após, conclusos.
Pratique-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se COM TOTAL 
URGÊNCIA.
Espigão do Oeste/RO, data certificada.
BRUNO MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, 
ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste 7003659-
21.2019.8.22.0008
Honorários Advocatícios
Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: ADEMIR MIRANDA DOS SANTOS
ADVOGADO DO REQUERENTE: ADEMIR MIRANDA DOS 
SANTOS OAB nº RO10372
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Altere-se a classe processual para CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA.
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Cite-se o executado, a fim de que, querendo, oponha impugnação, 
que entender pertinente à execução, no prazo de 30 (trinta) 
dias, sob pena de requisição do pagamento do valor executado por 
intermédio do Presidente do E. TJRO (NCPC, arts. 534/535).
Para tanto, CITE-SE e INTIME-SE o executado, via sistema. 
Advirta-se-lhe, desde já, de que eventuais razões de impugnação 
deverão ser opostas nos próprios autos, e que deverão delimitar 
e demonstrar especificamente quais os valores impugnados, além 
de instruir a impugnação com os documentos que se fizerem 
necessários à demonstração do alegado, sob pena de preclusão e 
imediato julgamento.
Cumpra-se.
Espigão do Oeste/RO, data certificada.
BRUNO MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, 
ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste 0000755-
26.2014.8.22.0008
Multa Cominatória / Astreintes
Execução Fiscal
EXEQUENTE: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis- Ibama
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA
EXECUTADOS: TROPICAL COMERCIO DE GENEROS 
ALIMENTICIOS LTDA - ME, EVANDRO GERKE
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: GILVANI VAZ RAIZER 
BORDINHAO OAB nº RO5339
DESPACHO
Antes de qualquer deliberação acerca do pedido de ID: 30964406 
e demais questões pendentes, certifique-se a serventia eventual 
decurso do prazo recursal em relação ao decisório de ID: 
29460360.
Só então, venham conclusos para demais providências.
Pratique-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.
Espigão do Oeste/RO, data certificada.
BRUNO MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, 
ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste 7003661-
88.2019.8.22.0008
Indenização por Dano Material
Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: INES CLAIR SCHUTZ
ADVOGADO DO REQUERENTE: 
REQUERIDO: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
DESPACHO
Cite(m)-se a(s) parte(s) requerida(s) para tomar(em) conhecimento 
do presente pedido, e, querendo, apresentar(em) contestação 
em audiência de tentativa de conciliação, que se realizará no dia 
28/01/2020 às 10h30min, junto a CEJUSC - Central Judiciária de 
Solução de Conflitos e Cidadania da comarca, localizado nas 
dependências do Fórum Min. Miguel Seabra Fagundes, situado na 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Vista Alegre, Espigão do Oeste-
RO, CEP: 76974-000 , sob pena de ser-lhe decretada a revelia, 
com presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial.
Para tanto, SIRVA A PRESENTE COMO:
a) CARTA / MANDADO / CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO 
E INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERIDA(S), observando-
se o(s) seguinte(s) endereço(s) para localização: REQUERIDO: 

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A, AVENIDA DOUTOR 
MARCOS PENTEADO DE ULHÔA RODRIGUES 939 (9 andar), 
ED. CASTELO BRANCO-OFFICE PARK- TORRE JATOBÁ 
ALPHAVILLE - 06460-040 - BARUERI - SÃO PAULO
b) CARTA / MANDADO DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 
observando-se, para tanto, o seguinte endereço: REQUERENTE: 
INES CLAIR SCHUTZ, GRAJAU 2453 CENTRO - 76974-000 - 
ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA
Autoriza-se o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do NCPC.
Estando a parte autora assistida por advogado, desnecessária a 
sua intimação pessoal.
Na ocasião, advirta-se as partes, desde logo, acerca da 
necessidade de manter atualizado, nos autos do processo e junto 
à Defensoria Pública Estadual - caso por ela esteja representada 
-, o seu endereço, número de telefone e whatsapp, e endereço 
eletrônico (e-mail), se houver, a fim de viabilizar o cumprimento 
das determinações impostas pelo juízo, inclusive por intermédio da 
Defensoria Pública, evitando, assim, diligências desnecessárias 
e/ou repetitivas, sob pena de pagamento das respectivas custas, 
nos termos do art. 19 c.c art. 2º, § 2º, ambos da Lei Estadual nº 
3.896/16.
Advirta-se-lhe, ainda, de que a ausência injustificada da(s) parte(s) 
requerida(s) à audiência de conciliação, ou a não apresentação 
de contestação, acarretará a presunção de veracidade dos fatos 
articulados pela parte requerente (Lei nº 9.099/95, art. 20).
Realizada a audiência, havendo acordo, homologue-se-o em 
audiência.
Não havendo conciliação, após resposta(s) da(s) parte(s) 
requerida(s), franqueie-se à parte autora suficiente oportunidade 
de manifestação oral, em audiência, quanto aos termos da(s) 
contestação(ões) então apresentada(s).
Em seguida, ainda em audiência as partes deverão especificar as 
provas que pretendem produzir, justificando-lhes detalhadamente a 
pertinência e relevância em relação aos fatos alegados e desfecho 
da lide, sob pena de indeferimento.
Após, tornem os autos conclusos para deliberação quanto às 
provas postuladas ou julgamento antecipado da lide.
Aguarde-se a solenidade.
Pratique-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.
Espigão do Oeste/RO, data certificada.
BRUNO MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS
Juiz de Direito 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, 
ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste 7003662-
73.2019.8.22.0008
Indenização por Dano Material
Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: EDNA AMORIM DE SOUZA SCHUTZ
ADVOGADO DO REQUERENTE: 
REQUERIDO: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
DESPACHO
Cite(m)-se a(s) parte(s) requerida(s) para tomar(em) conhecimento 
do presente pedido, e, querendo, apresentar(em) contestação 
em audiência de tentativa de conciliação, que se realizará no dia 
28/01/2020 às 11 horas, junto a CEJUSC - Central Judiciária de 
Solução de Conflitos e Cidadania da comarca, localizado nas 
dependências do Fórum Min. Miguel Seabra Fagundes, situado na 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Vista Alegre, Espigão do Oeste-
RO, CEP: 76974-000 , sob pena de ser-lhe decretada a revelia, 
com presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial.
Para tanto, SIRVA A PRESENTE COMO:
a) CARTA / MANDADO / CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO 
E INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERIDA(S), observando-
se o(s) seguinte(s) endereço(s) para localização: REQUERIDO: 
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AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A, AVENIDA DOUTOR 
MARCOS PENTEADO DE ULHÔA RODRIGUES 939 (9 andar), 
ED. CASTELO BRANCO-OFFICE PARK- TORRE JATOBÁ 
ALPHAVILLE - 06460-040 - BARUERI - SÃO PAULO
b) CARTA / MANDADO DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 
observando-se, para tanto, o seguinte endereço: REQUERENTE: 
EDNA AMORIM DE SOUZA SCHUTZ, GOIAS 1780 VISTA 
ALEGRE - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA
Autoriza-se o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do NCPC.
Estando a parte autora assistida por advogado, desnecessária a 
sua intimação pessoal.
Na ocasião, advirta-se as partes, desde logo, acerca da 
necessidade de manter atualizado, nos autos do processo e junto 
à Defensoria Pública Estadual - caso por ela esteja representada 
-, o seu endereço, número de telefone e whatsapp, e endereço 
eletrônico (e-mail), se houver, a fim de viabilizar o cumprimento 
das determinações impostas pelo juízo, inclusive por intermédio da 
Defensoria Pública, evitando, assim, diligências desnecessárias 
e/ou repetitivas, sob pena de pagamento das respectivas custas, 
nos termos do art. 19 c.c art. 2º, § 2º, ambos da Lei Estadual nº 
3.896/16.
Advirta-se-lhe, ainda, de que a ausência injustificada da(s) parte(s) 
requerida(s) à audiência de conciliação, ou a não apresentação 
de contestação, acarretará a presunção de veracidade dos fatos 
articulados pela parte requerente (Lei nº 9.099/95, art. 20).
Realizada a audiência, havendo acordo, homologue-se-o em 
audiência.
Não havendo conciliação, após resposta(s) da(s) parte(s) 
requerida(s), franqueie-se à parte autora suficiente oportunidade 
de manifestação oral, em audiência, quanto aos termos da(s) 
contestação(ões) então apresentada(s).
Em seguida, ainda em audiência as partes deverão especificar as 
provas que pretendem produzir, justificando-lhes detalhadamente a 
pertinência e relevância em relação aos fatos alegados e desfecho 
da lide, sob pena de indeferimento.
Após, tornem os autos conclusos para deliberação quanto às 
provas postuladas ou julgamento antecipado da lide.
Aguarde-se a solenidade.
Pratique-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.
Espigão do Oeste/RO, data certificada.
BRUNO MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS
Juiz de Direito 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, 
ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste 7003658-
36.2019.8.22.0008
Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Seguro
Procedimento Comum Cível
AUTOR: OZEIA RODRIGUES
ADVOGADO DO AUTOR: MARCIA FEITOSA TEODORO OAB nº 
RO7002
RÉU: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO
Custas diferidas.
Não obstante a suposta obrigatoriedade, imposta pela nova lei 
adjetiva civil, no que tange à realização de prévia audiência de 
conciliação ou mediação, à luz da experiência deste Juízo - já 
consideradas a matéria aventada e as particularidades desta 
região - descortina-se nos autos ser mesmo improvável a obtenção 
de conciliação na mencionada solenidade, o que destitui o ato 
de qualquer utilidade prática, ou, sua ausência, de um qualquer 
prejuízo, mormente se a autocomposição mediante interesse 
superveniente poderá ser lograda a qualquer tempo nos autos. 
Atrai, ao revés, adequação e necessidade a que se resguarde, no 
particular, o princípio da razoável duração do processo, bem assim 
adequada gestão de recursos humanos e materiais que seriam 
dedicados ao inútil ato.

Outrossim, a parte requerida, demandada contumaz nesta 
comarca em ações dessa natureza, sequer costuma comparecer a 
qualquer das audiências de conciliação dentre aquelas designadas, 
demonstrando, assim, o seu total desinteresse em nelas tomar 
assento, ou de proporcionar acordo nos autos; valia-se, lado outro, 
da dilação do prazo para contestar, decorrente da eventual demora 
na realização das referidas solenidades, uma vez aplicadas, à 
risca, as prescrições do Novo Código de Processo Civil quanto a 
este particular.
No caso dos entes públicos, mais improvável ainda se revela a 
obtenção de conciliação, porquanto ainda remanesce relevante 
discussão desde há muito travada derredor da possibilidade 
da celebração de uma qualquer transação processual, em face 
do princípio da legalidade estrita conjugado ao princípio da 
indisponibilidade do interesse público, apesar de ser, este, apenas 
secundário, no mais das vezes.
Ademais, há de se considerar a já sobrecarregada pauta de 
audiências do CEJUSC – ainda detentor de estrutura e recursos 
deficientes para fazer frente a todo e qualquer processo, em todos 
eles se ordenando audiência prévia de conciliação, o que já faz 
com que os feitos fiquem a aguardar vários meses para receber 
contestação, quando de antemão já se sabe que, neste lapso 
temporal, não advirá qualquer acordo nos autos.
Nesta senda, certo é que o princípio constitucional da duração 
razoável do processo, sufragado no art. 5, inc. LXXVIII da 
CF/88, cotejado com os princípios da economia processual e da 
instrumentalidade das formas, e, ainda, com o próprio espírito da 
novel legislação processual civil – que, nos arts. 505 e 507, coíbe 
a desnecessária repetição de atos processuais, e vedam a este 
Juízo a prática de atos processuais inúteis, por simples capricho 
ou demasiado apego à letra da lei -, inservíveis mesmo, por assim 
dizer, porquanto destituídos de qualquer eficácia prática, e porque 
ainda resultam, invariavelmente, na demora desnecessária do 
processo.
Por tais razões, deixa-se de designar nos autos a audiência de 
conciliação prevista no art. 334 do NCPC, e determina-se a citação 
da parte ré para apresentar contestação nos presentes autos, 
no prazo de 20 (vinte) dias, contados da juntada aos autos do 
mandado de citação devidamente cumprido, por ser esta a mais 
razoável interpretação possível dos arts. 231, 334 e 335, caput e 
inc. II do NCPC.
No que pertine aos entes públicos (União, os Estados, o Distrito 
Federal, os Municípios, e suas respectivas autarquias e fundações 
de direito público), o prazo de contestação será em dobro, ou seja, 
40 (quarenta) dias, contados a partir de sua intimação pessoal, nos 
termos do art. 183 do NCPC.
Caso não seja contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos como 
verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, NCPC 344/345, 
com as ressalvas derivadas das exceções legais nos preceitos 
traduzidas.
Para tanto, SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE CITAÇÃO 
E INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, observando-se o seguinte endereço 
para localização:
SEGURADO LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
Rua Senador Dantas, 74, Rio de Janeiro-RJ. CEP: 20031-205.
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do NCPC.
Intime-se a parte autora acerca da presente por intermédio do 
advogado constituído nos autos. 
Na ocasião, advirta-se as partes, desde logo, acerca da 
necessidade de manter atualizado, nos autos do processo e junto 
à Defensoria Pública Estadual - caso por ela esteja representada 
-, o seu endereço, número de telefone e whatsapp, e endereço 
eletrônico (e-mail), se houver, a fim de viabilizar o cumprimento 
das determinações impostas pelo juízo, inclusive por intermédio da 
Defensoria Pública, evitando, assim, diligências desnecessárias 
e/ou repetitivas, sob pena de pagamento das respectivas custas, 
nos termos do art. 19 c.c art. 2º, § 2º, ambos da Lei Estadual nº 
3.896/16. 
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Pautado no princípio da efetividade da prestação jurisdicional, e a 
fim de viabilizar que o processo retorne a este gabinete apenas na 
fase de saneamento/julgamento antecipado da lide, salvo em caso 
de pedido incidental urgente, autoriza-se o sr. diretor de cartório ou 
substituto imediato a prática dos seguintes atos ordinatórios:
a) com a vinda da contestação, desde que acompanhada de 
documentos que não digam respeito à representação processual ou 
venha contendo preliminares, dê-se vista à parte autora em réplica, 
pelo prazo de 15 (quinze) dias e, no caso desta vir subsidiada de 
documentos novos, consequente vista à parte ré, pelo igual prazo 
de 15 (quinze) dias;
b) apresentada a contestação ou depois da réplica, providencie o 
cartório a intimação das partes para que especifiquem as provas 
que pretendem produzir - e caso queiram, sugiram os pontos 
controvertidos da demanda - no prazo comum de 05 (cinco) dias, 
transcorrido o referido prazo, venham conclusos para as finalidades 
dos arts. 354/357do NCPC.
Pratique-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.
Espigão do Oeste/RO, data certificada.
BRUNO MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS
Juiz de Direito

7001416-07.2019.8.22.0008
Rural (Art. 48/51)
Procedimento Comum Cível
AUTOR: MARIA PEREIRA DE ALMEIDA
ADVOGADO DO AUTOR: CARLOS ALBERTO VIEIRA DA ROCHA 
OAB nº RO4741
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA
Sentença
I – RELATÓRIO.
MARIA PEREIRA DE ALMEIDA, qualificada na inicial, ajuizou 
ação previdenciária em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE 
SEGURO SOCIAL – INSS; alega que, em 04/09/2018, protocolou 
requerimento administrativo do benefício de aposentadoria por 
idade para segurado especial rural, atendidos os requisitos legais, 
pois contava com 62 (sessenta e dois) anos de idade e exercera o 
trabalho rural, tendo a autarquia negado o beneficio sob a alegação 
de falta de comprovação de condição de segurado.
Alega que a Lei 8.213/91, art. 48, § 3º permite o cômputo de 
períodos de contribuição sob outras categorias de segurado para 
fins de aposentadoria por idade, relaciona os períodos em que 
fora contribuinte da autarquia requerida, e requer a concessão de 
aposentadoria por idade mista ou híbrida.
Tece comentários jurisprudenciais a respeito do seu direito.
Juntou mandato e documentos, postulando pela concessão da 
gratuidade judiciária e antecipação da tutela, tendo sido esta última 
indeferida no ID: 27287701. 
Citado, o requerido apresentou contestação no ID: 27529698, 
alegando a ausência os requisitos legais, dentre eles a falta 
da qualidade de segurada especial à época do requerimento, 
sustentando, pois, a impossibilidade da aposentação híbrida da 
autora.
Com a defesa, juntou documentos.
Réplica sem inovações de argumentos ofertada no ID: 28256135.
Decisão saneadora no ID: 28406806, oportunidade em que foi 
designada audiência de instrução, a qual foi realizada no ID: 
31968674, ocasião em que foram colhidos os depoimentos da 
autora e de três testemunhas, tendo sido, ao final, ofertadas 
alegações remissivas pela autora, precluindo o prazo do INSS, em 
razão da ausência na solenidade. 
É o relatório. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO.
Trata-se de ação previdenciária ajuizada por MARIA PEREIRA DE 
ALMEIDA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 
SOCIAL – INSS, pleiteando a concessão de aposentadoria por 
idade mista ou híbrida.

Não há preliminares a serem apreciadas; passo ao mérito 
doravante.
Pois bem. Nos termos da legislação vigente, a aposentadoria 
por idade será devida ao segurado que completar 65 anos de 
idade, se homem, ou 60, se mulher, reduzidos esses limites 
para 60 e 55 anos de idade, para os trabalhadores rurais, 
respectivamente homens e mulheres.
Sobre a redução do limite de idade para os trabalhadores 
rurais, destaca-se que: “A redução de cinco anos para 
os trabalhadores rurais abrange todas as categorias de 
segurados, bastando, para isso, exercer atividade tipicamente 
rural. Desta forma, estão incluídos os empregados rurais, 
avulsos rurais, contribuintes individuais rurais e o garimpeiro” 
(IVAN KERTZMAN, in Curso Prático de Direito Previdenciário, 
2ª edição, pg. 285, editora Podivm).
Na aposentadoria por idade, “a carência para concessão deste 
benefício é de 180 (cento e oitenta) contribuições mensais. 
A comprovação do efetivo exercício de atividade rural para 
fins de redução da idade exigida será feita em relação aos 
meses imediatamente anteriores ao requerimento do benefício, 
mesmo que de forma descontínua, durante período igual ao 
da carência exigida” (IVAN KERTZMAN, in Curso Prático de 
Direito Previdenciário, 2ª edição, pg. 285, editora Podivm). É 
dizer: “a carência para os segurados especiais é substituída 
pela comprovação do exercício de atividade rural por período 
igual ao número de meses correspondente à carência do 
benefício requerido” (IVAN KERTZMAN, in Curso Prático de 
Direito Previdenciário, 2ª edição, pg. 285, editora Podivm).
Com efeito, no caso em exame, a qualidade de segurada 
especial rural da autora está evidenciada na certidão de 
nascimento da filha, instruída no ID: 27254008, datada em 
05/01/1975, onde consta a profissão do marido da requerente 
como sendo Lavrador, já naquela época.
A mesma situação está presente, também, na certidão de 
casamento de ID: 27254009, registrada em 27/07/1984, quando 
o matrimônio da requerente com a pessoa de Afonso Dias de 
Almeida foi formalizado.
Não bastasse, o exercício da atividade rural desenvolvida 
pelo marido da autora, sr. Afonso Dias de Almeida, e 
consequentemente por ela, em regime de economia familiar, 
também está indicada no documento de ID: 27254011, referente 
ao período de 1984-1992, além das declarações subsequentes, 
devidamente reconhecidas em Cartório, relacionadas aos anos 
de 1983-1987, 1988-1992, e 1996-2007 (ID: 27254013 p. 1-3).
Não fossem suficientes tais documentos, há nos autos, ainda, 
as fichas escolares dos filhos da autora, relacionadas aos anos 
de 1984-1990, todas oriundas de Escolas situadas na Zona 
rural de Presidente Médici/RO, o que não pode ser ignorado.
De mais a mais, há fichas médicas em nome dos filhos da 
autora, daquela mesma época, onde consta o endereço da 
família como sendo 2ª Linha, Gb-Setor Leitão, também em 
Presidente Médici/RO.
Assim, pela documentação citada, resta evidenciada a atividade 
rural desenvolvida pela autora, em regime de economia familiar, 
no período de 1975-2007.
Em relação aos anos subsequentes, igualmente, há documentos 
confirmando a sua qualidade de segurada, conforme se vê na 
CTPS, instruída no ID: 27254006 p. 2, a qual aponta registro 
entre 01/12/2008 a 10/08/2010 e 01/11/2011 a 30/12/2012.
A qualidade de segurada da requerente também está 
corroborada pelo extrato previdenciário de ID: 27254007, 
acusando as contribuições feitas entre dezembro/2008 a 
julho/2014.
Após o período de 2014, até a data do requerimento 
administrativo apresentado em 04/09/2018 (ID: 27254012), há 
nos autos a informação de que a requerente exercia atividade 
rural na propriedade de Gilberto Borchardt, o qual, ouvido em 
juízo, declarou: 
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“[...] conheço a Maria desde 1996; ela morava na terra da minha tia, 
dona Florinda Borchardt; essa terra é próxima da minha chácara, 
cerca de 1,5 km; ela morava sozinha lá; ela mexia com roça 
branca; não sei qual era o acerto dela com a minha tia; ela morava 
e trabalhava na chácara; ela plantava milho, feijão, horta; ela 
mexia com colheita e plantio; ela vendia parte da produção; não 
sei se ela entregava algo para a minha tia; tive contato com ela 
até 2007, quando ela mudou para outra cidade; ela retornou em 
2014, a partir de quando morou na minha chácara, até fevereiro 
de 2018; eu deixei ela morar lá como uma forma de ajudá-la; 
ela me dava uma parte do que ela plantava; ela tinha horta e 
feijão; ela era sozinha; ela não tinha outra ocupação; as vezes eu 
pagava umas diárias para ela me auxiliar, porque eu trabalho com 
laranja; isso foi até fevereiro/2018; não tenho conhecimento de 
qual atividade ela exerceu entre 2007-2014, quando ela foi morar 
em outra cidade; […].” Gilberto Borchardt 
As demais testemunhas, por sua vez, ainda quanto ao efetivo 
exercício rurícola desenvolvido por Maria Pereira de Almeida, 
conforme mídia audiovisual relacionada ao ID: 31968675, 
disseram:
“[...] a conheço desde 1996; desde quando ela mudou para a terra 
da Florinda; a conheci lá; ela morou na propriedade da Florinda; 
a Florinda era a dona da terra; não sei se ela tinha marido na 
época; conheço a propriedade onde ela morou, mas não sei dizer 
com quem ela morava; ela mexia na roça, na lavoura; eu cheguei 
a vê-la trabalhando; era lavoura de laranja e café; não sei dizer 
quem a auxiliava; não sei dizer qual foi o acordo dela com a dona 
da terra; ela trabalhou na terra até 2007; depois se mudou de lá; 
depois de 2007 perdi o contato com ela; só voltei a ter contato 
depois, em 2014, quando ela voltou a morar lá, com o Gilberto; 
ela mexia com laranja; não sei dizer se ela tinha marido nessa 
época; não sei dizer se ela teve outro trabalho nesse período; 
[…].” Roberto Felberg
“[...] a conheço desde 1996; tive contato com ela na propriedade 
da Florinda, até 2007; eu conhecia a propriedade; vi a Maria 
trabalhando lá; ela trabalhava com lavoura de café e laranja; já a 
vi trabalhando na lavoura, na colheita e plantio; ela era sozinha; a 
lavoura era da Florinda; não sei dizer qual era o acerto da Florinda 
com a Maria; não sei dizer se a Maria vendia a produção; não 
sei dizer se ela pagava alguém para ajudá-la; a Florinda é minha 
irmã; a minha propriedade é próxima da dela; […].” Wanderlei 
Borchardt
Deste modo, não restam dúvidas quanto a qualidade de segurada 
especial da autora, durante o período de 1975-2007 e 2014-
2018, além das contribuições junto ao INSS, na condição de 
segurada obrigatória entre 01/12/2008 a 10/08/2010 e 01/11/2011 
a 30/12/2012, o que, analisado de forma conjunta, corresponde, 
pois, há mais de 180 (cento e oitenta) contribuições, atendendo, 
consequentemente, à carência mínima exigida para concessão 
do benefício postulado.
Vale destacar que o § 3º do art. 48 da Lei de Benefícios a esse 
respeito dispõe: 
§ 3º Os trabalhadores rurais de que trata o § 1º deste artigo que 
não atendam ao disposto no § 2º deste artigo, mas que satisfaçam 
essa condição, se forem considerados períodos de contribuição 
sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao 
completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 
60 (sessenta) anos, se mulher. 
Pela leitura do referido dispositivo legal, identifica-se a chamada 
aposentadoria mista, ou híbrida, em que se permite ao trabalhador 
rural computar períodos de contribuição em outras modalidades 
de segurado, não se lhe admitindo valer-se, contudo, da redução 
de idade típica da aposentadoria conferida ao trabalhador rural 
que cumpra o período de carência com o seu trabalho no campo. 
Assim, ao trabalhador rural que tenha exercido outra atividade 
autoriza-se o cálculo dos períodos de contribuição em outras 
categorias de segurado, desde que se aposente ele aos 65 anos 
de idade, se homem, e aos 60 anos, se mulher. Neste sentido, a 
jurisprudência leciona:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. 
CONSTATAÇÃO DE VÍNCULOS URBANOS. APOSENTADORIA 
HÍBRIDA. REQUISITO ETÁRIO NÃO PREENCHIDO. Os 
trabalhadores rurais que não atendam ao disposto no art. 48, § 
2º, da Lei nº 8.213/01, mas que satisfaçam as demais condições, 
considerando-se períodos de contribuição sob outras categorias 
do segurado, farão jus ao benefício de aposentadoria por idade 
ao completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, 
e 60 (sessenta) anos, se mulher, conforme o disposto no art. 
48, § 3º da Lei nº 8.213/91. Requisito etário não preenchido. 
(TRF-4 - APELREEX: 197644220134049999 PR 0019764-
42.2013.404.9999, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de 
Julgamento: 05/11/2014, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 
D.E. 13/11/2014).
No caso em exame, ao requerer a aposentadoria por idade – em 
04/09/2018 (ID: 27254012), a autora contava já com 61 anos – 
uma vez nascida em 05/05/1957, ID: 27254005 -, idade àquela 
legalmente exigida, de 60 anos para a mulher, de sorte que os seus 
períodos de contribuição nas qualidades de segurada obrigatória 
e/ou de contribuinte individual deveriam ter sido considerados e 
computados para o fim de lhe conceder o benefício previdenciário 
pleiteado.
Desta feita, somando-se os períodos de trabalho rural as 
contribuições da requerente ao INSS, nas condições de segurada 
obrigatória e de contribuinte individual, não restam dúvidas 
quanto ao número superior a 180 contribuições, carência mínima 
exigida de contribuições e/ou meses de trabalho em se tratando 
de trabalhador rural.
Por tais razões, quando da apreciação do requerimento 
administrativo da autora, a autarquia previdenciária – sabedora do 
disposto no § 3º do art. 48 da Lei 8.213/91 – deveria ter computado 
as contribuições previdenciárias da requerente nas condições 
de segurada obrigatória e contribuinte individual, deferindo-lhe 
o benefício da aposentadoria por idade para segurado especial 
rural naquela mesma data, o que não fez.
Mister salientar que as provas dos autos, tanto documental quanto 
testemunhal, só fizeram corroborar as alegações autorais, visto 
que constituem lídimo início de prova material de que a autora 
- de fato - exerceu atividade rural nos períodos de 1975-2007 e 
2014-2018, situação confirmada pelos depoimentos testemunhais 
colhidos, além de robustecer a eficácia probante dos referidos 
documentos, revelam que a requerente exerce o labor rural até 
a presente data.
Conforme decisões proferidas no colendo Superior Tribunal de 
Justiça, o início razoável de prova documental corroborada pelos 
depoimentos das testemunhas são suficientes para comprovar a 
situação de segurado. Nesse sentido:
PREVIDENCIÁRIO. RURÍCOLA. INÍCIO DE PROVA 
DOCUMENTAL CONSTANTE NOS AUTOS. PERÍODO MÍNIMO 
DE CARÊNCIA. DISPENSABILIDADE. - A jurisprudência 
desta Corte é pacífica no sentido de que, existente nos autos 
início razoável de prova documental, é de se reconhecer 
como comprovada a atividade rurícola para fins de concessão 
de benefício previdenciário, corroborada pelos depoimentos 
testemunhais. Tratando-se de aposentadoria por idade de 
trabalhador rural, é dispensável a comprovação do período 
mínimo de carência. (art. 26, III, da Lei 8.213/91). Recurso 
especial conhecido”. (STJ, 6ª Turma, RESP 354398-SP, rel. Min. 
Vicente Leal, DJ in 27.05.2002, p. 207).
Portanto, a comprovação efetiva do exercício da atividade 
rurícola não se subsume somente ao disposto no artigo 106 da 
Lei nº 8.213/91, o qual prevê que a comprovação do exercício da 
atividade rural, perfaz-se, alternativamente, através de:
I – contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e 
Previdência Social; 
II – contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural;
III – declaração fundamentada de sindicato que represente o 
trabalhador rural ou, quando for o caso, de sindicato ou colônia 
de pescadores, desde que homologada pelo Instituto Nacional do 
Seguro Social – INSS;
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IV – comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária – INCRA, no caso de produtores em regime de 
economia familiar;
V – bloco de notas do produtor rural;
VI – notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7º 
do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela 
empresa adquirente da produção, com indicação do nome do 
segurado como vendedor;
VII – documentos fiscais relativos a entrega de produção rural 
à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com 
indicação do segurado como vendedor ou consignante;
VIII – comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência 
Social decorrentes da comercialização da produção;
IX – cópia da declaração de imposto de renda, com indicação de 
renda proveniente da comercialização de produção rural; ou
X – licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Incra.
Assim sendo, a jurisprudência pátria tem entendido que esse rol 
não é taxativo, mas meramente exemplificativo, admitindo como 
início de prova material do exercício de atividade rural, outros 
elementos documentais não os contemplados textualmente na Lei.
Ora, visa-se, com tal posicionamento, a preservação do princípio 
do livre convencimento motivado do juízo, além de levar em conta 
as particularidades fenomenológicas da vida no campo, marcada 
pelas agruras, informalidade extrema, dificuldades de toda ordem 
e pela quase completa ausência de instrução das pessoas que nela 
se inserem. Destas, grande número labuta em atividade de pura 
subsistência, a vida inteira, vendo-se obrigadas a comprovar seu 
exercício na velhice, por meio de documentos pouco acessíveis e 
de importância até então ignorada, com vistas a atender às regras 
previdenciárias. Por isso, o magistrado deve, em casos tais, valer-
se, também, de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem 
assim de acordo com as máximas de experiência.
In casu, conclui-se que a requerente pode ser enquadrada na 
categoria de segurado especial, pois ostenta atualmente a condição 
de produtora rural ou assemelhado, desenvolvendo sua atividade 
em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, 
conforme se desume do artigo 12, inciso VII, da lei nº 8.212/91 
(“como segurado especial: o produtor, o parceiro, o meeiro e 
o arrendatário rurais, o pescador artesanal e o assemelhado, 
que exerçam essas atividades individualmente ou em regime de 
economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros, bem 
como seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos maiores 
de quatorze anos ou a eles equiparados, desde que trabalhem, 
comprovadamente, com o grupo familiar respectivo”). No mesmo 
sentido, o artigo 195, § 8º, da Constituição Federal.
Portanto, o início razoável de prova material, a prova testemunhal 
colhida, tornam certo a este juízo que a autora exerceu - e ainda 
exerce - a atividade rural, o que permite a segura conclusão de 
que os meses de trabalho rural da autora somados ao número de 
suas contribuições previdenciárias nas condições de segurada 
obrigatória superam a carência mínima de cento e oitenta meses 
para a concessão do benefício pleiteado, mesmo que de forma 
descontínua.
Concernente ao valor do benefício, o art. 39, inc. I da Lei nº 8.213/91, 
deixa claro assistir à requerente o direito ao percebimento de 01 
(um) salário-mínimo mensal. 
Art. 39. Para os segurados especiais, referidos no inciso VII do art. 
11 desta Lei, fica garantida a concessão:
I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, 
de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) salário-
mínimo, e de auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86, desde 
que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma 
descontínua, no período, imediatamente anterior ao requerimento 
do benefício, igual ao número de meses correspondentes à 
carência do benefício requerido; ou”. 
No tocante ao termo inicial, é sabido que a aposentadoria por idade 
ao segurado especial é devida a contar da data do requerimento 
administrativo, art. 49 da Lei nº 8.213/91.

Compulsando os autos, vislumbro que a autora protocolou o 
requerimento para concessão do benefício previdenciário na 
esfera administrativa em 04/09/2018 (ID: 27254012), devendo o 
pagamento de seu benefício retroagir a essa data.
III – DISPOSITIVO.
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, condenando 
a autarquia ré a conceder à autora MARIA PEREIRA DE ALMEIDA 
o benefício previdenciário de aposentadoria por idade, no importe 
de 01 (um) salário-mínimo mensal, devido a partir da data do 
requerimento na via administrativa, 04/09/2018 (ID: 27254012).
Por conseguinte, declaro extinto o processo, com resolução de 
mérito, com fulcro no art. 487, I, do NCPC.
“Consigno que, as prestações em atraso devem ser pagas de uma 
só vez, monetariamente corrigidas de acordo com art. 1º-F da Lei 
9.494/97, incidindo tal correção desde a data do vencimento de 
cada parcela em atraso (Súmulas n.s 148 do S.T.J. e 19 do T.R.F. 
- 1ª Região)”.
Os juros de mora, por sua vez, são devidos no percentual de 1% 
(um por cento) ao mês, a contar da citação até o advento da Lei n. 
11.960/2009 (Súmula n. 204/STJ), a partir de quando incidirão à 
razão de 0,5% (meio por cento) ao mês – ou outro índice de juros 
remuneratórios das cadernetas de poupança que eventualmente 
venha a ser estabelecido –, até a apuração definitiva dos 
cálculos de liquidação (TRF da 1ª Região – EDAMS 0028664-
88.2001.4.01.3800/MG, Rel. Desembargadora Federal Neuza Maria 
Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p. 26 de 06/05/2010).
Sem custas, à luz do disposto no art. 5º, inc. III da Lei Estadual nº. 
3.896/2016.
Com relação aos honorários advocatícios, entendo que estes 
devem ser fixados no percentual de 15% (quinze por cento) sobre 
as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos do 
enunciado da Súmula n. 111 do STJ.
Dispensada a remessa necessária no caso dos autos, já que o 
Novo Código de Processo Civil, Lei 13.105/2015, art. 509, incs. I 
e II e § 2º, passou a definir como líquidas as sentenças que não 
dependam de arbitramento ou de prova de fato novo mas apenas 
de simples cálculo matemático, hipótese dos autos, e o art. 496, 
§ 3º, inc. I, do mesmo diploma legal fixou em 1.000 (mil) salários-
mínimos o teto limite da dispensa de reexame necessário nas 
sentenças prolatadas contra a União e suas respectivas autarquias 
e fundações de direito público; de resto porque, uma vez cotejados o 
valor do salário-mínimo vigente, o valor atual do teto dos benefícios 
do INSS, e a data de implantação benefício da parte autora, não 
se afigura minimamente plausível que o valor dos pagamentos 
retroativos exceda ao equivalente a 1.000 salários-mínimos.
IV – DISPOSIÇÕES FINAIS.
Em razão da antecipação da tutela ora concedida, DETERMINO SE 
OFICIE DIRETAMENTE À AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 
- APS/ADJ – Porto Velho/RO, imediatamente após a publicação 
da presente sentença, para que, nos termos do Ofício Circular – 
CGJ-TJ/RO nº 14/2017, proceda à implantação do benefício ora 
concedido, nos precisos moldes expostos no comando sentencial.
SERVE CÓPIA COMO OFÍCIO, a ser remetido via sistema, À:
Nome: AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - APS/ADJ – Porto 
Velho/RO
Endereço: Rua Campos Sales, 3132, Bairro Olaria, Porto Velho-
RO.
No mais, em atenção ao Ofício Circular n. 017/2012/GB/PR, 
diante do teor da Recomendação Conjunta n. 04, de 17/05/12, do 
Conselho Nacional de Justiça, declina-se as seguintes informações 
para a implantação do benefício:
Nome do Segurado: MARIA PEREIRA DE ALMEIDA
Benefício Concedido/Data de Início do Benefício: Aposentadoria 
por idade para segurado especial rural (04/09/2018)
Número do Benefício: 188.711.924-5
De resto, esclareça-se à autarquia previdenciária, desde já, que, 
durante o lapso temporal correspondente ao trânsito em julgado, 
poderá ela, caso deseje, ofertar suas contas de liquidação, assim 
iniciando o que se convencionou denominar execução invertida, 
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mediante a apresentação, nestes mesmos autos, dos cálculos 
das verbas que entende devidas, conduta que será pelo juízo 
alçada a cumprimento voluntário do julgado, afastando-se, 
consequentemente, a incidência de honorários advocatícios em 
fase de cumprimento de sentença, em atenção, mutatis mutandis, 
ao disposto no Ofício Circular – CGJ-TJ/RO nº 14/2017.
Em hipótese positiva, apresentados os cálculos pelo INSS, 
iniciando-se, por óbvio, a execução invertida, independente de 
posterior deliberação pelo juízo, intime-se, desde logo, a parte 
beneficiária, por intermédio do patrono constituído nos autos, a 
manifestar-se expressamente quanto aos cálculos, no prazo de 15 
(quinze) dias, desde logo, advertindo-a de que eventual inércia será 
vista como concordância tácita quanto aos valores apresentados 
pela Autarquia, ensejando, doravante, a expedição da RPV e/ou 
precatório, se for o caso, e posterior extinção do feito, nos termos 
do art. 924 do NCPC.
Certificado nos autos o trânsito em julgado do julgado, bem como, 
in albis, o decurso do prazo para a apresentação dos cálculos da 
parte devedora em execução, fica intimada a parte credora, desde 
já, a promover o cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) 
dias, sob pena de arquivamento dos autos.
Ao propósito, esclareça-se à parte que se sagrou vencedora que, 
em razão do disposto na Resolução TJ/RO nº 130/2014, art. 16, 
não obstante a fase de conhecimento tenha transcorrido em autos 
físicos, eventual pedido de cumprimento de sentença que a ela 
se siga deverá ser formulado, obrigatoriamente, mediante petição 
eletrônica junto ao Sistema PJE, em menu “processo”, opção “novo 
processo incidental”, digitando-se, na caixa de texto “processo 
referência”, o número dos presentes autos físicos.
Por oportuno, esclareça-se, ainda, que apenas o cumprimento 
voluntário da sentença pela parte sucumbente (sem qualquer 
provocação da parte vencedora) poderá ocorrer nos próprios 
autos físicos, e que a petição eletrônica postulando o cumprimento 
de sentença deverá ser instruída com cópias digitalizadas dos 
seguintes documentos: a) sentença ou acórdão que se pretende 
fazer cumprir; b) certidão do trânsito em julgado, se se tratar de 
execução definitiva, ou; c) certidão da não atribuição de efeito 
suspensivo ao recurso interposto, quando se tratar de execução 
provisória.
Com o decurso do prazo, havendo ou não manifestação pela parte 
credora, o que deverá ser certificado, retornem conclusos para 
demais providências.
Ademais, advirta-se que a inobservância dessas determinações 
importará no indeferimento do requerimento de cumprimento de 
sentença apresentado, bem ainda no arquivamento dos presentes 
autos físicos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Espigão do Oeste/RO, data certificada.
BRUNO MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, 
ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste 7001221-
22.2019.8.22.0008
Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, 
Concessão, Restabelecimento
Procedimento Comum Cível
AUTOR: ROSINEI CUSTODIO JORGE
ADVOGADO DO AUTOR: DIOGO ROGERIO DA ROCHA 
MOLETTA OAB nº RO3403
RÉU: I. -. I. N. D. S. S.
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA
SENTENÇA
I – RELATÓRIO.

Trata-se de ação ordinária proposta por ROSINEI CUSTÓDIO 
JORGE contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
INSS, objetivando o restabelecimento do benefício do auxílio-
doença, desde a data de sua cessação indevida, e sua posterior 
conversão em aposentadoria por invalidez.
Alega a autora sofrer de doenças que a impossibilitam de trabalhar 
ARTROSE EM JOELHO DIREITO e GRAVE ARTROSE EM 
JOELHO ESQUERDO, CID 10 - M15, aduzindo ainda que as 
referidas doenças a impedem de exercer sua atividade laborativa.
Informa que após receber o benefício do auxílio-doença por certo 
período, este foi indevidamente cessado em 13/02/2019 após o 
autor submeter-se à perícia administrativa do instituto requerido, 
que, por sua vez, concluiu pelo restabelecimento de sua capacidade 
laborativa.
Juntou mandato e documentos, IDs: 26741997/ 26746602.
Deferida a gratuidade judiciária, indeferida a tutela provisória 
e determinada a produção de prova pericial, ID: 26789964.
Laudo pericial nos autos, ID: 28925988.
Manifestação da autora ao laudo pericial, ID: 29536735.
Citado, o requerido apresentou contestação no ID: 31320809.
Réplica houve, ID: 31687491.
É o relatório. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO.
Trata-se de ação ordinária proposta por ROSINEI CUSTÓDIO 
JORGE contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
INSS, objetivando o restabelecimento do benefício do auxílio-
doença, desde a data de sua cessação indevida, e sua posterior 
conversão em aposentadoria por invalidez.
A legislação que dispõe sobre os planos de benefícios da previdência 
social traz, no seu bojo, os requisitos e condições necessárias para 
a sua concessão, mormente no que concerne à aposentadoria por 
invalidez – Lei nº. 8.213/91, arts. 42 e seguintes.
No caso dos autos, resulta comprovada a condição de 
segurada obrigatória da requerente, havendo de se considerar 
que ela chegou mesmo a perceber auxílio-doença, o que 
impõe a conclusão de que o INSS sempre reconheceu ser 
ela sua segurada obrigatória e, como tal, potencial beneficiário de 
auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, nos termos da 
lei de regência.
Em relação ao período de carência, ainda que a questão não 
restasse igualmente incontroversa nos autos, na forma prevista 
pelo artigo 25, I da Lei nº. 8.213/91, impunha-se observar, de 
qualquer maneira, que o inciso I do art. 15 da Lei nº 8.213/91 
dispõe que mantém a qualidade de segurado, independentemente 
de contribuições, sem limite de prazo, quem está em gozo de 
benefício, no caso, o auxílio-doença, tendo sido este concedido 
anteriormente, em razão da incapacidade laboral da autora.
Posto isto, depreende-se que a fundamental questão a ser 
enfrentada para o deslinde do feito reside na verificação da real 
condição de incapacidade, tal como alegado pela requerente; é 
dizer, a sua não suscetibilidade de reabilitação para o desempenho 
de atividade laboral.
No particular, observa-se que os laudos particulares do ID: 
26746602 dão conta de padecer a autora de GRAVÍSSIMA 
ARTROSE EM JOELHO DIREITO E MODERADA A GRAVE 
ARTROSE EM JOELHO ESQUERDO, declarando ainda ser o 
quadro definitivo e solicitando aposentadoria.
O laudo pericial do ID: 28925988, por sua vez, atesta ser a autora 
portadora de poliartrose (CID M15), razão pela qual a autora estaria 
incapaz para o trabalho em geral, caracterizando assim como total 
e permanente a incapacidade da requerente.
Destarte, conforme descortinado nos autos, a requerente está 
impedido de exercer sua atividade remunerada por ser portadora 
de patologia.
Não havendo dúvida quanto à qualidade de segurada da requerente, 
nem sobre sua incapacidade e natureza desta, dou por atendidos 
os requisitos necessários ao restabelecimento de benefício 
previdenciário do auxílio-doença e sua posterior conversão em 
aposentadoria por invalidez.
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Quanto ao período em que a requerente deixou de receber o 
benefício, a implantação do benefício do auxílio-doença deve 
se dar a partir da data de sua cessação indevida, a saber em 
13/02/2019, considerando-se que naquela época a mesma já 
estava acometida da doença incapacitante.
Por seu turno, a conversão, nos termos do art. 62 da Lei nº. 8.213/91, 
deverá ocorrer a partir do depósito – protocolo judicial – do exame 
pericial, que no caso ocorreu em 14/07/2019 - ID: 28925988. No 
mesmo sentido, a jurisprudência do STJ e deste TRF/1:
O termo inicial para a concessão da aposentadoria por invalidez é 
a data da apresentação do laudo pericial em juízo, caso não tenha 
sido reconhecida à incapacidade na esfera administrativa (REsp 
475.388/ES, 6.ª Turma, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, in DJ de 
0704.2003. No mesmo sentido: REsp 256.756/MS, 5.ª Turma, Rel. 
Ministro Gilson Dipp, in DJU de 08.10.2001).
A transformação de auxílio-doença em aposentadoria por 
invalidez será deferida ao segurado considerado, mediante perícia 
médica, incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício 
de atividade que lhe garanta a subsistência, de acordo com o 
art. 42 da Lei 8.213/91. (AC 200033000085521, Segunda Turma, 
Desembargador Federal Tourinho Neto, DJ 25/04/03).
No que pertine ao valor do benefício, aplica-se ao caso em tela o 
artigo 29, § 5º, da Lei n.º 8.213/91, que assim dispõe:
Art. 29. (...) § 5º Se, no período básico de cálculo, o segurado tiver 
recebido benefícios por incapacidade, sua duração será contada, 
considerando-se como salário-de-contribuição, no período, o 
salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda 
mensal, reajustado nas mesmas épocas e bases dos benefícios em 
geral, não podendo ser inferior ao valor de 1 (um) salário-mínimo.
Deve-se, no entanto, resguardar à autarquia requerida a 
possibilidade de descontar do valor devido a título de prestações 
retroativas, eventuais valores que tenham sido pagos à parte 
autora - no decurso da presente ação - a título de benefício de 
auxílio-doença previdenciário.
Dessa forma, comprovado nos autos os requisitos legais exigíveis, 
resulta cristalino o direito da autora ROSINEI CUSTÓDIO JORGE à 
concessão do benefício do auxílio-doença e sua posterior 
transformação em aposentadoria por invalidez.
III-DISPOSITIVO.
Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido inicial da ação 
proposta por ROSINEI CUSTÓDIO JORGE, para CONDENAR o 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL a: 1) CONCEDER 
benefício de auxílio-doença, à requerente, desde a data de sua 
cessação indevida, que se deu 13/02/2019, e PAGAR os valores 
retroativos à data supracitada, ressalvado o direito de descontar 
os valores eventualmente pagos à autora a título de auxílio-
doença previdenciário no decurso da presente ação; 2) REALIZAR 
a imediata conversão do benefício de auxílio-doença em 
aposentadoria por invalidez, com início de pagamento deferido para 
a data do depósito do laudo pericial aos autos, a saber, 14/07/2019 
- ID: 28925988, observado quanto ao valor do benefício o disposto 
no artigo 29, § 5º, da Lei n.º 8.213/91.
Por conseguinte, declaro extinto o processo, com resolução de 
mérito, com fulcro no art. 487, I, do NCPC.
“Consigno que, as prestações em atraso devem ser pagas de uma 
só vez, monetariamente corrigidas de acordo com art. 1º-F da Lei 
9.494/97, incidindo tal correção desde a data do vencimento de 
cada parcela em atraso (Súmulas n.s 148 do S.T.J. e 19 do T.R.F. 
- 1ª Região)”.
Os juros de mora, por sua vez, são devidos no percentual de 1% 
(um por cento) ao mês, a contar da citação até o advento da Lei n. 
11.960/2009 (Súmula n. 204/STJ), a partir de quando incidirão à 
razão de 0,5% (meio por cento) ao mês – ou outro índice de juros 
remuneratórios das cadernetas de poupança que eventualmente 
venha a ser estabelecido –, até a apuração definitiva dos 
cálculos de liquidação (TRF da 1ª Região – EDAMS 0028664-
88.2001.4.01.3800/MG, Rel. Desembargadora Federal Neuza 
Maria Alves da Silva, Segunda Turma, e-DJF1 p. 26 de 06/05/2010).
Sem custas, à luz do disposto no art. 5º, inc. III da Lei Estadual nº. 
3.896/2016.

Com relação aos honorários advocatícios, entendo que estes 
devem ser fixados no percentual de 15% (quinze por cento) sobre 
as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos do 
enunciado da Súmula n. 111 do STJ.
Dispensada a remessa necessária no caso dos autos, já que o 
Novo Código de Processo Civil, Lei 13.105/2015, art. 509, incs. I 
e II e § 2º, passou a definir como líquidas as sentenças que não 
dependam de arbitramento ou de prova de fato novo mas apenas 
de simples cálculo matemático, hipótese dos autos, e o art. 496, 
§ 3º, inc. I, do mesmo diploma legal fixou em 1.000 (mil) salários 
mínimos o teto limite da dispensa de reexame necessário nas 
sentenças prolatadas contra a União e suas respectivas autarquias 
e fundações de direito público; de resto porque, uma vez cotejados o 
valor do salário mínimo vigente, o valor atual do teto dos benefícios 
do INSS, e a data de implantação benefício da parte autora, não 
se afigura minimamente plausível que o valor dos pagamentos 
retroativos exceda ao equivalente a 1.000 salários mínimos.
IV – DISPOSIÇÕES FINAIS.
Em razão da antecipação da tutela ora concedida, DETERMINO 
SE OFICIE DIRETAMENTE À PROCURADORIA FEDERAL NO 
ESTADO DE RONDÔNIA, para que proceda à implantação do 
benefício concedido à autora, nos precisos moldes expostos no 
comando sentencial.
SERVE CÓPIA COMO OFÍCIO À:
Nome: Procuradoria Federal no Estado de Rondônia, Porto Velho/
ROEndereço: Av. Nações Unidas, nº 271, Bairro Nossa Senhora 
das Graças, comarca de Porto Velho /RO – CEP: 76804-110.
Nome: AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - APS/ADJ – Porto 
Velho/RO
Endereço: Rua Campos Sales, 3132, Bairro Olaria, Porto Velho-
RO.
No mais, em atenção ao Ofício Circular n. 017/2012/GB/PR, 
diante do teor da Recomendação Conjunta n. 04, de 17/05/12, do 
Conselho Nacional de Justiça, declina-se as seguintes informações 
para a implantação do benefício:
Nome da Segurada: ROSINEI CUSTÓDIO JORGE
Benefício Concedido/Data de Início do Benefício: Auxílio-doença 
a partir da data da cessação indevida do benefício (13/02/2019) / 
Aposentadoria por invalidez / a partir da juntada do laudo pericial 
aos autos 14/07/2019.
Número do Benefício: 6220563828
De resto, esclareça-se à autarquia previdenciária, desde já, que, 
durante o lapso temporal correspondente ao trânsito em julgado, 
poderá ela, caso deseje, ofertar suas contas de liquidação, assim 
iniciando o que se convencionou denominar execução invertida, 
mediante a apresentação, nestes mesmos autos, dos cálculos 
das verbas que entende devidas, conduta que será pelo juízo 
alçada a cumprimento voluntário do julgado, afastando-se, 
consequentemente, a incidência de honorários advocatícios em 
fase de cumprimento de sentença, em atenção, mutatis mutandis, 
ao disposto no Ofício Circular – CGJ-TJ/RO nº 14/2017.
Em hipótese positiva, apresentados os cálculos pelo INSS, 
iniciando-se, por óbvio, a execução invertida, independente de 
posterior deliberação pelo juízo, intime-se, desde logo, a parte 
beneficiária, por intermédio do patrono constituído nos autos, a 
manifestar-se expressamente quanto aos cálculos, no prazo de 15 
(quinze) dias, desde logo, advertindo-a de que eventual inércia será 
vista como concordância tácita quanto aos valores apresentados 
pela Autarquia, ensejando, doravante, a expedição da RPV e/ou 
precatório, se for o caso, e posterior extinção do feito, nos termos 
do art. 924 do NCPC.
Certificado nos autos o trânsito em julgado do julgado, bem como, 
in albis, o decurso do prazo para a apresentação dos cálculos da 
parte devedora em execução, fica intimada a parte credora, desde 
já, a promover o cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) 
dias, sob pena de arquivamento dos autos.
Ao propósito, esclareça-se à parte que se sagrou vencedora 
que, em razão do disposto na Resolução TJ/RO nº 130/2014, art. 
16, não obstante a fase de conhecimento tenha transcorrido em 



1038DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

autos físicos, eventual pedido de cumprimento de sentença que 
a ela se siga deverá ser formulado, obrigatoriamente, mediante 
petição eletrônica junto ao Sistema PJE, em menu “processo”, 
opção “novo processo incidental”, digitando-se, na caixa de texto 
“processo referência”, o número dos presentes autos físicos.
Por oportuno, esclareça-se, ainda, que apenas o cumprimento 
voluntário da sentença pela parte sucumbente (sem qualquer 
provocação da parte vencedora) poderá ocorrer nos próprios 
autos físicos, e que a petição eletrônica postulando o cumprimento 
de sentença deverá ser instruída com cópias digitalizadas dos 
seguintes documentos: a) sentença ou acórdão que se pretende 
fazer cumprir; b) certidão do trânsito em julgado, se se tratar de 
execução definitiva, ou; c) certidão da não atribuição de efeito 
suspensivo ao recurso interposto, quando se tratar de execução 
provisória.
Com o decurso do prazo, havendo ou não manifestação pela 
parte credora, o que deverá ser certificado, retornem conclusos 
para demais providências. 
Ademais, advirta-se que a inobservância dessas determinações 
importará no indeferimento do requerimento de cumprimento de 
sentença apresentado, bem ainda no arquivamento dos presentes 
autos físicos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Espigão do Oeste/RO, data certificada.
BRUNO MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, 
ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste 0002334-
09.2014.8.22.0008
Dívida Ativa
Execução Fiscal
EXEQUENTE: Conselho Regional de Farmácia do Estado de 
Rondônia Crf Ro
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA DO 
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE 
RONDÔNIA - CRF/RO, SILVANA LAURA DE SOUZA ANDRADE 
OAB nº RO4080
EXECUTADO: MUNICIPIO DE ESPIGAO D’OESTE
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE ESPIGÃO DO OESTE
DECISÃO
Com razão a parte exequente no ID: 32255117, tendo em vista 
a impenhorabilidade de bens públicos, pelo que DETERMINO a 
liberação imediata dos bens penhorados no ID: 26059412.
No mais, visando o regular trâmite da lide, tratando-se a parte 
devedora de ente público, chamo o feito a ordem e revogo o 
decisório de ID: 26059412, uma vez lançado equivocadamente.
Passo seguinte, cite-se e intime-se a fim de que, querendo, 
oponha impugnação, que entender pertinente à execução, no 
prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de requisição do pagamento do 
valor executado por intermédio do Presidente do E. TJRO (NCPC, 
arts. 534/535).
Para tanto, CITE-SE e INTIME-SE o executado, via sistema. 
Advirta-se-lhe, desde já, de que eventuais razões de impugnação 
deverão ser opostas nos próprios autos, e que deverão delimitar 
e demonstrar especificamente quais os valores impugnados, além 
de instruir a impugnação com os documentos que se fizerem 
necessários à demonstração do alegado, sob pena de preclusão 
e imediato julgamento.
Cumpra-se.
Espigão do Oeste/RO, data certificada.
BRUNO MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, 
ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste 7003664-
43.2019.8.22.0008
Dissolução
Divórcio Consensual
REQUERENTES: LUCILDA NORMA MAYER FARIAS, 
JUVENTINO DE FARIAS
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: ANA RITA COGO OAB nº 
RO660, INES DA CONSOLACAO COGO OAB nº RO3412
INTERESSADO: JUÍZO DA COMARCA DE ESPIGÃO DO OESTE/
RO
ADVOGADO DO INTERESSADO: 
SENTENÇA
JUVENTINO DE FARIAS e LUCILDA NORMA MAYER 
FARIAS ingressaram em juízo com ação de divórcio consensual, 
visando a sua homologação. 
É o breve relatório. DECIDO.
O pedido inicial, e na forma como foi perpetrado, preenche os 
requisitos legais.
Há comprovação documental do casamento, e a modificação 
introduzida no §6º, do artigo 226, da CF, pela Emenda Constitucional 
n. 66/09, suprimiu a exigência de prévia separação de fato, 
bastando, pois, a manifestação livre da vontade em extinguir o 
vínculo, o que se observa no procedimento trazido ao juízo.
Posto isto, HOMOLOGA-SE por sentença, para que surtam seus 
jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado pelas partes, que se 
regerá pelas cláusulas constantes no documento ID n. 32844863; 
como consequência, decreta-se o divórcio entre as partes, 
declarando cessados os deveres conjugais e o regime matrimonial. 
A requerente mulher voltará a usar o nome de solteira, qual seja, 
LUCILDA NORMA MAYER.
Sentença transitada em julgado nesta data, face à preclusão lógica 
evidenciada.
Sem custas e sem verbas honorárias, nos termos do artigo 8º, 
inciso III da Lei 3.896/16.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE 
AVERBAÇÃO ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de 
Espigão do Oeste/RO, para as anotações necessárias. Constando 
que a averbação deverá ser feita independente do pagamento 
de custas ou emolumentos, em razão da gratuidade de Justiça 
deferida aos requerentes.
Após, arquivem-se. 
Espigão do Oeste/RO, data certificada.
BRUNO MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica 
Rua Vale Formoso, nº 1954, Bairro Centro, CEP 76974-000, 
ESPIGÃO D’OESTE, Fórum de Espigão do Oeste 7000019-
44.2018.8.22.0008
Nota Promissória
Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ESPIGAO LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE VIEIRA 
DE SOUZA OAB nº RO6862, CRISDAINE MICAELI SILVA 
FAVALESSA OAB nº RO5360
EXECUTADOS: WEST COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, 
VILNEI MARCIO WESTPHAL
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: 
DESPACHO
Cuida-se de cumprimento de sentença.
RETIFIQUE-SE A CLASSE PROCESSUAL.
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Defere-se o requerimento da parte exequente para intimar a parte 
devedora, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, satisfaça 
a obrigação, adimplindo o montante da condenação, corrigido e 
atualizado nos termos da sentença, sob pena de multa de 10% (dez 
por cento) e de honorários advocatícios sucumbenciais relativos à 
fase de cumprimento de sentença, que ora fixo em 10% (dez por 
cento).
Decorrido tal prazo, e não tendo sido satisfeita a obrigação, a saber, 
R$ 52.510,82, venham os autos conclusos para prosseguimento 
e demais deliberações, quando se observará, inclusive, a ordem 
preferencial disposta no art. 835 do NCPC.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA / MANDADO / CARTA 
PRECATÓRIA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) 
EXECUTADA(S), observando-se o(s) seguinte(s) endereço(s) para 
localização: EXECUTADOS: WEST COMERCIO E SERVICOS 
LTDA - EPP, RUA SURUI 3830 BAIRRO CAIXA DA ÁGUA - 
76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA, VILNEI MARCIO 
WESTPHAL, SURUI 3830 CAIXA DAGUA - 76974-000 - ESPIGÃO 
D’OESTE - RONDÔNIA
Para tanto, autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do 
NCPC.
Pratique-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.
Espigão do Oeste/RO, data certificada.
BRUNO MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, 
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Telefone: (69) 3481-2279 - Ramal 207 - ou 3481-2057
E-mail: eoe2vara@tjro.jus.br
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 20 dias
Processo nº: 0003728-90.2010.8.22.0008
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA/
RO
Advogado do(a) EXEQUENTE: ANTONIO DAS GRACAS SOUZA 
- RO10-B
LUIZ SERGIO GOMES TAVARES CPF: 072.971.813-15, MARCOS 
AURELIO FERREIRA LIMA CPF: 106.856.852-68, LUIZ CARLOS 
VALADARES CPF: 198.126.550-34
Advogado(s) do reclamado: GILSON SYDNEI DANIEL, AYRTON 
BARBOSA DE CARVALHO
REQUERDIDO: Nome: MARCOS AURELIO FERREIRA LIMA
Endereço: AVENIDA CARLOS GOMES, 1900, CENTRO, Porto 
Velho - RO - CEP: 76847-000 - atualmente em lugar incerto e não 
sabido.
FINALIDADE: Por força, e em cumprimento à determinação deste 
Juízo, fica Vossa Senhoria, pelo presente INTIMADA, para tomar 
conhecimento da penhora on-line havida nos presentes autos. 
Ficando INTIMADA, ainda, que o prazo para impugnar referida 
penhora é de 05(cinco) dias úteis, nos termos do art. 854, §3º, do 
CPC.
Espigão do Oeste-RO, data certificada
CELIOMAR ROCHA DOS SANTOS
Assina de ordem do MM. Juiz
7003110-79.2017.8.22.0008
Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação 
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS 
LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: LUCIANA DALL AGNOL OAB nº 
MT6774, ALINE SCHLACHTA BARBOSA OAB nº RO4145
EXECUTADO: ALICEIA MARIA VASCONCELOS PORTO
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DESPACHO

1 - Trata-se de pedido de indisponibilidade de bens da parte 
devedora através do sistema CNBB e/ou CNIB (Central Nacional 
de Indisponibilidade de Bens).
Pois bem. Considerando que todas as diligências efetivadas 
nos autos para a localização de bens passíveis de penhora 
em nome da parte executada restaram infrutíferas, a esta 
altura, visando o adimplemento do débito, no importe atualizado 
de R$ 20.572,74, não há óbice à pretensão, enquanto medida 
tendente à efetivação da obrigação. DEFERE-SE o pedido, para 
DETERMINAR a requisição de informações acerca de bens 
em nome da parte executada (EXECUTADO: ALICEIA MARIA 
VASCONCELOS PORTO CPF nº 351.513.232-53), a serem 
indisponibilizados junto à Central Nacional de Indisponibilidade de 
Bens, providência efetivada nesta oportunidade, conforme extrato 
anexo.
2 - Em caso de efetivo bloqueio/indisponibilidade de bens, intime-se 
o executado, na pessoa de seu advogado (NCPC, arts. 272 e 273), 
ou, na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, 
por mandado ou pelo correio, podendo oferecer impugnação, 
querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 525, NCPC).
Para tanto, SIRVA A PRESENTE COMO MANDADO 
DE INTIMAÇÃO, observando-se, para o cumprimento, o 
seguinte endereço da parte executada e/ou da localização dos 
bens: EXECUTADO: ALICEIA MARIA VASCONCELOS PORTO, 
ESTRADA SÃO PAULO KM 05, ESTRADA SÃO PAULO, 
TRAVESSÃO ZONA RURAL - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE 
- RONDÔNIA
Autoriza-se o uso das prerrogativas do art. 212 do NCPC e 
respectivos parágrafos.
3 – Havendo impugnação, certifique a diretoria de cartório 
a tempestividade, abrindo-se vista à parte contrária, para 
manifestação no prazo de 15 (quinze) dias. Após, venham 
conclusos para decisão.
4 – Decorrido o prazo de impugnação, o que deverá ser certificado, 
e não havendo a satisfação da obrigação, ou julgada improcedente 
possível impugnação, intime-se a parte exequente para requerer o 
que entender pertinente, no prazo de 15 (quinze) dias. 
5 – Caso a diligência determinada reste infrutífera, intime-se a parte 
exequente, a fim de que indique bens e/ou outros ativos da parte 
devedora que sejam passíveis de penhora, sob pena de extinção 
da presente execução nos termos do art. 485, III, IV e VI, do NCPC 
- de aplicação subsidiária na hipótese dos autos -, em caso de 
omissão, diante da ausência de atos e diligências que lhe incumbe 
nos autos, e falta de interesse processual, mais precisamente da 
modalidade conhecida como interesse utilidade, quanto a manter 
em curso processo executório divorciado de iniciativa tempestiva 
da parte interessada, sobre impulsioná-lo, bem assim se sequer 
manifesta haver bem penhorável conhecido, para investigação 
judicial, a responder pela execução, consubstanciado, também, 
pressuposto de desenvolvimento e seguimento do procedimento 
executório. Prazo de 05 (cinco) dias.
Pratique-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.
Espigão do Oeste/RO, data certificada.
BRUNO MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro, 
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Telefone: (69) 3481-2279 ou 3481-2057 - Ramal 207
E-mail: eoe2vara@tjro.jus.br
Processo nº : 7000465-13.2019.8.22.0008
Requerente: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO 
SERVICO PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogado do(a) AUTOR: ALEXANDRE PAIVA CALIL - RO2894
Requerido(a): NEILA KLEUSIA DA SILVA CAMUSIA
Intimação 
Intimo a parte autora a dar prosseguimento ao feito, tendo em vista 
o mandado devolvido.
Espigão do Oeste (RO), 22 de novembro de 2019.
CELIOMAR ROCHA DOS SANTOS
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COMARCA DE  GUAJARÁ-MIRIM

 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLI-
CA

PODER JUDICIÁRIO do Estado de Rondônia
Guajará-Mirim - Juizado da Fazenda Pública (JEFAP)
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria, 
Guajará-Mirim - RO - CEP: 76980-214
Telefone: (69) 3541-5575 – E-Mail: gum1civel@tjro.jus.br
Processo : 7002637-72.2017.8.22.0015
Classe CARTA DE ORDEM INFÂNCIA E JUVENTUDE (1451)
Requerente Nome: MARTA GOMES LUIZ DA SILVA
Endereço: Linha 34 C, S/N, Distrito de Nova Dimensão, Nova 
Mamoré - RO - CEP: 76857-000
Advogado do(a) RECORRENTE: ANNA LUIZA SOARES DINIZ 
DOS SANTOS - RO5841
Requerido(a) Nome: Estado de Rondônia
Endereço: desconhecido
C E R T I D Ã O / I N T I M A Ç Ã O
CERTIFICO E DOU FÉ QUE, em cumprimento ao inciso II, do 
Art. 3º, da Portaria n. 01/2016, de 24 de abril de 2016, deste juízo, 
em razão do retorno dos autos da TURMA RECURSAL, passo a 
intimar as partes para manifestação em termos de prosseguimento, 
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do feito, do 
que para constar lavrei a presente certidão.
Guajará-Mirim, 21 de novembro de 2019.
PEDRO BRAGA FERREIRA
Diretor de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO do Estado de Rondônia
Guajará-Mirim - Juizado da Fazenda Pública (JEFAP)
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria, 
Guajará-Mirim - RO - CEP: 76980-214
Telefone: (69) 3541-5575 – E-Mail: gum1civel@tjro.jus.br
Processo : 7002582-24.2017.8.22.0015
Classe PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
Requerente Nome: ELIANE APARECIDA LACERDA NUNES
Endereço: Avenida Porto Velho, s/n, Distrito de Nova Dimensão, 
Nova Mamoré - RO - CEP: 76857-000
Advogado do(a) REQUERENTE: ANNA LUIZA SOARES DINIZ 
DOS SANTOS - RO5841
Requerido(a) Nome: Estado de Rondônia
Endereço: desconhecido
C E R T I D Ã O / I N T I M A Ç Ã O
CERTIFICO E DOU FÉ QUE, em cumprimento ao inciso II, do 
Art. 3º, da Portaria n. 01/2016, de 24 de abril de 2016, deste juízo, 
em razão do retorno dos autos da TURMA RECURSAL, passo a 
intimar as partes para manifestação em termos de prosseguimento, 
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do feito, do 
que para constar lavrei a presente certidão.
Guajará-Mirim, 21 de novembro de 2019.
PEDRO BRAGA FERREIRA
Diretor de Secretaria
Ofício n. 8577/2019/SEGEP-REOF
Processo n. 0031.353213/2019-92

PODER JUDICIÁRIO
Guajará-Mirim - Juizado da Fazenda Pública (JEFAP) 
Processo: 7002183-29.2016.8.22.0015 
Classe: Cumprimento de sentença 
Assunto: Auxílio-transporte 
Requerente (s): ARNALDO ALVES SALDANHA CPF nº 
065.764.602-44, AV. GIÁCOMO CASARA 991 SEM NOME - 
76980-214 - VILHENA - RONDÔNIA
Advogado (s): DILNEY EDUARDO BARRIONUEVO ALVES OAB 
nº RO301 

Requerido (s): ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, SEM ENDEREÇO
Advogado (s): PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 
RONDÔNIA
SENTENÇA
Trata-se de cumprimento de sentença.
No curso da demanda noticiou-se o falecimento do requerente, 
tendo sido a defesa técnica instada a apresentar a certidão de óbito 
e habilitar os herdeiros (ID: 19654435).
Ocorre que, transcorridos mais de 1 ano, a despeito das diversas 
oportunidades facultadas, não houve movimentação adequada do 
feito, nem mesmo pedido de prazo para a devida habilitação dos 
herdeiros.
É o relato do necessário. Decido.
Não é possível que o presente feito permaneça sem solução 
eternamente.
Aguarda-se a habilitação dos herdeiros há meses.
Como registrado no relatório, há mais de um ano se tem notícias 
do óbito, sem que nenhum interessado se apresentasse para 
prosseguir na ação.
O advogado que patrocinava os interesses do falecido limitou-se 
a acostar aos autos a certidão de óbito, depois de reiteradamente 
instado.
O processo não pôde ter regular trâmite, porque aqueles que 
poderiam requerer a habilitação não o fizeram, descuidando do 
cumprimento das suas obrigações processuais, devendo, assim, 
sofrer as consequências da sua desídia, mormente diante do 
disposto no inc. V do art. 51 da Lei 9.099/95, verbis:
Art. 51 Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:
V - quando, falecido o autor, a habilitação depender de sentença ou 
não se der no prazo de trinta dias;
Nesse contexto, mostra-se de rigor reconhecer que houve inércia 
dos herdeiros, que não se habilitaram no tempo e modo oportunos, 
não tendo sido apresentada justificativa formal para que o despacho 
não fosse atendido.
DISPOSITIVO
Posto isso, julgo extinto o presente feito, com base no art. 51, inc. 
V, da Lei 9.099/95 c.c. artigo 485, inciso IV, do Código de Processo 
Civil, diante da ausência de pressuposto de constituição e 
desenvolvimento válido e regular do processo, pela não habilitação 
dos herdeiros.
Sem custas e sem honorários nos termos da Lei 9.099/95.
Sentença registrada e publicada automaticamente pelo sistema. 
Intimem-se.
Providencie o cartório o que for necessário para o correção fluxo/
classe do processo, haja vista tratar-se de feito que tramita no 
Juizado da Fazenda Pública, mas que consta no relatório do 
Juizado Cível, como já determinado no ID: 22422663.
Transitando em julgado, adotadas as providências de praxe, 
arquivem-se os autos. 
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO.
Guajará-Mirim, sexta-feira, 22 de novembro de 2019. 
Karina Miguel Sobral 
Juiz(a) de Direito
Av. XV de Novembro, nº 1981, Bairro Serraria, CEP 76980-214, 
Guajará-Mirim, Fórum Nelson Hungria 

2ª VARA CRIMINAL  

2º Cartório Criminal
Disponibilizado no DJ n. 180 de 28/09/2017, considerando-se como 
data de publicação o dia 29/09/2017, primeiro dia útil posterior à 
disponibilização, iniciando-se a contagem do prazo processual 
em 02/10/2017, primeiro dia útil seguinte á data considerada de 
publicação (artigo 4ª, §§ 3º e 4º, da Lei n. 11.419/2006 c/c art. 6º, 
caput e § 1º, da Resolução n. 007/2007-PR-TJRO).
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO: 90 DIAS
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Proc.: 1002099-96.2017.8.22.0015
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Preso)
Autor:Delegado de Polícia Civil de Guajará Mirim Ro
Condenada: Maria Gislane Brito, vulgo “Lane”, brasileira, solteira, 
filha de Maria Janete de Brito, nascida aos 30/10/1977, em Porto 
Velho/RO, atualmente em lugar incerto e não sabido.
Finalidade: Intimar a ré acima qualificado da sentença, ao seu final 
transcrita:
Sentença:
“– DISPOSITIVO:À luz das ponderações supra, JULGO 
PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para 
o efeito de CONDENAR os réus EGILSON ROCHA DE ARAÚJO 
e MARIA GISLAINE BRITO, nas sanções do art. 180, caput, 
ambos do Código Penal (2º fato), bem como ABSOLVER os réus 
do crime descrito no 1º fato da exordial acusatória (art. 311, do 
Código Penal).Passo, então, a dosar a pena.DO RÉU EGILSON 
ROCHA DE ARAÚJO:Atento aos princípios previstos no art. 59 do 
Código Penal, verifico que: a) a culpabilidade é acentuada, haja 
vista que o objeto do crime de receptação é uma motocicleta, pelo 
seu valor econômico, entendo deva ser analisada tal circunstância 
a demandar imposição de pena base acima do mínimo legal, 
haja vista a necessidade da diferenciação da reprimenda para os 
casos em que os objetos têm valor menos expressivo. Registre-
se, ainda, que crimes assim estão geralmente interligados a outros 
mais graves, como delitos contra o patrimônio, mormente a onda 
de roubos de motocicletas e o tráfico de entorpecentes, que tem 
nesses veículos a moeda de troca mais cobiçada, na Bolívia, para 
onde os automotores são fatalmente atravessados; b) não possui 
antecedentes, mas é reincidente, o que será analisado na segunda 
fase da dosimetria; c) a conduta social é neutra, eis que não há 
nada nos autos que desabone; d) não há nos autos elementos 
para valorar a personalidade; e) o motivo do crime é normal ao tipo 
penal; f) as circunstâncias são inerentes ao próprio tipo penal; g) 
as consequências são normais ao tipo; h) a vítima não contribuiu 
para o desfecho dos fatos. Sopesando, pois, as circunstâncias 
judiciais favoráveis e desfavoráveis ao denunciado e, levando em 
consideração a pena em abstrato do art. 180 do CP (reclusão, 
de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa) fixo a PENA-BASE em 02 
(dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.Na segunda 
fase do método trifásico, presente a agravante da reincidência 
e a atenuante da confissão, mantenho inalterada a pena base, 
pois “1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de 
Justiça, a agravante da reincidência deve ser compensada com 
a atenuante da confissão espontânea, devendo o julgador atentar 
para as singularidades do caso concreto” (AgRg no HC 365.525/
SP, DJe 06/10/2017).Não há causas de aumento ou diminuição 
de pena a serem consideradas, razão pela qual torno-a definitiva 
em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-
multa, com o valor do dia multa fixado em 1/30 (um trinta avos) 
dos salário mínimo vigente à época do fato, perfazendo o montante 
de R$468,50 (quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta 
centavos), a ser cumprido inicialmente no regime semiaberto.Deixo 
de substituir a pena, em razão da reincidência (art. 44, inciso II, 
do Código Penal).DA RÉ MARIA GISLAINE BRITO:Atento aos 
princípios previstos no art. 59 do Código Penal, verifico que: a) 
a culpabilidade é acentuada, haja vista que o objeto do crime de 
receptação é uma motocicleta, pelo seu valor econômico, entendo 
deva ser analisada tal circunstância a demandar imposição de 
pena base acima do mínimo legal, haja vista a necessidade da 
diferenciação da reprimenda para os casos em que os objetos têm 
valor menos expressivo. Registre-se, ainda, que crimes assim estão 
geralmente interligados a outros mais graves, como delitos contra o 
patrimônio, mormente a onda de roubos de motocicletas e o tráfico 
de entorpecentes, que tem nesses veículos a moeda de troca mais 
cobiçada, na Bolívia, para onde os automotores são fatalmente 
atravessados; b) não possui antecedentes, mas é reincidente, o que 
será analisado na segunda fase da dosimetria; c) a conduta social 
é neutra, eis que não há nada nos autos que desabone; d) não há 
nos autos elementos para valorar a personalidade; e) o motivo do 

crime é normal ao tipo penal; f) as circunstâncias são inerentes 
ao próprio tipo penal; g) as consequências são normais ao tipo; 
h) a vítima não contribuiu para o desfecho dos fatos.Sopesando, 
pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao 
denunciado e, levando em consideração a pena em abstrato do 
art. 180 do CP (reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa) fixo 
a PENA-BASE em 02 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-
multa.Na segunda fase da dosimetria, reconheço a agravante da 
reincidência, majorando a pena e fixando-a como definitiva em 02 
(dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Não há atenuantes a 
serem reconhecidas.Não há causas de aumento ou diminuição de 
pena a serem consideradas, razão pela qual torno-a definitiva em 
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 15 
(quinze) dias-multa, com o valor do dia multa fixado em 1/30 (um 
trinta avos) dos salário mínimo vigente à época do fato, perfazendo 
o montante de R$468,50 (quatrocentos e sessenta e oito reais 
e cinquenta centavos), a ser cumprido inicialmente no regime 
semiaberto.Deixo de substituir a pena, em razão da reincidência 
(art. 44, inciso II, do Código Penal).Disposições finais:Custas 
isentas.Após o trânsito em julgado desta sentença, adotem-se as 
seguintes providências: a) lance-se os nomes dos réus no rol dos 
culpados; b) comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral o teor 
da presente condenação, para fins do disposto no art. 15, III da 
Constituição da República; c) expeçam-se as guias de execução 
criminal, para o encaminhamento dos réus ao juízo das Execuções 
Penais.Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se.Guajará-
Mirim-RO, sábado, 12 de janeiro de 2019.Jaires Taves Barreto Juiz 
de Direito
Guajará -Mirim, 22 de novembro de 2019
Neusa de Cássia Souza Ribeiro da Cruz
Diretora de Cartório

Proc.: 0000945-94.2016.8.22.0015
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Delegacia de Polícia Federal
Condenado:Handerson Carneiro Pita, Elcenir Batista da Silva, 
Carmelo Hurtado Cuellar, Raul Cartagena Villegas
Advogado:Lilian Maria Lima de Oliveira (RO. 2598), Amanda Corrêa 
de Andrade (OAB/RJ 157935e)
Despacho:
DESPACHONada mais pendente, arquive-se.Guajará-Mirim-RO, 
sexta-feira, 22 de novembro de 2019.Jaires Taves Barreto Juiz de 
Direito

Proc.: 0001212-95.2018.8.22.0015
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Delegado de Polícia Civil de Guajará Mirim Ro
Denunciado:Olívia Duarte Bandeira
Advogado:Karlynete de Souza Assis (OAB/AC 3797)
Despacho:
DESPACHOConsiderando que a ré retomou o cumprimento das 
condições da suspensão condicional do processo, aguarde-se o 
decurso do prazo para o término.Para fins de regularização no 
SAP/TJRO, promovo a suspensão dos autos no sistema até a data 
de 07.05.2021.Decorrido o prazo acima assinalado, dê-se vista dos 
autos ao Ministério Público e a Defensoria Pública.Após, retornem.
Guajará-Mirim-RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019.Jaires 
Taves Barreto Juiz de Direito

Proc.: 0002305-98.2015.8.22.0015
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Delegacia de Polícia Civil de Nova Mamoré
Condenado:Alcirlei Pinto de Moura
Despacho:
DESPACHOProceda-se a tentativa de intimação no endereço 
indicado na exordial acusatória.Se tal diligência restar infrutífera, 
expeça-se mandado de prisão em desfavor do réu, no regime 
da condenação, no caso o aberto, com a finalidade de garantir a 
aplicação da lei penal, apresentando-o imediatamente em Juízo 

http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=01520170021061&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=01520160011365&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=01520180012316&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=01520150024766&strComarca=1&ckb_baixados=null
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para audiência admonitória.Prazo prescricional: 06.10.2021.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE PRISÃO/MANDADO 
DE INTIMAÇÃO.Cumpra-se. Guajará-Mirim-RO, sexta-feira, 22 de 
novembro de 2019.Jaires Taves Barreto Juiz de Direito

Proc.: 0000375-06.2019.8.22.0015
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Preso)
Autor:Delegado de Polícia Civil de Guajará Mirim Ro
Denunciado:Daniel Apolinário Leal
Advogado:Geocivaldo Santana Dias (OAB/RO 7164)
Despacho:
DESPACHOAguarde-se a audiência de instrução designada, 
ocasião em que após a oitiva das testemunhas arroladas pelas 
partes, será deliberado acerca da insistência ou não da oitiva da 
vítima Danúbia Correia Gomes Lemos.Guajará-Mirim-RO, sexta-
feira, 22 de novembro de 2019.Jaires Taves Barreto Juiz de Direito

Proc.: 0006183-31.2015.8.22.0015
Ação:Inquérito Policial (Réu Solto)
Autor:Delegacia Espec. Em Defesa da Mulher e Família de Guajará 
Mirim
Infrator:Rony Matias
Decisão:
DECISÃOTrata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar 
eventual crime de lesão corporal, cometido em contexto de 
violência doméstica pelo investigado Rony Matias.O Ministério 
Público, legitimado para propor a ação penal, entendeu inviável o 
oferecimento da denúncia e requereu o arquivamento dos autos, 
aduzindo falta de justa causa para o exercício da ação penal, 
ante a ausência de elementos que levasse à autoria do fato.Em 
face do exposto, acolho a promoção Ministerial, relativamente ao 
aqui noticiado e determino o arquivamento dos autos.Feitas as 
necessárias anotações e comunicações, arquivem-se estes autos.
Guajará-Mirim-RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019.Jaires 
Taves Barreto Juiz de Direito

Proc.: 0006090-39.2013.8.22.0015
Ação:Inquérito Policial (Réu Solto)
Autor:Delegado de Polícia Civil - Ddm
Indiciado:Edinaldo da Silva Oliveira
Decisão:
DECISÃOTrata-se de pedido de arquivamento dos presentes 
autos de Inquérito Policial.Como fundamento, o representante do 
Ministério Público alega a falta de interesse de agir.O bem elaborado 
parecer ministerial não merece reparos e adoto como razões de 
decidir.Posto isso, acolho a promoção ministerial, reconhecendo 
a incidência da prescrição da pretensão punitiva e determino o 
ARQUIVAMENTO dos presentes autos de Inquérito Policial, com 
aplicação do art. 395, II, do Código de Processo Penal.Promovam-
se as anotações e baixas necessárias.Guajará-Mirim-RO, sexta-
feira, 22 de novembro de 2019.Jaires Taves Barreto Juiz de Direito

Proc.: 0000991-15.2018.8.22.0015
Ação:Inquérito Policial (Réu Solto)
Autor:Delegacia Espec. Em Defesa da Mulher e Família de Guajará 
Mirim
Indiciado:Marcelo Dorado Gonçalves
Decisão:
DECISÃOTrata-se de pedido de arquivamento dos presentes 
autos de Inquérito Policial.Como fundamento, o representante do 
Ministério Público alega a falta de interesse de agir.O bem elaborado 
parecer ministerial não merece reparos e adoto como razões de 
decidir.Posto isso, acolho a promoção ministerial, reconhecendo 
a incidência da prescrição da pretensão punitiva e determino o 
ARQUIVAMENTO dos presentes autos de Inquérito Policial, com 
aplicação do art. 395, II, do Código de Processo Penal.Promovam-
se as anotações e baixas necessárias.Guajará-Mirim-RO, sexta-
feira, 22 de novembro de 2019.Jaires Taves Barreto Juiz de Direito

Proc.: 0000288-84.2018.8.22.0015
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Delegado de Polícia Civil de Guajará Mirim Ro
Denunciado:Reginaldo Alves Chavez, Alexsandro Barbosa Najar
Decisão:
DECISÃOO réu REGINALDO ALVES CHAVES foi condenado pelo 
crime previsto no art. 14, caput, da Lei 10.826/03 à pena de 02 
(dois) anos, 07 (sete) meses e 14 (catorze) dias de reclusão, a ser 
cumprido inicialmente no regime semiaberto.Intimado a r. Sentença, 
manifestou o interesse em recorrer. Com o recebimento do recurso, 
deu-se vista a Defensa para apresentar suas razões.Na sequência, 
a Defesa peticionou as fls. 134/135, informando não vislumbrar a 
possibilidade de reforma benéfica pelo juízo ad quem, razão pela 
qual pugnou pela desistência do recurso interposto.Pois bem. As 
doutas Cortes Superiores do País (STF e STJ) já assentaram, em 
inúmeros precedentes, que, no caso de divergência entre o réu e 
o seu defensor quanto à eventual interposição de recurso, deve 
prevalecer o entendimento da defesa técnica, porquanto, sendo 
profissional especializado, o defensor tem condições de melhor 
analisar a situação processual do acusado e, portanto, garantir-lhe 
o pleno exercício do direito de defesa (HC 96.001/SP, Rel. Ministra 
LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2008, DJe 
24/03/2008).Deste modo, em atenção a manifestação da Defesa, 
HOMOLOGO a desistência do recurso.Intime-se o réu Reginaldo.
Certifique-se o trânsito em julgado.Inscreve-se em dívida ativa 
o valor da pena de multa.Expeça-se guia definitiva.Feitas as 
necessárias anotações e comunicações, arquivem-se estes autos.
Pratique-se o necessário.Guajará-Mirim-RO, sexta-feira, 22 de 
novembro de 2019.Jaires Taves Barreto Juiz de Direito
Neusa de Cássia Souza Ribeiro
Escrivã Judicial Titular

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL  

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
146 - Serviço de lotações esta indisponível 
Processo: 7002519-33.2016.8.22.0015 
Classe: Cumprimento de sentença 
Assunto: Pagamento, Indenização por Dano Moral 
Requerente (s): RAMON ANGELO GONCALVES TIBURCIO CPF 
nº 120.581.397-71, AV XV DE NOVEMBRO 599 CENTRO - 76980-
214 - VILHENA - RONDÔNIA
Advogado (s): NAYARA OLIVEIRA DE PAULA OAB nº RO6649
LIVIA DE CARVALHO MONTEIRO TIBURCIO OAB nº RO7802
AURISON DA SILVA FLORENTINO OAB nº RO308
CHERISLENE PEREIRA DE SOUZA OAB nº RO1015 
Requerido (s): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES 
SA CNPJ nº 09.132.659/0001-76, EMBRATEL - EMPRESA 
BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, AVENIDA PRESIDENTE 
VARGAS 1012 CENTRO - 20071-910 - RIO DE JANEIRO - RIO DE 
JANEIRO
Advogado (s): RAFAEL GONCALVES ROCHA OAB nº PA16538L
SENTENÇA
Trata-se de cumprimento de sentença.
Expeça-se o competente alvará em favor de RAMON ÂNGELO 
GONÇALVES TIBÚRCIO , para que proceda o levantamento do 
valor de R$ 930,69 (novecentos e trinta reais e sessenta e nove 
centavos), BEM COMO OS ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Fica desde já autorizada a expedição de novo alvará, na hipótese 
de comparecimento da parte, em razão do vencimento.
A instituição financeira deverá ser alertada a encerrar a conta.
Noutro giro, ante a satisfação da obrigação, consoante requerimento 
acostado ao ID32736356, com fundamento no inciso II, do artigo 
924, do código de processo civil, julgo extinta a presente execução/
cumprimento de sentença.

http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=01520190003964&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=01520150065616&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=01520130068032&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=01520180009960&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=01520180002884&strComarca=1&ckb_baixados=null
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Com o recebimento do alvará, bem como o comprovante de 
encerramento da respectiva conta, procedam-se às baixas e 
comunicações pertinentes, arquivando-se os autos.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO.
Guajará-Mirim, quinta-feira, 21 de novembro de 2019. 
Karina Miguel Sobral 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
146 - Serviço de lotações esta indisponível 
Processo: 7003370-67.2019.8.22.0015 
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
Requerente (s): ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA CPF nº 
023.269.912-73, RUA BECO 02 75 JARDIM DAS ESMERALDAS - 
76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA
Advogado (s): JOAO CARLOS GOMES DA SILVA OAB nº RO7588 
Requerido (s): BANCO DO BRASIL S.A. CNPJ nº 00.000.000/0001-
91, SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRE I s/n, 101 201 301 401 
501 601 701 801 901 1001 1101 1201 ASA NORTE - 70040-912 
- BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
Advogado (s): ADVOGADO DO REQUERIDO: 
DESPACHO
Designo audiência de conciliação para o dia 12 de fevereiro de 
2019 às 10h40min, a ser realizada na Central de Conciliação - 
CEJUSC, neste fórum.
Expeça-se o necessário para citação e intimação das partes.
Na hipótese de a diligência ser negativa, informe a parte autora o 
endereço atualizado do(a) requerido(a).
Sem prejuízo, ficam as partes desde já intimadas a informar na 
referida audiência quais as provas que desejam produzir, de modo 
justificado, sob pena de preclusão e julgamento do feito no estado 
em que se encontra, salvo entendimento diverso desta magistrada.
Fica o alerta de que a contestação e demais provas, inclusive a 
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser 
apresentadas pelo(a) requerido(a) até o ato da audiência de 
conciliação, nos termos do Art. 3º, inciso X e art. 4º, inciso IV do 
Provimento Conjunto Presidência e Corregedoria Nº 001/2017. 
Após, na mesma oportunidade (audiência), o(a) autor(a) deverá 
se manifestar, em até 10 (dez) minutos, sobre os documentos e 
preliminares eventualmente apresentados (Art. 3º, inciso XI do 
Provimento Conjunto Presidência e Corregedoria Nº 001/2017).
O conciliador deve atentar para o integral cumprimento do 
Provimento acima mencionado, adotando todas as providências 
necessárias, inclusive instando as partes a declinar as provas 
que pretendem produzir ou informar se desejam o julgamento 
antecipado do feito, caso não o tenham feito.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO.
, quinta-feira, 21 de novembro de 2019. 
Karina Miguel Sobral 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
146 - Serviço de lotações esta indisponível 
Processo: 7002065-82.2018.8.22.0015 
Classe: Cumprimento de sentença 
Assunto: DIREITO DO CONSUMIDOR 
Requerente (s): EDNA ALMEIDA CPF nº 138.925.172-15, RUA 
TRAVESSA 219 2096 PLANALTO - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM 
- RONDÔNIA
Advogado (s): JOSE HENRIQUE BARROSO SERPA OAB nº 
RO9117 
Requerido (s): FEDERACAO UNIT DOS TRABALHADORES NO 
SERVICO PUBLICO RO CNPJ nº 63.761.746/0001-38, AVENIDA 

PINHEIRO MACHADO 5475, - DE 5295 A 5505 - LADO ÍMPAR 
FLODOALDO PONTES PINTO - 76820-537 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
Advogado (s): 
DESPACHO
Intime-se a exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 
esclarecer/comprovar em que fase de encontra o precatório n. 
0802255-45.2019.8.22.0000, devendo diligenciar ao setor da 
Coordenadoria de Gestão de Precatórios do TJRO, demonstrando 
documentalmente a fase do referido precatório.
Após, conclusos para deliberações.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO.
Guajará-Mirim, quinta-feira, 21 de novembro de 2019. 
Karina Miguel Sobral 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
146 - Serviço de lotações esta indisponível 
Processo: 7000942-49.2018.8.22.0015 
Classe: Cumprimento de sentença 
Assunto: Causas Supervenientes à Sentença 
Requerente (s): JAIME WILLIAM VELARDE RICHARDS CPF nº 
013.961.139-83, AV. CASTELO BRANCO 2095 SANTA LUZIA - 
76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA
Advogado (s): GENIVAL RODRIGUES PESSOA JUNIOR OAB nº 
RO7185
ERICK ALLAN DA SILVA BARROSO OAB nº RO4624 
Requerido (s): Claudio Pereira Magalhaes CPF nº DESCONHECIDO, 
AV. ANTONIO LUIZ DE MACEDO 2795 LIBERDADE - 76850-000 - 
GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA
Advogado (s): 
DESPACHO
A despeito de o Sr. Oficial de Justiça não ter sido efetivamente 
claro em sua certidão de ID31531139, está evidente que os bens 
ali relacionados caracterizam-se como impenhoráveis, nos termos 
previstos em lei.
Sendo assim, INDEFIRO o pedido de ID32379023.
Intime-se novamente o exequente para em 5 dias, requerendo o 
que entender de direito, indicando bens passíveis de penhora sob 
pena de extinção/arquivamento.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO.
Guajará-Mirim, quinta-feira, 21 de novembro de 2019. 
Karina Miguel Sobral 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
146 - Serviço de lotações esta indisponível Processo: 7002010-
97.2019.8.22.0015 
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível 
Assunto: Empréstimo consignado 
Requerente (s): VANDERLEY FERREIRA CARNEIRO CPF nº 
714.099.392-00, AV. AFONSO PENA 7313 JOÃO FRANCISCO 
CLÍMACO - 76857-000 - NOVA MAMORÉ - RONDÔNIA
Advogado (s): ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA OAB nº 
RO2892 
Requerido (s): COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PORTO 
VELHO LTDA CNPJ nº 04.544.165/0001-85, AV. DESIDÉRIO 
DOMINGOS LOPES S/N, SAIDA PARA PORTO VELHO / POSTO 
DO CRISTIMAR CENTRO - 76857-000 - NOVA MAMORÉ - 
RONDÔNIA
Advogado (s): WYLIANO ALVES CORREIA OAB nº RO2715
SENTENÇA
Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95, 
passo ao resumo dos fatos relevantes. 
Trata-se de ação de danos materiais e morais proposta por 
Vanderley Ferreira Carneiro em face de Sicoob Portocredi – 
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale Madeira – 
Mamoré. 
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Aduz o requerente, em síntese, que realizou a contratação de um 
empréstimo pessoal no valor de R$20.108,80, sendo repassada a 
informação que seria debitado deste valor o saldo de R$1.308,80, 
pois ficaria retido a título de IOF + IOF adicional + seguro, sendo 
creditada a quantia de R$18.800,00. 
No entanto, para sua surpresa, foi creditada em sua conta o valor de 
R$17.491,20, ou seja, quantia inferior ao que tinha sido acordado 
entre as partes, transparecendo que houve, supostamente, 
desconto dos encargos em duplicidade.
Assim, solicita que o valor debitado além do acordado seja 
devolvido em dobro, bem como que a requerida seja condenada ao 
pagamento de danos morais no importe de R$8.000,00. 
Com a inicial juntou a cédula de crédito bancário (ID2878879
0/28790001/28790002/28788795), o extrato da conta corrente 
(ID28788797) e o demonstrativo de pagamento do salário 
(ID28788799). 
Citada, a parte requerida apresentou contestação (ID30447297) 
alegando, em síntese, que o requerente contratou crédito 
consignado no valor de R$18.800,00, sendo que deste valor foram 
descontados a título de despesas a quantia de R$1.308,80 e, por 
isso, foi disponibilizada a quantia de R$17.491,20.
Além disso, alega que houve erro meramente material na cédula 
de crédito bancário acostada na inicial, sendo o valor correto 
contratado de R$18.800,00 e não de R$20.108,80, asseverando 
que o requerente não possuía margem consignável para receber 
esta quantia. 
Por fim, defende que não há indício de ato ilícito praticado e, 
portanto, não há motivo para devolução dos valores em dobro, bem 
como que os fatos narrados nestes autos não comprova o dano 
moral suportado pelo requerente, pugnando pela improcedência de 
todos os pedidos contidos na exordial.
Com a peça contestatória a parte requerida juntou a cédula de 
crédito bancário (ID30447604), bem como a proposta de adesão 
(ID30447299) e imagens de conversas pelo aplicativo whatsapp 
(ID30447300). 
A audiência de conciliação restou infrutífera, haja vista que não 
houve acordo entre as partes (ID30498018).
É o relatório. Decido. 
FUNDAMENTAÇÃO
O feito comporta julgamento antecipado, nos moldes do art. 355, 
I do Código de Processo Civil (CPC), porquanto inexistem outras 
provas a serem produzidas além daquelas já existentes nos autos. 
O Superior Tribunal de Justiça, como corolário do princípio da 
razoável duração do processo entende não ser faculdade, mas 
dever do magistrado julgar antecipadamente o feito sempre que 
o caso assim o permitir. Presentes as condições que ensejam 
o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera 
faculdade, assim proceder. (STJ, 4a. Turma, RESp 2.833-RJ, Rel. 
Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 
9.513. 
Prefacialmente, destaco que a relação firmada entre as partes 
é regida pela Lei consumerista, tendo em vista que as relações 
jurídicas entre as instituições financeiras e seus clientes configuram 
relação de consumo, que se caracteriza pela prestação de 
serviços. 
Nessa toada, destaca-se a súmula 297 do Superior Tribunal de 
Justiça, a qual estabelece que o “o Código de Defesa do Consumidor 
é aplicável às instituições financeiras”. 
Entretanto, ainda que no presente caso a relação entre as partes 
seja de consumo, entendo que não é cabível a inversão do ônus 
da prova. 
Na peça vestibular, afirma o demandante que realizou empréstimo 
junto à requerida, na quantia de R$20.108,80 e que, após as 
devidas deduções, seria creditada em sua conta bancária o valor de 
R$18.800,00, sendo que o valor de R$1.308,80 seriam deduzidos 
em decorrência do IOF + IOF adicional + Seguro. 
Em sua manifestação, afirma o réu que houve erro material ao 
redigir o contrato, haja vista que a margem para consignação do 
requerente era de R$18.800,00 e não de R$20.108,80. Todavia, não 

colacionou aos autos nenhuma prova que pudesse afastar o 
alegado na exordial, juntando novamente a cédula de crédito 
bancário subscrita pelo requerente.
In casu, diversamente do que a parte requerida sustentou, ficou 
evidente que o valor contratado foi de R$20.108,80 e não de 
R$18.800,00, pois os descontos foram realizados sobre aquela 
quantia e não sobre esta, conforme verificado no contrato acostado 
sob o ID28788790. 
Conforme consta nas informações complementares, o percentual 
de desconto referente ao IOF e ao IOF ADICIONAL foi de 3,03% 
que, calculado sobre R$20.108,80, implica no valor de R$609,44, 
como expressamente consta no referido contrato. Esse fato denota 
que o empréstimo foi de R$20.108,80 e não de R$18.800,00 como 
argumenta o autor.
O mesmo ocorre com o valor do seguro, que evidentemente incidiu 
sobre o montante de R$20.108,80.
Não é lógico e nem tampouco razoável supor que o valor do 
empréstimo seja inferior àquele sobre os quais incidiram o IOF e 
o seguro. 
Argumentar o contrário implica em infração ao princípio da boa-
fé objetiva e incidência ao venire contra factum proprium non 
potest, na medida em que não é razoável que a empresa requerida 
alegue que o valor do contrato constou de modo equivocado, mas, 
ainda assim, tenha efetuado os descontos com base neste mesmo 
valor que alega ser o incorreto. 
Trata-se da aplicação do princípio do venire contra factum 
proprium, que implica na vedação do comportamento contraditório, 
baseando-se na regra da pacta sunt servanda. O venire contra 
factum proprium postula dois comportamentos da mesma pessoa, 
lícitos em si e diferidos no tempo. O primeiro - factum proprium 
(no caso, a alegação de que houve erro material e constou no 
contrato valor maior do que o realmente era seu objeto) - é, porém, 
contrariado pelo segundo (incidência dos encargos com base neste 
valor supostamente incorreto).
A regra do ônus da prova prevista no artigo 373 do Código de 
Processo Civil, dispõe que incumbe: I – ao autor, quanto ao fato 
constitutivo de seu direito; II – ao réu, quanto à existência de fato 
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Portanto, aquele que não se desincumbe do dever probatório que 
lhe é atribuído, deve suportar as consequências de sua inércia. No 
caso vertente, era ônus da parte requerida comprovar que o valor 
creditado na conta bancária do requerente estava correto, haja 
vista que houve a comprovação por este do alegado na peça inicial. 
Ressalta-se que o ônus da prova não é a responsabilidade de 
demonstrar cabal, definitiva e irrefutavelmente a veracidade de 
determinadas alegações, mas sim a de trazer aos autos elementos 
que transmitam confiabilidade às declarações feitas em juízo. 
Compete livremente ao magistrado, no sistema da persuasão 
racional, decidir se estes elementos são ou não conclusivos.
Por outro lado, não é o caso de aplicação efetiva do art. 42 do 
Código de Defesa do Consumidor, pois não houve cobrança em 
dobro das deduções pactuadas, mas, sim, falta de crédito do valor 
correto.
O art. 322, §2º do CPC ensina que “a interpretação do pedido 
considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da 
boa-fé”, bem como está disposto no art. 6º da Lei n. 9.099/95 que 
“o Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 
e equânime, atendendo os fins sociais da Lei e às exigências do 
bem comum”, não se vislumbrando na presente situação desconto 
indevido por parte da requerida que ensejaria em devolução em 
dobro ao requerente. 
Em relação aos danos morais, tem-se que estes podem ser 
conceituados como ofensa a direito de personalidade, sendo certo 
que poderá ser objetivo, isto é independente de prova, ou subjetivo, 
quando se fizer necessário a comprovação do dano, nexo e culpa 
em sentido lato.
No caso em tela não vislumbro a ocorrência do referido dano 
moral, haja vista que não ficou configurado que a requerida tenha 
praticado alguma conduta que pudesse ensejar lesão à dignidade 
humana do requerente, não sendo hipótese de dano moral in re 
ipsa. 
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DISPOSITIVO
Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 
inicial, e condeno a requerida a pagar ao requerente o valor de 
R$1.308,80 (um mil, trezentos e oito reais e oitenta centavos), 
corrigido monetariamente desde o momento em que deveria ter 
sido creditado, com juros legais de 1% ao mês, a contar da citação. 
Julgo IMPROCEDENTE o pedido de danos morais, nos termos da 
fundamentação supra. 
Por conseguinte, julgo extinto o processo com análise do mérito, 
nos termos do art. 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil.
Na hipótese de cumprimento voluntário da sentença, desde já fica 
autorizada a expedição de alvará judicial, devendo o processo ser 
arquivado na sequência.
Intimem-se as partes, bem como a parte requerida para pagamento 
integral do quantum determinado (valor da condenação acrescido 
dos consectários legais determinados), em 15 (quinze) dias, 
contados do trânsito em julgado da decisão, nos moldes do art. 513, 
§2º, do NCPC, e Enunciados Cíveis FONAJE n. 97 e FOJUR n. 05, 
sob pena de acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o montante 
total líquido e certo, independentemente de outra intimação, nos 
termos do artigo 523 do NCPC.
Havendo depósito judicial dentro do prazo previsto no artigo 
acima mencionado, expeça-se alvará a favor da parte credora 
ou transferência bancária, se o caso, arquivando-se os autos na 
sequência.
Na hipótese de não pagamento e existência de pedido de 
cumprimento de sentença, modifique-se a classe e encaminhem-
se os autos à conclusão.
Após, nada sendo requerido em termos de prosseguimento, 
adotadas as providências de praxe, arquive-se. 
Esta é a decisão que, de acordo com o bojo dos autos e com a 
verdade processual apurada, revela-se mais justa, nos exatos 
termos do art. 6º da Lei n. 9.099/95.
Sem custas e honorários, haja vista tratar-se de decisão proferida 
em primeiro grau de jurisdição, no âmbito dos Juizados Especiais, 
na forma dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.
Sentença registrada automaticamente no sistema e pulicada. 
Intimem-se.
Na hipótese de cumprimento voluntário da sentença, desde já fica 
autorizada a expedição de alvará judicial, devendo o processo ser 
arquivado na sequência.
Transitada em julgado, adotadas as providência de praxe, arquive-
se.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO.
Guajará-Mirim, quinta-feira, 21 de novembro de 2019. 
Karina Miguel Sobral 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO do Estado de Rondônia
Guajará-Mirim - 1ª Juizado Especial Cível
Processo : 7002409-63.2018.8.22.0015
Classe PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
Requerente Nome: NILTON FERREIRA DE MELLO
Endereço: Área Rural, BR 364, KM 901, Fazenda Boi Sossego, 
Área Rural de Porto Velho, Porto Velho - RO - CEP: 76815-800
Advogados do(a) REQUERENTE: MIKAEL AUGUSTO 
FOCHESATTO - RO9194, POLIANA NUNES DE LIMA - RO7085
Requerido(a) Nome: GMAC ADMINISTRADORA DE 
CONSORCIOS LTDA.
Endereço: Avenida Indianópolis, 3096, - de 572 a 1600 - lado par, 
Indianópolis, São Paulo - SP - CEP: 04062-001
Advogado(s) do reclamado: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO
C E R T I D Ã O 
Certifico, para os devidos fins de direito, que ante a resposta 
do ofício pelo Banco Bradesco, passo a intimar as partes para 
manifestação, no prazo de 5 dias. 
O certificado é verdade e dou fé.
, 7 de novembro de 2019.
RICARDO SOUZA RIBEIRO
Diretor de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
146 - Serviço de lotações esta indisponível 
Processo: 7003370-67.2019.8.22.0015 
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral 
Requerente (s): ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA CPF nº 
023.269.912-73, RUA BECO 02 75 JARDIM DAS ESMERALDAS - 
76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA
Advogado (s): JOAO CARLOS GOMES DA SILVA OAB nº RO7588 
Requerido (s): BANCO DO BRASIL S.A. CNPJ nº 00.000.000/0001-
91, SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRE I s/n, 101 201 301 401 
501 601 701 801 901 1001 1101 1201 ASA NORTE - 70040-912 
- BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
Advogado (s): ADVOGADO DO REQUERIDO: 
DESPACHO
Designo audiência de conciliação para o dia 12 de fevereiro de 
2019 às 10h40min, a ser realizada na Central de Conciliação - 
CEJUSC, neste fórum.
Expeça-se o necessário para citação e intimação das partes.
Na hipótese de a diligência ser negativa, informe a parte autora o 
endereço atualizado do(a) requerido(a).
Sem prejuízo, ficam as partes desde já intimadas a informar na 
referida audiência quais as provas que desejam produzir, de modo 
justificado, sob pena de preclusão e julgamento do feito no estado 
em que se encontra, salvo entendimento diverso desta magistrada.
Fica o alerta de que a contestação e demais provas, inclusive a 
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser 
apresentadas pelo(a) requerido(a) até o ato da audiência de 
conciliação, nos termos do Art. 3º, inciso X e art. 4º, inciso IV do 
Provimento Conjunto Presidência e Corregedoria Nº 001/2017. 
Após, na mesma oportunidade (audiência), o(a) autor(a) deverá 
se manifestar, em até 10 (dez) minutos, sobre os documentos e 
preliminares eventualmente apresentados (Art. 3º, inciso XI do 
Provimento Conjunto Presidência e Corregedoria Nº 001/2017).
O conciliador deve atentar para o integral cumprimento do 
Provimento acima mencionado, adotando todas as providências 
necessárias, inclusive instando as partes a declinar as provas 
que pretendem produzir ou informar se desejam o julgamento 
antecipado do feito, caso não o tenham feito.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO.
, quinta-feira, 21 de novembro de 2019. 
Karina Miguel Sobral 
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO do Estado de Rondônia
Guajará-Mirim - 1ª Juizado Especial Cível
Telefone: (69) 3541-5575 – E-Mail: gum1civel@tjro.jus.br
Processo : 7000451-76.2017.8.22.0015
Classe EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA
Endereço: Av. antonio Matos Piedade, 3488, Centro, Nova Mamoré 
- RO - CEP: 76857-000
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALEXANDRE DOS SANTOS 
NOGUEIRA - RO2892
Requerido(a) Nome: MARINEUZA ALVES PESSOA
Endereço: Rua Vitória-Régia, 2101, - de 2801/2802 ao fim, Setor 
04, Ariquemes - RO - CEP: 76873-544
C E R T I D Ã O / I N T I M A Ç Ã O
Certifico, para os devidos fins, que passo a intimar a parte autora 
para manifestação face a manifestação do órgão empregador.
Informo ainda que demais documentos que acompanharam o 
devido ofício ficaram muito ilegíveis, mas se encontram em cartório 
para consulta .
O certificado é verdade e dou fé.
, 22 de novembro de 2019.
LEIDEJANE DE OLIVEIRA SANTOS
Diretor de Secretaria
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2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL  

PODER JUDICIÁRIO 2º JEC Processo: 7002333-
05.2019.8.22.0015
Classe/Assunto: Execução de Título Extrajudicial / Títulos de 
Crédito 
Distribuição: 12/08/2019 
Requerente: EXEQUENTE: G. F. VALIANTE - ME 
Advogado (a) Requerente: ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
AURISON DA SILVA FLORENTINO OAB nº RO308, BRUNO 
LOPES BILIATTO OAB nº RO10076, HERLIS ANDRADE SAIDE 
OAB nº RO10052, INGRID BRITO FREIRE OAB nº RO10363 
Requerido: EXECUTADO: ANTONIO ELIAS TEIXEIRA FILHO 
DESPACHO
Defiro o pedido retro.
Cite-se em execução, nos moldes da Lei n. 11.382/06.
Penhore-se e avalie-se bens para garantia da execução pelo valor 
de R$ 2.287,24.
Intime-se da audiência pós-penhora, que desde já fica redesignada 
para o dia 22 de janeiro de 2020, às 11h20min, a ser realizada na 
Central de Conciliação - CEJUSC, no Fórum Nelson Hungria.
ADVERTÊNCIA(S):
I – os prazos processuais no juizado especial, inclusive na execução, 
contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo;
II – as partes deverão comunicar eventuais alterações dos 
respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e 
eficaz a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação 
cumprido no endereço constante dos autos;
III – deverão comparecer na data, horário e endereço em que se 
realizará a audiência, e que procuradores e prepostos deverão 
comparecer munidos de poderes específicos para transacionar;
IV – a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda 
deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e 
julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos 
moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que, 
os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de 
comprovação servem para efetiva constatação da personalidade 
jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e 
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia;
V – em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, 
fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de 
inversão do ônus da prova;
VI – nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as 
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;
VII – o não comparecimento injustificado do autor implicará na 
extinção e arquivamento do processo, que somente poderá 
ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas 
processuais;
VIII – o não comparecimento do requerido a quaisquer das 
audiências designadas implicará na revelia, reputando-se 
verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial;
IX – deverão comparecer à audiência designada munidos de 
documentos de identificação válidos e cientes de seus dados 
bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e 
efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial;
X – a contestação e demais provas, inclusive a indicação de 
testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF 
e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas até o 
ato da audiência de conciliação;
XI – na mesma oportunidade, o autor deverá se manifestar, 
em até 10 (dez) minutos, sobre os documentos e preliminares 
eventualmente apresentados;
XII – não havendo acordo, poderá ser designada uma data para a 
realização da audiência de instrução e julgamento;
XIII – havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a 
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias 
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da 
respectiva Comarca.

XIV - Fica a parte advertida que o comparecimento de preposto 
que não tiver conhecimento dos fatos poderá implicar em violação 
ao princípio da cooperação e, por isso, poderá a parte sujeitar-se à 
aplicação de multa por litigância de má-fé.
XV - Alerto, por fim, que nos termos do ENUNCIADO 141 do 
FONAJE: A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando 
autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 
empresário individual ou pelo sócio dirigente.
SERVE COMO CARTA/MANDADO/CARTA PRECATÓRIA.
EXECUTADO: ANTONIO ELIAS TEIXEIRA FILHO -Endereço: 
Av. Julião Gomes, 1682, 10 de Abril. Guajará-Mirim/RO
Guajará-Mirim, quinta-feira, 21 de novembro de 2019 
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO 
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
2º JEC
7003388-88.2019.8.22.0015
AUTOR: RAIMUNDO DE JESUS PANTOJA CPF nº 172.814.662-
34, AV PRINCESA ISABEL 5921 ESMERALDA - 76850-000 - 
GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: JOSE RUI MARINHO ARAUJO OAB nº 
RO6334, SEM ENDEREÇO
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON 
CNPJ nº 05.914.650/0001-66, TRAVESSA DOS NAVEGANES 39 
CENTRO - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: ENERGISA RONDÔNIA, TRAVESSA 
DOS NAVEGANES 39 CENTRO - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM 
- RONDÔNIA
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito 
c/c indenização por danos morais e antecipação de tutela 
interposta por EGNALDO BELCHIOR BARROS representado 
por RAIMUNDO DE JESUS PANTOJA em face de CENTRAIS 
ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A - CERON.
Os artigos 8º ao 10º da Lei n. 9.099/95 dispõem acerca das 
partes, inexistindo previsão legal quanto à representação de 
pessoa física.
Assim, a prática de atos processuais em sede de Juizados 
Especiais é pessoal e o comparecimento da parte é obrigatório, 
logo, não se admite a representação. 
Verifico pela petição de emenda de id. num. 32647116, pág. 
01/02 e a procuração de id.num. 32647119 que o autor está 
representado por terceiro.
Desse modo, como o requerente está representado por procurador 
não pode ser parte nesse processo.
Intime-se parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias 
apresentar emenda à inicial, sob pena de indeferimento da inicial.
Intime-se.
Guajará-Mirim, 21 de novembro de 2019.
Paulo José do Nascimento Fabrício
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Guajará-Mirim - 2ª Juizado Especial Cível
Av. XV de novembro, 1981, bairro Serraria. Guajará-
Mirim/RO,telefone 69-3451-7187 Processo nº 7003494-
50.2019.8.22.0015
AUTOR: J. SOUZA CONSTRUCOES IMP. E EXP. LTDA - EPP
Advogado do(a) AUTOR: CAROLINA ALVES DOS SANTOS - 
RO8664
RÉU: MARIA NAZARE DE PAULA
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 
08/06/2017
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Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam 
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a 
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada 
na sala de audiências da CEJUSC Guajará-Mirim - 2ª Juizado 
Especial Cível, Posto Avançado da Justiça Especial de Nova 
Mamoré, localizado na Av. Antônio Pereira de Sousa, 7087, Centro 
– telefone (69) 3544-2580., conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Posto Avançado Nova Mamoré (ATIVADA) 
Data: 27/01/2020 Hora: 09:40 
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a 
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser 
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo 
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da 
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade 
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar 
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de 
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca; 
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as 
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4) 
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) 
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu 
não comparecimento a qualquer das audiências designadas, 
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados 
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria Conjunta 
nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo da demanda 
deverá comparecer na audiência de conciliação, instrução e 
julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, 
nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de 
comprovação de poderes servem para efetiva constatação da 
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, 
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de 
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive 
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às 
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas 
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar 
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de 
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada 
ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa 
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a 
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º, 
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas 
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e que 
procuradores e preposto deverão comparecer munidos de poderes 
específicos para transacionar.
Guajará-Mirim/RO, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Guajará-Mirim - 2ª Juizado Especial Cível
Av. XV de novembro, 1981, bairro Serraria. Guajará-Mirim/RO,telefone 
69-3451-7187 Processo nº 7003490-13.2019.8.22.0015
AUTOR: J. SOUZA CONSTRUCOES IMP. E EXP. LTDA - EPP
Advogado do(a) AUTOR: CAROLINA ALVES DOS SANTOS - 
RO8664
RÉU: FABIOLA ALVES FURTADO
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam 
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a 
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada 
na sala de audiências da CEJUSC Guajará-Mirim - 2ª Juizado 

Especial Cível, Posto Avançado da Justiça Especial de Nova 
Mamoré, localizado na Av. Antônio Pereira de Sousa, 7087, Centro 
– telefone (69) 3544-2580., conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Posto Avançado Nova Mamoré (ATIVADA) 
Data: 27/01/2020 Hora: 09:00 
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a 
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser 
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo 
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da 
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade 
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar 
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de 
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca; 
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as 
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4) 
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) 
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu 
não comparecimento a qualquer das audiências designadas, 
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados 
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria Conjunta 
nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo da demanda 
deverá comparecer na audiência de conciliação, instrução e 
julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, 
nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de 
comprovação de poderes servem para efetiva constatação da 
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, 
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de 
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive 
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às 
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas 
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar 
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de 
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada 
ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa 
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a 
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º, 
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas 
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e que 
procuradores e preposto deverão comparecer munidos de poderes 
específicos para transacionar.
Guajará-Mirim/RO, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Guajará-Mirim - 2ª Juizado Especial Cível
Av. XV de novembro, 1981, bairro Serraria. Guajará-
Mirim/RO,telefone 69-3451-7187 Processo nº 7003492-
80.2019.8.22.0015
AUTOR: J. SOUZA CONSTRUCOES IMP. E EXP. LTDA - EPP
Advogado do(a) AUTOR: CAROLINA ALVES DOS SANTOS - 
RO8664
RÉU: IRISNEIDE VIEIRA DE ALMEIDA
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam 
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a 
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada 
na sala de audiências da CEJUSC Guajará-Mirim - 2ª Juizado 
Especial Cível, Posto Avançado da Justiça Especial de Nova 
Mamoré, localizado na Av. Antônio Pereira de Sousa, 7087, Centro 
– telefone (69) 3544-2580., conforme informações abaixo:
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Tipo: Conciliação Sala: Posto Avançado Nova Mamoré (ATIVADA) 
Data: 27/01/2020 Hora: 09:20 
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive 
a indicação de testemunhas, com sua completa qualificação 
(nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão 
ser apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não 
havendo acordo, poderá ser designada uma data para a realização 
da audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade 
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar 
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência 
de conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva 
Comarca; 3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários 
mínimos, as partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de 
advogado; 4) Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente 
cientificada(s) de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da 
referida lei, o seu não comparecimento a qualquer das audiências 
designadas, implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os 
fatos narrados no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria Conjunta 
nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo da demanda 
deverá comparecer na audiência de conciliação, instrução e 
julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, 
nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de 
comprovação de poderes servem para efetiva constatação da 
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 
45, Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob 
pena de revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, 
inclusive na execução, contam-se da data da intimação ou ciência 
do ato respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão 
comparecer às audiências designadas munidas dos números de 
suas respectivas contas bancárias para eventual formalização e 
efetivação do acordo, evitando-se o uso da conta judicial; 4) As 
partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos 
endereços, sob pena de se considerar como válida e eficaz a 
carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido 
no endereço constante dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) 
Em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo, fica 
expressamente consignada a possibilidade e advertência de 
inversão do ônus da prova, (art. 6º, cdc). 6) As partes deverão 
comparecer às audiências designadas na data, horário e 
endereço em que ser realizará a audiência, e que procuradores 
e preposto deverão comparecer munidos de poderes específicos 
para transacionar.
Guajará-Mirim/RO, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Guajará-Mirim - 2ª Juizado Especial Cível
Av. XV de novembro, 1981, bairro Serraria. Guajará-
Mirim/RO,telefone 69-3451-7187 Processo nº 7003545-
61.2019.8.22.0015
AUTOR: J. SOUZA CONSTRUCOES IMP. E EXP. LTDA - EPP
Advogado do(a) AUTOR: CAROLINA ALVES DOS SANTOS - 
RO8664
RÉU: MIGUEL CAGE DE OLIVEIRA
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam 
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a 
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada 
na sala de audiências da CEJUSC Guajará-Mirim - 2ª Juizado 
Especial Cível, Posto Avançado da Justiça Especial de Nova 
Mamoré, localizado na Av. Antônio Pereira de Sousa, 7087, 
Centro – telefone (69) 3544-2580., conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Posto Avançado Nova Mamoré (ATIVADA) 
Data: 27/01/2020 Hora: 10:00 

OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a 
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser 
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo 
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da 
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade 
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar 
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de 
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca; 
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as 
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4) 
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) 
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu 
não comparecimento a qualquer das audiências designadas, 
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados 
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria Conjunta 
nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo da demanda 
deverá comparecer na audiência de conciliação, instrução e 
julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, 
nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de 
comprovação de poderes servem para efetiva constatação da 
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, 
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de 
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive 
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às 
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas 
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar 
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de 
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada 
ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa 
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a 
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º, 
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas 
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e que 
procuradores e preposto deverão comparecer munidos de poderes 
específicos para transacionar.
Guajará-Mirim/RO, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Guajará-Mirim - 2ª Juizado Especial Cível
Av. XV de novembro, 1981, bairro Serraria. Guajará-Mirim/RO,telefone 
69-3451-7187 Processo nº 7003547-31.2019.8.22.0015
AUTOR: J. SOUZA CONSTRUCOES IMP. E EXP. LTDA - EPP
Advogado do(a) AUTOR: CAROLINA ALVES DOS SANTOS - 
RO8664
RÉU: ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE ENSINO SUPERIOR
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam 
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a 
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada 
na sala de audiências da CEJUSC Guajará-Mirim - 2ª Juizado 
Especial Cível, Posto Avançado da Justiça Especial de Nova 
Mamoré, localizado na Av. Antônio Pereira de Sousa, 7087, Centro 
– telefone (69) 3544-2580., conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Posto Avançado Nova Mamoré (ATIVADA) 
Data: 27/01/2020 Hora: 10:20 
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a 
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser 
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo 
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acordo, poderá ser designada uma data para a realização da 
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade 
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar 
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de 
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca; 
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as 
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4) 
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) 
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu 
não comparecimento a qualquer das audiências designadas, 
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados 
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria Conjunta 
nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo da demanda 
deverá comparecer na audiência de conciliação, instrução e 
julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, 
nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de 
comprovação de poderes servem para efetiva constatação da 
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, 
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de 
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive 
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às 
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas 
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar 
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de 
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada 
ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa 
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a 
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º, 
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas 
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e que 
procuradores e preposto deverão comparecer munidos de poderes 
específicos para transacionar.
Guajará-Mirim/RO, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Guajará-Mirim - 2ª Juizado Especial Cível
Av. XV de novembro, 1981, bairro Serraria. Guajará-Mirim/RO,telefone 
69-3451-7187 Processo nº 7003560-30.2019.8.22.0015
AUTOR: J. SOUZA CONSTRUCOES IMP. E EXP. LTDA - EPP
Advogado do(a) AUTOR: CAROLINA ALVES DOS SANTOS - 
RO8664
RÉU: EDIMAR PANTOJA GUIMARAES
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam 
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a 
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada 
na sala de audiências da CEJUSC Guajará-Mirim - 2ª Juizado 
Especial Cível, Posto Avançado da Justiça Especial de Nova 
Mamoré, localizado na Av. Antônio Pereira de Sousa, 7087, Centro 
– telefone (69) 3544-2580., conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Posto Avançado Nova Mamoré (ATIVADA) 
Data: 27/01/2020 Hora: 10:40 
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a 
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser 
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo 
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da 
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade 
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar 
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de 

conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca; 
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as 
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4) 
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) 
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu 
não comparecimento a qualquer das audiências designadas, 
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados 
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria Conjunta 
nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo da demanda 
deverá comparecer na audiência de conciliação, instrução e 
julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, 
nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de 
comprovação de poderes servem para efetiva constatação da 
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, 
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de 
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive 
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às 
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas 
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar 
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de 
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada 
ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa 
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a 
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º, 
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas 
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e que 
procuradores e preposto deverão comparecer munidos de poderes 
específicos para transacionar.
Guajará-Mirim/RO, 22 de novembro de 2019.

1ª VARA CÍVEL  

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Guajará-Mirim - 1ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Serraria, Guajará-Mirim - RO - CEP: 
76980-214 - F:(69) 
Processo nº 7002326-18.2016.8.22.0015
REQUERENTE: LAUDECY ALBERTO FERNANDES
INVENTARIADO: CARLOS ALBERTO FERNANDES
Certidão 
Certifico que passo a intimar à herdeira Beatriz Alberta Cirino 
Fernandes, na pessoa de seu advogado, manifestar sobre a 
juntada dos documentos no IDs.30921502, 30921503, 30921504, 
30921506, 30915602, 30919469, 30919487, 30919490, 30919492, 
no prazo de 5 (cinco) dias.
Guajará-Mirim, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO do Estado de Rondônia
Guajará-Mirim - 1ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Serraria, Guajará-Mirim - RO - CEP: 
76980-214 
Processo : 0003555-69.2015.8.22.0015
Classe CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente Nome: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO 
MERCANTIL
Endereço: Av: Cidade de Deus,, Predio Prata - 2º Andar, não 
informado, Osasco - SP - CEP: 06149-120
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI - 
RO4937-S
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Requerido(a) Nome: FRANCIELI ANTUNES
Endereço: RUA HENRIQUE PONTARA, 132, SL 1, JARDIM 
SANTA FÉ, Ourinhos - SP - CEP: 19910-010
Nome: F ANTUNES - EPP
Endereço: Rod BR 421, Km 58, Distrito de Nova Dimensão, Zona 
Rural, Nova Mamoré - RO - CEP: 76857-000
Advogado(s) do reclamado: ALEXANDRE DOS SANTOS 
NOGUEIRA
C E R T I D Ã O / I N T I M A Ç Ã O
Certifico, para os devidos fins, que passo a intimar a parte exequente/
autora para recolhimento da taxa disciplinada pelo artigo 17, da 
nova Lei de Custas nº 3.896/2016, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
o devido cumprimento das diligências previstas no artigo 319, §1º, 
NCPC (junto aos sistemas conveniados: BACENJUD, RENAJUD, 
INFOJUD, INFOSEG e SIEL), comprovando o pagamento, no valor 
de R$ 15,83 (quinze reais e oitenta e três centavos) para cada uma 
delas e por CPF/CNPJ consultado, sob pena de indeferimento.
O certificado é verdade e dou fé.
Guajará-Mirim, 5 de setembro de 2019.
RICARDO SOUZA RIBEIRO
Diretor de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO do Estado de Rondônia
Guajará-Mirim - 1ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Serraria, Guajará-Mirim - RO - CEP: 
76980-214
Telefone: (69) 3541-5575 – E-Mail: gum1civel@tjro.jus.br 
Processo : 7031424-85.2019.8.22.0001
Classe CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente Nome: IVANE DA CONCEICAO LIMA
Endereço: avenida aluzio ferreira, 1036, caetano, Guajará-Mirim - 
RO - CEP: 76980-214
Advogado do(a) EXEQUENTE: TIAGO IUDI MONTEIRO 
MOTOMYA - RO7872
Requerido(a) Nome: MUNICÍPIO DE GUAJARA-MIRIM
Endereço: desconhecido
C E R T I D Ã O / I N T I M A Ç Ã O
Certifico, para os devidos fins, que decorreu o prazo da(s) parte(s) 
executada(s) sem que houvesse manifestação ou comprovação 
do cumprimento da sentença. Assim, passo a intimar o exequente 
para requerer o que de direito, no prazo de 5 dias, sob pena de 
extinção e arquivamento do feito.
O certificado é verdade e dou fé.
Guajará-Mirim, 19 de novembro de 2019.
RICARDO SOUZA RIBEIRO
Diretor de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO do Estado de Rondônia
Guajará-Mirim - 1ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Serraria, Guajará-Mirim - RO - CEP: 
76980-214
Processo : 7001594-66.2018.8.22.0015
Classe CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente Nome: ADRIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Endereço: AVENIDA ALUIZIO FERREIRA, 1036, CAETANO, 
Guajará-Mirim - RO - CEP: 76980-214
Advogado do(a) EXEQUENTE: TIAGO IUDI MONTEIRO 
MOTOMYA - RO7872
Requerido(a) Nome: MUNICÍPIO DE GUAJARA-MIRIM
Endereço: , Guajará-Mirim - RO - CEP: 76980-214
C E R T I D Ã O 
Certifico, para os devidos fins de direito, em razão da manifestação 
apresentada pela parte executada, que passo a intimar o 
exequente para ciência, no prazo de 5 dias, requerendo em termos 
de prosseguimento, sob pena de extinção e arquivamento do feito.
Guajará-Mirim, 19 de novembro de 2019.
RICARDO SOUZA RIBEIRO
Diretor de Secretaria

2ª VARA CÍVEL  

PODER JUDICIÁRIO Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível Processo: 
7003298-17.2018.8.22.0015
Classe/Assunto: Procedimento Comum Cível / Incidência sobre 
Participação nos Lucros, Indenização por Dano Moral, Indenização 
por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita 
Distribuição: 02/10/2018 
Requerente: AUTOR: WILSON OLIVEIRA GUIMARAES, BR 425 
KM01 SN, JAQUEIRA ZONA RURAL - 76857-000 - NOVA MAMO-
RÉ - RONDÔNIA
Advogado (a) Requerente: ADVOGADO DO AUTOR: TAISSA DA 
SILVA SOUSA OAB nº RO5795 
Requerido: RÉUS: VILMA SANTOS CARVALHO, BR 425 KM08 
SN ZONA RURAL - 76857-000 - NOVA MAMORÉ - RONDÔNIA, 
JUAREZ FERREIRA LIMA, BR 425 KM 40 SN ZONA RURAL - 
76857-000 - NOVA MAMORÉ - RONDÔNIA
Advogado (a) Requerida: ADVOGADOS DOS RÉUS: JUAREZ 
FERREIRA LIMA OAB nº RO8789, ANDERSON LOPES MUNIZ 
OAB nº RO3102, WELSER RONY ALENCAR ALMEIDA OAB nº 
RO1506 
DECISÃO
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Wilson Oli-
veira Guimarães em desfavor de Vilma Santos Carvalho e Juarez 
Ferreira Lima.
Diz o autor ter alienado um lote de terra rural n. 06 (seis), setor 06 
(seis), denominado “SITIO SÃO JUDAS TADEU”, com uma área 
aproximada de 101,1086 há (cento e um hectares dez ares e oi-
tenta e seis centiares), devidamente localizado na BR-425, KM 40, 
lado direito, Distrito de Araras, no município de Nova Mamoré, no 
estado de Rondônia para a primeira requerida Vilmar Santos Car-
valho, conforme contrato de compra e venda anexa, no qual havia 
cláusula expressa que autorizava o requerente a executar plano de 
manejo florestal existente na área elaborado em favor dele. 
Relata que mesmo ciente de tal condição, a requerida Vilma San-
tos Carvalho alienou o imóvel ao segundo requerido que, por sua 
vez, recusou-se a autorizar a execução do plano de manejo nos 
moldes contratados com a primeira requerida.
Requer, assim, sejam os requeridos obrigados a liberarem a exe-
cução do plano de manejo na área rural mencionada e subsidia-
riamente caso já tenha sido efetivada pelos requeridos, que estes 
sejam condenados a restituir os danos materiais sofridos pelo re-
querente decorrentes da retirada da madeira, bem como em lucros 
cessantes pela impossibilidade de execução do plano de manejo 
nos últimos 3 anos.
Citados, os requeridos Juarez Ferreira Lima e Vilma Santos Car-
valho alegaram ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não 
são os responsáveis pelos prejuízos alegados na inicial.
No que tange ao primeiro requerido, tenho que tal alegação mere-
ce ser afastada, visto que havendo comprovação no decorrer da 
instrução de que o autor tinha, de fato, autorização para execução 
do plano de manejo florestal na terra rural e que o requerido se 
recusou a autorizá-lo, mesmo diante de cláusula contratual estabe-
lecida, incumbirá a ele arcar com os prejuízos devidamente com-
provados pelo seu ato de recusa. Assim, afasto a preliminar de ile-
gitimidade passiva suscitada pelo requerido Juarez Ferreira Lima.
Por outro lado, tenho que razão assiste à requerida Vilma Santos 
Carvalho, no tocante à sua ilegitimidade para integrar o polo passi-
vo da lide, porque no ano de 2015 todas as obrigações constantes 
do contrato já haviam sido sub-rogadas pelo segundo requerido 
Juarez Ferreira Lima, quando este adquiriu o imóvel rural no ano de 
2013, consoante contrato juntado sob id num. 31395631, pág. 3-4.
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Desse modo, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva para de-
terminar a exclusão de VILMA SANTOS CARVALHO do polo pas-
sivo e, como consequência, julgo extinto o feito sem resolução do 
mérito em relação a ela, nos termos do artigo 485, inciso VI do 
Código de Processo Civil.
Condeno o autor ao pagamento das despesas processuais obtidas 
pela requerida, bem como aos honorários advocatícios sucumben-
ciais, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos 
termos do artigo 85, §2º do CPC.
Determino, pois, o prosseguimento do feito.
Antes de deliberar sobre a necessidade de designar audiência de 
instrução e julgamento, DETERMINO AO AUTOR que junte o do-
cumento expedido pela SEDAM (CODEF) em que aquele órgão 
aprova e autoriza a execução do Plano de Manejo Florestal do re-
querente nos moldes mencionados na inicial, no prazo de 10 dias., 
sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito por ausên-
cia de interesse processual.
Intime-se.
Guajará-Mirim quinta-feira, 21 de novembro de 2019 
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO 
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. XV de Novembro, nº 1981, Bairro Serraria, CEP 76980-214, 
Guajará-Mirim, Fórum Nelson Hungria 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria, Gua-
jará-Mirim - RO - CEP: 76980-214 - Fone:(69) 3541-7187 
e-mail: cpe2civgum@tjro.jus.br
Processo : 7004324-50.2018.8.22.0015
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: REBOUCAS E SOARES IMPORTACAO E EXPOR-
TACAO LTDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: SAMIR MUSSA BOUCHABKI - 
RO2570
EXECUTADO: RISALDO LAIA RABELO
Intimação AO AUTOR
Finalidade: INTIMAR a parte autora para se manifestar acerca da 
certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível Processo: 
7000568-67.2017.8.22.0015
Classe/Assunto: Cumprimento de sentença / Causas Supervenien-
tes à Sentença 
Distribuição: 28/02/2017 
Requerente: EXEQUENTE: J. S., AV. BALBINO MACIEL 2531 
SANTA LUZIA - 76980-214 - VILHENA - RONDÔNIA
Advogado (a) Requerente: ADVOGADO DO EXEQUENTE: SAMIR 
MUSSA BOUCHABKI OAB nº RO2570 
Requerido: EXECUTADOS: V. R. L., AV. QUINTINO BOCAIÚVA 
NI, PRÓXIMO AO CEMITÉRIO SANTA CRUZ NI - 76850-000 - 
GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA, R. T. S., SEM ENDEREÇO, I. T. 
R. L., AVENIDA CAMPOS SALES, - DE 2986 A 3292 - LADO PAR 
OLARIA - 76801-246 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Advogado (a) Requerida: ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: GA-
BRIELA DE ALENCAR MAGALHAES OAB nº DF56320, DENIELE 
RIBEIRO MENDONCA OAB nº RO3907 
DESPACHO

A tentativa de novo bloqueio on line retornou negativa.
Penhorem-se, intime-se e avaliem-se os bens de propriedade da 
parte executada até o limite do débito no valor de R$ 1.533,98.
SIRVA COMO MANDADO.
Guajará-Mirim quinta-feira, 21 de novembro de 2019 
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO 
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. XV de Novembro, nº 1981, Bairro Serraria, CEP 76980-214, 
Guajará-Mirim, Fórum Nelson Hungria 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria, Gua-
jará-Mirim - RO - CEP: 76980-214 - Fone: (69) 3541-7187
e-mail: cpe2civgum@tjro.jus.br
Processo : 0022522-12.2008.8.22.0015
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: Vera Lúcia Mejia Holder
Advogado do(a) EXEQUENTE: SAMIR MUSSA BOUCHABKI - 
RO2570
EXECUTADO: DENIS ROBERTO BAU e outros (2)
Advogados do(a) EXECUTADO: EDUARDO AUGUSTO FEITO-
SA CECCATTO - RO5100, ALAN ROGERIO FERREIRA RICA - 
RO1745, CELSO CECCATTO - RO111
Advogados do(a) EXECUTADO: EDUARDO AUGUSTO FEITO-
SA CECCATTO - RO5100, ALAN ROGERIO FERREIRA RICA - 
RO1745, CELSO CECCATTO - RO111
INTIMAÇÃO AUTOR - DISTRIBUIR PRECATÓRIA
Fica a parte AUTORA intimada a retirar a Carta Precatória e com-
provar a distribuição em 10 (dez) dias, ficando a seu encargo o 
recolhimento das custas perante o juízo deprecado, conforme a 
legislação do respectivo Tribunal, bem como o acompanhamento 
da diligência, devendo manter este Juízo informado quanto ao es-
tágio/andamento da referida carta precatória. 

PODER JUDICIÁRIO Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível Processo: 
0000627-24.2010.8.22.0015
Classe/Assunto: Cumprimento de sentença / Indenização por Dano 
Material 
Distribuição: 01/02/2010 
EXEQUENTE: SUED POLICARPO REBOUCAS FILHO, RUA: V-3, 
CASA 948 CAETANO - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔ-
NIA
Advogado (a) Requerente: ADVOGADO DO EXEQUENTE: JUA-
REZ PAULO BEARZI OAB nº RO752 
EXECUTADOS: ROGER MANSUR TEIXEIRA, PAULISTA 967, 
ANDAR 13 CERQUEIRA CESAR - 01311-100 - SÃO PAULO - 
SÃO PAULO, REGINALDO MANSUR TEIXEIRA, PRACINHAS DE 
BOTUCATU 251, TERREO CONVIVIO PARK - 18605-180 - BO-
TUCATU - SÃO PAULO, WALDIR MANSUR TEIXEIRA, ARTHUR 
ALVES DE GODOY 103, APTO 502 CENTRO - 13903-125 - AM-
PARO - SÃO PAULO, ADRIANA PINHEIRO, CONJUNTO SMDB 
CONJUNTO 1 SETOR DE MANSÕES DOM BOSCO - 71680-010 
- BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL, ALESSANDRA ROCHA PI-
NHEIRO, QL 22, CONJUNTO 02 CASA 07 SHIS - 70355-020 - 
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL, DEBORAH PINHEIRO MOURA 
ROCHA, RUA NITERÓI 317, SALA 03 BOM JESUS - 38400-639 - 
UBERLÂNDIA - MINAS GERAIS, JOSE JOEL BATISTA, REPUBLI-
CA DO LIBANO 655, CASA 08 DESPRAIADO - 78048-135 - CUIA-
BÁ - MATO GROSSO, ANGELO DOS SANTOS FERREIRA, 13 DE 
SETEMBRO 1601, CASA 23 AEROCLUBE - 76811-025 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA, EDER AUGUSTO PINHEIRO, ESTEVAO 
DE MENDONCA 428, AP 1402 EDIF VAN GOGH GOIABEIRAS 
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- 78032-085 - CUIABÁ - MATO GROSSO, VANIA TAIS PINHEI-
RO, QUADRA SHCGN 704 BLOCO G s/n, AP. 303 ASA NORTE 
- 70730-737 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL, JOSE AUGUSTO 
PINHEIRO, DE INDUSTRIA E ABASTECIMENTO TRECH 1451 
SIA SUL - 71200-030 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL, ORION 
TURISMO EIRELI, - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA, 
IPE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, RUA VESPASIANO RA-
MOS 1582 NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 78800-000 - PO-
XORÉO - MATO GROSSO, AUTO VIACAO AITI LTDA, - 76850-
000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA, ONIX - PARTICIPACOES 
E EMPREENDIMENTOS LTDA, - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM 
- RONDÔNIA, VIACAO RONDONIA LTDA, AV. QUINTINO BOCAI-
ÚVA, S/N CENTRO - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA, 
REALNORTE TRANSPORTES S.A, AVENIDA DOS IMIGRANTES 
4, BAIRRO INDUSTRIAL INDUSTRIAL - 76800-000 - PORTO VE-
LHO - RONDÔNIA
Advogado (a) Requerida: ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: 
THIAGO AFFONSO DIEL OAB nº MT19144, RICARDO GOMES 
DE ALMEIDA OAB nº MT5985, SAMIR MUSSA BOUCHABKI OAB 
nº RO2570, BRUNO DE MELO MIOTTO OAB nº MT19512, DE-
NIELE RIBEIRO MENDONCA OAB nº RO3907 
DESPACHO
Atento aos pedidos da parte contidas na petição retro (Id Num. 
31630271), citem-se através de carta precatória os sócios pro-
prietários, Sr. REGINALDO MANSUR TEIXEIRA e Sr. WALDIR 
MANSUR TEIXEIRA, a serem cumpridas por Oficial de Justiça, 
nos endereços abaixo declinados, anotando-se o valor do cálculo 
devidamente atualizado pelo autor. Caso existam indícios de ocul-
tação, cite-se por hora certa. Neste caso, a CPE deverá cumprir os 
requisitos do artigo 252 do Código de Processo Civil.
Registre-se oportunamente, em atenção ao item ‘A’, a manutenção 
da gratuidade judiciária para os atos futuros e atuais, até que haja 
ulterior decisão deste juízo em sentido contrário.
No mesmo ato, decretei a indisponibilidade de ativos financeiros da 
parte executada a ser realizada pelo sistema BACENJUD, a qual 
restou frutífero, em parte, conforme espelho anexo.
Em atendimento ao §2º do artigo 854 do novo CPC, intime-se o 
executado na pessoa de seu advogado constituído ou, não o tendo, 
de forma pessoal (VIA CORREIOS, POR CARTA, MEDIANTE AR), 
para que no prazo de 5 (cinco) dias, comprove que as quantias 
tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda remanes-
ce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 
§3º, incisos I e II do artigo 824.
No mesmo ato, deverá o executado tomar ciência de que, em caso 
de inércia, o bloqueio será convertido em penhora e, a partir desse 
momento, começará a fluir automaticamente, o prazo de 15 (quin-
ze) dias para, querendo, manifestar-se, por simples petição, nos 
termos do artigo 525, §11 do CPC e a ausência de manifestação 
implicará na liberação dos valores em favor do exequente.
Verifico que a executada com recursos bloqueados desde 2018, 
IPÊ TRANSPORTE RODOVIÁRIO EIRELI, ainda não fora intimada 
pessoalmente da penhora realizada nos autos, em que pese ser 
público e notório que a empresa, continua em plena atividade. Por-
tanto, determino a sua intimação por Oficial de Justiça nos moldes 
do despacho sob Id Num. 23762613, a ser realizada no seguinte 
endereço: Rua Vezpaziano Ramos nº 1582, Nossa Senhora das 
Graças – Porto Velho/RO – CEP: 76804-156.
Decorrido o prazo acima com manifestação do executado, intime-
-se a parte exequente para se manifestar, em 5 (cinco) dias.
Não havendo manifestação da parte, façam conclusos os autos 
para conversão dos valores em penhora.
Intime-se.
SIRVA O PRESENTE COMO MANDADO
CITEM-SE OS EXECUTADOS
REGINALDO MANSUR TEIXEIRA: Rodovia Federal BR 116, Km 

108, nº 19941, Bairro Pinheirinho, Curitiba/PR, CEP nº 81690-400.
WALDIR MANSUR TEIXEIRA: Rodovia Federal BR 116, Km 108, 
nº 19941, Bairro Pinheirinho, Curitiba/PR, CEP nº 81690-400. 
SALDO DEVEDOR ATUALIZADO EM 08/10/2019 NO VALOR DE 
R$ 361.498,40 (TREZENTOS E SESSENTA E UM QUATROCEN-
TOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)
INTIMAR A EMPRESA IPÊ TRANSPORTE RODOVIÁRIO EIRELI 
ACERCA DOS VALORES BLOQUEADOS NO SEGUINTE ENDE-
REÇO: Rua Vezpaziano Ramos nº 1582, Nossa Senhora das Gra-
ças – Porto Velho/RO – CEP: 76804-156
Guajará-Mirim, quinta-feira, 21 de novembro de 2019 
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO 
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. XV de Novembro, nº 1981, Bairro Serraria, CEP 76980-214, 
Guajará-Mirim, Fórum Nelson Hungria 

PODER JUDICIÁRIO Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível Processo: 
0000232-56.2015.8.22.0015
Classe/Assunto: Cumprimento de sentença / Interpretação / Revi-
são de Contrato, Liminar 
Distribuição: 22/01/2015 
Requerente: EXEQUENTES: ANTONIO BENTO DO NASCIMEN-
TO, - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA, MICHEL FER-
NANDES BARROS, - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
Advogado (a) Requerente: ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: 
ERILTON GONCALVES DAMASCENO OAB nº RO8432 
Requerido: : 
Advogado (a) Requerida: ADVOGADOS DOS : MICHEL FERNAN-
DES BARROS OAB nº RO1790 
DESPACHO
Efetuei a liberação do valor ínfimo bloqueado pelo sistema BACEN-
JUD. 
O bloqueio de valores via BACENJUD, como se vê, restou infrutí-
fero. 
Intime-se o credor para que, em 5 (cinco) dias, indique outros bens 
passíveis de penhora ou, no mesmo prazo, requeira providências 
para a solução da execução, sob pena de suspensão na forma do 
artigo 921, §1º do CPC.
Guajará-Mirim quinta-feira, 21 de novembro de 2019 
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz (a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. XV de Novembro, nº 1981, Bairro Serraria, CEP 76980-214, 
Guajará-Mirim, Fórum Nelson Hungria 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria, Gua-
jará-Mirim - RO - CEP: 76980-214 - Fone: (69) 3541-7187
e-mail: cpe2civgum@tjro.jus.br
Processo : 7004211-96.2018.8.22.0015
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
(81)
AUTOR: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
Advogado do(a) AUTOR: PEDRO ROBERTO ROMAO - SP209551
RÉU: HUGO ALVES ROCHA
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do man-
dado, fica a parte AUTORA, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 
intimada, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento 
de custas de acordo com a diligência requisitada conforme tabela 
abaixo. 
Fica a parte advertida que em se tratando de mandado de Execu-
ção ou Busca e Apreensão, que envolve mais de um ato processu-
al, as custas da diligência serão conforme código 1008.3 (compos-
ta urbana) ou 1008.5 (composta rural).
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O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.
tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmi-
tir.jsf, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria, Gua-
jará-Mirim - RO - CEP: 76980-214 - Fone: (69) 3541-7187
e-mail: cpe2civgum@tjro.jus.br
Processo : 0003360-55.2013.8.22.0015
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI RO-
DRIGUES - RO4875
EXECUTADO: JOEL CESAR MENDONCA e outros (2)
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do man-
dado, fica a parte AUTORA, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 
intimada, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento 
de custas de acordo com a diligência requisitada conforme tabela 
abaixo. 
Fica a parte advertida que em se tratando de mandado de Execu-
ção ou Busca e Apreensão, que envolve mais de um ato processu-
al, as custas da diligência serão conforme código 1008.3 (compos-
ta urbana) ou 1008.5 (composta rural).
O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.
tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmi-
tir.jsf, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 
CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria, Gua-
jará-Mirim - RO - CEP: 76980-214 - Fone: (69) 3541-7187
e-mail: cpe2civgum@tjro.jus.br
Processo : 7002405-89.2019.8.22.0015
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
(81)
AUTOR: BANCO PAN S.A.
Advogado do(a) AUTOR: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO 
- SP192649
RÉU: JANILDE CORREIA LOPES
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do man-
dado, fica a parte AUTORA, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 
intimada, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento 
de custas de acordo com a diligência requisitada conforme tabela 
abaixo. 
Fica a parte advertida que em se tratando de mandado de Execu-
ção ou Busca e Apreensão, que envolve mais de um ato processu-
al, as custas da diligência serão conforme código 1008.3 (compos-
ta urbana) ou 1008.5 (composta rural).
O boleto para pagamento deve ser gerado no link: http://webapp.
tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmi-
tir.jsf, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita. 

CODIGO 1008.2: Diligência Urbana Comum/Simples
CODIGO 1008.3: Diligência Urbana Composta
CODIGO 1008.4: Diligência Rural Comum/Simples
CODIGO 1008.5: Diligência Rural Composta
CODIGO 1008.6: Diligência Liminar Comum/Simples
CODIGO 1008.7: Diligência Liminar Composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria, Gua-
jará-Mirim - RO - CEP: 76980-214 - Fone: (69) 3541-7187
e-mail: cpe2civgum@tjro.jus.br
Processo : 7002866-61.2019.8.22.0015
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: EDNA ALMEIDA
Advogado do(a) AUTOR: JOSE HENRIQUE BARROSO SERPA - 
RO9117
RÉU: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/
RO
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, 
por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria, Gua-
jará-Mirim - RO - CEP: 76980-214 - Fone: (69) 3541-7187
e-mail: cpe2civgum@tjro.jus.br
Processo : 7002553-71.2017.8.22.0015
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: SEMENTES OESTE PAULISTA IMPORTADORA E 
EXPORTADORA LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: DANILO HORA CARDOSO - 
SP259805
EXECUTADO: TIMOTEO AREAS GAMBATI
Advogado do(a) EXECUTADO: OSNI LUIZ DE OLIVEIRA - RO7252
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de con-
sulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENA-
JUD e assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), 
fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de 
custas CÓDIGO 1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, 
artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência 
virtual em relação a cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser 
apresentado o respectivo comprovante. Prazo 05 (cinco dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria, Gua-
jará-Mirim - RO - CEP: 76980-214 - Fone: (69) 3541-7187
e-mail: cpe2civgum@tjro.jus.br
Processo : 7001365-72.2019.8.22.0015
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PORTO 
VELHO LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: WYLIANO ALVES CORREIA - 
RO2715
EXECUTADO: REINALDO QUINTINO DA SILVA e outros (2)
INTIMAÇÃO AUTOR - CUSTAS JUD’S Para a realização de con-
sulta aos cadastros dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENA-
JUD e assemelhados (verificação de endereços, bens ou valores), 
fica o EXEQUENTE intimado para apresentar o comprovante de 
custas CÓDIGO 1007 nos termos da Lei nº 3896, de 24/08/2016, 
artigo 17, sob pena de não realização do ato. Para cada diligência 
virtual em relação a cada CPF/CNPJ a ser consultado deverá ser 
apresentado o respectivo comprovante. Prazo 05 (cinco dias).
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria, Gua-
jará-Mirim - RO - CEP: 76980-214 - Fone: (69) 3541-7187
e-mail: cpe2civgum@tjro.jus.br
Processo : 7000150-61.2019.8.22.0015
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: BANCO DO BRASIL S/A
Advogados do(a) AUTOR: NELSON WILIANS FRATONI RODRI-
GUES - RO4875, RAFAEL SGANZERLA DURAND - SP211648-A
RÉU: CILDO MENDONZA SANTANA
Advogado do(a) RÉU: SAMIA PRADO DOS SANTOS - RO3604
INTIMAÇÃO RÉU - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Fica a parte REQUERIDA intimada, no prazo de 05 dias, para ma-
nifestação quanto aos Embargos de Declaração apresentados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria, Gua-
jará-Mirim - RO - CEP: 76980-214 - Fone: (69) 3541-7187
e-mail: cpe2civgum@tjro.jus.br
Processo : 0000568-94.2014.8.22.0015
Classe : EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)
EMBARGANTE: DANIEL DA SILVA DUARTE e outros
Advogado do(a) EMBARGANTE: ERICK ALLAN DA SILVA BAR-
ROSO - RO4624
Advogado do(a) EMBARGANTE: ERICK ALLAN DA SILVA BAR-
ROSO - RO4624
EMBARGADO: MAYCON DAVID DOMINGOS ALVES
Advogados do(a) EMBARGADO: ISABEL MOREIRA DOS SAN-
TOS - RO4171, PAULA ISABELA DOS SANTOS - RO6554
INTIMAÇÃO AO RÉU - CUSTAS
Fica a parte REQUERIDA intimada, por meio de seu advogado, 
para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas 
judiciais. O não pagamento integral ensejará a expedição de certi-
dão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição 
na Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico: 
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRe-
colhimentoEmitir.jsf
Advertência: 
1) Caso a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita, caberá 
também a parte requerida o recolhimento das custas iniciais em 
sua totalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria, Gua-
jará-Mirim - RO - CEP: 76980-214 - Fone: (69) 3541-7187
e-mail: cpe2civgum@tjro.jus.br
Processo : 7002172-92.2019.8.22.0015
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: NELMAR DASCALAKIS MAURO e outros
Advogados do(a) AUTOR: SEVERINO ALDENOR MONTEIRO DA 
SILVA - RO2352, KEILA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - RO2128, 
AIRISNETE FIGUEIREDO DE ARAUJO SILVA - RO3344
Advogados do(a) AUTOR: SEVERINO ALDENOR MONTEIRO DA 
SILVA - RO2352, KEILA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - RO2128, 
AIRISNETE FIGUEIREDO DE ARAUJO SILVA - RO3344
RÉU: ROBERTO BORGES SANTANA e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, 
por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria, Gua-
jará-Mirim - RO - CEP: 76980-214 - Fone: (69) 3541-7187 
e-mail: cpe2civgum@tjro.jus.br
Processo : 7001450-58.2019.8.22.0015
Classe : SEPARAÇÃO LITIGIOSA (141)
AUTOR: ROSANGELA SAVIOLI DIAS PEREIRA
Advogados do(a) AUTOR: KAMILLA CHAGAS DE OLIVEIRA - 
RO6448, ALVARO ALVES DA SILVA - RO7586
RÉU: ALOIDES CARDOSO DOS SANTOS
Advogados do(a) RÉU: ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA - 
RO2892, JUAREZ FERREIRA LIMA - RO8789
INTIMAÇÃO AUTOR - CONTRARRAZÕES
Fica a parte AUTORA intimada na pessoa do seu advogado, para 
no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as Contrarrazões Recur-
sais.

PODER JUDICIÁRIO Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível Processo: 
7003358-53.2019.8.22.0015
Classe/Assunto: Separação Litigiosa / Dissolução 
Distribuição: 30/10/2019 
Requerente: AUTOR: JORGE FURTADO PEREIRA, AV. MARIO 
PEIXE DE SOUZA 3229 SANTA LUZIA - 76850-000 - GUAJARÁ-
-MIRIM - RONDÔNIA
Advogado (a) Requerente: ADVOGADO DO AUTOR: DULCE CA-
VALCANTE GUANACOMA SANTOS OAB nº RO6450 
Requerido: RÉU: MARIA DA CONCEIÇÃO MARQUES FURTADO, 
SEM ENDEREÇO
Advogado (a) Requerida: ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO
De análise à petição inicial, verifico que o autor não indicou endere-
ço da requerida, o que impossibilita a sua citação e como consequ-
ência o prosseguimento do feito nos moldes pretendidos. Reque-
reu, ainda, a consulta do endereço junto aos órgãos conveniados, 
entretanto, não recolheu as custas correspondentes ao pagamento 
das consultas pretendidas (bacenjud, renajud e infojud).
Anoto, por oportuno, que nas custas iniciais não se incluem tais 
despesas, consoante §1º, inciso VIII do artigo 2º da Lei Estadual 
3.896/2016.
Assim, intime-se o autor a comprovar o pagamento das custas re-
lacionadas às pesquisas no valor de R$ 15,83 cada uma, no prazo 
de 5 dias.
No mesmo prazo, deverá o autor acostar cópia da certidão de ca-
samento atualizado, visto que aquela juntada nos autos já data 
mais de 1 ano de sua emissão, tudo sob pena de indeferimento da 
petição inicial.
Guajará-Mirim sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO 
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. XV de Novembro, nº 1981, Bairro Serraria, CEP 76980-214, 
Guajará-Mirim, Fórum Nelson Hungria 

PODER JUDICIÁRIO Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível Processo: 
7003440-84.2019.8.22.0015
Classe/Assunto: Execução de Título Extrajudicial / Cheque 
Distribuição: 06/11/2019 
Requerente: EXEQUENTE: GRETTY BARBERY OLIVEIRA 
Advogado (a) Requerente: ADVOGADO DO EXEQUENTE: MAR-
CELO ESTEBANEZ MARTINS OAB nº RO3208 
Requerido: EXECUTADO: EPAMINONDAS PASSOS DOS REIS 
Advogado (a) Requerida: ADVOGADO DO EXECUTADO: 
SENTENÇA
A autora foi intimada a prestar esclarecimentos no prazo de 5 (cin-
co) dias sobre a distribuição do processo, contudo, nada se mani-
festou no prazo indicado.
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Deste modo, diante da inércia da parte e considerando o endereça-
mento da petição, há que se presumir a falta de interesse, circuns-
tância autorizadora da extinção e arquivamento do processo.
Posto isso, INDEFIRO A INICIAL COM EXTINÇÃO do feito sem 
resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, c/c artigo 
330, inciso IV ambos do CPC.
Sem custas.
Intime-se.
Arquivem-se. 
Sentença publicada e registrada automaticamente.
Guajará-Mirim sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO 
Juiz (a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. XV de Novembro, nº 1981, Bairro Serraria, CEP 76980-214, 
Guajará-Mirim, Fórum Nelson Hungria 

PODER JUDICIÁRIO Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível Processo: 
7003612-26.2019.8.22.0015
Classe/Assunto: Execução de Título Extrajudicial / Espécies de 
Contratos 
Distribuição: 21/11/2019 
Requerente: EXEQUENTE: STEMAC SA GRUPOS GERADORES, 
AVENIDA SERTÓRIO 905, - ATÉ 2001 - LADO ÍMPAR NAVEGAN-
TES - 91020-001 - PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL
Advogado (a) Requerente: ADVOGADO DO EXEQUENTE: CAR-
LOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB nº AC3802 
Advogado do requerente: FABIO KORENBLUM - OAB /RS 92.135-
A
Requerido: EXECUTADO: BRASIL COMERCIO E SERVICOS 
LTDA, BALBINO MACIEL 1128 SERRARIA - 76850-000 - GUAJA-
RÁ-MIRIM - RONDÔNIA
DESPACHO
Intime-se a parte autora a comprovar o recolhimento das custas 
processuais iniciais, conforme o disposto no inciso I do artigo 12 da 
Lei 3.896/2016, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indefe-
rimento da inicial.
Intime-se.
Guajará-Mirim sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO 
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. XV de Novembro, nº 1981, Bairro Serraria, CEP 76980-214, 
Guajará-Mirim, Fórum Nelson Hungria 

PODER JUDICIÁRIO Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível Processo: 
7001108-81.2018.8.22.0015
Classe/Assunto: Procedimento Comum Cível / Direito de Imagem, 
Veículos, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Reintegração 
de Posse 
Distribuição: 26/04/2018 
Requerente: AUTOR: FRANCISCO SOARES FERREIRA 
Advogado (a) Requerente: ADVOGADO DO AUTOR: NIVALDO RI-
BERA DE OLIVEIRA OAB nº RO3527 
Requerido: RÉU: KERLING APARECIDO MOREIRA 
Advogado (a) Requerida: ADVOGADO DO RÉU: AURISON DA 
SILVA FLORENTINO OAB nº RO308 
SENTENÇA
Trata-se de cumprimento de sentença em que figura como exe-
quente AURISON DA SILVA FLORENTINO em desfavor de FRAN-
CISCO SOARES FERREIRA.
Sobreveio pedido de extinção do feito (id num. 32762336).
Ante o exposto, julgo extinta a presente execução, com fundamen-
to no art. 924, II, do Código de Processo Civil, determinando, em 
consequência, o arquivamento dos autos. 
As custas finais serão quitadas pelo executado. Intime-se para efe-
tuar o pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) 
dias, sob pena de envio do débito ao Cartório de Protesto e à Fa-
zenda Pública para inscrição em dívida ativa.

Em caso de inércia, proceda-se com o necessário junto ao sistema 
de controle de custas e Sitafe Web.
Sentença publicada e registrada automaticamente.
Intimem-se.
Após, arquivem-se.
Guajará-Mirim, sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível Processo: 
7000782-87.2019.8.22.0015
Classe/Assunto: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 / Alimentos 
Distribuição: 15/03/2019 
Requerente: AUTORES: I. A. S., AV. XV DE NOVEMBRO 441 
CENTRO - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA, M. J. A. 
P. D. S., AVENIDA XV DE NOVEMBRO 441 CENTRO - 76850-000 
- GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA
Advogado (a) Requerente: ADVOGADOS DOS AUTORES: RAYN-
NER ALVES CARNEIRO OAB nº RO6368 
Requerido: RÉU: G. P. D. S. J., RUA VALERIO MAGALHÃES 226, 
- ATÉ 413/414 BOSQUE - 69900-685 - RIO BRANCO - ACRE
Advogado (a) Requerida: ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO
Compete à parte interessada diligenciar o endereço da parte re-
querida, razão pela qual indefiro o pedido de intimação do órgão 
empregador deste para informá-lo.
Intime-se a parte autora, por derradeira vez, a indicar o endereço 
atualizado ou, alternativamente, requerer pesquisas junto aos sis-
temas conveniados, devendo para tanto, recolher as custas corres-
pondentes, no prazo de 5 dias.
Guajará-Mirim sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO 
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. XV de Novembro, nº 1981, Bairro Serraria, CEP 76980-214, 
Guajará-Mirim, Fórum Nelson Hungria 

PODER JUDICIÁRIO Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível Processo: 
7003530-92.2019.8.22.0015
Classe/Assunto: Embargos de Terceiro Cível / Efeito Suspensivo / 
Impugnação / Embargos à Execução 
Distribuição: 14/11/2019 
EMBARGANTE: ELINALDO VILHEGA, AV DR LEWERGER 962 
INDUSTRIAL - 76980-214 - VILHENA - RONDÔNIA
Advogado (a) Requerente: ADVOGADO DO EMBARGANTE: SA-
MAEL FREITAS GUEDES OAB nº RO2596 
EMBARGADO: MINAS DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS E 
PERF. LTDA, AVENIDA TRANSCONTINENTAL 5135, - DE 4901 
A 5667 - LADO ÍMPAR SANTIAGO - 76901-201 - JI-PARANÁ - 
RONDÔNIA
Advogado (a) Requerida: ADVOGADO DO EMBARGADO: 
DESPACHO
Recebo a emenda à inicial.
Associe-se estes embargos de terceiro aos autos principais 
(7003531-14.2018.8.22.0015).
Habilite-se o advogado do embargado neste procedimento, certifi-
cando-se nos autos principais.
Cite-se o embargado, na pessoa de seu procurador constituído nos 
autos da ação principal (artigo 677, §3º do CPC), para contestar 
no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 679 do CPC). Advirto o em-
bargado que, se não contestar a ação, será considerado revel e 
presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 
autor (artigo 344 do CPC).
Apresentada contestação, dê-se vista ao embargante para mani-
festação, no prazo de 15 (quinze) dias.
Depois, intime-se as partes para justificar a necessidade de pro-
dução de outras provas, motivando sua necessidade, sob pena de 
indeferimento e julgamento antecipado da lide, na fase em que se 
encontra.
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Suspendo a ação principal até decisão final dos embargos.
Guajará-Mirim sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO 
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. XV de Novembro, nº 1981, Bairro Serraria, CEP 76980-214, 
Guajará-Mirim, Fórum Nelson Hungria 

PODER JUDICIÁRIO Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível Processo: 
7002093-16.2019.8.22.0015
Classe/Assunto: Execução de Título Extrajudicial / Contratos Ban-
cários 
Distribuição: 16/07/2019 
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A. 
Advogado (a) Requerente: SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB 
nº AC6673
EXECUTADO: NELSON DE ALMEIDA PINHO 
Advogado (a) Requerida: ADVOGADO DO EXECUTADO: SUE-
LEN NARA LIMA DA SILVA OAB nº RO8667, ALEXANDRE DOS 
SANTOS NOGUEIRA OAB nº RO2892 
DECISÃO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil 
em face de decisão que homologou e extinguiu a presente execu-
ção, face o acordo entabulado entre as partes.
Diz, em síntese, que a sentença restou omissa e contraditória em 
relação ao pedido de suspensão do feito até a data de 25/10/2024, 
com fundamento do artigo 313, inciso II do CPC, conforme requeri-
do pelas partes na minuta de acordo. Ao contrário do requerimento, 
houve homologação e extinção do feito com resolução do mérito 
nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’ do CPC.
Requer assim, que os vícios sejam sanados de maneira que pos-
sam ser apreciadas todas as cláusulas convencionadas no Termo 
de Acordo para suspensão dos presentes autos durante o prazo 
concedido pelo autor para que os réus cumpram voluntariamente a 
obrigação acordada, ou até a retomada da ação por inadimplência.
É o que há de relevante. Decido.
É cediço que os embargos de declaração têm a finalidade de es-
clarecer, tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em princípio, 
sua substância; não operam novo julgamento, pois simplesmente 
devem afastar pontos contraditórios, suprir omissões e esclarecer 
obscuridades porventura nele encontradas. 
Sobre este tema, afirmam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andra-
de Nery que: “Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omis-
sa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradi-
ções. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim 
integrativo ou aclaratório. Como regra, não têm caráter substitutivo, 
modificador ou infringente do julgado” (Código de Processo Civil 
comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 4 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 1045).
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 
“Rediscutir, pois as questões apreciadas, com o reforço ou inova-
ção argumentativa, constitui delírio na via processual declaratória. 
A motivação do convencimento do Juiz não impõe que expresse 
razões versando todos os argumentos delineados pelas partes, por 
mais importantes possam lhes parecer” (Embargos de Declaração 
no REsp 38.344 PR. Relator Ministro Milton Luiz Pereira).
Como se sabe, a contradição que fundamenta a oposição de em-
bargos de declaração é aquela existente na própria sentença, 
quando divergentes a fundamentação e o dispositivo, o que evi-
dentemente não é o caso dos autos.
Pela fundamentação dos presentes embargos, verifica-se que, na 
verdade, o embargante discorda da extinção do feito.
Todavia, considerando o lapso temporal em que o processo ficaria 
suspenso para cumprimento voluntário, não verifico prejuízo algum 
ao exequente na extinção e arquivamento do feito, posto que, em 
caso de inadimplemento, a parte interessada poderá desarquivar o 
feito, requerendo a execução do acordo homologado, nos termos 
do artigo 523 do CPC, conforme bem anotado. 
Assim, se a parte discorda dos fundamentos expostos na senten-

ça e se não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão 
impugnada, cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não 
se prestando os declaratórios para rediscussão da matéria objeto 
da lide.
Diante do exposto, nego provimento aos Embargos.
Intime-se.
Guajará-Mirim, sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. XV de Novembro, nº 1981, Bairro Serraria, CEP 76980-214, 
Guajará-Mirim, Fórum Nelson Hungria 

PODER JUDICIÁRIO Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível Processo: 
7003861-11.2018.8.22.0015
Classe/Assunto: Execução de Título Extrajudicial / Penhora / De-
pósito/ Avaliação 
Distribuição: 20/11/2018 
Requerente: EXEQUENTE: CENTRO EDUCACIONAL NOVO MI-
LENIO LTDA - ME Av. Capitão Olimpo, n. 2759, bairro Nossa Se-
nhora de Fátima, nesta cidade
Advogado (a) Requerente: ADVOGADO DO EXEQUENTE: GE-
NIVAL RODRIGUES PESSOA JUNIOR OAB nº RO7185, ERICK 
ALLAN DA SILVA BARROSO OAB nº RO4624 
Requerido: EXECUTADO: FRANCISCO CLAUDIOMAR PEREIRA 
POERA - Linha 9ª do Taquara, Km 6, Zona Rural, Porto Velho - RO 
- CEP: 76847-000
DESPACHO
Defiro o pedido retro.
Em atenção ao princípio da cooperação, faculto à parte exequente 
que providencie, caso queira, a expedição de ofício aos Cartórios 
de Notas e de registro civil e Cartório de Registro de Imóveis, Ida-
ron e instituições financeiras, fazendo constar que a resposta de-
verá ser encaminhada diretamente à 2ª Vara Cível da Comarca de 
Guajará-Mirim, Fórum Nelson Hungria, localizado na Avenida XV 
de Novembro, nº. 1981, Bairro: Serraria – Guajará-Mirim/RO, CEP 
– 76850-000, e-mail: gum2civel@tjro.jus.br, preferencialmente via 
e-mail, ficando a seu cargo eventuais despesas cobradas pelo in-
formante ou indique precisamente quais bens deseja constrição 
para satisfação da presente execução.
Alternativamente, serve a presente de Alvará perante aos órgãos a 
fim de buscas de bens em nome do executado FRANCISCO CLAU-
DIOMAR PEREIRA POERA, portador do CPF n. 511.088.872-87.
Quaisquer expedientes do patrono da exequente poderá ser instru-
ído com cópia deste despacho, válido como autorização. 
A parte deverá comprovar, em 10 (dez) dias, o atendimento aos 
termos deste pronunciamento, sob pena de suspensão dos autos.
SIRVA O PRESENTE DESPACHO COMO AUTORIZAÇÃO/ALVA-
RÁ/OFÍCIO.
Guajará-Mirim, sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

PODER JUDICIÁRIO Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível Processo: 
7000226-85.2019.8.22.0015
Classe/Assunto: Procedimento Comum Cível / Indenização por 
Dano Material 
Distribuição: 29/01/2019 
Requerente: AUTOR: CLEIDE ELIANA PADILHA DE OLIVEIRA 
Advogado (a) Requerente: ADVOGADO DO AUTOR: MARIVALDO 
BATISTA DOS PASSOS OAB nº RO3837 
Requerido: RÉU: HDI SEGUROS S.A. 
Advogado (a) Requerida: ADVOGADO DO RÉU: LUIS EDUARDO 
PEREIRA SANCHES OAB nº ES39162, TRAJANO BASTOS DE 
OLIVEIRA NETO FRIEDRICH OAB nº PR35463 
DECISÃO
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Considerando que em grau recursal as partes formularam acordo 
e este já foi homologado em instância superior, determino o arqui-
vamento dos autos.
Guajará-Mirim sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz (a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. XV de Novembro, nº 1981, Bairro Serraria, CEP 76980-214, 
Guajará-Mirim, Fórum Nelson Hungria 

PODER JUDICIÁRIO Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível Processo: 
7000319-19.2017.8.22.0015
Classe/Assunto: Procedimento Comum Cível / Piso Salarial 
Distribuição: 08/02/2017 
Requerente: AUTOR: LUNGUINHA OLIVEIRA BATISTA, AVENI-
DA ESTEVÃO CORREIA LIBERDADE - 76980-214 - VILHENA - 
RONDÔNIA
Advogado (a) Requerente: ADVOGADO DO AUTOR: ANTONIO 
RABELO PINHEIRO OAB nº RO659, GABRIEL DE MORAES COR-
REIA TOMASETE OAB nº RO2641, CRISTIANO POLLA SOARES 
OAB nº RO5113, JOHNNY DENIZ CLIMACO OAB nº RO6496 
Requerido: RÉU: MUNICÍPIO DE GUAJARA-MIRIM, AVENIDA 15 
DE NOVEMBRO CENTRO - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RON-
DÔNIA
Advogado (a) Requerida: ADVOGADO DO RÉU: PROCURADO-
RIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM 
DESPACHO
Defiro o pedido retro.
Concedo o prazo suplementar de 15 (quinze) dias.
Intime-se.
Guajará-Mirim sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO 
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. XV de Novembro, nº 1981, Bairro Serraria, CEP 76980-214, 
Guajará-Mirim, Fórum Nelson Hungria 

PODER JUDICIÁRIO Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível Processo: 
0003596-36.2015.8.22.0015
Classe/Assunto: Procedimento Comum Cível / Compra e Venda, 
Rescisão 
Distribuição: 03/08/2015 
Requerente: AUTORES: HELENA FERREIRA VIANA, REGINAL-
DO FEBRONIO DE OLIVEIRA 
Advogado (a) Requerente: ADVOGADOS DOS AUTORES: ALE-
XANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA OAB nº RO2892 
Requerido: RÉUS: MARIA DO ROSARIO INACIO AGUIAR, ANTO-
NIO EXPEDITO GOMES DE OLIVEIRA 
RÉUS: MARIA DO ROSARIO INACIO AGUIAR, BR 425, KM 25 NA 
2ª LINHA DO IATA ZONA RURAL - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM 
- RONDÔNIA, ANTONIO EXPEDITO GOMES DE OLIVEIRA, BR 
425, KM 25 2° LINHA DO IATA - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - 
RONDÔNIA
Advogado (a) Requerida: ADVOGADOS DOS RÉUS: MAXMILIA-
NO HERBERTT DE SOUZA OAB nº DF49139, ANTONIO BENTO 
DO NASCIMENTO OAB nº RO5544, FRANCISCO FERNANDES 
FILHO OAB nº RO6103 
DESPACHO
Providencie-se a mudança de classe para cumprimento de sen-
tença.
Intime-se a parte executada, na pessoa do seu advogado constituí-
do nos autos, se tiver, ou pessoalmente, para efetuar o pagamento 
da condenação no valor de R$ 202.748,57, no prazo de 15 (quinze) 
dias, sob pena de incidência a multa de 10% (dez por cento), nos 
termos do art. 523 e parágrafos do Código de Processo Civil.
Caso efetue o pagamento através de depósito judicial, inclusive 
dos honorários, desde já autorizo a expedição de alvará em favor 
da exequente. Em seguida, venham os autos conclusos para ex-
tinção.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo pre-
visto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se 
automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que, indepen-
dentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos pró-
prios autos, sua impugnação, bem como, sobre o débito e sobre os 
honorários do (a) advogado (a) incidirão multa de 10%.
Transcorrido o prazo, não efetuado tempestivamente o pagamento 
voluntário, será expedido desde logo, mandado de penhora e ava-
liação, seguindo-se os atos de expropriação, conforme preceitua o 
§3º do artigo 523 do CPC, salvo se outro meio de penhora mostrar-
-se mais eficiente ao recebimento do crédito. 
Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 
(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, 
poderá a parte exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos 
sistemas informatizados à disposição do juízo, devendo fazê-lo di-
retamente, instruindo o pedido com a presente decisão.
Por fim, transcorrido o prazo do art. 523, a parte exequente pode-
rá requerer diretamente à serventia a expedição de certidão, nos 
termos do art. 517 do CPC (protesto), que servirá também aos fins 
previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil (ca-
dastro inadimplentes).
Em caso de inércia, manifeste-se a exequente no prazo de 5 (cin-
co) dias requerendo o que entender de direito, sob pena de extin-
ção/arquivamento.
SIRVA A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA DE CITAÇÃO/
CARTA PRECATÓRIA.
Guajará-Mirim sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO 
Juiz (a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. XV de Novembro, nº 1981, Bairro Serraria, CEP 76980-214, 
Guajará-Mirim, Fórum Nelson Hungria 

PODER JUDICIÁRIO Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível Processo: 
7001526-82.2019.8.22.0015
Classe/Assunto: Procedimento Comum Cível / Bancários, Emprés-
timo consignado 
Distribuição: 22/05/2019 
Requerente: AUTOR: BENICIO ADRIANO 
Advogado (a) Requerente: ADVOGADO DO AUTOR: PEDRO LUIZ 
LEPRI JUNIOR OAB nº PR4871 
Requerido: RÉU: BANCO BRADESCO SA 
Advogado (a) Requerida: ADVOGADO DO RÉU: WILSON BEL-
CHIOR OAB nº AC4215 
SENTENÇA 
ALVARÁ JUDICIAL 
Trata-se de cumprimento de sentença.
Após a sua intimação, o Banco executado cumpriu voluntariamente 
a obrigação inserta na sentença.
Instada a se manifestar, a exequente requereu a expedição de al-
vará judicial.
Posto isso, julgo extinto o processo, nos termos do art. 924, inciso 
II, do Código de Processo Civil.
Cópia da presente sentença eletronicamente assinada servirá 
como alvará judicial para levantamento da integralidade dos valores 
depositados judicialmente na conta judicial n. 3784/040/01507260-
7 em favor do advogado PEDRO LUIZ LEPRI JUNIOR, OAB/SP 
4871.
Após o saque, a conta deverá ser encerrada.
Sentença publicada e registrada automaticamente.
Intimem-se as partes. Arquive-se.
CÓPIA DESTA DECISÃO SERVIRÁ COMO ALVARÁ JUDICIAL 
PARA LEVANTAMENTO DE VALORES. 
BENEFICIADO: PEDRO LUIZ LEPRI JUNIOR, OAB/SP 4871.
FINALIDADE: Saque da integralidade dos valores depositados na 
conta conta judicial n. 3784/040/01507260-7 e encerramento da 
conta.
Guajará-Mirim sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO 
Juiz (a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível Processo: 
7002763-54.2019.8.22.0015
Classe/Assunto: Execução de Título Extrajudicial / Expropriação de 
Bens 
Distribuição: 11/09/2019 
Requerente: EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDA-
DAO DE RONDONIA 
Advogado (a) Requerente: ADVOGADO DO EXEQUENTE: KARI-
NA DA SILVA SANDRES OAB nº PA4594 
Requerido: EXECUTADOS: RAIMUNDO REBOUCAS DA SILVA, 
FRANCISCO EDMILSON BARBOSA REBOUCAS, EDICLEI DOS 
SANTOS REBOUCAS, FABIO GOMES DA SILVA 
SENTENÇA
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por 
ACRECID – Associação de Crédito Cidadão de Rondônia em face 
de Fabio Gomes da Silva e outros.
No curso do processo, noticiaram as partes a ocorrência de acordo 
extrajudicial, juntado sob id num. 32245556,pág. 01/05 e aditamen-
to de id. num. 32774642, pág. 01/02. Pleitearam, ao final, pela sua 
homologação.
É o relatório. Decido.
De análise aos autos, verifico que não há nada que obste a homo-
logação do referido acordo.
Posto isso, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado 
pelas partes, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, re-
gendo-se pela próprias cláusulas e condições nele estabelecidos 
(Id Num. 32245556,pág. 01/05 e Id. Num. 32774642, pág. 01/02).
Por conseguinte, e com fundamento no art. 487, inciso III, alínea 
“b” do CPC, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO 
MÉRITO, devendo o cartório, após as cautelas e comunicações 
de praxe, arquivar imediatamente o feito, independentemente de 
prévia intimação das partes, eis que o acordo será cumprido dire-
tamente entre elas.
Todavia, tenho que a homologação do acordo entabulado com o 
devido arquivamento do feito, neste caso, não importará em preju-
ízo às partes, posto que caso ocorra o inadimplemento do acordo, 
a parte interessada poderá desarquivar o feito, oportunamente, re-
querendo a execução do acordo homologado nos termos do art. 
523 do CPC.
Sem custas finais ou honorários.
Sentença publicada e registrada automaticamente.
Intime-se.
Ante a preclusão lógica (art. 1.000, CPC), a presente decisão tran-
sita em julgado nesta data.
Arquive-se.
Guajará-Mirim sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. XV de Novembro, nº 1981, Bairro Serraria, CEP 76980-214, 
Guajará-Mirim, Fórum Nelson Hungria 

PODER JUDICIÁRIO Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível Processo: 
0000029-26.2017.8.22.0015
Classe/Assunto: Procedimento Comum Cível / Piso Salarial 
Distribuição: 04/01/2017 
Requerente: AUTOR: MARIA DO ESPIRITO SANTO DE AGUIAR 
RODRIGUES, AVENIDA MADEIRA MAMORÉ 4615 PLANALTO - 
76980-214 - VILHENA - RONDÔNIA
Advogado (a) Requerente: ADVOGADO DO AUTOR: JOHNNY 
DENIZ CLIMACO OAB nº RO6496, ANTONIO RABELO PINHEIRO 
OAB nº RO659, GABRIEL DE MORAES CORREIA TOMASETE 
OAB nº RO2641, CRISTIANO POLLA SOARES OAB nº RO5113 
Requerido: RÉU: MUNICÍPIO DE GUAJARA-MIRIM, AVENIDA 15 
DE NOVEMBRO CENTRO - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RON-
DÔNIA
Advogado (a) Requerida: ADVOGADO DO RÉU: PROCURADO-
RIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM 

DESPACHO
Defiro o pedido retro (Id Num. 32743979).
Concedo o prazo suplementar de 15 (quinze) dias.
Intime-se.
Guajará-Mirim sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO 
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. XV de Novembro, nº 1981, Bairro Serraria, CEP 76980-214, 
Guajará-Mirim, Fórum Nelson Hungria 

PODER JUDICIÁRIO Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível Processo: 
7004114-33.2017.8.22.0015
Classe/Assunto: Cumprimento de sentença / Obrigação de Fazer 
/ Não Fazer 
Distribuição: 04/12/2017 
Requerente: EXECUTADO: HM COMERCIO E SERVICOS DE AU-
TOMOVEIS LTDA, AVENIDA PINHEIRO MACHADO 2616, - DE 
2470 A 2874 - LADO PAR SÃO CRISTÓVÃO - 76804-012 - POR-
TO VELHO - RONDÔNIA
Advogado (a) Requerente: ADVOGADO DO EXECUTADO: DEI-
VID CRISPIM DE OLIVEIRA OAB nº RO6913 
Requerido: EXEQUENTE: EDIRLENE ALBINO DA SILVA, LEO-
POLDO DE MATOS 2113 TAMANDARÉ - 76980-214 - VILHENA 
- RONDÔNIA
Advogado (a) Requerida: ADVOGADO DO EXEQUENTE: RAFAEL 
BALIEIRO SANTOS OAB nº RO6864 
DESPACHO
Habilite-se o Município de Guajará-Mirim como terceiro interessa-
do.
Em seguida, intime-o eletronicamente para que junte nos autos 
cópia do último contracheque de Edirlene Albino da Silva, CPF 
738.287.002-25 lotada como técnica de enfermagem no Hospital 
Regional, bem como informe a existência de outros descontos na 
remuneração da executada (pensão alimentícia, financiamento, 
outros descontos judiciais, etc), bem como qual valor está disponí-
vel para desconto na folha de pagamento (devendo levar em con-
sideração à
margem de 30% -trinta por cento - do salário líquido) da devedora, 
no prazo de 5 dias, sob pena de determinar a busca e apreensão 
do documento.
Decorrido o prazo acima sem manifestação do Ente Público, façam 
conclusos para ordem de busca e apreensão do documento.
Guajará-Mirim sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO 
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. XV de Novembro, nº 1981, Bairro Serraria, CEP 76980-214, 
Guajará-Mirim, Fórum Nelson Hungria 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria, Gua-
jará-Mirim - RO - CEP: 76980-214 - Fone:(69) 3541-7187 
e-mail: cpe2civgum@tjro.jus.br
Processo : 7002124-36.2019.8.22.0015
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: LEYLIANNE PEREIRA FLORES
Advogado do(a) EXEQUENTE: RENAN GOMES MALDONADO 
DE JESUS - RO5769
EXECUTADO: SIM MAIS SAUDE COMERCIO E SERVICOS EI-
RELI - ME e outros (2)
Advogado do(a) EXECUTADO: LUZINETE XAVIER DE SOUZA - 
RO3525
Advogado do(a) EXECUTADO: LUZINETE XAVIER DE SOUZA - 
RO3525
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Advogado do(a) EXECUTADO: LUZINETE XAVIER DE SOUZA - 
RO3525
Intimação AO AUTOR
Finalidade: INTIMAR a parte autora para ciência da certidão expe-
dida..
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria, Gua-
jará-Mirim - RO - CEP: 76980-214 - Fone:(69) 3541-7187 
e-mail: cpe2civgum@tjro.jus.br
Processo nº 7002132-13.2019.8.22.0015
EXEQUENTE: OZENELIA DO CARMO VIANA
Advogado do(a) EXEQUENTE: RENAN GOMES MALDONADO 
DE JESUS - RO5769
EXECUTADO: SIM MAIS SAUDE COMERCIO E SERVICOS EI-
RELI - ME, SIM MAIS SAUDE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 
- ME, ORLANDI PEREIRA DE ANDRADE
Intimação AUTOR 
FINALIDADE: Fica Vossa Senhoria INTIMADA acerca da CERTI-
DÃO expedida.
Guajará-Mirim (RO), 22 de novembro de 2019.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente) 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria, Gua-
jará-Mirim - RO - CEP: 76980-214 - Fone:(69) 3541-7187 
e-mail: cpe2civgum@tjro.jus.br
Processo nº 7002122-66.2019.8.22.0015
EXEQUENTE: LEILA KELEN LOBO DE SOUZA GONCALVES
Advogado do(a) EXEQUENTE: RENAN GOMES MALDONADO 
DE JESUS - RO5769
EXECUTADO: SIM MAIS SAUDE COMERCIO E SERVICOS EI-
RELI - ME, SIM MAIS SAUDE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 
- ME, ORLANDI PEREIRA DE ANDRADE
Intimação AUTOR 
FINALIDADE: Fica Vossa Senhoria INTIMADA acerca da CERTI-
DÃO expedido.
Guajará-Mirim (RO), 22 de novembro de 2019.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente) 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria, Gua-
jará-Mirim - RO - CEP: 76980-214 - Fone: (69) 3541-7187
e-mail: cpe2civgum@tjro.jus.br
Processo : 7002108-82.2019.8.22.0015
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CATE FERREIRA DE LIMA
Advogado do(a) EXEQUENTE: RENAN GOMES MALDONADO 
DE JESUS - RO5769
EXECUTADO: SIM MAIS SAUDE COMERCIO E SERVICOS EI-
RELI - ME e outros (2)
Advogado do(a) EXECUTADO: LUZINETE XAVIER DE SOUZA - 
RO3525
Advogado do(a) EXECUTADO: LUZINETE XAVIER DE SOUZA - 
RO3525
Advogado do(a) EXECUTADO: LUZINETE XAVIER DE SOUZA - 
RO3525
INTIMAÇÃO - APRESENTAR CÁLCULOS

Fica a parte AUTORA, intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, apre-
sentar planilha do débito atualizada nos termos do Provimento 
0013/2014-CG, devendo constar as seguintes informações: 
“DATA DO TRÂNSITO: XX
DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA OU ACÓRDÃO: XX
DISCRIMINAÇÃO DE VALORES
Principal: R$ XXX;
Atualização monetária: R$ XXX;
Multa do art. 523, §1º:R$ XXXX;
Honorários sucumbenciais: R$ XXX
VALOR TOTAL DA DÍVIDA PARA EFEITOS DE PROTESTO
1) Com honorários sucumbenciais: R$ XXX
2) Sem honorários sucumbenciais: R$ XXX
Atualizado até: XX/XX/XXXX”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria, Gua-
jará-Mirim - RO - CEP: 76980-214 - Fone: (69) 3541-7187
e-mail: cpe2civgum@tjro.jus.br
Processo : 0000115-02.2014.8.22.0015
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: FAUSTO CAPITULINO BARACHO FILHO
Advogado do(a) EXEQUENTE: SAMAEL FREITAS GUEDES - 
RO2596
EXECUTADO: COMERCIO DE PISCINAS PORTO VELHO LTDA 
- ME
INTIMAÇÃO - APRESENTAR CÁLCULOS
Fica a parte AUTORA, intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, apre-
sentar planilha do débito atualizada nos termos do Provimento 
0013/2014-CG, devendo constar as seguintes informações: 
“DATA DO TRÂNSITO: XX
DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA OU ACÓRDÃO: XX
DISCRIMINAÇÃO DE VALORES
Principal: R$ XXX;
Atualização monetária: R$ XXX;
Multa do art. 523, §1º:R$ XXXX;
Honorários sucumbenciais: R$ XXX
VALOR TOTAL DA DÍVIDA PARA EFEITOS DE PROTESTO
1) Com honorários sucumbenciais: R$ XXX
2) Sem honorários sucumbenciais: R$ XXX
Atualizado até: XX/XX/XXXX”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria, Gua-
jará-Mirim - RO - CEP: 76980-214 - Fone: (69) 3541-7187
e-mail: cpe2civgum@tjro.jus.br
Processo : 7002117-44.2019.8.22.0015
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: GELSON RODRIGUES ALVES
Advogado do(a) EXEQUENTE: RENAN GOMES MALDONADO 
DE JESUS - RO5769
EXECUTADO: SIM MAIS SAUDE COMERCIO E SERVICOS EI-
RELI - ME e outros (2)
Advogado do(a) EXECUTADO: LUZINETE XAVIER DE SOUZA - 
RO3525
Advogado do(a) EXECUTADO: LUZINETE XAVIER DE SOUZA - 
RO3525
Advogado do(a) EXECUTADO: LUZINETE XAVIER DE SOUZA - 
RO3525
INTIMAÇÃO - APRESENTAR CÁLCULOS
Fica a parte AUTORA, intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, apre-
sentar planilha do débito atualizada nos termos do Provimento 
0013/2014-CG, devendo constar as seguintes informações: 
“DATA DO TRÂNSITO: XX
DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA OU ACÓRDÃO: XX
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DISCRIMINAÇÃO DE VALORES
Principal: R$ XXX;
Atualização monetária: R$ XXX;
Multa do art. 523, §1º:R$ XXXX;
Honorários sucumbenciais: R$ XXX
VALOR TOTAL DA DÍVIDA PARA EFEITOS DE PROTESTO
1) Com honorários sucumbenciais: R$ XXX
2) Sem honorários sucumbenciais: R$ XXX
Atualizado até: XX/XX/XXXX”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria, Gua-
jará-Mirim - RO - CEP: 76980-214 - Fone: (69) 3541-7187
e-mail: cpe2civgum@tjro.jus.br
Processo : 7002121-81.2019.8.22.0015
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: KYHEV NICOLLY INUMA DA CONCEICAO
Advogado do(a) EXEQUENTE: RENAN GOMES MALDONADO 
DE JESUS - RO5769
EXECUTADO: SIM MAIS SAUDE COMERCIO E SERVICOS EI-
RELI - ME e outros (2)
Advogado do(a) EXECUTADO: LUZINETE XAVIER DE SOUZA - 
RO3525
Advogado do(a) EXECUTADO: LUZINETE XAVIER DE SOUZA - 
RO3525
Advogado do(a) EXECUTADO: LUZINETE XAVIER DE SOUZA - 
RO3525
INTIMAÇÃO - APRESENTAR CÁLCULOS
Fica a parte AUTORA, intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, apre-
sentar planilha do débito atualizada nos termos do Provimento 
0013/2014-CG, devendo constar as seguintes informações: 
“DATA DO TRÂNSITO: XX
DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA OU ACÓRDÃO: XX
DISCRIMINAÇÃO DE VALORES
Principal: R$ XXX;
Atualização monetária: R$ XXX;
Multa do art. 523, §1º:R$ XXXX;
Honorários sucumbenciais: R$ XXX
VALOR TOTAL DA DÍVIDA PARA EFEITOS DE PROTESTO
1) Com honorários sucumbenciais: R$ XXX
2) Sem honorários sucumbenciais: R$ XXX
Atualizado até: XX/XX/XXXX”

PODER JUDICIÁRIO Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível Processo: 
7004196-30.2018.8.22.0015
Classe/Assunto: Embargos à Execução / Efeito Suspensivo / Im-
pugnação / Embargos à Execução 
Distribuição: 12/12/2018 
EXEQUENTE: V. P. DA SILVA OLIVEIRA COM.IMP.E EXP., 15 
DE NOVEMBRO 3513 CAETANO - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM 
- RONDÔNIA
Advogado (a) Requerida: ADVOGADO DO EMBARGADO: FLA-
VIANA LETICIA RAMOS MOREIRA OAB nº MT4867, CAROLINA 
ALVES DOS SANTOS OAB nº RO8664 LUZINETE XAVIER DE 
SOUZA - OAB/RO 3525
EXECUTADO: JOSE EDIVAM MARTINS
Advogado do executado: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
DESPACHO
Procedi com a mudança de classe para cumprimento de sentença, 
junto ao sistema PJE.
Intime-se a parte executada pessoalmente, para efetuar o paga-
mento da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 
incidência a multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523 
e parágrafos do Código de Processo Civil.
Caso efetue o pagamento através de depósito judicial, inclusive 
dos honorários, desde já autorizo a expedição de alvará em favor 
da exequente. Em seguida, venham os autos conclusos para ex-
tinção.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 
previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-
-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que, inde-
pendentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 
próprios autos, sua impugnação, bem como, sobre o débito e 
sobre os honorários do (a) advogado (a) incidirão multa de 10%.
Transcorrido o prazo, não efetuado tempestivamente o paga-
mento voluntário, será expedido desde logo, mandado de pe-
nhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, confor-
me preceitua o §3º do artigo 523 do CPC, salvo se outro meio 
de penhora mostrar-se mais eficiente ao recebimento do crédito. 
Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 
(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, 
poderá a parte exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos 
sistemas informatizados à disposição do juízo, devendo fazê-lo 
diretamente, instruindo o pedido com a presente decisão.
Por fim, transcorrido o prazo do art. 523, a parte exequente po-
derá requerer diretamente à serventia a expedição de certidão, 
nos termos do art. 517 do CPC (protesto), que servirá também 
aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo 
Civil (cadastro inadimplentes).
Em caso de inércia, manifeste-se a exequente no prazo de 5 
(cinco) dias requerendo o que entender de direito, sob pena de 
extinção/arquivamento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
SERVE DE CARTA DE INTIMAÇÃO/MANDADO DE INTIMA-
ÇÃO.
EXECUTADO: JOSE EDIVAM MARTINS - Endereço: 08 de De-
zembro, 6052, Jardim das Esmeraldas, Guajará-Mirim - RO. 
Guajará-Mirim sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO 
Juiz (a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. XV de Novembro, nº 1981, Bairro Serraria, CEP 76980-214, 
Guajará-Mirim, Fórum Nelson Hungria 

PODER JUDICIÁRIO Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível Processo: 
7001054-81.2019.8.22.0015
Classe/Assunto: Procedimento Comum Cível / Obrigação de Fa-
zer / Não Fazer 
Distribuição: 09/04/2019 
Requerente: AUTOR: FRANCISCO GUALTER MARINHO 
ARAUJO, AV. 15 DE NOVEMBRO 3085 CAETANO - 76850-000 
- GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA
Advogado (a) Requerente: ADVOGADO DO AUTOR: AURISON 
DA SILVA FLORENTINO OAB nº RO308 
Requerido: RÉUS: ESMERALDA MENDONCA VASSILAKIS, 
AV. 15 DE NOVEMBRO 94 CENTRO - 76850-000 - GUAJARÁ-
-MIRIM - RONDÔNIA, ACROPOLIS EMPREENDIMENTOS IMO-
BILIARIOS LTDA - ME, AV. 15 DE NOVEMBRO 106 CENTRO 
- 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA, JOEL SOUZA 
DUARTE, AVENIDA SETE DE SETEMBRO 2121, - DE 2223 A 
2689 - LADO ÍMPAR NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 76804-
141 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Advogado (a) Requerida: ADVOGADOS DOS RÉUS: 
DESPACHO
Intime-se o autor a justificar a necessidade e pertinência da pro-
dução da prova testemunhal solicitada, bem como especificar 
qual a espécie da perícia que pretende realizar nos autos con-
forme pretendido sob id num. 32764084, no prazo de 5 dias, sob 
pena de preclusão.
Guajará-Mirim sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO 
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. XV de Novembro, nº 1981, Bairro Serraria, CEP 76980-214, 
Guajará-Mirim, Fórum Nelson Hungria 
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PODER JUDICIÁRIO Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível 
Processo: 7002343-49.2019.8.22.0015
Classe/Assunto: Separação Consensual / Alimentos, Dissolução, 
Regime de Bens Entre os Cônjuges, Guarda, Regulamentação de 
Visitas 
Distribuição: 13/08/2019 
Requerente: REQUERENTE: G. E. S. S. M., AV. RUI BARBOSA 
7331 NOVA REDENÇÃO - 76857-000 - NOVA MAMORÉ - 
RONDÔNIA
Advogado (a) Requerente: ADVOGADO DO REQUERENTE: 
POLIANA NUNES DE LIMA OAB nº RO7085 
Requerido: REQUERIDO: R. A. M., RUA FINLÂNDIA 3154 JARDIM 
EUROPA - 76871-294 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Advogado (a) Requerida: ADVOGADO DO REQUERIDO: 
LINDOLFO CARDOSO LOPES JUNIOR OAB nº RO4974 
DESPACHO
Defiro o pedido retro (Id Num. 32775922) às expensas da parte 
interessada.
Ademais, comunique à Fazenda Pública, nos termos do artigo 139 
das Diretrizes Gerais Judiciais.
Após, remeta-se ao arquivo definitivo.
Guajará-Mirim sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO 
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. XV de Novembro, nº 1981, Bairro Serraria, CEP 76980-214, 
Guajará-Mirim, Fórum Nelson Hungria 

PODER JUDICIÁRIO Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível 
Processo: 7000618-25.2019.8.22.0015
Classe/Assunto: Arrolamento Comum / Inventário e Partilha 
Distribuição: 25/02/2019 
Requerente: REQUERENTE: DEYSI GUARDIA, AVENIDA 
MARECHAL DEODORO INDUSTRIAL - 76850-000 - GUAJARÁ-
MIRIM - RONDÔNIA
Advogado (a) Requerente: ADVOGADO DO REQUERENTE: 
MARIA GRIMA DA SILVA SOARES OAB nº RO9543, DARLIANE 
FERREIRA CAO CHAVES OAB nº RO9669 
Requerido: REQUERIDO: JULIA LOZA GUARDIA, SEM 
ENDEREÇO
Advogado (a) Requerida: ADVOGADO DO REQUERIDO: 
DESPACHO
Intime-se o perito nomeado nos autos para se manifestar sobre 
a informação constante da petição apresentada pela inventariante 
sob id num. 32828065, no prazo de 5 dias.
Guajará-Mirim sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO 
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. XV de Novembro, nº 1981, Bairro Serraria, CEP 76980-214, 
Guajará-Mirim, Fórum Nelson Hungria 

PODER JUDICIÁRIO Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível 
Processo: 7001365-14.2015.8.22.0015
Classe/Assunto: Execução de Título Extrajudicial / Contratos 
Bancários 
Distribuição: 17/12/2015 
EXEQUENTE: Banco Bradesco S/A, BANCO BRADESCO S.A. 
S/N, CIDADE DE DEUS VILA YARA - 06029-900 - OSASCO - 
AMAPÁ
Advogado (a) Requerente: ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
MAURO PAULO GALERA MARI OAB nº AC4937 
EXECUTADO: SERGIO NUNES, AVENIDA DR. LEWERGER 3644 
CENTRO - 76980-214 - VILHENA - RONDÔNIA
Advogado (a) Requerida: ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DESPACHO
Efetuei o bloqueio das motocicletas placa NCA 1359 e BKY 7001, 
no sistema RENAJUD, conforme espelho em anexo.

Entretanto, não se sabe o local aonde se encontram. Este fato 
impede, a toda evidência, que a restrição acima anotada se 
convalide em penhora, notadamente porque os bens não poderão 
ser avaliados e a ausência de avaliação impede futura venda 
judicial.
Resta-nos, somente, aguardar eventual sua apreensão, o qual, 
ante a restrição anotada no RENAJUD, estão impossibilitados de 
circular livremente a partir desta data.
Certamente, após a apreensão das motocicletas, o executado se 
manifestará nos autos.
Atento, ainda, aos demais pedidos, efetuei a pesquisa junto ao 
sistema INFOJUD.
Gravei como sigilosos os resultados das pesquisas obtidas. 
Determino ao cartório que providencie a liberação dos documentos 
em favor das partes habilitadas aos autos.
A obtenção de informações fiscais via INFOJUD somente deve ser 
deferida em hipóteses excepcionais quando infrutíferos os esforços 
diretos do exequente (STJ, REsp. 71.180/PA).
No caso em análise, está presente a excepcionalidade, eis que 
patente que o exequente tem diligenciado insistentemente no 
sentido de localizar bens do devedor. Incumbe ao Judiciário, 
portanto, atuar no sentido de garantir ao credor o recebimento de 
seu crédito.
Deixo claro que, na hipótese dos autos, não há quebra indevida de 
sigilo, conforme reiterada jurisprudência (STJ, REsp. 25.029-1/SP).
A busca, entretanto, restou infrutífera, já que não retornou 
resultados relevantes para garantia da dívida.
Sem prejuízo, considerando o comprovante anexado sob o Id 
Num. 31575067, determino a transferência da importância integral 
depositada na conta judicial nº. 3784 040 01506911-8, para a conta 
indicada pelo banco exequente no Id Num. 32357917, em nome do 
Banco Bradesco S/A, cuja cópia desta decisão servirá como alvará 
judicial/autorização de transferência. Após o saque, a conta judicial 
deverá ser encerrada. 
Manifeste-se a parte exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre 
o prosseguimento do feito, atualizando o débito remanescente com 
o abatimento do montante outrora bloqueado.
SIRVA O PRESENTE COMO MANDADO/AUTORIZAÇÃO DE 
TRANSFERÊNCIA
REQUISITO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TRANSFERIR A 
IMPORTÂNCIA INTEGRAL DEPOSITADA NA CONTA JUDICIAL 
Nº 3784 040 01506911-8 PARA A CONTA 1-9, AGÊNCIA 4040, 
BANCO 237, FAVORECIDO BANCO BRADESCO S/A, CNPJ: 
60.746.948/0001-12.
Guajará-Mirim sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO 
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. XV de Novembro, nº 1981, Bairro Serraria, CEP 76980-214, 
Guajará-Mirim, Fórum Nelson Hungria 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria, 
Guajará-Mirim - RO - CEP: 76980-214 - Fone:(69) 3541-7187 
e-mail: cpe2civgum@tjro.jus.br
Processo nº 7002129-58.2019.8.22.0015
EXEQUENTE: MARIVALDA ORO NAO
Advogado do(a) EXEQUENTE: RENAN GOMES MALDONADO 
DE JESUS - RO5769
EXECUTADO: SIM MAIS SAUDE COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI - ME, SIM MAIS SAUDE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 
- ME, ORLANDI PEREIRA DE ANDRADE
Intimação AUTOR 
FINALIDADE: Fica Vossa Senhoria INTIMADA acerca da 
CERTIDÃO expedida.
Guajará-Mirim (RO), 22 de novembro de 2019.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente) 
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PODER JUDICIÁRIO Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível 
Processo: 7001483-48.2019.8.22.0015
Classe/Assunto: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 / Alimentos, 
Fixação 
Distribuição: 16/05/2019 
AUTOR: JADE VICTORIA DA SILVA SALVINO 
Advogado (a) Requerente: ADVOGADO DO AUTOR: RENAN 
GOMES MALDONADO DE JESUS OAB nº RO5769 
RÉU: JOSE SALVINO 
Advogado (a) Requerida: ADVOGADO DO RÉU: FRANCISCO 
SAVIO ARAUJO DE FIGUEIREDO OAB nº RO1534 
DECISÃO
O processo está em ordem, as partes são legítimas e estão 
devidamente representadas.
Não havendo preliminares a serem apreciadas, declaro o processo 
SANEADO e defiro a produção de prova oral, consistente no 
depoimento pessoal das partes e inquirição testemunhal por elas 
pleiteadas.
Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 DE 
MARÇO DE 2020, ÀS 9H30, na sala de audiência da 2ª Vara 
Cível.
Registro oportunamente que encontra-se em trâmite perante a 1ª 
Vara Cível desta Comarca, ação negativa de paternidade cumulada 
com investigação de paternidade ajuizada pelo ora requerido - 
autos nº 7002639-71.2019.8.22.0015.
Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias úteis para apresentação de rol 
de testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, 
profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de identidade 
e endereço completo da residência e do local de trabalho), sob a 
pena de preclusão.
As testemunhas deverão ser ao máximo de 3 (três) para cada 
parte. Somente será admitida a inquirição de testemunhas em 
quantidade superior na hipótese de justificada imprescindibilidade 
e se necessária para a prova de fatos distintos. 
Incumbem aos advogados constituídos pelas partes informar ou 
intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do 
artigo 455 do CPC).
Em se tratando de testemunha arrolada pela Defensoria Pública 
ou por advogado que patrocina a causa em função do convênio 
da assistência judiciária, intime-se as respectivas testemunhas 
(exceto se houver compromisso de apresentação em audiência 
independentemente de intimação). Em tal hipótese, via digitalmente 
assinada da decisão servirá como mandado, a ser cumprido com 
os benefícios da justiça gratuita.
Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e 
não haja compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá 
na audiência aqui designada, proceda-se à inquirição por meio de 
carta precatória, com prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento 
do ato (na sequência intimando-se as partes quanto à expedição 
da carta precatória e para que a parte que arrolou a testemunha 
comprove em 5 (cinco) dias a respectiva distribuição junto ao juízo 
deprecado).
Em se tratando de testemunha servidor público ou militar, requisite-
se ao chefe da repartição ou junto ao comando em que servir (art. 
455, §4º, inciso III do CPC).
Intimem-se.
Dê-se ciência ao Ministério Público.
A PRESENTE SERVIRÁ COMO MANDADO/CARTA 
PRECATÓRIA
Guajará-Mirim, sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. XV de Novembro, nº 1981, Bairro Serraria, CEP 76980-214, 
Guajará-Mirim, Fórum Nelson Hungria 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível

Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria, 
Guajará-Mirim - RO - CEP: 76980-214 - Fone: (69) 3541-7187
e-mail: cpe2civgum@tjro.jus.br
Processo : 7002111-37.2019.8.22.0015
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: DANIELA FERNANDES DO CARMO
Advogado do(a) EXEQUENTE: RENAN GOMES MALDONADO 
DE JESUS - RO5769
EXECUTADO: SIM MAIS SAUDE COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI - ME e outros (2)
Advogado do(a) EXECUTADO: LUZINETE XAVIER DE SOUZA - 
RO3525
Advogado do(a) EXECUTADO: LUZINETE XAVIER DE SOUZA - 
RO3525
Advogado do(a) EXECUTADO: LUZINETE XAVIER DE SOUZA - 
RO3525
INTIMAÇÃO - APRESENTAR CÁLCULOS
Fica a parte AUTORA, intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, 
apresentar planilha do débito atualizada nos termos do Provimento 
0013/2014-CG, devendo constar as seguintes informações: 
“DATA DO TRÂNSITO: XX
DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA OU ACÓRDÃO: XX
DISCRIMINAÇÃO DE VALORES
Principal: R$ XXX;
Atualização monetária: R$ XXX;
Multa do art. 523, §1º:R$ XXXX;
Honorários sucumbenciais: R$ XXX
VALOR TOTAL DA DÍVIDA PARA EFEITOS DE PROTESTO
1) Com honorários sucumbenciais: R$ XXX
2) Sem honorários sucumbenciais: R$ XXX
Atualizado até: XX/XX/XXXX”

PODER JUDICIÁRIO Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível 
Processo: 7004137-13.2016.8.22.0015
Classe/Assunto: Procedimento Comum Cível / Acidente de 
Trânsito, Acidente de Trânsito 
Distribuição: 26/09/2016 
Requerente: AUTOR: ANA KELY QUEIROZ DA SILVA 
Advogado (a) Requerente: ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA 
PÚBLICA DE RONDÔNIA 
Requerido: RÉU: FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUZA 
Advogado do executado: MIQUEIAS JOSE TELES FIGUEIREDO 
- OAB RO4962
DESPACHO
Procedi com a mudança de classe para cumprimento de sentença, 
junto ao sistema PJE.
Intime-se a parte executada pessoalmente (artigo 513, § 4º, 
do Código de Processo Civil), para efetuar o pagamento da 
condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência 
a multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523 e parágrafos 
do Código de Processo Civil.
Caso efetue o pagamento através de depósito judicial, inclusive dos 
honorários, desde já autorizo a expedição de alvará em favor da 
exequente. Em seguida, venham os autos conclusos para extinção.
Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 
previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-
se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 
próprios autos, sua impugnação, bem como, sobre o débito e sobre 
os honorários do (a) advogado (a) incidirão multa de 10%.
Transcorrido o prazo, não efetuado tempestivamente o pagamento 
voluntário, será expedido desde logo, mandado de penhora 
e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, conforme 
preceitua o §3º do artigo 523 do CPC, salvo se outro meio de 
penhora mostrar-se mais eficiente ao recebimento do crédito. 
Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 
(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, 
poderá a parte exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos 
sistemas informatizados à disposição do juízo, devendo fazê-lo 
diretamente, instruindo o pedido com a presente decisão.
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Por fim, transcorrido o prazo do art. 523, a parte exequente poderá 
requerer diretamente à serventia a expedição de certidão, nos 
termos do art. 517 do CPC (protesto), que servirá também aos 
fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil 
(cadastro inadimplentes).
Em caso de inércia, manifeste-se a exequente no prazo de 5 (cinco) 
dias requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção/
arquivamento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
SERVE DE CARTA DE INTIMAÇÃO/MANDADO DE INTIMAÇÃO.
EXECUTADO: FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUZA 
- ENDEREÇO: BECO DO MACEDO, 36, BAIRRO SÃO JOSÉ. 
GUAJARÁ-MIRIM/RO - FONE: (69) 98405-6584
Guajará-Mirim sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO 
Juiz (a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. XV de Novembro, nº 1981, Bairro Serraria, CEP 76980-214, 
Guajará-Mirim, Fórum Nelson Hungria 

PODER JUDICIÁRIO Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível 
Processo: 7001341-44.2019.8.22.0015
Classe/Assunto: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 
Pública / Execução Contratual 
Distribuição: 28/05/2019 
REQUERENTE: EDITORA POSITIVO LTDA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: LUIZ CARLOS CALDAS OAB nº 
PR14731 
REQUERIDO: M. D. N. M.MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ.
SENTENÇA
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por 
EDITORA POSITIVO LTDA em face de MUNICÍPIO DE NOVA 
MAMORÉ.
No curso do processo, noticiaram as partes a ocorrência de acordo 
extrajudicial, juntado sob id num. 32692281,pág. 01/03. Pleitearam, 
ao final, pela sua homologação e a exequente anuiu com a extinção 
e arquivamento do feito (id. num. 32830241).
É o relatório. Decido.
De análise aos autos, verifico que não há nada que obste a 
homologação do referido acordo.
Posto isso, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado 
pelas partes, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 
regendo-se pela próprias cláusulas e condições nele estabelecidos 
(Id Num. 32692281,pág. 01/03).
Por conseguinte, e com fundamento no art. 487, inciso III, alínea 
“b” do CPC, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO 
MÉRITO, devendo o cartório, após as cautelas e comunicações 
de praxe, arquivar imediatamente o feito, independentemente 
de prévia intimação das partes, eis que o acordo será cumprido 
diretamente entre elas.
Todavia, tenho que a homologação do acordo entabulado com o 
devido arquivamento do feito, neste caso, não importará em prejuízo 
às partes, posto que caso ocorra o inadimplemento do acordo, 
a parte interessada poderá desarquivar o feito oportunamente, 
sem o pagamento de custas, requerendo a execução do acordo 
homologado nos termos do art. 523 do CPC.
Sem custas finais e honorários de sucumbência incluídos no 
acordo.
Sentença publicada e registrada automaticamente.
Intimem-se. O executado será intimado via sistema PJE e o 
exequente via DJE.
Ante a preclusão lógica (art. 1.000, CPC), a presente decisão 
transita em julgado nesta data.
Arquive-se.
Guajará-Mirim sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. XV de Novembro, nº 1981, Bairro Serraria, CEP 76980-214, 
Guajará-Mirim, Fórum Nelson Hungria 

PODER JUDICIÁRIO Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível 
Processo: 7003633-02.2019.8.22.0015
Classe/Assunto: Busca e Apreensão em Alienação 
Fiduciária / Alienação Fiduciária 
Distribuição: 22/11/2019 
Requerente: AUTOR: B. H. S., AVENIDA DO CAFÉ, CONJUNTO 
62 TORRE VILA GUARANI(ZONA SUL) - 04311-000 - SÃO 
PAULO - SÃO PAULO
Advogado (a) Requerente: ADVOGADO DO AUTOR: FELIPE 
ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB nº BA206339 
Requerido: RÉU: C. B. R., AV PORTO CARREIRO 270, CASA 
TAMANDARE - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA
DESPACHO
Intime-se a parte autora a comprovar o recolhimento das custas 
processuais iniciais, conforme o disposto no inciso I do artigo 12 
da Lei n. 3.896/2016, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 
indeferimento da inicial.
Intime-se.
Guajará-Mirim sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO 
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. XV de Novembro, nº 1981, Bairro Serraria, CEP 76980-214, 
Guajará-Mirim, Fórum Nelson Hungria 

PODER JUDICIÁRIO Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível 
Processo: 7000835-05.2018.8.22.0015
Classe/Assunto: Procedimento Comum Cível / Inclusão Indevida 
em Cadastro de Inadimplentes, Antecipação de Tutela / Tutela 
Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer 
Distribuição: 26/03/2018 
Requerente: AUTOR: VALDENOR GALDINO DA CRUZ 
Advogado (a) Requerente: ADVOGADO DO AUTOR: SUELEN 
NARA LIMA DA SILVA OAB nº RO8667, ALEXANDRE DOS 
SANTOS NOGUEIRA OAB nº RO2892 
Requerido: RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A 
- CERON 
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON , 
AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137 INDUSTRIAL - 76821-063 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
RÉU: ENERGISA RONDÔNIA
Advogado (a) Requerida: BRUNA TATIANE DOS SANTOS 
PINHEIRO SARMENTO - RO5462-A , ROCHILMER MELLO 
DA ROCHA FILHO - RO635-A, MARCIO MELO NOGUEIRA 
- RO2827-A, AUGUSTO FELIPE DA SILVEIRA LOPES DE 
ANDRADE - MG109119-A, ERICA CRISTINA CLAUDINO - 
RO6207-A, DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO2013-A, 
GABRIELA DE LIMA TORRES - RO5714-A, VANESSA 
BARROS SILVA PIMENTEL - RO8217-A, SILVIA DE OLIVEIRA 
- RO1285-A
DESPACHO
Procedi com a mudança de classe para cumprimento de 
sentença, junto ao sistema PJE.
Intime-se a parte executada, na pessoa do seu advogado 
constituído nos autos, se tiver, ou pessoalmente, para efetuar 
o pagamento da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 
pena de incidência a multa de 10% (dez por cento), nos termos 
do art. 523 e parágrafos do Código de Processo Civil.
Caso efetue o pagamento através de depósito judicial, inclusive 
dos honorários, desde já autorizo a expedição de alvará em 
favor da exequente. Em seguida, venham os autos conclusos 
para extinção.
Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 
previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-
se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 
nos próprios autos, sua impugnação, bem como, sobre o débito 
e sobre os honorários do (a) advogado (a) incidirão multa de 
10%.
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Transcorrido o prazo, não efetuado tempestivamente o 
pagamento voluntário, será expedido desde logo, mandado 
de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, 
conforme preceitua o §3º do artigo 523 do CPC, salvo se outro meio 
de penhora mostrar-se mais eficiente ao recebimento do crédito. 
Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 
(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, 
poderá a parte exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos 
sistemas informatizados à disposição do juízo, devendo fazê-lo 
diretamente, instruindo o pedido com a presente decisão.
Por fim, transcorrido o prazo do art. 523, a parte exequente poderá 
requerer diretamente à serventia a expedição de certidão, nos 
termos do art. 517 do CPC (protesto), que servirá também aos 
fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil 
(cadastro inadimplentes).
Em caso de inércia, manifeste-se a exequente no prazo de 5 (cinco) 
dias requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção/
arquivamento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Guajará-Mirim sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO 
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. XV de Novembro, nº 1981, Bairro Serraria, CEP 76980-214, 
Guajará-Mirim, Fórum Nelson Hungria 

PODER JUDICIÁRIO Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível 
Processo: 7000341-09.2019.8.22.0015
Classe/Assunto: Procedimento Comum Cível / Despejo para Uso 
Próprio 
Distribuição: 05/02/2019 
Requerente: AUTOR: VIVALDO GOMES DO NASCIMENTO, 
AVENIDA PRINCESA ISABEL 5999 JARDIM DAS ESMERALDAS 
- 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA
Advogado (a) Requerente: ADVOGADO DO AUTOR: MAIARA 
COSTA DA SILVA OAB nº RO6582, CYNTHIA MARIA ALECRIM 
DE MORAIS OAB nº RO4357 
Requerido: RÉU: EDUVIGES GONZALES DIAZ, AVENIDA 
ANTÔNIO CORREIA DA COSTA 869 CENTRO - 76850-000 - 
GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA
Advogado (a) Requerida: ADVOGADO DO RÉU: DEFENSORIA 
PÚBLICA DE RONDÔNIA
DESPACHO
Intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar 
acerca da proposta de parcelamento da condenação apresentada 
pelo requerido sob o id. num. 32758339, sob pena de seu silêncio 
ser interpretado como anuência/aceitação. 
Intime-se via DJE.
Guajará-Mirim sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. XV de Novembro, nº 1981, Bairro Serraria, CEP 76980-214, 
Guajará-Mirim, Fórum Nelson Hungria 

PODER JUDICIÁRIO Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível 
Processo: 7000318-63.2019.8.22.0015
Classe/Assunto: Procedimento Comum Cível / Arrendamento 
Rural 
Distribuição: 08/02/2019 
Requerente: AUTOR: EDIENI GOMES DE LIMA 
Advogado (a) Requerente: ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA 
PÚBLICA DE RONDÔNIA, REGINALDO FERREIRA LIMA OAB nº 
AC2118 
Requerido: RÉU: ELSON CHAGAS MARTINIS 
Advogado (a) Requerida: ADVOGADO DO RÉU: DEFENSORIA 
PÚBLICA DE RONDÔNIA, AURISON DA SILVA FLORENTINO 
OAB nº RO308 

DECISÃO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ediene Lopes de 
Lima em face de sentença por mim proferida que, ao reconhecer a 
inexistência de prova acerca da existência de parceria rural entre o 
embargante e Elson Chagas Martins, julgou improcedente o pedido 
inicial.
Inconformado com a decisão o embargante, sem apontar qualquer 
omissão ou contradição na sentença e invocando argumentos já 
trazidos no curso do processo, maneja os embargos declaratórios. 
É o que há de relevante. 
Ressalta nítido o caráter modificativo que o Embargante, 
inconformado, procura com a oposição destes embargos 
declaratórios, pretendendo, a toda evidência, ver reexaminada e 
decidida a controvérsia posta em juízo de acordo com sua tese. 
Sua pretensão, entretanto, é inadmissível. 
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar 
claro o julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua substância; 
não operam novo julgamento, pois simplesmente devem afastar 
pontos contraditórios, suprir omissões e esclarecer obscuridades 
porventura encontradas na sentença. 
Assim aqueles Embargos que, em vez de apontar omissões, 
contradições ou obscuridades na decisão, demonstram a clara 
pretensão de rediscutir questão que restaram eficazmente 
decididas para modificá-la em sua essência ou substância, não 
merecem provimento, porque não é permitido, de regra, em sede 
restrita da declaração, alterar, mudar ou aumentar o julgamento. 
Sobre este tema, afirmam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade 
Nery que: “Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa 
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. 
Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim 
integrativo ou aclaratório. Como regra, não têm caráter substitutivo, 
modificador ou infringente do julgado” (Código de Processo Civil 
comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 4 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 1045). 
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça: “Rediscutir, pois as questões apreciadas, com o reforço 
ou inovação argumentativa, constitui delírio na via processual 
declaratória. A motivação do convencimento do Juiz não impõe que 
expresse razões versando todos os argumentos delineados pelas 
partes, por mais importantes possam lhes parecer” (Embargos 
de Declaração no REsp 38.344 PR. Relator Ministro Milton Luiz 
Pereira). 
O Embargante não apontou qualquer omissão, obscuridade ou 
contradição, limitando-se a repetir os argumentos já anteriormente 
apreciados na sentença.
Anoto, a propósito, que restou expressamente consignado na 
decisão que não há prova da existência de contrato de parceria 
rural entre o embargante e o embargado vez que o contrato de 
financiamento obtido pelo primeiro, que na tese do embargado 
comprovaria a avença, foi fruto de ato ilícito que será apurado em 
sede própria conforme anotado no dispositivo.
Assim, se a parte discorda dos fundamentos expostos no acórdão 
cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestando 
os embargos declaratórios para rediscussão da matéria objeto da 
lide. 
Diante do exposto, nego provimento aos Embargos. 
Guajará-Mirim sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO 
Juiz (a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. XV de Novembro, nº 1981, Bairro Serraria, CEP 76980-214, 
Guajará-Mirim, Fórum Nelson Hungria 

PODER JUDICIÁRIO Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível 
Processo: 7001104-10.2019.8.22.0015
Classe/Assunto: Procedimento Comum Cível / Obrigação de Fazer 
/ Não Fazer 
Distribuição: 11/04/2019 
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Requerente: AUTOR: S. C. R. FONSECA COMERCIO E 
SERVICOS - EPP, AV. 15 DE NOVEMBRO 3085 CAETANO - 
76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA
Advogado (a) Requerente: ADVOGADO DO AUTOR: AURISON 
DA SILVA FLORENTINO OAB nº RO308 
Requerido: RÉUS: ESMERALDA MENDONCA VASSILAKIS, AV. 
15 DE NOVEMBRO 94 CENTRO - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - 
RONDÔNIA, ACROPOLIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA - ME, AV. 15 DE NOVEMBRO 106 CENTRO - 76850-000 - 
GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA
Advogado (a) Requerida: ADVOGADOS DOS RÉUS: JORDAO 
DEMETRIO ALMEIDA OAB nº RO2754, GIGLIANE PORTUGAL 
DE CASTRO OAB nº RO3133 
DESPACHO
Antes de deliberar sobre a necessidade de designação de 
audiência de instrução, intime o autor para que, munido do recibo 
de quitação original id num. 26298833, compareça ao cartório de 
notas e solicite junto à Tabeliã responsável, a possibilidade de se 
reconhecer firma, por semelhança, da assinatura aposta no aludido 
documento, cujo documento deverá ser juntado nos autos, no 
prazo de 5 dias.
No mesmo prazo acima (5 dias), deverá a autora diligenciar junto à 
Prefeitura Municipal para obter a documentação do aludido imóvel, 
a fim de comprovar que o imóvel foi devidamente regularizado e 
cadastrado junto àquele órgão em seu nome.
Intime-se.
Guajará-Mirim sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO 
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. XV de Novembro, nº 1981, Bairro Serraria, CEP 76980-214, 
Guajará-Mirim, Fórum Nelson Hungria 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria, 
Guajará-Mirim - RO - CEP: 76980-214 - Fone: (69) 3541-7187
e-mail: cpe2civgum@tjro.jus.br
Processo : 0000627-24.2010.8.22.0015
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: SUED POLICARPO REBOUCAS FILHO
Advogado do(a) EXEQUENTE: JUAREZ PAULO BEARZI - RO752
EXECUTADO: REALNORTE TRANSPORTES S.A e outros (16)
Advogado do(a) EXECUTADO: DENIELE RIBEIRO MENDONCA 
- RO3907
Advogados do(a) EXECUTADO: BRUNO DE MELO MIOTTO - 
MT19512, SAMIR MUSSA BOUCHABKI - RO2570
Advogados do(a) EXECUTADO: RICARDO GOMES DE ALMEIDA 
- MT5985, THIAGO AFFONSO DIEL - MT19144
INTIMAÇÃO AUTOR - DISTRIBUIR PRECATÓRIA
Fica a parte AUTORA intimada a retirar a Carta Precatória e 
comprovar a distribuição em 10 (dez) dias, ficando a seu encargo 
o recolhimento das custas perante o juízo deprecado, conforme a 
legislação do respectivo Tribunal, bem como o acompanhamento 
da diligência, devendo manter este Juízo informado quanto ao 
estágio/andamento da referida carta precatória. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria, 
Guajará-Mirim - RO - CEP: 76980-214 - Fone:(69) 3217-1246 
e-mail: 3vfamcpe@tjro.jus.br
Processo : 7003530-92.2019.8.22.0015
Classe : EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37)
EMBARGANTE: ELINALDO VILHEGA
EMBARGADO: MINAS DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS 
E PERF. LTDA

Advogados do(a) EMBARGADO: ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO 
DA SILVA - RO7495, MIRELLY VIEIRA MACEDO DE ALMEIDA - 
RO5174, DAIANE GOMES BEZERRA - RO7918
Intimação DA PARTE EMBARGADA
Finalidade: Fica a parte embargada INTIMADA do teor do despacho 
de ID 32840197, abaixo transcrito.

PODER JUDICIÁRIO Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível 
Processo: 7003530-92.2019.8.22.0015
Classe/Assunto: Embargos de Terceiro Cível / Efeito Suspensivo / 
Impugnação / Embargos à Execução 
Distribuição: 14/11/2019 
EMBARGANTE: ELINALDO VILHEGA, AV DR LEWERGER 962 
INDUSTRIAL - 76980-214 - VILHENA - RONDÔNIA
Advogado (a) Requerente: ADVOGADO DO EMBARGANTE: 
SAMAEL FREITAS GUEDES OAB nº RO2596 
EMBARGADO: MINAS DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS E 
PERF. LTDA, AVENIDA TRANSCONTINENTAL 5135, - DE 4901 
A 5667 - LADO ÍMPAR SANTIAGO - 76901-201 - JI-PARANÁ - 
RONDÔNIA
Advogado (a) Requerida: ADVOGADO DO EMBARGADO: 
DESPACHO
Recebo a emenda à inicial.
Associe-se estes embargos de terceiro aos autos principais 
(7003531-14.2018.8.22.0015).
Habilite-se o advogado do embargado neste procedimento, 
certificando-se nos autos principais.
Cite-se o embargado, na pessoa de seu procurador constituído nos 
autos da ação principal (artigo 677, §3º do CPC), para contestar 
no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 679 do CPC). Advirto o 
embargado que, se não contestar a ação, será considerado revel e 
presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 
autor (artigo 344 do CPC).
Apresentada contestação, dê-se vista ao embargante para 
manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.
Depois, intime-se as partes para justificar a necessidade de 
produção de outras provas, motivando sua necessidade, sob pena 
de indeferimento e julgamento antecipado da lide, na fase em que 
se encontra.
Suspendo a ação principal até decisão final dos embargos.
Guajará-Mirim sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. XV de Novembro, nº 1981, Bairro Serraria, CEP 76980-214, 
Guajará-Mirim, Fórum Nelson Hungria 
Porto Velho/RO, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria, 
Guajará-Mirim - RO - CEP: 76980-214 - Fone:(69) 3541-7187 
e-mail: cpe2civgum@tjro.jus.br
Processo : 7003054-54.2019.8.22.0015
Classe : ARROLAMENTO SUMÁRIO (31)
REQUERENTE: DAVID RENER SANCHEZ VASQUES
Advogado do(a) REQUERENTE: PAMELA NUNES SANCHEZ 
OLIVEIRA - RO8270
REQUERIDO: CLAUDIA NUNES PIRES e outros (2)
Intimação AO AUTOR
Finalidade: INTIMAR a parte autora para se manifestar acerca da 
certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria, 
Guajará-Mirim - RO - CEP: 76980-214 - Fone:(69) 3541-7187 
e-mail: cpe2civgum@tjro.jus.br
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Processo n°: 7000883-27.2019.8.22.0015
EXEQUENTE: ROGER GABRIEL DA SILVA LOBATO
Advogado do(a) EXEQUENTE: JESSICA TOLENTINO PAES 
MINGARDO - RJ203975
EXECUTADO: ROGER ROBSON NASCIMENTO DA SILVA, 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Intimação DO EXEQUENTE
FINALIDADE: FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a apresentar 
planilha de cálculos devidamente atualizada, para fins de expedição 
de Mandado de Prisão.
Guajará-Mirim (RO), 22 de novembro de 2019.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)

COMARCA DE  JARU

CORREGEDOR PERMANENTE

PROCESSO SEI: 0000473-83.2019.8.22.8003
INTERESSADO : LUIS MARCELO BATISTA DA SILVA
ASSUNTO : Juíza de Paz ad hoc
Decisão Nº 10 / 2019 – JAR1CIVGAB/JAR1CIV/JARCIV/CMJAR
Vistos,
Chamo o feito à ordem. Desnecessária nova manifestação do pos-
tulante.
Trata-se de requerimento formulado por SÉRGIO LUIZ BARBO-
SA SILVA, Oficial Titular de Registro Civil das Pessoas Naturais 
e Tabelião de Notas do Município de Governador Jorge Teixeira, 
para nomeação como Juíza de Paz, ad hoc, de MARIA FABIANA 
DIOGENES DA SILVA, brasileira, casada, pedagoga, inscrita no 
C.P.F. n. 778.3335.112- 34, com endereço à Rua Sucupira. n. 753, 
Centro, Governador Jorge Teixeira/RO, visto que a única suplente 
encontra-se em licença maternidade e também pelo fato de ter sido 
contratada pela serventia.
É a síntese.
A nomeação de Juiz de Paz é disciplinada no âmbito do TJ/RO pela 
Resolução n. 003/1997-PR.
A nomeação é pertinente, visto que a única suplente encontra-se 
em licença maternidade e foi contratada pela serventia, o que faço 
com fundamento no art. 2º, § 2º que atribui ao Juiz de Direito Cor-
regedor Permanente da Comarca a nomeação de Juiz de Paz ad 
hoc.
Portanto, nomeio Sra. MARIA FABIANA DIOGENES DA SILVA, 
brasileira, casada, pedagoga, inscrita no C.P.F. n. 778.3335.112-
34, com endereço à Rua Sucupira. n. 753, Centro, Governador Jor-
ge Teixeira/RO, como Juíza de Paz ad hoc, a fim de suprir eventu-
ais ausências da titular.
Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.
Jaru, 01 de novembro de 2019.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito – Corregedor Permanente

1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Jaru - 1º Juizado Especial da Fazenda
Endereço: Rua Raimundo Cantanhede, 1080, Setor 2, Jaru - RO - 
CEP: 76890-000
Processo nº: 7001757-48.2019.8.22.0003 (Processo Judicial 
eletrônico - PJe)

Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
REQUERENTE: MARCIA MARIA MACHADO
Advogados do(a) REQUERENTE: EVERTON ALEXANDRE 
DA SILVA OLIVEIRA REIS - RO7649, LUCAS BRANDALISE 
MACHADO - RO931
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE JARU - RO
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
Finalidade: Considerando que a parte requerida apresentou recurso 
em face à r. sentença, promovo a intimação da parte autora para, 
em 10 (dez) dias, apresentar contrarrazões.
Jaru/RO, 21 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1º Juizado Especial da Fazenda 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1080, Bairro Setor 2, CEP 76890-
000, Jaru Processo nº: 7001142-58.2019.8.22.0003
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Assunto: Rescisão / Resolução
Requerente/Exequente:CLISIO MARCELINO DE SOUZA, RIO 
BRANCO 2217 CENTRO - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerente: 
Requerido/Executado: M. D. J. -. R., AV. PADRE ADOLPHO 
ROHL, 1º ANDAR, ESQUINA COM RUA, PRÉDIO DA EMPRESA 
NOVALAR CENTRO - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerido: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
DE JARU
DESPACHO
Vistos;
Com a informação dos dados bancários do credor (ID 31001478), 
expeça-se o RPV, como já determinado no item 3, do despacho de 
ID 30374067.
Cumpra-se.
Jaru - RO, quarta-feiraquinta-feira, 21 de novembro de 2019.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1º Juizado Especial da Fazenda 
Rua Raimundo Cantanhede, nº 1080, Bairro Setor 2, CEP 76890-
000, Jaru Processo nº: 7001049-95.2019.8.22.0003
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Tratamento Médico-Hospitalar
Requerente/Exequente:LEIA ALVES MENEZES, RUA GOIAS 2345 
ST 03 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerente: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA
Requerido/Executado: ESTADO DE RONDÔNIA, SEM ENDEREÇO, 
M. D. J. -. R., SEM ENDEREÇO
Advogado do requerido: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DE RONDÔNIA, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE 
JARU
SENTENÇA
Vistos;
Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei n. 9.099/95.
No presente caso concreto, a questão de mérito dispensa a 
produção de prova em audiência, logo, há que se promover o 
julgamento antecipado da causa, na forma do art. 355, inciso I, do 
Código de Processo Civil.
A autora alegou que sofreu fartura articular do punho direito, e 
em decorrência de defeito de consolidação, há sequelas. Afirmou 
necessitar da realização de exame de Eletroneuromiograma e, 
caso contatada a necessidade, fazer cirurgia posteriormente.
O pedido de tutela antecipada foi indeferido, porque a fratura 
arguida pelo autora ocorreu em 2015.
Pois bem.
Entende-se que a responsabilidade na prestação de atendimento à 
saúde é solidária dos requeridos.
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Assim já asseverou a jurisprudência:
Apelação cível em obrigação de fazer. Obrigação solidária do 
Estado e Município. Direito à saúde. Procedimento cirúrgico. Entes 
federativos legítimos. Os entes federativos tem obrigação solidária 
em prestar atendimento à saúde, e, como foram acionados o Estado 
de Rondônia e o Município de Cacoal, ambos possuem obrigação 
conjunta para arcar com as despesas médico-hospitalares do 
interessado. (Apelação 0003359-94.2013.822.0007, Rel. Des. 
Oudivanil de Marins, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 
1ª Câmara Especial, julgado em 29/04/2016. Publicado no Diário 
Oficial em 04/05/2016).
A pretensão da autora para que o Estado de Rondônia e o Município 
de Jaru, realizem o exame de Eletroneuromiograma e, caso 
contatada a necessidade, providenciem a cirurgia posteriormente 
na unidade pública ou, ainda, em unidade particular, totalmente às 
suas expensas, é medida que se impõe.
Os documentos médicos acostados aos autos atestam a sequela 
pós traumática no punho da autora e, então, a real necessidade de 
se submeter a exame (ID 258101209 – Pág. 5, 7 e 9)
Assim sendo, é de extrema importância consignar que o laudo 
conclusivo elaborado pelos profissionais na medicina que atuam 
no pelo Sistema Única de Saúde Pública, foi no sentido de ser 
necessária a realização do exame Eletroneuromiograma (ENMG) 
– membro superior . Isso se atesta por meio dos documentos 
acostados no ID 25810129 – Pág. 9.
Dessa feita, as teses de defesa não merece nenhuma guarida, tendo 
em vista que a sua limitação financeira do Estado e do Município 
não se trata de justificativa para negar a prestação do serviço de 
saúde que a demandante precisa para o seu restabelecimento, 
considerando o seu diagnostico.
Além do mais, diante da hipossuficiência da requerente, ao Estado 
e ao Município cabe o dever constitucional de assegurar a cirurgia 
como corolário do direito à vida, por meio a assegurar a saúde da 
autora. 
Ressalta-se que os argumentos levantados pelos demandados em 
suas contestações, não merecem guarida, suas asserções não são 
basilares para repelir parte da pretensão autoral, tampouco levar a 
improcedência da presente ação.
Vejo que a autora é pessoa debilitada, e que diante das afirmações 
feitas na inicial, demonstradas por meio de toda a documentação 
que instruiu aquela peça, extrai-se perfeitamente todo o diagnóstico 
apresentado pela autora e atesta o procedimento de exame que 
deveria ser submetido.
Assim, resta claro que o direito da parte autora encontra amparo nos 
direitos da personalidade. Com efeito, os direitos da personalidade 
são aqueles considerados essenciais à pessoa humana, que 
a doutrina e jurisprudência modernas disciplinam com o fim de 
resguardar a dignidade da pessoa humana.
Dessa forma, a plausibilidade do pedido da parte autora encontra 
amparo no art. 196 da Constituição Federal que assevera: “A saúde 
é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
O direito à saúde também está disciplinado nos art. 6º e 23, inciso II 
ambos da Carta Magna, que encontra-se incluído no rol dos direitos 
sociais, sendo de competência comum dos entes da federação. 
Neste modo, também, a matéria da presente lide, se encontra 
delineada na Constituição Federal, em seu art.198, § 1º, in verbis:
“O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 
195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras 
fontes”. 
Ademais, em consonância com o texto constitucional está a Lei 
8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde), que dispõe sobre as condições 
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização 
e o funcionamento dos serviços correspondentes, determina em 
seu art. 2º, o dever do Estado e do Município em dar condições 
para o exercício do direito à saúde, nos seguintes termos: 

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo 
o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 
§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e 
execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos 
de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que 
assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para 
a sua promoção, proteção e recuperação. § 2º O dever do Estado não 
exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade”. 
Dessa feita, conforme se extrai dos autos, a parte requerente apresenta 
um quadro de doença classificada com CID S52/M84/T92 (ID25810129 
– Pág.5) , que demonstra que necessita do procedimento indicado 
pelos médicos que a assistem, a fim de evitar danos irreparáveis a sua 
integridade física desta.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido mediato, formulado 
por Leia Alves Peixoto, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 
inciso I do Código de Processo Civil, para c/c art. 196 da Constituição 
Federal, para condenar solidariamente os requeridos Estado de Rondônia 
e o Município de Jaru/RO, a providenciar a realização de exame de 
Eletroneuromiograma. E, ainda, havendo indicação de cirurgia posterior, 
deverão providenciar essa medida na via pública ou, alternativamente, 
forneçam a quantia para a realização na via privada.
Os requeridos são isentos ao pagamento de custas processuais, art. 5°, 
I, da Lei Estadual n. 3.896/2016.
Sem honorários advocatícios nesta instância.
P.R.I. Cumpra-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Jaru - RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
7002429-56.2019.8.22.0003
AUTOR: SONIA CORDEIRO DE SOUZA CPF nº 905.580.227-15, 
RAIMUNDO CATANHEDE 1476 SETOR 02 - 76890-000 - JARU - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: NELMA PEREIRA GUEDES ALVES OAB nº 
RO1218
RÉU: INSTIT DE PREVID DOS SERVID PUBLICOS DO MUN DE JARU 
CNPJ nº 22.859.490/0001-19, AVENIDA RIO BRANCO 1252 CENTRO 
- 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: INSTIT DE PREVID DOS SERVID PUBLICOS 
DO MUN DE JARU
DESPACHO
Vistos;
Mantenho o indeferimento da gratuidade, posto que a autora e ex-Prefeita 
não demonstrou a sua hipossuficiência.
Não havendo até o momento notícia de que o Estado/Município, ora 
demandado, tenha editado norma que autorize seus Procuradores 
a conciliar em audiência, dispensável a realização da solenidade 
conciliatória.
Assim, cite-se o requerido, por meio do sistema PJE, para que, querendo, 
apresente defesa no prazo de 15 dias úteis (art. 7º da Lei 12.153/2009).
Apresentada a contestação, intime-se a parte autora, para que apresente 
réplica em 05 dias úteis.
Cumpra-se.
Jaru/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Luís Marcelo Batista da Silva
Luís Marcelo Batista da Silva

1ª VARA CRIMINAL   

1º Cartório Criminal

Proc.: 0001263-45.2018.8.22.0003
GABARITO nº 374/2019
Juiz de Direito: Alencar das Neves Brilhante
Proc.: 0001263-45.2018.8.22.0003

http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=00320180013170&strComarca=1&ckb_baixados=null


1068DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

Classe: Ação Penal
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Réu: Ademir da Silva Lacerda e outros
Advogado(s): Orlando Pereira da Silva Junior (OAB/RO 9031), 
Saulo Henrique Mendonça Correia (OAB/RO 5278)
Finalidade: Intimar o(s) advogado(s) acima citado(s) da r. 
decisão proferida por este Juízo, cuja parte dispositiva é a seguir 
transcrita: “[...]Firme na argumentação supra e convencido 
da materialidade do fato, bem como a existência de indícios 
suficientes da autoria, com fundamento no artigo 413 do Código 
de Processo Penal, pronuncio os réus ADEMIR DA SILVA 
LACERDA, JOÃO PAULO LACERDA COELHO e WEMERSON 
DOMICIANO TEIXEIRA, acima qualificados, como incursos no 
artigo 121, § 2º, incisos I e IV; artigo 121, § 2º, incisos I e IV 
combinado com artigo 14, inciso II, todos do Código Penal e 
artigo 244-B da Lei 8.069/1990, para que sejam submetidos 
a julgamento perante o Tribunal do Júri. Considerando que os 
réus foram soltos durante o curso do processo e compareceram 
aos atos para os quais foram intimados, concedo-lhes o direito 
de recorrerem em liberdade. Com a confirmação da decisão 
de pronúncia, encaminhe-se às providências do artigo 421 do 
Código de Processo Penal. Ciência aos acusados, aos seus 
advogados e ao Ministério Público. Publique-se, registre-se 
e intimem-se. Jaru-RO, quarta-feira, 2 de outubro de 2019. 
Alencar das Neves Brilhante. Juiz de Direito.
Gilson da Silva Barbosa
Diretor de Cartório

Proc.: 0001568-29.2018.8.22.0003
GABARITO nº 375/2019
Juiz de Direito: Alencar das Neves Brilhante

Proc.: 0001568-29.2018.8.22.0003
Classe: Ação Penal
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Réu: Rafael Alves da Silva e outros
Advogado(s): Iure Afonso Reis (OAB/RO 5745), Roberto 
Edgmar Ramos (OAB/MS 4679), Alexandre Moraes dos Santos 
(OAB/RO 3044), Edgar Luiz da Silva (OAB/RO 9430)
Finalidade: Intimar o(s) advogado(s) acima citado(s) da 
r. decisão proferida por este Juízo, cuja parte dispositiva 
é a seguir transcrita: “[...]Firme na argumentação supra e 
convencido da materialidade do fato, bem como a existência de 
indícios suficientes da autoria, com fundamento no artigo 413 
do Código de Processo Penal, pronuncio RAFAEL ALVES DA 
SILVA, THIAGO FERREIRA DE SOUSA, HIAN RODRIGUES 
BELFORT, JANAN DA SILVA FREITAS, CLISMAN DA SILVA 
FREITAS e GUILHERME OLIVEIRA DUTRA, qualificados nos 
autos, dando-os como em tese incursos no artigo 121, § 2°, 
incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro, para que sejam 
submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri. Os réus 
respondem a esse processo em liberdade, não havendo 
motivos por ora para a decretação da prisão preventiva. 
Com a confirmação da decisão de pronúncia, encaminhe-se 
às providências do artigo 422 do Código de Processo Penal. 
Ciência aos acusados, aos seus defensores e ao Ministério 
Público. Publique-se, registre-se e intimem-se. Jaru-RO, sexta-
feira, 4 de outubro de 2019. Alencar das Neves Brilhante. Juiz 
de Direito.
Gilson da Silva Barbosa
Diretor de Cartório

Proc.: 0001377-47.2019.8.22.0003
Ação:Restituição de Coisas Apreendidas-Criminal
Requerente:D. P. Bahia Me
Advogado:Sebastião Teixeira Chaves (OAB/RO 5853), Mario 
Sergio Leiras Teixeira (OAB/RO 1400), Marilda Shirley S. 
Leiras Teixeira Chaves (OAB/RO 1080)
Despacho:

Vistos,A empresa D. P. BAHIA-ME formulou o pedido de 
restituição de coisa apreendida de fls. 03/08, instruído com os 
documentos de fls. 09/58, postulando para o recolhimento das 
custas ao final, ao argumento de que a medida é autorizada 
pela Lei Estadual n. 3.896/2016.Conforme decisão de fls. 
472/473 dos autos principais, em apenso, foi determinado o 
desentranhamento dos documentos ali apresentados, sua 
restituição ao peticionário para, querendo, formular o pedido em 
autos próprios, comprovando o recolhimento das respectivas 
custas.Além disso, a situação do requerente não se enquadra 
em nenhuma das hipóteses do artigo 34 da Lei 3.896/2016 que 
permite o recolhimento diferido das custas. Diante do exposto, 
intime-se o peticionário a comprovar, no prazo de 10 (dez) 
dias, o recolhimento das custas processuais.Comprovado 
o pagamento, retornem os autos conclusos para análise do 
pedido de fls. 03/08. Expirado o prazo sem comprovação, fica 
desde já subentendido que o interesse não subsiste, devendo 
estes autos serem arquivados.Int. Jaru-RO, quinta-feira, 21 de 
novembro de 2019.Alencar das Neves Brilhante Juiz de Direito

Proc.: 0000394-82.2018.8.22.0003
EC
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Prazo: 60 dias
Autos nº: 0000394-82.2018.8.22.0003
De: RONI CARLOS COELHO ALVES, brasileiro, solteiro, 
serviços gerais, filho de Gabriel Alves Filho e Creuza Coelho 
Alves, nascido aos 27/10/1983 em Ouro Preto do Oeste/RO, 
encontrando-se atualmente em lugar incerto e não sabido.
Finalidade: INTIMAÇÃO do réu acima qualificado da r. sentença 
condenatória, cuja parte dispositiva é a seguir transcrita: “[…] 
Isso posto, julgo procedente o pedido condenatório contido na 
denúncia para CONDENAR o réu RONI CARLOS COELHO 
ALVES, acima qualificado, como incurso no artigo 155, 
combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal […] 
Tendo sido reconhecido que o crime não passou da esfera da 
tentativa, nos termos do artigo 14, parágrafo único do Código 
Penal, reduzo a pena em 1/2, ficando em 06 (seis) meses 
de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torno DEFINITIVA 
nesse patamar, face a ausência de outras circunstâncias que 
influenciem na sua dosimetria […] Considerando o quantum da 
pena aplicada, bem como, as circunstâncias judiciais, com base 
no artigo 33, “caput”, primeira parte c/c § 2º, “c” do Código Penal, 
fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da penal […] 
Atento ao artigo 44 do Código Penal, e considerando suficiente 
e socialmente recomendável, SUBSTITUO a pena de privação 
da liberdade por uma pena restritiva de direito, consistente 
em prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo, 
devendo ser depositado na Conta Única desta Vara Criminal ou 
prestação de serviços à comunidade, por sete horas semanais, 
pelo período da pena […] Considerando que o réu respondeu 
ao processo solto e compareceu aos atos para os quais foi 
intimado, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade. Após 
o trânsito em julgado, proceda-se às comunicações pertinentes 
e
expeça-se o necessário para o cumprimento da pena. Isento o 
réu do pagamento das custas processuais, já que foi defendido 
pela Defensoria Pública, presumindo a lei, nesse caso, seja ele 
pobre e, portanto, beneficiário da gratuidade judiciária.” 
Sede do Juízo: Fórum Min. Victor Nunes Leal – Rua Raimundo 
Cantanhede, 1080, Setor 02, Jaru-RO – CEP: 78940-000 / Fone 
(PABX): (069) 3521-2393, e-mail: jaw1criminal@tjro.gov.br. 
Jaru-RO, 22 de novembro de 2019
Gilson da Silva Barbosa
Diretor de Cartório
(Documento assinado digitalmente)
Gilson da Silva Barbosa
Diretor de Cartório

http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=00320180016307&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=00320190013815&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=00320180004031&strComarca=1&ckb_baixados=null
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1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL  

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1º Juizado Especial Cível 
Rua Raimundo Catanhede, nº 1080, Bairro Setor 2, CEP 76890-
000, Jaru Processo nº: 7002927-55.2019.8.22.0003
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Direito de Imagem
Requerente/Exequente:JOANA DA SILVA SOUZA, LINHA 623, 
KM 55 S/N ZONA RURAL - 76898-000 - GOVERNADOR JORGE 
TEIXEIRA - RONDÔNIA
Advogado do requerente: IURE AFONSO REIS OAB nº RO5745
Requerido/Executado: BANCO BRADESCO SA, AV. RIO DE 
JANEIRO 3179, FONE(69) 35612341 SETOR 02 - 76890-000 - 
JARU - RONDÔNIA, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA 
DO SUL, RUA GENERAL CÂMARA 230, ANDARES 7 AO 11 
CENTRO HISTÓRICO - 90010-230 - PORTO ALEGRE - RIO 
GRANDE DO SUL
Advogado do requerido:WILSON BELCHIOR OAB nº AC4215
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, 
movida por JOANA DA SILVA DE SOUZA em face de COMPANHIA 
DE SEGUROS PREVIDENCIADOSUL – (PREVISUL) e BANCO 
BRADESCO. Em suma, a parte autora alega que percebeu 
descontos indevidos em sua conta-corrente que possui com o 
segundo requerido sob a denominação PREVISUL, referentes a 
cobranças de seguro, que aduz não ter contratado.
Citada, a empresa requerida COMPANHIA DE SEGUROS 
PREVIDENCIADOSUL – (PREVISUL), apresentou contestação 
alegando preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito a 
improcedência do pedido pois alega que recebeu a proposta de 
contratação de seguro já assinado pela autora. Alegou que restou 
caracterizado o dano material e moral.
O requerido BANCO BRADESCO apresentou contestação 
alegando ilegitimidade passiva no mérito requereu improcedência 
dos pedidos sob argumento de que não detém meio para disputar 
as circunstâncias subjacentes ao contrato, pois não participou da 
transação, mas agiu como uma opção, um meio de pagamento 
pela autora.
A autora apresentou impugnação às contestações, alegando que 
não assinou contrato, pois a assinatura presente no contrato de ID 
n. 30418008 não lhe pertence.
Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera (ID N. 
30587775).
Pois bem.
Numa simples análise, verifica-se que no presente caso, há 
necessidade da produção de prova pericial para uma justa solução 
do conflito.
A empresa requerida COMPANHIA DE SEGUROS 
PREVIDENCIADOSUL – (PREVISUL) juntou contrato no ID 
n. 30418008, onde consta suposta assinatura da autora e em 
manifestação no ID n. 30576592, a autora reafirma que a assinatura 
aposta no contrato não lhe pertence. 
Assim, considerando a negativa da autora quanto a assinatura no 
contrato juntado pela requerida, e não sendo possível a produção 
da prova pericial em sede no Juizado especial Cível, declaro a 
incompetência deste Juízo e a consequente extinção do feito.
Deve, portanto, a parte requerente, por força legal, recorrer a 
Justiça Comum desta Comarca, observando os pressupostos de 
constituição válida e desenvolvimento regular do processo, para 
propor a presente demanda.
Desta feita, este Juízo não é competente para processamento e 
julgamento do presente feito, tendo em vista que para sua aferição 
é necessária perícia grafotécnica, tornando a causa de grande 
complexidade.

Portanto, a extinção do feito é a medida que se impõe ao presente 
caso concreto, já que em sede de Juizado Especial Cível não há 
o declínio da competência.
Isto posto, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei n. 
9.099/95, JULGO EXTINTO, sem resolução de mérito, o pedido 
formulado pela autora em desfavor do requerido, conforme 
fundamentação supra.
Sem custas e honorários, haja vista tratar-se de decisão 
proferida em primeiro grau de jurisdição, no âmbito dos Juizados 
Especiais, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.
Por consequência, fica revogada a tutela de urgência concedia 
na decisão de ID n. 29533857.
Transitada em julgado, arquivem-se.
P.R.
Jaru/RO, quarta-feira, 13 de novembro de 2019
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1º Juizado Especial Cível 
Rua Raimundo Catanhede, nº 1080, Bairro Setor 2, CEP 76890-
000, Jaru Processo nº: 7002927-55.2019.8.22.0003
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Direito de Imagem
Requerente/Exequente:JOANA DA SILVA SOUZA, LINHA 623, 
KM 55 S/N ZONA RURAL - 76898-000 - GOVERNADOR JORGE 
TEIXEIRA - RONDÔNIA
Advogado do requerente: IURE AFONSO REIS OAB nº RO5745
Requerido/Executado: BANCO BRADESCO SA, AV. RIO DE 
JANEIRO 3179, FONE(69) 35612341 SETOR 02 - 76890-000 - 
JARU - RONDÔNIA, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA 
DO SUL, RUA GENERAL CÂMARA 230, ANDARES 7 AO 11 
CENTRO HISTÓRICO - 90010-230 - PORTO ALEGRE - RIO 
GRANDE DO SUL
Advogado do requerido:WILSON BELCHIOR OAB nº AC4215
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, 
movida por JOANA DA SILVA DE SOUZA em face de COMPANHIA 
DE SEGUROS PREVIDENCIADOSUL – (PREVISUL) e BANCO 
BRADESCO. Em suma, a parte autora alega que percebeu 
descontos indevidos em sua conta-corrente que possui com o 
segundo requerido sob a denominação PREVISUL, referentes a 
cobranças de seguro, que aduz não ter contratado.
Citada, a empresa requerida COMPANHIA DE SEGUROS 
PREVIDENCIADOSUL – (PREVISUL), apresentou contestação 
alegando preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito a 
improcedência do pedido pois alega que recebeu a proposta 
de contratação de seguro já assinado pela autora. Alegou que 
restou caracterizado o dano material e moral.
O requerido BANCO BRADESCO apresentou contestação 
alegando ilegitimidade passiva no mérito requereu improcedência 
dos pedidos sob argumento de que não detém meio para 
disputar as circunstâncias subjacentes ao contrato, pois não 
participou da transação, mas agiu como uma opção, um meio de 
pagamento pela autora.
A autora apresentou impugnação às contestações, alegando 
que não assinou contrato, pois a assinatura presente no contrato 
de ID n. 30418008 não lhe pertence.
Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera (ID N. 
30587775).
Pois bem.
Numa simples análise, verifica-se que no presente caso, há 
necessidade da produção de prova pericial para uma justa 
solução do conflito.
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A empresa requerida COMPANHIA DE SEGUROS 
PREVIDENCIADOSUL – (PREVISUL) juntou contrato no ID 
n. 30418008, onde consta suposta assinatura da autora e 
em manifestação no ID n. 30576592, a autora reafirma que a 
assinatura aposta no contrato não lhe pertence. 
Assim, considerando a negativa da autora quanto a assinatura 
no contrato juntado pela requerida, e não sendo possível a 
produção da prova pericial em sede no Juizado especial Cível, 
declaro a incompetência deste Juízo e a consequente extinção 
do feito.
Deve, portanto, a parte requerente, por força legal, recorrer a 
Justiça Comum desta Comarca, observando os pressupostos de 
constituição válida e desenvolvimento regular do processo, para 
propor a presente demanda.
Desta feita, este Juízo não é competente para processamento 
e julgamento do presente feito, tendo em vista que para sua 
aferição é necessária perícia grafotécnica, tornando a causa de 
grande complexidade.
Portanto, a extinção do feito é a medida que se impõe ao 
presente caso concreto, já que em sede de Juizado Especial 
Cível não há o declínio da competência.
Isto posto, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei n. 
9.099/95, JULGO EXTINTO, sem resolução de mérito, o pedido 
formulado pela autora em desfavor do requerido, conforme 
fundamentação supra.
Sem custas e honorários, haja vista tratar-se de decisão 
proferida em primeiro grau de jurisdição, no âmbito dos Juizados 
Especiais, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.
Por consequência, fica revogada a tutela de urgência concedia 
na decisão de ID n. 29533857.
Transitada em julgado, arquivem-se.
P.R.
Jaru/RO, quarta-feira, 13 de novembro de 2019
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1º Juizado Especial Cível 
Rua Raimundo Catanhede, nº 1080, Bairro Setor 2, CEP 76890-
000, Jaru Processo nº: 7003063-52.2019.8.22.0003
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Acidente de Trânsito
Requerente/Exequente:SUELEN CARVALHO DA COSTA, 
RUA ARARUVA 4862 RESIDENCIAL ORLEANS - 76890-000 
- JARU - RONDÔNIA, GIOVANI DE AMORIM NUNES, RUA 
ARARUVA 4862 RESIDENCIAL ORLEANS - 76890-000 - JARU 
- RONDÔNIA
Advogado do requerente: ANDERSON ANSELMO OAB nº 
RO6775
Requerido/Executado: PENHA DE CARVALHO ASSIS, RUA 
PLÁCIDO DE CASTRO 2418 SETOR 05 - 76890-000 - JARU - 
RONDÔNIA
Advogado do requerido:KEILA OLIVEIRA SOUZA OAB nº 
RO9686
DESPACHO
Vistos.
Defiro o pedido de instrução e julgamento formulado pelas parte 
autora no ID n. 31244625 p. 9 de 10.
Designo a solenidade para o dia 10/12/2019, às 11 horas, 
devendo o cartório providenciar a intimação das partes, via PJE, 
consignado que as testemunhas arroladas deverão comparecer à 
audiência independentemente de intimação, conforme preceitua 
o artigo 34 da Lei 9.099/95.
No mais, aguarde-se a audiência.
Cumpra-se.
Jaru/RO, sexta-feira, 15 de novembro de 2019
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1º Juizado Especial Cível 
Rua Raimundo Catanhede, nº 1080, Bairro Setor 2, CEP 76890-
000, Jaru Processo nº: 7003063-52.2019.8.22.0003
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Acidente de Trânsito
Requerente/Exequente:SUELEN CARVALHO DA COSTA, RUA 
ARARUVA 4862 RESIDENCIAL ORLEANS - 76890-000 - JARU 
- RONDÔNIA, GIOVANI DE AMORIM NUNES, RUA ARARUVA 
4862 RESIDENCIAL ORLEANS - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerente: ANDERSON ANSELMO OAB nº RO6775
Requerido/Executado: PENHA DE CARVALHO ASSIS, RUA 
PLÁCIDO DE CASTRO 2418 SETOR 05 - 76890-000 - JARU - 
RONDÔNIA
Advogado do requerido:KEILA OLIVEIRA SOUZA OAB nº RO9686
DESPACHO
Vistos.
Defiro o pedido de instrução e julgamento formulado pelas parte 
autora no ID n. 31244625 p. 9 de 10.
Designo a solenidade para o dia 10/12/2019, às 11 horas, devendo 
o cartório providenciar a intimação das partes, via PJE, consignado 
que as testemunhas arroladas deverão comparecer à audiência 
independentemente de intimação, conforme preceitua o artigo 34 
da Lei 9.099/95.
No mais, aguarde-se a audiência.
Cumpra-se.
Jaru/RO, sexta-feira, 15 de novembro de 2019
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1º Juizado Especial Cível 
Rua Raimundo Catanhede, nº 1080, Bairro Setor 2, CEP 76890-
000, Jaru Processo nº: 7003063-52.2019.8.22.0003
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Acidente de Trânsito
Requerente/Exequente:SUELEN CARVALHO DA COSTA, RUA 
ARARUVA 4862 RESIDENCIAL ORLEANS - 76890-000 - JARU 
- RONDÔNIA, GIOVANI DE AMORIM NUNES, RUA ARARUVA 
4862 RESIDENCIAL ORLEANS - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerente: ANDERSON ANSELMO OAB nº RO6775
Requerido/Executado: PENHA DE CARVALHO ASSIS, RUA 
PLÁCIDO DE CASTRO 2418 SETOR 05 - 76890-000 - JARU - 
RONDÔNIA
Advogado do requerido:KEILA OLIVEIRA SOUZA OAB nº RO9686
DESPACHO
Vistos.
Defiro o pedido de instrução e julgamento formulado pelas parte 
autora no ID n. 31244625 p. 9 de 10.
Designo a solenidade para o dia 10/12/2019, às 11 horas, devendo 
o cartório providenciar a intimação das partes, via PJE, consignado 
que as testemunhas arroladas deverão comparecer à audiência 
independentemente de intimação, conforme preceitua o artigo 34 
da Lei 9.099/95.
No mais, aguarde-se a audiência.
Cumpra-se.
Jaru/RO, sexta-feira, 15 de novembro de 2019
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1º Juizado Especial Cível 
Rua Raimundo Catanhede, nº 1080, Bairro Setor 2, CEP 76890-
000, Jaru Processo nº: 7003232-39.2019.8.22.0003
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
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Requerente/Exequente:DAVID FRANCISCO VIANA, RUA PADRE 
CHIQUINHO 2257 SETOR 04 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerente: JULIO CESAR RIBEIRO RAMOS OAB 
nº RO5518
Requerido/Executado: Telefonica Brasil S.A., AV ENGENHEIRO 
LUIZ CARLOS BERRINI 1376 CIDADE MONÇÕES - 04571-936 - 
SÃO PAULO - SÃO PAULO
Advogado do requerido:WILKER BAUHER VIEIRA LOPES OAB nº 
GO29320
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de ação declaratória de inexistência do débito c/c com 
indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela 
de urgência, ajuizada por DAVID FRANCISCO VIANA, em face de 
TELEFONICA BRASIL S.A, em função de inclusão de seu nome 
nos órgãos de proteção ao crédito sem que houvesse adquirido 
qualquer produto/serviços da empresa. Requereu seja declarado 
a inexistência do débito, nos valores de R$ 167,97, bem como 
condenação da requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 de dano 
moral. Digitalizou documentos (ID n. 300227065 a 30027075).
A tutela de urgência foi deferida no ID n. 30128175 que determinou 
a retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito.
Regularmente citada a parte requerida apresentou preliminar 
de não aceitação de eventual pedido de desistência do feito 
formulado pela autora e preliminar de ausência de interesse de 
agir, por inexistência de lide entre as partes. No mérito afirmou, 
que a inscrição nos órgãos de proteção foi regular, porquanto, 
houve contratação dos servidos pelo autor. Alegou que a parte 
autora pretende enriquecimento ilícito e pleiteou sua condenação 
por litigância de má-fé. Apresento pedido contraposto para que 
o autor pague a fatura em de conta telefônica em aberto. Juntou 
documentos (ID n. 31350881).
A parte autora apresentou impugnação à contestação no ID n. 
31404504.
A audiência de conciliação foi realizada no ID n. 31433143 restou 
infrutífera.
Pois bem,
Do mérito.
1) Das preliminares
1.1) Da preliminar de eventual pedido de desistência da ação.
Quanto à preliminar de não aceitação de eventual pedido de 
desistência da ação, sua rejeição é de rigor, visto que não houve 
tal pedido por parte do autor.
1.2) Da preliminar de ausência de interesse de agir (falta de 
requerimento administrativo)
O Requerido sustenta a ausência de interesse processual, 
aduzindo que a parte autora não efetuou pedido administrativo. 
Pois bem. Não merece ser acolhida a prefacial. Isso porque, em 
casos análogos, a Turma Recursal do Estado de Rondônia possui 
o entendimento o acesso ao 
PODER JUDICIÁRIO prescinde de prévio pedido administrativo. A 
esse respeito: 
RECURSO INOMINADO. SERVIDO. MUNICÍPIO DE JI-
PARANÁ. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REQUERIMENTO 
ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. RETORNO DOS AUTOS 
PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. 
(RECURSO INOMINADO 7003152-06.2018.822.0005, Rel. Juiz 
Arlen Jose Silva de Souza, Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia: Turma Recursal - Porto Velho, julgado em 05/12/2018.) 
Além disso, o requerido contestou o mérito da ação, inclusive 
sustentando que o fato não passou de mero dissabor, que não 
houve defeito na prestação do serviço, ausência de nexo de 
causalidade e de ato ilícito, logicamente, tornou-se resistida a 
pretensão, caindo por terra a arguição preliminar, que não acolho.
2) Do mérito
No mérito a ação é procedente em parte.
2.1) Do dano material.

A questão controvertida cinge-se na existência ou não da dívida 
que ensejou a inclusão do nome da parte autora nos cadastros dos 
órgãos de proteção ao crédito, que por sua vez, resolve-se nos 
termos do artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.
Compulsando os autos, restou demonstrado através da certidão 
do órgão de proteção ao crédito que a requerida incluiu o nome da 
parte autora em órgãos de proteção ao crédito em razão da dívida 
nos valores de R$ 167,97 proveniente do contrato n. 0345571940 
(ID n. 29762185).
Destarte, embora a parte requerida tenha afirmado que o débito 
decorre de contrato de prestação de serviços firmado com a parte 
autora, não se desincumbiu de ônus de provar a relação contratual, 
tampouco apresentou os contratos n° 0345571940, objeto da 
negativação e que deu origem às dívidas, devidamente assinado 
pelo autor, se limitando a apresentar telas de sistema onde afirma 
haver relação de comercial, decorrente de fornecimento linha 
telefônica (ID n. 31350882). 
A requerida ainda trouxe aos autos relatório de ligações telefônicas 
realizadas com o número n. (65) 999218778, que alega ser do 
autor, no entanto, verifica-se que trata de número cujo Discagem 
Direta a Distância (DDD) pertence à cidade de Cuiabá/MT, sendo 
que o autor reside nesta cidade na Rua Padre Chiquinho n 2257, 
setor 04, Município Jaru/RO. Ademais observa-se que as ligações 
são direcionadas, na maioria, para número também da área do 
DDD 065 (ID n. 31350881).
Nos termos do artigo 373 do CPC, inciso II: “O ônus da prova incumbe: 
I - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo 
ou extintivo do direito do autor.”, desta forma o requerido não se 
desincumbiu do ônus de juntar os autos comprovação de que o 
autor contratou os serviços da requerida, seja por meio de contrato 
assinado pelo autor ou por contato telefônico.
Desta feita, o pedido inicial deve ser procedente para declarar a 
inexistência do débito, nos valores de R$ 167,97 proveniente do 
contrato n. 0345571940 (ID n. 23377347).
2.2) Do dano moral.
Assim, em relação ao pedido de indenização por dano moral, todos 
os elementos necessários à configuração da responsabilidade 
civil, neste caso objetiva, se encontram presentes, quais sejam: 
a conduta (inscrição), o resultado (restrição do crédito) e o nexo 
causal (a inscrição foi realizada pela parte requerida).
Sobre esse assunto o STJ e a jurisprudência pátria são uníssonos 
no sentido de que a mera inclusão indevida do nome do consumidor 
nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito é suficiente para 
ensejar dano moral. Nesse sentido são os seguintes julgados: Resp 
994253/RS e Apelação n° 100.001.2008.006910-9/TJRO.
Desta forma, considerando que houve inclusão no nome da autora 
no cadastro de inadimplente, indevidamente, resta caracterizado o 
dano moral.
A conduta da requerida é evidente, pois deveria agir com cautela e 
prudência no desenvolvimento de suas atividades, evitando causar 
prejuízos a terceiros de boa-fé pela sua ineficiência.
Portanto, o demandado deveria ter a atenção de verificar para 
quem são oferecidos as negociações dos seus produtos e 
serviços, cuidado este que não teve, devendo arcar com as 
consequências da falta de zelo, indenizando a requerente pelos 
danos experimentados. 
No que pertine ao valor do ressarcimento por danos morais, deve 
ser fixado em um quantum que sirva de alento para a autora e, ao 
mesmo tempo, de desestímulo às requeridas, a fim de que não 
voltem a incorrerem nas mesmas condutas. Assim, tem-se por 
satisfatória a fixação de indenização no importe de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais).
3) Do pedido contraposto
Quanto ao pedido contraposto, a ação é improcedente, diante do 
reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes 
conforme demonstrado acima. 
4) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os 
pedidos formulados por DAVID FRANCISCO VIANA, em face de 
TELEFONICA BRASIL S.A, com resolução de mérito nos termos 
do artigo 487, inciso I, do CPC, para:
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4.1) Consolidar os efeitos da tutela de urgência concedida na 
decisão de ID n. 30128175.
4.2) Declarar a inexistência do débito descrito na certidão do órgão 
de proteção ao crédito digitalizada nos autos, no valor de R$ 167,97 
proveniente do contrato n. 0345571940 (ID n. 23377347).
4.3) Condenar a requerida ao pagamento da obrigação equivalente 
a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), já atualizado nessa data, a título de 
danos morais (Súmula 362 do STJ).
5) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE EM PARTE, 
com resolução de mérito, o pedido contraposto formulados por 
TELEFONICA BRASIL S.A, conforme fundamentação supra.
Assim, resolvo o feito com a apreciação do mérito.
Sem custas e honorários nesta instância.
P.R.I. Cumpra-se.
Arquive-se após o trânsito em julgado.
Jaru/RO, terça-feira, 19 de novembro de 2019
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1º Juizado Especial Cível 
Rua Raimundo Catanhede, nº 1080, Bairro Setor 2, CEP 76890-
000, Jaru Processo nº: 7003122-40.2019.8.22.0003
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral, Liminar , Energia Elétrica
Requerente/Exequente:SIRLEI MADALENA DE CARVALHO, RUA 
JOÃO DE ALBUQUERQUE 20009 SETOR 03 - 76890-000 - JARU 
- RONDÔNIA
Advogado do requerente: CALLIUGIDAN PEREIRA DE SOUZA 
SILVA OAB nº RO8848, DENILSON DOS SANTOS MANOEL OAB 
nº RO7524
Requerido/Executado: ENERGISA S/A, AV. CATANHEDE 1101 
CENTRO - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerido: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO 
OAB nº RO635
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/1995.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c/c pedido 
liminar, movida por SIRLEI MADALENA DE CARVALHO, em face 
de ENERGISA S/A, pela qual a parte autora pretende a declaração 
de inexistência do débito no valor de R$ 3.824,67, decorrente de 
recuperação de consumo, bem como a condenação da requerida 
em danos morais no importe de R$ 10.000,00, por suspensão 
do fornecimento de energia elétrica com as faturas todas pagas. 
Digitalizou documentos (ID n. 29517988 a 29519647).
Em sede de defesa, a empresa requerida suscita preliminar de 
ilegitimidade passiva alegando ser legítima a empresa CERON. 
No mérito alegou que a cobrança é devida, pois não houve 
falha na prestação de serviços. Que o valor cobrado decorre de 
recuperação de consumo oriunda de processo de fiscalização o 
qual detectou irregularidades na unidade consumidora da autora. 
Declarou que todos os procedimentos adotados para verificação da 
irregularidade na medição foram feitos na presença da parte autora 
que, ao final, tomou ciência e assinou o TOI, do qual recebeu cópia 
de imediato. Aduziu legalidade adotada pela ré na fiscalização e 
que houve prévio aviso de corte à autora. Digitalizou documentos 
(ID n. 30989911 a 31005079).
A audiência de conciliação foi realizada no ID n. 31049404 a qual 
restou infrutífera.
Pois bem.
Da preliminar.
Em primeiro lugar, rejeito a preliminar suscitada pelo requerido 
relativamente à ilegitimidade passiva, visto que é fato público e 
notório que a CERON foi sucedida pela ENERGISA S/A e, portanto, 
requerida ENERGISA S/A assumiu, todos os ativos, passivos e 
obrigações da antiga empresa concessionária.
Pois tais razões afasto a preliminar.

Do mérito
Do dano material.
A questão controvertida cinge-se na existência ou não da dívida 
que ensejou a suspensão do fornecimento de energia elétrica na 
residência da autora, localizada na Rua João de Albuquerque, 
2009, cidade de Jaru/RO, e se diante desta suspensão houve 
abalo moral, que por sua vez, resolvem-se nos termos do artigo 6º, 
inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.
A esse respeito, com base no princípio da persuasão racional, 
os meios de prova coligidos nos autos sustentam, em parte, 
a pretensão da parte autora e, consequentemente, refutam a 
pretensão da parte requerida.
A cobrança trazida nos autos refere-se a recuperação de energia 
elétrica, razão pela qual, passo a analisar o feito nos termos da 
Resolução 414/2010 da ANEEL.
Compulsando os autos, restou demonstrado através do 
demonstrativo de débito emitido pela requerida que a autora está 
sendo cobrada por dívida no valor de R$ 3.824.67 decorrente de 
irregularidade (ID n. 29519647).
Destarte apesar de a requerida alegar que a cobrança advém 
de recuperação de consumo por irregularidade no medido, não 
desincumbiu do ônus de apresentar comprovação, tampouco 
trouxe aos autos o Termo de Ocorrência e Irregularidade – Toi, 
o qual deveria apontar os motivos da recuperação de energia 
elétrica, se limitando a apresentar tela de sistema produzida de 
forma unilateral (ID n. 31153661).
A autora por sua vez, apresentou relatório de análise de débito no 
qual consta todas as faturas pagas e o consumo mensal apresenta 
regularidades (ID n. 29519004).
A medição de energia elétrica deve ser periódica (art. 84, Resolução 
414/2010 - ANEEL) e, o art. 81 da r. Resolução estabelece que é 
de responsabilidade da concessionária a manutenção de medição 
externa, senão vejamos:
Art. 81. É de responsabilidade da distribuidora a manutenção do 
sistema de medição externa, inclusive os equipamentos, caixas, 
quadros, painéis, condutores, ramal de ligação e demais partes ou 
acessórios necessários à medição de consumo de energia elétrica 
ativa e reativa excedente.
Se o procedimento supostamente irregular não for atribuível à 
concessionária, a Resolução dispõe sobre o procedimento a ser 
adotado estão elencados nos artigos 129 a 133, cuja matéria indica 
uma série de procedimentos a serem adotados pela requerida.
Assim, para que a requerida possa aplicar esta forma de 
recuperação de energia, tal como transcrito na Resolução 
414/2010, deverá adotar todo o procedimento, inclusive realizando 
perícia técnica, notificando previamente o consumidor, e outros 
procedimentos necessários à fiel caracterização da irregularidade, 
o que não ocorreu.
Além disso, como a medição é periódica, seria fácil a constatação 
de desvio ou qualquer outra falha no medidor pela empresa por 
ocasião da leitura do aparelho, que pudesse justificar a recuperação 
de energia. 
Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal 
que prevalece sobre a portaria editada pela agência reguladora - 
ANEEL, é ônus do fornecedor a medição do consumo de energia 
elétrica, bem como a manutenção do sistema de leitura, o que não 
foi feito. Não tendo sido tomada nenhuma providência em tempo 
razoável, não há como pura e simplesmente estimar o valor relativo 
ao consumo durante o período em que o medidor esteve defeituoso 
(suposto defeito) e lançar a fatura em desfavor do consumidor.
Tratando-se de serviço de caráter essencial e continuo, deveria a 
concessionária ter procedido o imediato reparo do fornecimento de 
energia elétrica, já nos primeiros meses de constatação, uma vez 
que é fácil a constatação de que o medidor estava com defeito ou 
havia desvio de energia.
A autora que reside no imóvel, não tem a obrigação de aferir a 
leitura do equipamento, não havendo indícios de que tenha sido o 
responsável por qualquer defeito no equipamento.
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Se por um lado houve consumo na residência da autora, por outro é 
dever da ré constatar o efetivo consumo, que só se justifica através 
da leitura no medidor em perfeito funcionamento.
Assim, não há embasamento legal para a cobrança tal como 
lançada pela ré, de forma que reconheço sua insubsistência.
Logo a procedência do pedido a medida que se impõe ao presente 
caso concreto, para declarar a inexistência do débito.
Do Dano moral.
Assim, em relação ao pedido de indenização por dano moral, todos 
os elementos necessários à configuração da responsabilidade 
civil, neste caso objetiva, se encontram presentes, quais sejam: 
a conduta (cobrança indevida), o resultado (suspensão do 
fornecimento de energia elétrica) e o nexo causal (a suspensão foi 
realizada pela parte requerida).
Desta forma, considerando que houve suspensão do fornecimento 
de energia elétrica na residência da autora, indevidamente, resta 
caracterizado o dano moral. 
Nesse sentido é a jurisprudência do TJRO:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FALHA 
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO 
ESSENCIAL. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. 
QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. 1 – 
Incontroversa nos autos a falha na prestação do serviço público 
essencial estará evidenciado o abalo moral ao consumidor, que 
merece ser indenizado. 2 – O quantum indenizatório deve ser 
justo e razoável ao abalo sofrido pelo consumidor. (RECURSO 
INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7002765-97.2018.822.0002, 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - Porto 
Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz Arlen Jose Silva de Souza, Data 
de julgamento: 04/10/2019).
Esclareço que, no presente caso, a autora solicitou a religação em 
26/07/2019 (protocolo n. 9977.0648) e o restabelecimento só veio 
a ocorrer depois de 12/08/2019, em razão da determinação judicial 
(ID 29753588).
A conduta da requerida é evidente, pois deveria agir com cautela e 
prudência no desenvolvimento de suas atividades, evitando causar 
prejuízos a seus consumidores de boa-fé pela sua ineficiência.
Portanto, o demandado deveria ter cautela na prestação de 
serviços, cuidado este que não teve, devendo arcar com as 
consequências da falta de zelo, indenizando a requerente pelos 
danos experimentados. 
No que pertine ao valor do ressarcimento por danos morais, deve 
ser fixado em um quantum que sirva de alento para a autora e, ao 
mesmo tempo, de desestímulo às requeridas, a fim de que não 
voltem a incorrerem nas mesmas condutas. Assim, tem-se por 
satisfatória a fixação de indenização no importe de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais).
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado 
por SIRLEI MADALENA DE CARVALHO, em face de ENERGISA 
S/A, com resolução de mérito, para:
a) CONFIRMAR a tutela antecipada concedida nos autos (ID n. 
29753588).
b) Declarar a inexistência do débito decorrente de recuperação de 
consumo, no valor de R$ 3.824,67.
c) Condenar a requerida ao pagamento da obrigação equivalente a 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), já atualizado nessa data, a título de 
danos morais (Súmula 362 do STJ).
Assim, resolvo o feito com a apreciação do mérito.
Cadastre-se os advogados Dr. Rochilmer Mello da Rocha Filho, 
inscrito na OAB/R0 sob o n. 635, Diego de Paiva Vasconcelos, 
inscrito na OAB/R0 sob o n. 2.013 e Márcio Melo Nogueira, 
inscrito na OAB/R0 sob o n. 2.827, regularmente constituídos na 
espécie, bem ainda nelas fazendo veicular o nome da Sociedade 
de Advogados à qual pertencem, qual seja, Rocha Filho Nogueira 
e Vasconcelos Advogados, inscrita na OAB/R0 sob o n. 0016/1995.
Sem custas e honorários nesta instância.
P.R.I. Cumpra-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Jaru, sexta-feira, 15 de novembro de 2019.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1º Juizado Especial Cível 
Rua Raimundo Catanhede, nº 1080, Bairro Setor 2, CEP 76890-
000, Jaru Processo nº: 7003122-40.2019.8.22.0003
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral, Liminar , Energia Elétrica
Requerente/Exequente:SIRLEI MADALENA DE CARVALHO, RUA 
JOÃO DE ALBUQUERQUE 20009 SETOR 03 - 76890-000 - JARU 
- RONDÔNIA
Advogado do requerente: CALLIUGIDAN PEREIRA DE SOUZA 
SILVA OAB nº RO8848, DENILSON DOS SANTOS MANOEL OAB 
nº RO7524
Requerido/Executado: ENERGISA S/A, AV. CATANHEDE 1101 
CENTRO - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerido: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO 
OAB nº RO635
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/1995.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c/c pedido 
liminar, movida por SIRLEI MADALENA DE CARVALHO, em face 
de ENERGISA S/A, pela qual a parte autora pretende a declaração 
de inexistência do débito no valor de R$ 3.824,67, decorrente de 
recuperação de consumo, bem como a condenação da requerida 
em danos morais no importe de R$ 10.000,00, por suspensão 
do fornecimento de energia elétrica com as faturas todas pagas. 
Digitalizou documentos (ID n. 29517988 a 29519647).
Em sede de defesa, a empresa requerida suscita preliminar de 
ilegitimidade passiva alegando ser legítima a empresa CERON. 
No mérito alegou que a cobrança é devida, pois não houve 
falha na prestação de serviços. Que o valor cobrado decorre de 
recuperação de consumo oriunda de processo de fiscalização o 
qual detectou irregularidades na unidade consumidora da autora. 
Declarou que todos os procedimentos adotados para verificação da 
irregularidade na medição foram feitos na presença da parte autora 
que, ao final, tomou ciência e assinou o TOI, do qual recebeu cópia 
de imediato. Aduziu legalidade adotada pela ré na fiscalização e 
que houve prévio aviso de corte à autora. Digitalizou documentos 
(ID n. 30989911 a 31005079).
A audiência de conciliação foi realizada no ID n. 31049404 a qual 
restou infrutífera.
Pois bem.
Da preliminar.
Em primeiro lugar, rejeito a preliminar suscitada pelo requerido 
relativamente à ilegitimidade passiva, visto que é fato público e 
notório que a CERON foi sucedida pela ENERGISA S/A e, portanto, 
requerida ENERGISA S/A assumiu, todos os ativos, passivos e 
obrigações da antiga empresa concessionária.
Pois tais razões afasto a preliminar.
Do mérito
Do dano material.
A questão controvertida cinge-se na existência ou não da dívida 
que ensejou a suspensão do fornecimento de energia elétrica na 
residência da autora, localizada na Rua João de Albuquerque, 
2009, cidade de Jaru/RO, e se diante desta suspensão houve abalo 
moral, que por sua vez, resolvem-se nos termos do artigo 6º, inciso 
VIII do Código de Defesa do Consumidor.
A esse respeito, com base no princípio da persuasão racional, 
os meios de prova coligidos nos autos sustentam, em parte, 
a pretensão da parte autora e, consequentemente, refutam a 
pretensão da parte requerida.
A cobrança trazida nos autos refere-se a recuperação de energia 
elétrica, razão pela qual, passo a analisar o feito nos termos da 
Resolução 414/2010 da ANEEL.
Compulsando os autos, restou demonstrado através do 
demonstrativo de débito emitido pela requerida que a autora está 
sendo cobrada por dívida no valor de R$ 3.824.67 decorrente de 
irregularidade (ID n. 29519647).
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Destarte apesar de a requerida alegar que a cobrança advém 
de recuperação de consumo por irregularidade no medido, não 
desincumbiu do ônus de apresentar comprovação, tampouco 
trouxe aos autos o Termo de Ocorrência e Irregularidade – Toi, 
o qual deveria apontar os motivos da recuperação de energia 
elétrica, se limitando a apresentar tela de sistema produzida de 
forma unilateral (ID n. 31153661).
A autora por sua vez, apresentou relatório de análise de débito 
no qual consta todas as faturas pagas e o consumo mensal 
apresenta regularidades (ID n. 29519004).
A medição de energia elétrica deve ser periódica (art. 84, Resolução 
414/2010 - ANEEL) e, o art. 81 da r. Resolução estabelece que é 
de responsabilidade da concessionária a manutenção de medição 
externa, senão vejamos:
Art. 81. É de responsabilidade da distribuidora a manutenção do 
sistema de medição externa, inclusive os equipamentos, caixas, 
quadros, painéis, condutores, ramal de ligação e demais partes 
ou acessórios necessários à medição de consumo de energia 
elétrica ativa e reativa excedente.
Se o procedimento supostamente irregular não for atribuível à 
concessionária, a Resolução dispõe sobre o procedimento a ser 
adotado estão elencados nos artigos 129 a 133, cuja matéria indica 
uma série de procedimentos a serem adotados pela requerida.
Assim, para que a requerida possa aplicar esta forma de 
recuperação de energia, tal como transcrito na Resolução 
414/2010, deverá adotar todo o procedimento, inclusive realizando 
perícia técnica, notificando previamente o consumidor, e outros 
procedimentos necessários à fiel caracterização da irregularidade, 
o que não ocorreu.
Além disso, como a medição é periódica, seria fácil a constatação 
de desvio ou qualquer outra falha no medidor pela empresa 
por ocasião da leitura do aparelho, que pudesse justificar a 
recuperação de energia. 
Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal 
que prevalece sobre a portaria editada pela agência reguladora - 
ANEEL, é ônus do fornecedor a medição do consumo de energia 
elétrica, bem como a manutenção do sistema de leitura, o que 
não foi feito. Não tendo sido tomada nenhuma providência em 
tempo razoável, não há como pura e simplesmente estimar o 
valor relativo ao consumo durante o período em que o medidor 
esteve defeituoso (suposto defeito) e lançar a fatura em desfavor 
do consumidor.
Tratando-se de serviço de caráter essencial e continuo, deveria a 
concessionária ter procedido o imediato reparo do fornecimento 
de energia elétrica, já nos primeiros meses de constatação, uma 
vez que é fácil a constatação de que o medidor estava com defeito 
ou havia desvio de energia.
A autora que reside no imóvel, não tem a obrigação de aferir a 
leitura do equipamento, não havendo indícios de que tenha sido o 
responsável por qualquer defeito no equipamento.
Se por um lado houve consumo na residência da autora, por outro 
é dever da ré constatar o efetivo consumo, que só se justifica 
através da leitura no medidor em perfeito funcionamento.
Assim, não há embasamento legal para a cobrança tal como 
lançada pela ré, de forma que reconheço sua insubsistência.
Logo a procedência do pedido a medida que se impõe ao presente 
caso concreto, para declarar a inexistência do débito.
Do Dano moral.
Assim, em relação ao pedido de indenização por dano moral, todos 
os elementos necessários à configuração da responsabilidade 
civil, neste caso objetiva, se encontram presentes, quais sejam: 
a conduta (cobrança indevida), o resultado (suspensão do 
fornecimento de energia elétrica) e o nexo causal (a suspensão 
foi realizada pela parte requerida).
Desta forma, considerando que houve suspensão do fornecimento 
de energia elétrica na residência da autora, indevidamente, resta 
caracterizado o dano moral. 
Nesse sentido é a jurisprudência do TJRO:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FALHA 
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO 
ESSENCIAL. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. 
QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. 1 – 
Incontroversa nos autos a falha na prestação do serviço público 
essencial estará evidenciado o abalo moral ao consumidor, que 
merece ser indenizado. 2 – O quantum indenizatório deve ser 
justo e razoável ao abalo sofrido pelo consumidor. (RECURSO 
INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7002765-97.2018.822.0002, 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - Porto 
Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz Arlen Jose Silva de Souza, Data 
de julgamento: 04/10/2019).
Esclareço que, no presente caso, a autora solicitou a religação em 
26/07/2019 (protocolo n. 9977.0648) e o restabelecimento só veio 
a ocorrer depois de 12/08/2019, em razão da determinação judicial 
(ID 29753588).
A conduta da requerida é evidente, pois deveria agir com cautela e 
prudência no desenvolvimento de suas atividades, evitando causar 
prejuízos a seus consumidores de boa-fé pela sua ineficiência.
Portanto, o demandado deveria ter cautela na prestação de 
serviços, cuidado este que não teve, devendo arcar com as 
consequências da falta de zelo, indenizando a requerente pelos 
danos experimentados. 
No que pertine ao valor do ressarcimento por danos morais, deve 
ser fixado em um quantum que sirva de alento para a autora e, ao 
mesmo tempo, de desestímulo às requeridas, a fim de que não 
voltem a incorrerem nas mesmas condutas. Assim, tem-se por 
satisfatória a fixação de indenização no importe de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais).
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado 
por SIRLEI MADALENA DE CARVALHO, em face de ENERGISA 
S/A, com resolução de mérito, para:
a) CONFIRMAR a tutela antecipada concedida nos autos (ID n. 
29753588).
b) Declarar a inexistência do débito decorrente de recuperação de 
consumo, no valor de R$ 3.824,67.
c) Condenar a requerida ao pagamento da obrigação equivalente a 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), já atualizado nessa data, a título de 
danos morais (Súmula 362 do STJ).
Assim, resolvo o feito com a apreciação do mérito.
Cadastre-se os advogados Dr. Rochilmer Mello da Rocha Filho, 
inscrito na OAB/R0 sob o n. 635, Diego de Paiva Vasconcelos, 
inscrito na OAB/R0 sob o n. 2.013 e Márcio Melo Nogueira, 
inscrito na OAB/R0 sob o n. 2.827, regularmente constituídos na 
espécie, bem ainda nelas fazendo veicular o nome da Sociedade 
de Advogados à qual pertencem, qual seja, Rocha Filho Nogueira 
e Vasconcelos Advogados, inscrita na OAB/R0 sob o n. 0016/1995.
Sem custas e honorários nesta instância.
P.R.I. Cumpra-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Jaru, sexta-feira, 15 de novembro de 2019.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Jaru - 1º Juizado Especial Cível
Rua Raimundo Catanhede, 1080, Setor 2, Jaru - RO - CEP: 76890-
000 
Processo nº 7003555-44.2019.8.22.0003
AUTOR: RENDRIX JAMES DE SOUZA FERREIRA
Advogado do(a) AUTOR: EVERTON CAMPOS DE QUEIROZ - 
RO2982
REQUERIDO: JOAO PRATES DE SOUZA
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 
08/06/2017



1075DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam 
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a 
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na 
sala de audiências da CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania, localizado à Rua Raimundo Catanhede, 
1080, Setor 2, Jaru - RO - CEP: 76890-000, conforme informações 
abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: CEJUSC - Sala de Conciliação 2 Data: 
06/03/2020 Hora: 08:10 Tipo: Conciliação Sala: CEJUSC - Sala de 
Conciliação 2 Data: 01/11/2019 Hora: 08:10 
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a 
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser 
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo 
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da 
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade 
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar 
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de 
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca; 
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as 
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4) 
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) 
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu 
não comparecimento a qualquer das audiências designadas, 
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados 
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria 
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo 
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação, 
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo 
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da 
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, 
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de 
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive 
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às 
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas 
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar 
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de 
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada 
ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa 
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a 
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º, 
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas 
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e 
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de 
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE 
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão 
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente 
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para 
instruir do feito.
Jaru, 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Jaru - 1º Juizado Especial Cível
Rua Raimundo Catanhede, 1080, Setor 2, Jaru - RO - CEP: 76890-
000 
Processo nº 7004417-15.2019.8.22.0003
REQUERENTE: JOSE CAMILO BARBOSA
Advogado do(a) REQUERENTE: PAULA CLAUDIA OLIVEIRA 
SANTOS VASCONCELOS - RO7796
REQUERIDO: OI S/A
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA

PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam 
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a 
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na 
sala de audiências da CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania, localizado à Rua Raimundo Catanhede, 
1080, Setor 2, Jaru - RO - CEP: 76890-000, conforme informações 
abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: CEJUSC - Sala de Conciliação 2 Data: 
24/01/2020 Hora: 09:30 
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a 
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser 
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo 
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da 
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade 
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar 
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de 
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca; 
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as 
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4) 
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) 
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu 
não comparecimento a qualquer das audiências designadas, 
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados 
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria 
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo 
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação, 
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo 
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da 
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, 
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de 
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive 
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às 
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas 
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar 
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de 
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada 
ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa 
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a 
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º, 
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas 
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e 
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de 
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE 
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão 
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente 
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para 
instruir do feito.
Jaru, 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1º Juizado Especial Cível 
Rua Raimundo Catanhede, nº 1080, Bairro Setor 2, CEP 76890-
000, Jaru Processo nº: 7003140-61.2019.8.22.0003
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Indenização por Dano Material, Reivindicação, Aquisição, 
DIREITO DO CONSUMIDOR, Obrigação de Fazer / Não Fazer
Requerente/Exequente:GENY DA FONSECA, LOTE 119, GLEBA 
56, Km 30 LINHA 612, - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
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Advogado do requerente: PAULA CLAUDIA OLIVEIRA SANTOS 
VASCONCELOS OAB nº RO7796
Requerido/Executado: ENERGISA S/A, AC CENTRAL DE PORTO 
VELHO 234, AVENIDA PRESIDENTE DUTRA 2701 CENTRO - 
78900-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Advogado do requerido:MARCIO MELO NOGUEIRA OAB nº 
RO2827
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de ação de reparação de danos materiais, formulado por 
GENY DA FONSECA, em face de ENERGISA S/A, pleiteando a 
indenização pelos danos materiais decorrentes de construção de 
subestação, bem como seja condenada na obrigação de fazer 
consistente na formalização da incorporação da rede elétrica. 
Juntou documentos.
Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, 
onde arguiu preliminarmente, ilegitimidade ativa, ilegitimidade 
passiva, prescrição e inépcia da inicial por falta de documentos 
indispensáveis. No tocante ao mérito, sustentou que o presente 
caso é aplicável a resolução n. 229/2006 a qual prevê que a 
incorporação depende de acordo formal entre as partes, pois trata-
se de rede particular. Discorreu sobre a depreciação da subestação 
e sobre a normativa contida na Resolução n. 229/2006 da Aneel. 
Afirmou que os documentos juntados não são hábeis para provar 
as alegações dos requerentes. Pleiteou que não seja aplicada a 
inversão do ônus da prova, arguiu que o requerente não provou 
suas alegações. E, ao final, pleiteou a improcedência do pedido 
inicial e em caso de procedência que seja calculado o quantun 
indenizatório considerando a depreciação. Juntou documentos.
A parte autora apresentou impugnação à contestação no ID n. 
32174818.
Foi digitalizado Laudo de Constatação e Avaliação (ID n. 
31248625).
A parte requerida manifestou quanto ao laudo no ID. 31588243.
Pois bem.
Das preliminares
Da preliminar de ilegitimidade ativa.
No que tange a preliminar de ilegitimidade ativa por falta de 
documentos de comprovam o desembolso dos valores pela parte 
autora, tenho que sua rejeição é de rigor, pois o projeto de construção 
da subestação encontra-se no nome do autor. Ademais o laudo de 
Constatação e Avaliação elaborado pelo oficial de justiça, confirma 
a propriedade do imóvel como sendo do autor.
Da preliminar de ilegitimidade passiva.
No que tange a preliminar de ilegitimidade passiva, é fato público e 
notório que a CERON foi sucedida pela ENERGISA S/A e, por isso, 
a requerida ENERGISA S/A assumiu todos os ativos, passivos e 
obrigações da antiga empresa concessionária. Desse modo, afasto 
a preliminar de ilegitimidade passiva.
Da Prescrição
Por oportuno, registro meu entendimento quanto à prescrição, 
que tem como termo inicial a edificação de rede elétrica ou o 
desembolso, com prazo de três anos para a propositura da ação.
Nesse sentido é o entendimento das duas Câmaras Cíveis do 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia:
Apelação cível. Ação indenizatória. Prescrição. Não ocorrência. 
Construção de subestação e rede energia elétrica. Incorporação 
pela concessionária. Restituição dos valores pagos. Necessidade. 
Recurso desprovido.Não tendo transcorrido três anos entre a 
edificação da rede elétrica e a propositura da ação, não há que 
se falar em prescrição. Nas ações de restituição de valores 
despendidos na construção particular de subestação de energia 
elétrica, o prazo prescricional trienal para o ajuizamento deve 
ter como termo inicial o desembolso pelo consumidor, que, 
na maioria dos casos, coincide com a conclusão da obra e 
energização, porquanto há a redução do patrimônio daquele em 
prol do enriquecimento da concessionária.As redes particulares 
deverão ser formalmente incorporadas ao patrimônio da respectiva 

concessionária de distribuição, conforme legislação específica, 
com a consequente indenização pelos danos materiais suportados.
(APELAÇÃO CÍVEL 7001775-17.2016.822.0022, Rel. Des. Isaias 
Fonseca Moraes, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 2ª 
Câmara Cível, julgado em 12/09/2019.)
Apelação. Eletrificação rural. Prescrição trienal. Ocorrência. 
Termo inicial. Data do desembolso. Recurso provido.O STJ editou 
a Súmula 547 disciplinando que nas ações em que se pleiteia o 
ressarcimento dos valores pagos a título de participação financeira 
do consumidor no custeio de construção de rede elétrica, o prazo 
é de três anos na ausência previsão contratual de ressarcimento.O 
início do prazo prescricional, como se trata de ação fundada em 
enriquecimento sem causa, tem início a partir do desembolso pelo 
particular que, na grande maioria, coincide com a conclusão da 
obra e a energização, pois é neste momento que há a diminuição do 
patrimônio daquele em prol do enriquecimento da concessionária/
permissionária, tornando a dívida exigível.Recurso a que se dá 
provimento.(APELAÇÃO CÍVEL 7000899-91.2018.822.0022, 
Rel. Juiz Rinaldo Forti da Silva, Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia: 1ª Câmara Cível, julgado em 11/09/2019.)
Considerando o entendimento pacificado da Turma Recursal 
do TJRO de que a prescrição somente começa a contar 
após a incorporação da rede elétrica (Processo nº 7001723-
83.2018.822.0011, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 
Turma Recursal - Porto Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz 
Arlen Jose Silva de Souza, Data de julgamento: 05/09/2019.), 
afasto a preliminar. visto que ainda não houve a formalização da 
incorporação.
Da preliminar de inépcia da inicial
No que pertine a preliminar de inépcia da inicial por falta de 
documentos indispensáveis, tenho sua rejeição é medida que se 
impõe diante da apresentação pelo autor memorial descritivo da 
rede e projeto de construção de subestação em nome do autor de 
forma que há dúvida quando à vinculação da ligação da unidade 
consumidora do autor à rede elétrica da requerida.
Por tais razões afasto a preliminar de inépcia da inicial .
Do mérito
A questão a ser esclarecida nos autos se refere a demonstração da 
construção da rede elétrica, bem como que se houve investimento 
financeiro, e, por fim, a sua apropriação pela requerida.
A Resolução 229/2006 da ANEEL, realmente se trata dos 
procedimentos para incorporação de redes elétricas particulares 
ao patrimônio das concessionárias de energia elétrica/requerido.
A presente resolução estabelece alguns critérios básicos a fim 
de identificar quais tipos de redes elétricas poderão ser, ou não, 
incorporadas ao patrimônio das concessionárias.
O objetivo da resolução é de disseminar o acesso a um bem de 
utilidade pública, pois desta forma há ampla possibilidade de 
expandir o fornecimento de energia elétrica para outras unidades 
consumidoras, aumentando assim disponibilização da energia 
elétrica à população.
Assim, entende-se que a rede elétrica deve obedecer critérios para 
que posteriormente possa ter o recebimento de outras conexões de 
futuros consumidores.
Diante do disso, a ação é improcedente, pois somente são passíveis 
de incorporação as redes elétricas particulares localizadas fora da 
propriedade do consumidor.
Conforme auto de constatação elaborado pelo oficial de justiça 
a rede de subestação de energia elétrica foi avaliada em valor 
inferior ao orçamento apresentado pela parte autora, além disso foi 
constatada que a subestação encontra-se dentro da propriedade 
rural do autor e alimenta exclusivamente a residência do autor (ID 
n. 29124957).
Situação diferente seria se a sua subestação estivesse sido 
instalada fora da propriedade em local que pudesse servir a toda 
a coletividade.
A Resolução da Aneel 229 de 2006, assim dispõe no art 4°: “As 
redes particulares, em qualquer tensão, localizadas integralmente 
em imóveis de seus proprietários não serão objeto de incorporação, 
ficando dispensadas, inclusive, da obtenção de ato autorizativo do 
Poder Concedente.”
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A referida resolução trata dos procedimentos para incorporação 
de redes elétricas particulares ao patrimônio das concessionárias 
de energia elétrica, estabelecendo alguns critérios básicos para 
identificar os tipos de redes elétricas que poderão ser ou não 
incorporadas ao patrimônio das concessionárias.
O objetivo da resolução é de disseminar o acesso a um bem de 
utilidade pública, pois desta forma, há ampla possibilidade de 
expandir o fornecimento de energia elétrica para outras unidades 
consumidoras, aumentando assim disponibilização da energia 
elétrica à população.
Assim, entende-se que a rede elétrica deve obedecer critérios 
para que posteriormente possa ter o recebimento de outras 
conexões de futuros consumidores, que não é o caso dos autos, 
já que a subestação da parte autora fora instalada dentro de sua 
propriedade rural para uso exclusivo de sua residência e não para 
atender a vizinhança.
Como dito acima, o objetivo da resolução é a ampliação 
do fornecimento de energia elétrica para outras unidades 
consumidoras, que não o caso da parte autora, que construiu a sua 
rede elétrica com subestação para atender exclusivamente a sua 
residência rural.
Nesse contexto, a rede elétrica particular construída dentro da 
propriedade rural da parte autora não preenche os requisitos 
para ser incorporada ao patrimônio da Ceron, não havendo, nesta 
hipótese, direito ao ressarcimento, sendo a improcedência do 
pedido autoral a medida que se impõe ao caso concreto.
Ademais, neste sentido, é o recente posicionamento do TJ/RO:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. REDE DE 
ELETRIFICAÇÃO RURAL. CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO 
DE REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. ATENDIMENTO 
EXCLUSIVO. SUBESTAÇÃO LOCALIZADA NO INTERNOR 
DO IMÓVEL. RECURSO IMPROVIDO. As redes particulares 
localizadas integralmente em imóveis de seus proprietários e 
que não são utilizadas para atendimento de outras ligações 
ou incremento da rede de distribuição da concessionária não 
serão objeto de incorporação. Apelação, Processo nº 7001751-
75.2018.8.22.0003, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 
Turma Recursal, Relator(a) do Acórdão: Juiz de Direito Amauri 
Lemes, Data de julgamento: 24/04/2019.
APELAÇÃO CÍVEL. CERON. CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA. REDE PARTICULAR LOCALIZADA 
INTEGRALMENTE NO IMÓVEL DO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA 
DE DERIVAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE OUTROS 
CONSUMIDORES. INCORPORAÇÃO. RESSARCIMENTO. NÃO 
CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. Não deve ocorrer 
a incorporação de rede de subestação de energia elétrica ao 
patrimônio da concessionária, ou ressarcimento de valores, quando 
a rede elétrica estiver localizada integralmente no imóvel do 
proprietário e não houver derivações para atendimento de outros 
consumidores. Apelação, Processo nº 0000917-46.2013.822.0011, 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, 
Relator(a) do Acórdão: Des. Sansão Saldanha, Data de julgamento: 
20/06/2018.
Situação diferente seria se a rede elétrica e subestação particular 
tivesse sido construída em área pública (Estradas, Ruas ou Linhas 
Rurais) onde outros moradores da vizinhança tivessem acesso 
para fazer a ligação de sua unidade consumidora, ampliando assim 
o fornecimento de energia elétrica a população, nos termos da 
resolução, teria direito ao ressarcimento do valor gasto, desde que 
devidamente comprovado nos autos, com a digitalização das notas 
fiscais ou na sua falta por meio de perícia, conforme estabelecido 
na resolução. 
Logo, a parte autora não tem direito ao ressarcimento do valor pago 
pela subestação que fora instalada dentro de sua propriedade rural 
para atender exclusivamente a sua residência.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado 
pela parte autora GENY DA FONSECA, com resolução de mérito 
e fundamentação no art. 487, I, do CPC c/c art. 4°, Resolução da 
Aneel 229 de 2006.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da 
Lei 9.099/95.
P.R.I.
Cumpra-se.
Cadastre-se os advogados, Drs. Rochilmer Mello da Rocha Filho 
(OAB/RO 635), Diego de Paiva Vasconcelos, (OAB/RO 2.013) 
e Márcio Melo Nogueira (OAB/RO 2.827), e a Sociedade de 
Advogados à qual pertencem, qual seja, Rocha Filho Nogueira e 
Vasconcelos Advogados, inscrita na OAB/RO sob o n. 0016/1995.
Jaru/RO, terça-feira, 19 de novembro de 2019
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1º Juizado Especial Cível 
Rua Raimundo Catanhede, nº 1080, Bairro Setor 2, CEP 76890-
000, Jaru Processo nº: 7003140-61.2019.8.22.0003
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Indenização por Dano Material, Reivindicação, Aquisição, 
DIREITO DO CONSUMIDOR, Obrigação de Fazer / Não Fazer
Requerente/Exequente:GENY DA FONSECA, LOTE 119, GLEBA 
56, Km 30 LINHA 612, - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerente: PAULA CLAUDIA OLIVEIRA SANTOS 
VASCONCELOS OAB nº RO7796
Requerido/Executado: ENERGISA S/A, AC CENTRAL DE PORTO 
VELHO 234, AVENIDA PRESIDENTE DUTRA 2701 CENTRO - 
78900-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Advogado do requerido:MARCIO MELO NOGUEIRA OAB nº 
RO2827
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de ação de reparação de danos materiais, formulado por 
GENY DA FONSECA, em face de ENERGISA S/A, pleiteando a 
indenização pelos danos materiais decorrentes de construção de 
subestação, bem como seja condenada na obrigação de fazer 
consistente na formalização da incorporação da rede elétrica. 
Juntou documentos.
Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, 
onde arguiu preliminarmente, ilegitimidade ativa, ilegitimidade 
passiva, prescrição e inépcia da inicial por falta de documentos 
indispensáveis. No tocante ao mérito, sustentou que o presente 
caso é aplicável a resolução n. 229/2006 a qual prevê que a 
incorporação depende de acordo formal entre as partes, pois trata-
se de rede particular. Discorreu sobre a depreciação da subestação 
e sobre a normativa contida na Resolução n. 229/2006 da Aneel. 
Afirmou que os documentos juntados não são hábeis para provar 
as alegações dos requerentes. Pleiteou que não seja aplicada a 
inversão do ônus da prova, arguiu que o requerente não provou 
suas alegações. E, ao final, pleiteou a improcedência do pedido 
inicial e em caso de procedência que seja calculado o quantun 
indenizatório considerando a depreciação. Juntou documentos.
A parte autora apresentou impugnação à contestação no ID n. 
32174818.
Foi digitalizado Laudo de Constatação e Avaliação (ID n. 31248625).
A parte requerida manifestou quanto ao laudo no ID. 31588243.
Pois bem.
Das preliminares
Da preliminar de ilegitimidade ativa.
No que tange a preliminar de ilegitimidade ativa por falta de 
documentos de comprovam o desembolso dos valores pela 
parte autora, tenho que sua rejeição é de rigor, pois o projeto de 
construção da subestação encontra-se no nome do autor. Ademais 
o laudo de Constatação e Avaliação elaborado pelo oficial de 
justiça, confirma a propriedade do imóvel como sendo do autor.
Da preliminar de ilegitimidade passiva.
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No que tange a preliminar de ilegitimidade passiva, é fato público e 
notório que a CERON foi sucedida pela ENERGISA S/A e, por isso, 
a requerida ENERGISA S/A assumiu todos os ativos, passivos e 
obrigações da antiga empresa concessionária. Desse modo, afasto 
a preliminar de ilegitimidade passiva.
Da Prescrição
Por oportuno, registro meu entendimento quanto à prescrição, 
que tem como termo inicial a edificação de rede elétrica ou o 
desembolso, com prazo de três anos para a propositura da ação.
Nesse sentido é o entendimento das duas Câmaras Cíveis do 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia:
Apelação cível. Ação indenizatória. Prescrição. Não ocorrência. 
Construção de subestação e rede energia elétrica. Incorporação 
pela concessionária. Restituição dos valores pagos. Necessidade. 
Recurso desprovido.Não tendo transcorrido três anos entre a 
edificação da rede elétrica e a propositura da ação, não há que se 
falar em prescrição. Nas ações de restituição de valores despendidos 
na construção particular de subestação de energia elétrica, o 
prazo prescricional trienal para o ajuizamento deve ter como termo 
inicial o desembolso pelo consumidor, que, na maioria dos casos, 
coincide com a conclusão da obra e energização, porquanto há 
a redução do patrimônio daquele em prol do enriquecimento da 
concessionária.As redes particulares deverão ser formalmente 
incorporadas ao patrimônio da respectiva concessionária de 
distribuição, conforme legislação específica, com a consequente 
indenização pelos danos materiais suportados.(APELAÇÃO CÍVEL 
7001775-17.2016.822.0022, Rel. Des. Isaias Fonseca Moraes, 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 2ª Câmara Cível, 
julgado em 12/09/2019.)
Apelação. Eletrificação rural. Prescrição trienal. Ocorrência. 
Termo inicial. Data do desembolso. Recurso provido.O STJ editou 
a Súmula 547 disciplinando que nas ações em que se pleiteia o 
ressarcimento dos valores pagos a título de participação financeira 
do consumidor no custeio de construção de rede elétrica, o prazo 
é de três anos na ausência previsão contratual de ressarcimento.O 
início do prazo prescricional, como se trata de ação fundada em 
enriquecimento sem causa, tem início a partir do desembolso pelo 
particular que, na grande maioria, coincide com a conclusão da 
obra e a energização, pois é neste momento que há a diminuição do 
patrimônio daquele em prol do enriquecimento da concessionária/
permissionária, tornando a dívida exigível.Recurso a que se dá 
provimento.(APELAÇÃO CÍVEL 7000899-91.2018.822.0022, 
Rel. Juiz Rinaldo Forti da Silva, Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia: 1ª Câmara Cível, julgado em 11/09/2019.)
Considerando o entendimento pacificado da Turma Recursal do TJRO 
de que a prescrição somente começa a contar após a incorporação 
da rede elétrica (Processo nº 7001723-83.2018.822.0011, Tribunal 
de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - Porto Velho, 
Relator(a) do Acórdão: Juiz Arlen Jose Silva de Souza, Data de 
julgamento: 05/09/2019.), afasto a preliminar. visto que ainda não 
houve a formalização da incorporação.
Da preliminar de inépcia da inicial
No que pertine a preliminar de inépcia da inicial por falta de 
documentos indispensáveis, tenho sua rejeição é medida que se 
impõe diante da apresentação pelo autor memorial descritivo da 
rede e projeto de construção de subestação em nome do autor de 
forma que há dúvida quando à vinculação da ligação da unidade 
consumidora do autor à rede elétrica da requerida.
Por tais razões afasto a preliminar de inépcia da inicial .
Do mérito
A questão a ser esclarecida nos autos se refere a demonstração da 
construção da rede elétrica, bem como que se houve investimento 
financeiro, e, por fim, a sua apropriação pela requerida.
A Resolução 229/2006 da ANEEL, realmente se trata dos 
procedimentos para incorporação de redes elétricas particulares ao 
patrimônio das concessionárias de energia elétrica/requerido.
A presente resolução estabelece alguns critérios básicos a fim 
de identificar quais tipos de redes elétricas poderão ser, ou não, 
incorporadas ao patrimônio das concessionárias.

O objetivo da resolução é de disseminar o acesso a um bem de 
utilidade pública, pois desta forma há ampla possibilidade de 
expandir o fornecimento de energia elétrica para outras unidades 
consumidoras, aumentando assim disponibilização da energia 
elétrica à população.
Assim, entende-se que a rede elétrica deve obedecer critérios para 
que posteriormente possa ter o recebimento de outras conexões de 
futuros consumidores.
Diante do disso, a ação é improcedente, pois somente são passíveis 
de incorporação as redes elétricas particulares localizadas fora da 
propriedade do consumidor.
Conforme auto de constatação elaborado pelo oficial de justiça 
a rede de subestação de energia elétrica foi avaliada em valor 
inferior ao orçamento apresentado pela parte autora, além disso foi 
constatada que a subestação encontra-se dentro da propriedade 
rural do autor e alimenta exclusivamente a residência do autor (ID 
n. 29124957).
Situação diferente seria se a sua subestação estivesse sido 
instalada fora da propriedade em local que pudesse servir a toda 
a coletividade.
A Resolução da Aneel 229 de 2006, assim dispõe no art 4°: “As 
redes particulares, em qualquer tensão, localizadas integralmente 
em imóveis de seus proprietários não serão objeto de incorporação, 
ficando dispensadas, inclusive, da obtenção de ato autorizativo do 
Poder Concedente.”
A referida resolução trata dos procedimentos para incorporação 
de redes elétricas particulares ao patrimônio das concessionárias 
de energia elétrica, estabelecendo alguns critérios básicos para 
identificar os tipos de redes elétricas que poderão ser ou não 
incorporadas ao patrimônio das concessionárias.
O objetivo da resolução é de disseminar o acesso a um bem de 
utilidade pública, pois desta forma, há ampla possibilidade de 
expandir o fornecimento de energia elétrica para outras unidades 
consumidoras, aumentando assim disponibilização da energia 
elétrica à população.
Assim, entende-se que a rede elétrica deve obedecer critérios para 
que posteriormente possa ter o recebimento de outras conexões 
de futuros consumidores, que não é o caso dos autos, já que a 
subestação da parte autora fora instalada dentro de sua propriedade 
rural para uso exclusivo de sua residência e não para atender a 
vizinhança.
Como dito acima, o objetivo da resolução é a ampliação 
do fornecimento de energia elétrica para outras unidades 
consumidoras, que não o caso da parte autora, que construiu a sua 
rede elétrica com subestação para atender exclusivamente a sua 
residência rural.
Nesse contexto, a rede elétrica particular construída dentro da 
propriedade rural da parte autora não preenche os requisitos 
para ser incorporada ao patrimônio da Ceron, não havendo, nesta 
hipótese, direito ao ressarcimento, sendo a improcedência do 
pedido autoral a medida que se impõe ao caso concreto.
Ademais, neste sentido, é o recente posicionamento do TJ/RO:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. REDE DE 
ELETRIFICAÇÃO RURAL. CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO 
DE REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. ATENDIMENTO 
EXCLUSIVO. SUBESTAÇÃO LOCALIZADA NO INTERNOR 
DO IMÓVEL. RECURSO IMPROVIDO. As redes particulares 
localizadas integralmente em imóveis de seus proprietários e 
que não são utilizadas para atendimento de outras ligações 
ou incremento da rede de distribuição da concessionária não 
serão objeto de incorporação. Apelação, Processo nº 7001751-
75.2018.8.22.0003, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 
Turma Recursal, Relator(a) do Acórdão: Juiz de Direito Amauri 
Lemes, Data de julgamento: 24/04/2019.
APELAÇÃO CÍVEL. CERON. CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA. REDE PARTICULAR LOCALIZADA 
INTEGRALMENTE NO IMÓVEL DO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA 
DE DERIVAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE OUTROS 
CONSUMIDORES. INCORPORAÇÃO. RESSARCIMENTO. NÃO 
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CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. Não deve ocorrer a 
incorporação de rede de subestação de energia elétrica ao patrimônio 
da concessionária, ou ressarcimento de valores, quando a rede 
elétrica estiver localizada integralmente no imóvel do proprietário e 
não houver derivações para atendimento de outros consumidores. 
Apelação, Processo nº 0000917-46.2013.822.0011, Tribunal de 
Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do 
Acórdão: Des. Sansão Saldanha, Data de julgamento: 20/06/2018.
Situação diferente seria se a rede elétrica e subestação particular 
tivesse sido construída em área pública (Estradas, Ruas ou Linhas 
Rurais) onde outros moradores da vizinhança tivessem acesso 
para fazer a ligação de sua unidade consumidora, ampliando assim 
o fornecimento de energia elétrica a população, nos termos da 
resolução, teria direito ao ressarcimento do valor gasto, desde que 
devidamente comprovado nos autos, com a digitalização das notas 
fiscais ou na sua falta por meio de perícia, conforme estabelecido 
na resolução. 
Logo, a parte autora não tem direito ao ressarcimento do valor pago 
pela subestação que fora instalada dentro de sua propriedade rural 
para atender exclusivamente a sua residência.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado 
pela parte autora GENY DA FONSECA, com resolução de mérito 
e fundamentação no art. 487, I, do CPC c/c art. 4°, Resolução da 
Aneel 229 de 2006.
Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da 
Lei 9.099/95.
P.R.I.
Cumpra-se.
Cadastre-se os advogados, Drs. Rochilmer Mello da Rocha Filho 
(OAB/RO 635), Diego de Paiva Vasconcelos, (OAB/RO 2.013) 
e Márcio Melo Nogueira (OAB/RO 2.827), e a Sociedade de 
Advogados à qual pertencem, qual seja, Rocha Filho Nogueira e 
Vasconcelos Advogados, inscrita na OAB/RO sob o n. 0016/1995.
Jaru/RO, terça-feira, 19 de novembro de 2019
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1º Juizado Especial Cível 
Rua Raimundo Catanhede, nº 1080, Bairro Setor 2, CEP 76890-
000, Jaru Processo nº: 7004233-59.2019.8.22.0003
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Incorporação Imobiliária, Indenização por Dano Material, 
Obrigação de Entregar, Energia Elétrica
Requerente/Exequente:MARIA ANGELICA DA COSTA, LINHA 
617, KM 19, LOTE 47, GLEBA 93 ZONA RURAL - 76890-000 - 
JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerente: LEVI GUSTAVO ALVES DE FREITAS 
OAB nº RO4634
Requerido/Executado: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA 
S/A - CERON , AC ARIQUEMES, AVENIDA TANCREDO NEVES 
1620 SETOR INSTITUCIONAL - 76870-970 - ARIQUEMES - 
RONDÔNIA, ENERGISA S/A, JUSCELINO KUBITSCHEK 1966 
SETOR 02 - 76870-000 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Advogado do requerido:
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95, assim 
passa-se à fundamentação.
A parte autora foi intimada, por meio de seu advogado para 
emendar à inicial, todavia, decorreu sem que ela atendesse ao 
comando, sendo a indeferimento da inicial a medida que se impõe 
ao presente caso concreto.
Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e por conseguinte, 
DECLARO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos 
termos da fundamentação supra.
Incabível condenação em custas e honorários advocatícios nesta 
instância, conforme artigo 55 da Lei 9.099/95.

P.R.I
Se requerido, desde já, fica deferido o pedido de desistência do 
prazo recursal.
Arquive-se, oportunamente.
Jaru/RO, segunda-feira, 11 de novembro de 2019
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1º Juizado Especial Cível 
Rua Raimundo Catanhede, nº 1080, Bairro Setor 2, CEP 76890-
000, Jaru Processo nº: 7003433-31.2019.8.22.0003
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 
Material
Requerente/Exequente:JAMAR DIAS DA ROCHA, LH 605, KM 
52, GL 25, LT 02 ZONA RURAL - 76866-000 - THEOBROMA - 
RONDÔNIA
Advogado do requerente: EDSON LUIZ RIBEIRO BISSOLI OAB nº 
RO6464, CRISTIANE RIBEIRO BISSOLI OAB nº RO4848
Requerido/Executado: ENERGISA S/A, RUA RICARDO 
CATANHEDE 1101, CENTRO SETOR 03 - 76890-000 - JARU - 
RONDÔNIA
Advogado do requerido:ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO 
OAB nº RO635
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de ação de reparação de danos materiais, formulado por 
JAMAR DIAS DA ROCHA, em face de ENERGISA S/A, pleiteando 
a indenização pelos danos materiais decorrentes de construção 
de subestação, bem como seja condenada na obrigação de fazer 
consistente na formalização da incorporação da rede elétrica. 
Juntou documentos.
Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, 
onde arguiu preliminarmente, 
o tocante ao mérito, sustentou que o presente caso é aplicável a 
resolução n. 229/2006 a qual prevê que a incorporação depende 
de acordo formal entre as partes, pois trata-se de rede particular. 
Discorreu sobre a depreciação da subestação e sobre a normativa 
contida na Resolução n. 229/2006 da Aneel. Afirmou que os 
documentos juntados não são hábeis para provar as alegações dos 
requerentes. Pleiteou que não seja aplicada a inversão do ônus 
da prova, arguiu que o requerente não provou suas alegações. 
E, ao final, pleiteou a improcedência do pedido inicial e em 
caso de procedência que seja calculado o quantun indenizatório 
considerando a depreciação. Juntou documentos.
A parte autora apresentou impugnação à contestação no ID n. 
31959032.
Foi digitalizado Laudo de Constatação e Avaliação (ID n. 
31081632).
Pois bem.
Das preliminares
Da Prescrição
Por oportuno, registro meu entendimento quanto à prescrição, 
que tem como termo inicial a edificação de rede elétrica ou o 
desembolso, com prazo de três anos para a propositura da ação.
Nesse sentido é o entendimento das duas Câmaras Cíveis do 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia:
Apelação cível. Ação indenizatória. Prescrição. Não ocorrência. 
Construção de subestação e rede energia elétrica. Incorporação 
pela concessionária. Restituição dos valores pagos. Necessidade. 
Recurso desprovido.Não tendo transcorrido três anos entre a 
edificação da rede elétrica e a propositura da ação, não há que 
se falar em prescrição. Nas ações de restituição de valores 
despendidos na construção particular de subestação de energia 
elétrica, o prazo prescricional trienal para o ajuizamento deve 
ter como termo inicial o desembolso pelo consumidor, que, 
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na maioria dos casos, coincide com a conclusão da obra e 
energização, porquanto há a redução do patrimônio daquele em 
prol do enriquecimento da concessionária.As redes particulares 
deverão ser formalmente incorporadas ao patrimônio da respectiva 
concessionária de distribuição, conforme legislação específica, 
com a consequente indenização pelos danos materiais suportados.
(APELAÇÃO CÍVEL 7001775-17.2016.822.0022, Rel. Des. Isaias 
Fonseca Moraes, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 2ª 
Câmara Cível, julgado em 12/09/2019.)
Apelação. Eletrificação rural. Prescrição trienal. Ocorrência. 
Termo inicial. Data do desembolso. Recurso provido.O STJ editou 
a Súmula 547 disciplinando que nas ações em que se pleiteia o 
ressarcimento dos valores pagos a título de participação financeira 
do consumidor no custeio de construção de rede elétrica, o prazo 
é de três anos na ausência previsão contratual de ressarcimento.O 
início do prazo prescricional, como se trata de ação fundada em 
enriquecimento sem causa, tem início a partir do desembolso pelo 
particular que, na grande maioria, coincide com a conclusão da 
obra e a energização, pois é neste momento que há a diminuição do 
patrimônio daquele em prol do enriquecimento da concessionária/
permissionária, tornando a dívida exigível.Recurso a que se dá 
provimento.(APELAÇÃO CÍVEL 7000899-91.2018.822.0022, 
Rel. Juiz Rinaldo Forti da Silva, Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia: 1ª Câmara Cível, julgado em 11/09/2019.)
Considerando o entendimento pacificado da Turma Recursal 
do TJRO de que a prescrição somente começa a contar 
após a incorporação da rede elétrica (Processo nº 7001723-
83.2018.822.0011, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 
Turma Recursal - Porto Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz 
Arlen Jose Silva de Souza, Data de julgamento: 05/09/2019.), 
afasto a preliminar. visto que ainda não houve a formalização da 
incorporação.
Da preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia
Considerando o entendimento da Turma Recursal do TJRO de que 
a necessidade de produção de prova pericial não influi na definição 
da competência do juizado especial (Recurso Inominado n° 
7002190-86.2018.8.22.0003. Turma Recursal. Relator: Juiz Arlen 
José Silva de Souza. Data do julgamento: (13/02/2019, afasto a 
preliminar de incompetência de juízo por necessidade de perícia. 
Consigno que não é este o entendimento deste magistrado, 
contudo, dada a pacificação da questão perante a Turma Recursal, 
afasto a preliminar de incompetência do juízo por necessidade de 
perícia.
Da preliminar de ilegitimidade ativa.
No que tange a preliminar de ilegitimidade ativa por falta de 
documentos de comprovam o desembolso dos valores pela 
parte autora, tenho que sua rejeição é de rigor, pois o projeto de 
construção da subestação (ID n. 31081632) encontra-se no nome 
do autor. Ademais o laudo de Constatação e Avaliação elaborado 
pelo oficial de justiça, confirma a propriedade do imóvel como 
sendo do autor.
Por tais razões afasto a preliminar de ilegitimidade ativa.
Da preliminar de ilegitimidade passiva.
No que tange a preliminar de ilegitimidade passiva, é fato público e 
notório que a CERON foi sucedida pela ENERGISA S/A e, por isso, 
a requerida ENERGISA S/A assumiu todos os ativos, passivos e 
obrigações da antiga empresa concessionária. Desse modo, afasto 
a preliminar de ilegitimidade passiva.
Da preliminar de inépcia da inicial
No que pertine a preliminar de inépcia da inicial por falta de 
documentos indispensáveis, tenho sua rejeição é medida que se 
impõe diante da apresentação pelo autor memorial descritivo da 
rede e projeto de construção de subestação em nome do autor de 
forma que há dúvida quando à vinculação da ligação da unidade 
consumidora do autor à rede elétrica da requerida.
Por tais razões afasto a preliminar de inépcia da inicial .
Do mérito
A questão a ser esclarecida nos autos se refere a demonstração da 
construção da rede elétrica, bem como que se houve investimento 
financeiro, e, por fim, a sua apropriação pela requerida.

A Resolução 229/2006 da ANEEL, realmente se trata dos 
procedimentos para incorporação de redes elétricas particulares 
ao patrimônio das concessionárias de energia elétrica/requerido.
A presente resolução estabelece alguns critérios básicos a fim 
de identificar quais tipos de redes elétricas poderão ser, ou não, 
incorporadas ao patrimônio das concessionárias.
O objetivo da resolução é de disseminar o acesso a um bem de 
utilidade pública, pois desta forma há ampla possibilidade de 
expandir o fornecimento de energia elétrica para outras unidades 
consumidoras, aumentando assim disponibilização da energia 
elétrica à população.
Assim, entende-se que a rede elétrica deve obedecer critérios para 
que posteriormente possa ter o recebimento de outras conexões de 
futuros consumidores.
Diante do disso, a ação é improcedente, pois somente são passíveis 
de incorporação as redes elétricas particulares localizadas fora da 
propriedade do consumidor.
Conforme auto de constatação elaborado pelo oficial de justiça 
a rede de subestação de energia elétrica foi avaliada em valor 
inferior ao orçamento apresentado pela parte autora, além disso foi 
constatada que a subestação encontra-se dentro da propriedade 
rural do autor e alimenta exclusivamente a residência do autor (ID 
n. 31081632).
Situação diferente seria se a sua subestação estivesse sido 
instalada fora da propriedade em local que pudesse servir a toda 
a coletividade.
A Resolução da Aneel 229 de 2006, assim dispõe no art 4°: “As 
redes particulares, em qualquer tensão, localizadas integralmente 
em imóveis de seus proprietários não serão objeto de incorporação, 
ficando dispensadas, inclusive, da obtenção de ato autorizativo do 
Poder Concedente.”
A referida resolução trata dos procedimentos para incorporação 
de redes elétricas particulares ao patrimônio das concessionárias 
de energia elétrica, estabelecendo alguns critérios básicos para 
identificar os tipos de redes elétricas que poderão ser ou não 
incorporadas ao patrimônio das concessionárias.
O objetivo da resolução é de disseminar o acesso a um bem de 
utilidade pública, pois desta forma, há ampla possibilidade de 
expandir o fornecimento de energia elétrica para outras unidades 
consumidoras, aumentando assim disponibilização da energia 
elétrica à população.
Assim, entende-se que a rede elétrica deve obedecer critérios 
para que posteriormente possa ter o recebimento de outras 
conexões de futuros consumidores, que não é o caso dos autos, 
já que a subestação da parte autora fora instalada dentro de sua 
propriedade rural para uso exclusivo de sua residência e não para 
atender a vizinhança.
Como dito acima, o objetivo da resolução é a ampliação 
do fornecimento de energia elétrica para outras unidades 
consumidoras, que não o caso da parte autora, que construiu a sua 
rede elétrica com subestação para atender exclusivamente a sua 
residência rural.
Nesse contexto, a rede elétrica particular construída dentro da 
propriedade rural da parte autora não preenche os requisitos 
para ser incorporada ao patrimônio da Ceron, não havendo, nesta 
hipótese, direito ao ressarcimento, sendo a improcedência do 
pedido autoral a medida que se impõe ao caso concreto.
Ademais, neste sentido, é o recente posicionamento do TJ/RO:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. REDE DE 
ELETRIFICAÇÃO RURAL. CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO 
DE REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. ATENDIMENTO 
EXCLUSIVO. SUBESTAÇÃO LOCALIZADA NO INTERNOR 
DO IMÓVEL. RECURSO IMPROVIDO. As redes particulares 
localizadas integralmente em imóveis de seus proprietários e 
que não são utilizadas para atendimento de outras ligações 
ou incremento da rede de distribuição da concessionária não 
serão objeto de incorporação. Apelação, Processo nº 7001751-
75.2018.8.22.0003, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 
Turma Recursal, Relator(a) do Acórdão: Juiz de Direito Amauri 
Lemes, Data de julgamento: 24/04/2019.
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APELAÇÃO CÍVEL. CERON. CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA. REDE PARTICULAR LOCALIZADA 
INTEGRALMENTE NO IMÓVEL DO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA 
DE DERIVAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE OUTROS 
CONSUMIDORES. INCORPORAÇÃO. RESSARCIMENTO. NÃO 
CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. Não deve ocorrer a 
incorporação de rede de subestação de energia elétrica ao patrimônio 
da concessionária, ou ressarcimento de valores, quando a rede 
elétrica estiver localizada integralmente no imóvel do proprietário e 
não houver derivações para atendimento de outros consumidores. 
Apelação, Processo nº 0000917-46.2013.822.0011, Tribunal de 
Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do 
Acórdão: Des. Sansão Saldanha, Data de julgamento: 20/06/2018.
Situação diferente seria se a rede elétrica e subestação particular 
tivesse sido construída em área pública (Estradas, Ruas ou Linhas 
Rurais) onde outros moradores da vizinhança tivessem acesso 
para fazer a ligação de sua unidade consumidora, ampliando assim 
o fornecimento de energia elétrica a população, nos termos da 
resolução, teria direito ao ressarcimento do valor gasto, desde que 
devidamente comprovado nos autos, com a digitalização das notas 
fiscais ou na sua falta por meio de perícia, conforme estabelecido 
na resolução. 
Logo, a parte autora não tem direito ao ressarcimento do valor pago 
pela subestação que fora instalada dentro de sua propriedade rural 
para atender exclusivamente a sua residência.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial 
formulado pela parte autora JAMAR DIAS DA ROCHA, com 
resolução de mérito e fundamentação no art. 487, I, do CPC c/c art. 
4°, Resolução da Aneel 229 de 2006.
Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da 
Lei 9.099/95.
P.R.I.
Cumpra-se.
Cadastre-se os advogados, Drs. Rochilmer Mello da Rocha Filho 
(OAB/RO 635), Diego de Paiva Vasconcelos, (OAB/RO 2.013) 
e Márcio Melo Nogueira (OAB/RO 2.827), e a Sociedade de 
Advogados à qual pertencem, qual seja, Rocha Filho Nogueira e 
Vasconcelos Advogados, inscrita na OAB/RO sob o n. 0016/1995.
Jaru/RO, terça-feira, 19 de novembro de 2019
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1º Juizado Especial Cível 
Rua Raimundo Catanhede, nº 1080, Bairro Setor 2, CEP 76890-
000, Jaru Processo nº: 7003433-31.2019.8.22.0003
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 
Material
Requerente/Exequente:JAMAR DIAS DA ROCHA, LH 605, KM 
52, GL 25, LT 02 ZONA RURAL - 76866-000 - THEOBROMA - 
RONDÔNIA
Advogado do requerente: EDSON LUIZ RIBEIRO BISSOLI OAB nº 
RO6464, CRISTIANE RIBEIRO BISSOLI OAB nº RO4848
Requerido/Executado: ENERGISA S/A, RUA RICARDO 
CATANHEDE 1101, CENTRO SETOR 03 - 76890-000 - JARU - 
RONDÔNIA
Advogado do requerido:ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO 
OAB nº RO635
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de ação de reparação de danos materiais, formulado por 
JAMAR DIAS DA ROCHA, em face de ENERGISA S/A, pleiteando 
a indenização pelos danos materiais decorrentes de construção 
de subestação, bem como seja condenada na obrigação de fazer 
consistente na formalização da incorporação da rede elétrica. 
Juntou documentos.

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, 
onde arguiu preliminarmente, 
o tocante ao mérito, sustentou que o presente caso é aplicável 
a resolução n. 229/2006 a qual prevê que a incorporação 
depende de acordo formal entre as partes, pois trata-se de 
rede particular. Discorreu sobre a depreciação da subestação e 
sobre a normativa contida na Resolução n. 229/2006 da Aneel. 
Afirmou que os documentos juntados não são hábeis para provar 
as alegações dos requerentes. Pleiteou que não seja aplicada a 
inversão do ônus da prova, arguiu que o requerente não provou 
suas alegações. E, ao final, pleiteou a improcedência do pedido 
inicial e em caso de procedência que seja calculado o quantun 
indenizatório considerando a depreciação. Juntou documentos.
A parte autora apresentou impugnação à contestação no ID n. 
31959032.
Foi digitalizado Laudo de Constatação e Avaliação (ID n. 
31081632).
Pois bem.
Das preliminares
Da Prescrição
Por oportuno, registro meu entendimento quanto à prescrição, 
que tem como termo inicial a edificação de rede elétrica ou o 
desembolso, com prazo de três anos para a propositura da ação.
Nesse sentido é o entendimento das duas Câmaras Cíveis do 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia:
Apelação cível. Ação indenizatória. Prescrição. Não ocorrência. 
Construção de subestação e rede energia elétrica. Incorporação 
pela concessionária. Restituição dos valores pagos. Necessidade. 
Recurso desprovido.Não tendo transcorrido três anos entre a 
edificação da rede elétrica e a propositura da ação, não há que 
se falar em prescrição. Nas ações de restituição de valores 
despendidos na construção particular de subestação de energia 
elétrica, o prazo prescricional trienal para o ajuizamento deve 
ter como termo inicial o desembolso pelo consumidor, que, 
na maioria dos casos, coincide com a conclusão da obra e 
energização, porquanto há a redução do patrimônio daquele em 
prol do enriquecimento da concessionária.As redes particulares 
deverão ser formalmente incorporadas ao patrimônio da 
respectiva concessionária de distribuição, conforme legislação 
específica, com a consequente indenização pelos danos materiais 
suportados.(APELAÇÃO CÍVEL 7001775-17.2016.822.0022, Rel. 
Des. Isaias Fonseca Moraes, Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia: 2ª Câmara Cível, julgado em 12/09/2019.)
Apelação. Eletrificação rural. Prescrição trienal. Ocorrência. 
Termo inicial. Data do desembolso. Recurso provido.O STJ 
editou a Súmula 547 disciplinando que nas ações em que se 
pleiteia o ressarcimento dos valores pagos a título de participação 
financeira do consumidor no custeio de construção de rede 
elétrica, o prazo é de três anos na ausência previsão contratual 
de ressarcimento.O início do prazo prescricional, como se trata de 
ação fundada em enriquecimento sem causa, tem início a partir do 
desembolso pelo particular que, na grande maioria, coincide com 
a conclusão da obra e a energização, pois é neste momento que 
há a diminuição do patrimônio daquele em prol do enriquecimento 
da concessionária/permissionária, tornando a dívida exigível.
Recurso a que se dá provimento.(APELAÇÃO CÍVEL 7000899-
91.2018.822.0022, Rel. Juiz Rinaldo Forti da Silva, Tribunal de 
Justiça do Estado de Rondônia: 1ª Câmara Cível, julgado em 
11/09/2019.)
Considerando o entendimento pacificado da Turma Recursal 
do TJRO de que a prescrição somente começa a contar 
após a incorporação da rede elétrica (Processo nº 7001723-
83.2018.822.0011, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 
Turma Recursal - Porto Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz 
Arlen Jose Silva de Souza, Data de julgamento: 05/09/2019.), 
afasto a preliminar. visto que ainda não houve a formalização da 
incorporação.
Da preliminar de incompetência do juízo por necessidade de 
perícia
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Considerando o entendimento da Turma Recursal do TJRO de que 
a necessidade de produção de prova pericial não influi na definição 
da competência do juizado especial (Recurso Inominado n° 
7002190-86.2018.8.22.0003. Turma Recursal. Relator: Juiz Arlen 
José Silva de Souza. Data do julgamento: (13/02/2019, afasto a 
preliminar de incompetência de juízo por necessidade de perícia. 
Consigno que não é este o entendimento deste magistrado, 
contudo, dada a pacificação da questão perante a Turma Recursal, 
afasto a preliminar de incompetência do juízo por necessidade de 
perícia.
Da preliminar de ilegitimidade ativa.
No que tange a preliminar de ilegitimidade ativa por falta de 
documentos de comprovam o desembolso dos valores pela 
parte autora, tenho que sua rejeição é de rigor, pois o projeto de 
construção da subestação (ID n. 31081632) encontra-se no nome 
do autor. Ademais o laudo de Constatação e Avaliação elaborado 
pelo oficial de justiça, confirma a propriedade do imóvel como 
sendo do autor.
Por tais razões afasto a preliminar de ilegitimidade ativa.
Da preliminar de ilegitimidade passiva.
No que tange a preliminar de ilegitimidade passiva, é fato público e 
notório que a CERON foi sucedida pela ENERGISA S/A e, por isso, 
a requerida ENERGISA S/A assumiu todos os ativos, passivos e 
obrigações da antiga empresa concessionária. Desse modo, afasto 
a preliminar de ilegitimidade passiva.
Da preliminar de inépcia da inicial
No que pertine a preliminar de inépcia da inicial por falta de 
documentos indispensáveis, tenho sua rejeição é medida que se 
impõe diante da apresentação pelo autor memorial descritivo da 
rede e projeto de construção de subestação em nome do autor de 
forma que há dúvida quando à vinculação da ligação da unidade 
consumidora do autor à rede elétrica da requerida.
Por tais razões afasto a preliminar de inépcia da inicial .
Do mérito
A questão a ser esclarecida nos autos se refere a demonstração da 
construção da rede elétrica, bem como que se houve investimento 
financeiro, e, por fim, a sua apropriação pela requerida.
A Resolução 229/2006 da ANEEL, realmente se trata dos 
procedimentos para incorporação de redes elétricas particulares 
ao patrimônio das concessionárias de energia elétrica/requerido.
A presente resolução estabelece alguns critérios básicos a fim 
de identificar quais tipos de redes elétricas poderão ser, ou não, 
incorporadas ao patrimônio das concessionárias.
O objetivo da resolução é de disseminar o acesso a um bem de 
utilidade pública, pois desta forma há ampla possibilidade de 
expandir o fornecimento de energia elétrica para outras unidades 
consumidoras, aumentando assim disponibilização da energia 
elétrica à população.
Assim, entende-se que a rede elétrica deve obedecer critérios para 
que posteriormente possa ter o recebimento de outras conexões de 
futuros consumidores.
Diante do disso, a ação é improcedente, pois somente são passíveis 
de incorporação as redes elétricas particulares localizadas fora da 
propriedade do consumidor.
Conforme auto de constatação elaborado pelo oficial de justiça 
a rede de subestação de energia elétrica foi avaliada em valor 
inferior ao orçamento apresentado pela parte autora, além disso foi 
constatada que a subestação encontra-se dentro da propriedade 
rural do autor e alimenta exclusivamente a residência do autor (ID 
n. 31081632).
Situação diferente seria se a sua subestação estivesse sido 
instalada fora da propriedade em local que pudesse servir a toda 
a coletividade.
A Resolução da Aneel 229 de 2006, assim dispõe no art 4°: “As 
redes particulares, em qualquer tensão, localizadas integralmente 
em imóveis de seus proprietários não serão objeto de incorporação, 
ficando dispensadas, inclusive, da obtenção de ato autorizativo do 
Poder Concedente.”

A referida resolução trata dos procedimentos para incorporação 
de redes elétricas particulares ao patrimônio das concessionárias 
de energia elétrica, estabelecendo alguns critérios básicos para 
identificar os tipos de redes elétricas que poderão ser ou não 
incorporadas ao patrimônio das concessionárias.
O objetivo da resolução é de disseminar o acesso a um bem de 
utilidade pública, pois desta forma, há ampla possibilidade de 
expandir o fornecimento de energia elétrica para outras unidades 
consumidoras, aumentando assim disponibilização da energia 
elétrica à população.
Assim, entende-se que a rede elétrica deve obedecer critérios 
para que posteriormente possa ter o recebimento de outras 
conexões de futuros consumidores, que não é o caso dos autos, 
já que a subestação da parte autora fora instalada dentro de sua 
propriedade rural para uso exclusivo de sua residência e não para 
atender a vizinhança.
Como dito acima, o objetivo da resolução é a ampliação 
do fornecimento de energia elétrica para outras unidades 
consumidoras, que não o caso da parte autora, que construiu a sua 
rede elétrica com subestação para atender exclusivamente a sua 
residência rural.
Nesse contexto, a rede elétrica particular construída dentro da 
propriedade rural da parte autora não preenche os requisitos 
para ser incorporada ao patrimônio da Ceron, não havendo, nesta 
hipótese, direito ao ressarcimento, sendo a improcedência do 
pedido autoral a medida que se impõe ao caso concreto.
Ademais, neste sentido, é o recente posicionamento do TJ/RO:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. REDE DE 
ELETRIFICAÇÃO RURAL. CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO 
DE REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. ATENDIMENTO 
EXCLUSIVO. SUBESTAÇÃO LOCALIZADA NO INTERNOR 
DO IMÓVEL. RECURSO IMPROVIDO. As redes particulares 
localizadas integralmente em imóveis de seus proprietários e 
que não são utilizadas para atendimento de outras ligações 
ou incremento da rede de distribuição da concessionária não 
serão objeto de incorporação. Apelação, Processo nº 7001751-
75.2018.8.22.0003, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 
Turma Recursal, Relator(a) do Acórdão: Juiz de Direito Amauri 
Lemes, Data de julgamento: 24/04/2019.
APELAÇÃO CÍVEL. CERON. CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA. REDE PARTICULAR LOCALIZADA 
INTEGRALMENTE NO IMÓVEL DO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA 
DE DERIVAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE OUTROS 
CONSUMIDORES. INCORPORAÇÃO. RESSARCIMENTO. NÃO 
CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. Não deve ocorrer 
a incorporação de rede de subestação de energia elétrica ao 
patrimônio da concessionária, ou ressarcimento de valores, quando 
a rede elétrica estiver localizada integralmente no imóvel do 
proprietário e não houver derivações para atendimento de outros 
consumidores. Apelação, Processo nº 0000917-46.2013.822.0011, 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, 
Relator(a) do Acórdão: Des. Sansão Saldanha, Data de julgamento: 
20/06/2018.
Situação diferente seria se a rede elétrica e subestação particular 
tivesse sido construída em área pública (Estradas, Ruas ou Linhas 
Rurais) onde outros moradores da vizinhança tivessem acesso 
para fazer a ligação de sua unidade consumidora, ampliando assim 
o fornecimento de energia elétrica a população, nos termos da 
resolução, teria direito ao ressarcimento do valor gasto, desde que 
devidamente comprovado nos autos, com a digitalização das notas 
fiscais ou na sua falta por meio de perícia, conforme estabelecido 
na resolução. 
Logo, a parte autora não tem direito ao ressarcimento do valor pago 
pela subestação que fora instalada dentro de sua propriedade rural 
para atender exclusivamente a sua residência.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial 
formulado pela parte autora JAMAR DIAS DA ROCHA, com 
resolução de mérito e fundamentação no art. 487, I, do CPC c/c art. 
4°, Resolução da Aneel 229 de 2006.
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Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da 
Lei 9.099/95.
P.R.I.
Cumpra-se.
Cadastre-se os advogados, Drs. Rochilmer Mello da Rocha Filho 
(OAB/RO 635), Diego de Paiva Vasconcelos, (OAB/RO 2.013) 
e Márcio Melo Nogueira (OAB/RO 2.827), e a Sociedade de 
Advogados à qual pertencem, qual seja, Rocha Filho Nogueira e 
Vasconcelos Advogados, inscrita na OAB/RO sob o n. 0016/1995.
Jaru/RO, terça-feira, 19 de novembro de 2019
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Jaru - 1º Juizado Especial Cível
Rua Raimundo Catanhede, 1080, Setor 2, Jaru - RO - CEP: 76890-
000 
Processo n°: 7001406-75.2019.8.22.0003
EXEQUENTE: RUAN TANILO LEAL NEUBANER 02424633207
Advogado do(a) EXEQUENTE: SIDNEY DA SILVA PEREIRA - 
RO8209
EXECUTADO: THIAGO DOS SANTOS MARIANO
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, 
FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a requerer o que entender 
de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Jaru, 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1º Juizado Especial Cível 
Rua Raimundo Catanhede, nº 1080, Bairro Setor 2, CEP 76890-
000, Jaru Processo nº: 7003414-25.2019.8.22.0003
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Nota Promissória
Requerente/Exequente:AMAZONCAU COMERCIO DE CEREAIS 
LTDA, AVENIDA JK 2800 SETOR 05 - 76890-000 - JARU - 
RONDÔNIA
Advogado do requerente: JOSE FELIPHE ROSARIO OLIVEIRA 
OAB nº RO6568
Requerido/Executado: JOSE PAULO DOS REIS, LINHA 623 KM 
22, LOTE 58 GLEBA 65 ZONA RURAL - 76890-000 - JARU - 
RONDÔNIA
Advogado do requerido: 
DESPACHO
Vistos.
Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por AMAZONCAU 
COMERCIO DE CEREAIS LTDA em face JOSÉ PAULO DOS 
REIS objetivando o recebimento de créditos que alega ter com a 
parte requerida representado pelas notas promissórias no valor de 
R$ 1.273,90, vencida em 25/03/2003 (ID n. 30159332).
Considerando que a nota promissória que embasa a presente ação 
têm como datas de vencimento o dia 25/03/2003, verifico em tese, 
a ocorrência da prescrição, nos termos do art. 206 §5º, inciso I, do 
Código Civil e Súmula 504 do STJ.
Assim, atento ao que prevê o artigo 10 do CPC, intime-se a parte 
autora a se manifestar nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias.
Jaru - RO, segunda-feira, 11 de novembro de 2019.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1º Juizado Especial Cível 
Rua Raimundo Catanhede, nº 1080, Bairro Setor 2, CEP 76890-
000, Jaru Processo nº: 7002367-16.2019.8.22.0003
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 
Material
Requerente/Exequente:JOAO NELSON DA SILVA, LOTE 39 Gleba 
52 LINHA 605 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerente: EDSON LUIZ RIBEIRO BISSOLI OAB nº 
RO6464, CRISTIANE RIBEIRO BISSOLI OAB nº RO4848
Requerido/Executado: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA 
S/A - CERON , SETOR 03 1101 RUA RICARDO CATANHEDE, 
1101 - ST. 3 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerido:MARCIO MELO NOGUEIRA OAB nº 
RO2827
DESPACHO
Vistos.
Foi proferida sentença a qual julgou extinto os autos, sem resolução 
de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei n. 9.099/95.
Inconformada com esta decisão, a parte autora interpôs recurso 
inominado nos autos, oportunidade em que requereu a concessão 
da assistência judiciária gratuita, ao argumento de que é sitiante e 
não possui condições de arcar com o valor do preparo recursal, (ID 
n. 31971294).
Constato que a parte requerente digitalizou declaração de 
hipossuficiência econômica (ID n. 28268934), mas não comprovou 
efetivamente sua renda mensal. Pelo contrário, comprovou que 
possui criação de bovinos (ID n. 31971296) com produção de 
leite (ID n. 31971296). Apresenta declaração médica na qual 
atesta realização de cirurgia em 10/02/2019 (ID n.31971296), 
sem no entanto, apresentar comprovação de impossibilidade para 
o trabalho. Ademais, ressalto que no ano de 1998 o autor teve 
condições de financeiras de construir de subestação de energia 
elétrica, o que não justifica que, decorrido mais de 20 anos, não 
tenha condições de arcar com as custas processuais. Assim não 
se vislumbra nos autos os requisitos ensejadores à gratuidade 
processual.
Aliás, há entendimento pretoriano nesse sentido. Veja-se:
Agravo de instrumento. Hipossuficiência. Não comprovação. 
Assistência judiciária gratuita. Indeferimento. Os benefícios 
da gratuidade da justiça são concedidos à parte que não tem 
condições de suportar as despesas processuais, sem prejuízo do 
sustento próprio e da família. Não comprovada a hipossuficiência 
da parte, o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça é 
medida que se impõe.(AGRAVO DE INSTRUMENTO 0801392-
94.2016.822.0000, Rel. Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, Tribunal 
de Justiça do Estado de Rondônia: 2ª Câmara Cível, julgado em 
12/07/2017).
No mesmo sentido assevera o Superior Tribunal de Justiça: 
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. 
A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça 
delineia que o benefício da assistência judiciária pode ser 
indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos 
elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese 
de miserabilidade jurídica. 2. No caso, o Tribunal a quo entendeu 
não estar devidamente comprovada a impossibilidade de a parte 
arcar com as despesas do processo, não tendo sido acostadas aos 
autos provas que afastassem tal conclusão. 3. A modificação de tal 
entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria a análise 
do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 
7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1151809/
ES, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 
CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado 
em 20/02/2018, DJe 28/02/2018).
Por tais razões indefiro o pedido de gratuidade judiciária.
Deste modo, a parte recorrente não está dispensada de recolher 
o valor do preparo recursal, que em sede de Juizado, corresponde 
ao valor de todas as despesas processuais, conforme art. 42 da Lei 
9.099/95 e art. 6º da Lei n° 301/1990 (Regimento de Custas do TJ/
RO), sendo que, ao deixar de fazê-lo, a parte recorrente assumiu o 
risco de seu recurso ser declarado deserto.
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Assim sendo, intime-se a autora/recorrente, por meio de seu 
advogado, via sistema PJE para, comprovar o recolhimento do 
preparo, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, 
sob pena do seu recurso ser considerado deserto.
Decorrido in albis o prazo supra mencionado, certifique-se e 
voltem os autos conclusos.
Jaru/RO, segunda-feira, 11 de novembro de 2019
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1º Juizado Especial Cível 
Rua Raimundo Catanhede, nº 1080, Bairro Setor 2, CEP 76890-
000, Jaru Processo nº: 7002918-93.2019.8.22.0003
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Direito de Imagem
Requerente/Exequente:JOANA DA SILVA SOUZA, LINHA 623, 
KM 55 S/N ZONA RURAL - 76898-000 - GOVERNADOR JORGE 
TEIXEIRA - RONDÔNIA
Advogado do requerente: IURE AFONSO REIS OAB nº RO5745
Requerido/Executado: ACE SEGURADORA S.A., CONDOMÍNIO 
EDIFÍCIO ELDORADO BUSINESS TOWER 3970, AVENIDA 
REBOUÇAS 3970 PINHEIROS - 05402-920 - SÃO PAULO - SÃO 
PAULO
Advogado do requerido: PAULO EDUARDO PRADO OAB nº 
AL11819
Sentença
Vistos.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos 
materiais e morais, ajuizada por JOANA AS SILVA SOUZA em 
face de ACE SEGURADORA S.A em função de descontos em 
seu benefício que alega ser indevidos, visto não ter contratados 
seguro com a requerida. Requereu a condenação da requerida 
na devolução em dobro do valor descontado indevidamente (R$ 
19,56), bem como a condenação em danos morais no importe de 
R$ 8.000,00. Juntou documentos (ID n. 29078899 a ID 29079506).
Foi deferida tutela de urgência a qual determinou a cessação dos 
descontos no benefício da autora (ID n. 29210382).
Regularmente citada a parte requerida, pleiteou retificação do polo 
passivo para fazer constar ACE SEGURADORA S.A. Afirmou que 
houve regular contratação do empréstimo via contato telefônico, 
conforme áudio de gravação da conversa digitalizado nos autos. 
Impugnou os pedidos de repetição de indébito e inexistência de 
danos materiais e morais. Alegou impossibilidade de inversão do 
ônus da prova. Sem documentos.
A audiência de conciliação foi realizada no ID n. 30587783 restou 
infrutífera.
A parte autor apresentou impugnação no ID n. 30587784.
Pois bem,
A questão controvertida cinge-se na existência ou não de 
contratação de seguro pela autora que ensejou a inclusão de 
descontos em sua conta bancária, que por sua vez, resolve-
se nos termos do artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do 
Consumidor.
A esse respeito, com base no princípio da persuasão racional, 
os meios de prova coligidos nos autos sustentam, as alegações 
da parte requerida e, consequentemente, refutam a pretensão da 
parte requerida.
Compulsando os autos, restou demonstrado através do extrato 
bancário que foi descontado o valor de R$ 19,56 no dia 03/01/2019 
à empresa ACE SEGURADORA S/A (ID n. 29079506 p. 1 de 3).
Destarte, embora a autora tenha alegado que não contratou 
o seguro com a requerida, verifica-se que houve um contato 
telefônico mantido com a autora, pela requerida, em data não 
informada, na qual a preposta da requerida faz proposta de 
seguro denominado, Seguro para Acidentes Pessoais, a qual é 
aceita pela autora. 

Analisando o áudio, apresentado pela requerida via link de acesso 
através de navegador de internet, informado no ID n. 30578652 p. 
2 de 10 verifica-se que a preposta da requerida liga para a autora, 
informa que a ela acabou de adquirir um seguro para acidentes 
pessoais no valor de R$ 19,56 que será debitado em conta. A 
preposta, em seguida, esclarece qual será a cobertura do seguro, 
e ato contínuo confirma os dados da autora. Em seguida a preposta 
pergunta se a autora confirma a contratação e autoriza o débito na 
conta da autora no banco Bradesco o que é aceito e confirmado 
pela autora aos 01min e 21seg da referida gravação.
Assim, tenho que houve regular contratação do Seguro para 
Acidentes Pessoais pela autora através de contato telefônico. 
Esclareço que a autora em momento algum contestou a ligação, 
tampouco sobre sua autenticidade (ID n. 30587784).
Nos termos do artigo 373 do CPC, inciso I: “O ônus da prova 
incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”, desta 
forma a requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar a 
ilegalidade da contratação realizada via telefone, tampouco alegou 
falta de informação adequada pela requerida.
Assim, tenho que o desconto realizado é devido e decorreu de 
regular contratação de produtos/serviços pela requerida.
Esclareço que a requerida informou o cancelamento dos serviços, 
conforme apontado ID: 30578652 p. 3 de 10.
Por consequência, não há dano moral a ser reparado, tendo 
em vista que os descontos são devidos. Ademais a autora não 
comprovou situação constrangedora ou vexatória capaz de ensejar 
abalo na moral ou na sua honra. 
Nesse contexto, a improcedência do pedido é a medida que se 
impõe no presente caso concreto. 
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos mediatos 
formulados pelo autor JOANA AS SILVA SOUZA em face de ACE 
SEGURADORA S.A, com resolução de mérito e fundamento no art. 
487, inciso I, do Código de Processo Civil. 
Sem custas processuais e honorários nesta instância, conforme o 
art. 55 da Lei n° 9.099/95.
Assim, resolvo o feito com a apreciação do mérito.
Por conseguinte, revogo a liminar que determinou a cessação dos 
descontos (ID n. 29210382).
Retifique-se o polo passivo para fazer constar ACE SEGURADORA 
S/A.
PRI.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Jaru - RO, terça-feira, 19 de novembro de 2019.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1º Juizado Especial Cível 
Rua Raimundo Catanhede, nº 1080, Bairro Setor 2, CEP 76890-
000, Jaru Processo nº: 7003232-39.2019.8.22.0003
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Requerente/Exequente:DAVID FRANCISCO VIANA, RUA PADRE 
CHIQUINHO 2257 SETOR 04 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerente: JULIO CESAR RIBEIRO RAMOS OAB 
nº RO5518
Requerido/Executado: Telefonica Brasil S.A., AV ENGENHEIRO 
LUIZ CARLOS BERRINI 1376 CIDADE MONÇÕES - 04571-936 - 
SÃO PAULO - SÃO PAULO
Advogado do requerido:WILKER BAUHER VIEIRA LOPES OAB nº 
GO29320
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de ação declaratória de inexistência do débito c/c com 
indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela 
de urgência, ajuizada por DAVID FRANCISCO VIANA, em face de 
TELEFONICA BRASIL S.A, em função de inclusão de seu nome 
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nos órgãos de proteção ao crédito sem que houvesse adquirido 
qualquer produto/serviços da empresa. Requereu seja declarado 
a inexistência do débito, nos valores de R$ 167,97, bem como 
condenação da requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 de dano 
moral. Digitalizou documentos (ID n. 300227065 a 30027075).
A tutela de urgência foi deferida no ID n. 30128175 que determinou 
a retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito.
Regularmente citada a parte requerida apresentou preliminar 
de não aceitação de eventual pedido de desistência do feito 
formulado pela autora e preliminar de ausência de interesse de 
agir, por inexistência de lide entre as partes. No mérito afirmou, 
que a inscrição nos órgãos de proteção foi regular, porquanto, 
houve contratação dos servidos pelo autor. Alegou que a parte 
autora pretende enriquecimento ilícito e pleiteou sua condenação 
por litigância de má-fé. Apresento pedido contraposto para que 
o autor pague a fatura em de conta telefônica em aberto. Juntou 
documentos (ID n. 31350881).
A parte autora apresentou impugnação à contestação no ID n. 
31404504.
A audiência de conciliação foi realizada no ID n. 31433143 restou 
infrutífera.
Pois bem,
Do mérito.
1) Das preliminares
1.1) Da preliminar de eventual pedido de desistência da ação.
Quanto à preliminar de não aceitação de eventual pedido de 
desistência da ação, sua rejeição é de rigor, visto que não houve 
tal pedido por parte do autor.
1.2) Da preliminar de ausência de interesse de agir (falta de 
requerimento administrativo)
O Requerido sustenta a ausência de interesse processual, 
aduzindo que a parte autora não efetuou pedido administrativo. 
Pois bem. Não merece ser acolhida a prefacial. Isso porque, em 
casos análogos, a Turma Recursal do Estado de Rondônia possui 
o entendimento o acesso ao 
PODER JUDICIÁRIO prescinde de prévio pedido administrativo. A 
esse respeito: 
RECURSO INOMINADO. SERVIDO. MUNICÍPIO DE JI-
PARANÁ. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REQUERIMENTO 
ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. RETORNO DOS AUTOS 
PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. 
(RECURSO INOMINADO 7003152-06.2018.822.0005, Rel. Juiz 
Arlen Jose Silva de Souza, Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia: Turma Recursal - Porto Velho, julgado em 05/12/2018.) 
Além disso, o requerido contestou o mérito da ação, inclusive 
sustentando que o fato não passou de mero dissabor, que não 
houve defeito na prestação do serviço, ausência de nexo de 
causalidade e de ato ilícito, logicamente, tornou-se resistida a 
pretensão, caindo por terra a arguição preliminar, que não acolho.
2) Do mérito
No mérito a ação é procedente em parte.
2.1) Do dano material.
A questão controvertida cinge-se na existência ou não da dívida 
que ensejou a inclusão do nome da parte autora nos cadastros dos 
órgãos de proteção ao crédito, que por sua vez, resolve-se nos 
termos do artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.
Compulsando os autos, restou demonstrado através da certidão 
do órgão de proteção ao crédito que a requerida incluiu o nome da 
parte autora em órgãos de proteção ao crédito em razão da dívida 
nos valores de R$ 167,97 proveniente do contrato n. 0345571940 
(ID n. 29762185).
Destarte, embora a parte requerida tenha afirmado que o débito 
decorre de contrato de prestação de serviços firmado com a parte 
autora, não se desincumbiu de ônus de provar a relação contratual, 
tampouco apresentou os contratos n° 0345571940, objeto da 
negativação e que deu origem às dívidas, devidamente assinado 
pelo autor, se limitando a apresentar telas de sistema onde afirma 
haver relação de comercial, decorrente de fornecimento linha 
telefônica (ID n. 31350882). 

A requerida ainda trouxe aos autos relatório de ligações telefônicas 
realizadas com o número n. (65) 999218778, que alega ser do 
autor, no entanto, verifica-se que trata de número cujo Discagem 
Direta a Distância (DDD) pertence à cidade de Cuiabá/MT, sendo 
que o autor reside nesta cidade na Rua Padre Chiquinho n 2257, 
setor 04, Município Jaru/RO. Ademais observa-se que as ligações 
são direcionadas, na maioria, para número também da área do 
DDD 065 (ID n. 31350881).
Nos termos do artigo 373 do CPC, inciso II: “O ônus da prova incumbe: 
I - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo 
ou extintivo do direito do autor.”, desta forma o requerido não se 
desincumbiu do ônus de juntar os autos comprovação de que o 
autor contratou os serviços da requerida, seja por meio de contrato 
assinado pelo autor ou por contato telefônico.
Desta feita, o pedido inicial deve ser procedente para declarar a 
inexistência do débito, nos valores de R$ 167,97 proveniente do 
contrato n. 0345571940 (ID n. 23377347).
2.2) Do dano moral.
Assim, em relação ao pedido de indenização por dano moral, todos 
os elementos necessários à configuração da responsabilidade 
civil, neste caso objetiva, se encontram presentes, quais sejam: 
a conduta (inscrição), o resultado (restrição do crédito) e o nexo 
causal (a inscrição foi realizada pela parte requerida).
Sobre esse assunto o STJ e a jurisprudência pátria são uníssonos 
no sentido de que a mera inclusão indevida do nome do consumidor 
nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito é suficiente para 
ensejar dano moral. Nesse sentido são os seguintes julgados: Resp 
994253/RS e Apelação n° 100.001.2008.006910-9/TJRO.
Desta forma, considerando que houve inclusão no nome da autora 
no cadastro de inadimplente, indevidamente, resta caracterizado o 
dano moral.
A conduta da requerida é evidente, pois deveria agir com cautela e 
prudência no desenvolvimento de suas atividades, evitando causar 
prejuízos a terceiros de boa-fé pela sua ineficiência.
Portanto, o demandado deveria ter a atenção de verificar para 
quem são oferecidos as negociações dos seus produtos e 
serviços, cuidado este que não teve, devendo arcar com as 
consequências da falta de zelo, indenizando a requerente pelos 
danos experimentados. 
No que pertine ao valor do ressarcimento por danos morais, deve 
ser fixado em um quantum que sirva de alento para a autora e, ao 
mesmo tempo, de desestímulo às requeridas, a fim de que não 
voltem a incorrerem nas mesmas condutas. Assim, tem-se por 
satisfatória a fixação de indenização no importe de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais).
3) Do pedido contraposto
Quanto ao pedido contraposto, a ação é improcedente, diante do 
reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes 
conforme demonstrado acima. 
4) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os 
pedidos formulados por DAVID FRANCISCO VIANA, em face de 
TELEFONICA BRASIL S.A, com resolução de mérito nos termos 
do artigo 487, inciso I, do CPC, para:
4.1) Consolidar os efeitos da tutela de urgência concedida na 
decisão de ID n. 30128175.
4.2) Declarar a inexistência do débito descrito na certidão do órgão 
de proteção ao crédito digitalizada nos autos, no valor de R$ 167,97 
proveniente do contrato n. 0345571940 (ID n. 23377347).
4.3) Condenar a requerida ao pagamento da obrigação equivalente 
a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), já atualizado nessa data, a título de 
danos morais (Súmula 362 do STJ).
5) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE EM PARTE, 
com resolução de mérito, o pedido contraposto formulados por 
TELEFONICA BRASIL S.A, conforme fundamentação supra.
Assim, resolvo o feito com a apreciação do mérito.
Sem custas e honorários nesta instância.
P.R.I. Cumpra-se.
Arquive-se após o trânsito em julgado.
Jaru/RO, terça-feira, 19 de novembro de 2019
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1º Juizado Especial Cível 
Rua Raimundo Catanhede, nº 1080, Bairro Setor 2, CEP 76890-
000, Jaru Processo nº: 7002918-93.2019.8.22.0003
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Direito de Imagem
Requerente/Exequente:JOANA DA SILVA SOUZA, LINHA 623, 
KM 55 S/N ZONA RURAL - 76898-000 - GOVERNADOR JORGE 
TEIXEIRA - RONDÔNIA
Advogado do requerente: IURE AFONSO REIS OAB nº RO5745
Requerido/Executado: ACE SEGURADORA S.A., CONDOMÍNIO 
EDIFÍCIO ELDORADO BUSINESS TOWER 3970, AVENIDA 
REBOUÇAS 3970 PINHEIROS - 05402-920 - SÃO PAULO - SÃO 
PAULO
Advogado do requerido: PAULO EDUARDO PRADO OAB nº 
AL11819
Sentença
Vistos.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos 
materiais e morais, ajuizada por JOANA AS SILVA SOUZA em 
face de ACE SEGURADORA S.A em função de descontos em 
seu benefício que alega ser indevidos, visto não ter contratados 
seguro com a requerida. Requereu a condenação da requerida 
na devolução em dobro do valor descontado indevidamente (R$ 
19,56), bem como a condenação em danos morais no importe de 
R$ 8.000,00. Juntou documentos (ID n. 29078899 a ID 29079506).
Foi deferida tutela de urgência a qual determinou a cessação dos 
descontos no benefício da autora (ID n. 29210382).
Regularmente citada a parte requerida, pleiteou retificação do polo 
passivo para fazer constar ACE SEGURADORA S.A. Afirmou que 
houve regular contratação do empréstimo via contato telefônico, 
conforme áudio de gravação da conversa digitalizado nos autos. 
Impugnou os pedidos de repetição de indébito e inexistência de 
danos materiais e morais. Alegou impossibilidade de inversão do 
ônus da prova. Sem documentos.
A audiência de conciliação foi realizada no ID n. 30587783 restou 
infrutífera.
A parte autor apresentou impugnação no ID n. 30587784.
Pois bem,
A questão controvertida cinge-se na existência ou não de 
contratação de seguro pela autora que ensejou a inclusão de 
descontos em sua conta bancária, que por sua vez, resolve-
se nos termos do artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do 
Consumidor.
A esse respeito, com base no princípio da persuasão racional, 
os meios de prova coligidos nos autos sustentam, as alegações 
da parte requerida e, consequentemente, refutam a pretensão da 
parte requerida.
Compulsando os autos, restou demonstrado através do extrato 
bancário que foi descontado o valor de R$ 19,56 no dia 03/01/2019 
à empresa ACE SEGURADORA S/A (ID n. 29079506 p. 1 de 3).
Destarte, embora a autora tenha alegado que não contratou 
o seguro com a requerida, verifica-se que houve um contato 
telefônico mantido com a autora, pela requerida, em data não 
informada, na qual a preposta da requerida faz proposta de 
seguro denominado, Seguro para Acidentes Pessoais, a qual é 
aceita pela autora. 
Analisando o áudio, apresentado pela requerida via link de acesso 
através de navegador de internet, informado no ID n. 30578652 p. 
2 de 10 verifica-se que a preposta da requerida liga para a autora, 
informa que a ela acabou de adquirir um seguro para acidentes 
pessoais no valor de R$ 19,56 que será debitado em conta. A 
preposta, em seguida, esclarece qual será a cobertura do seguro, 
e ato contínuo confirma os dados da autora. Em seguida a 
preposta pergunta se a autora confirma a contratação e autoriza 
o débito na conta da autora no banco Bradesco o que é aceito e 
confirmado pela autora aos 01min e 21seg da referida gravação.

Assim, tenho que houve regular contratação do Seguro para 
Acidentes Pessoais pela autora através de contato telefônico. 
Esclareço que a autora em momento algum contestou a ligação, 
tampouco sobre sua autenticidade (ID n. 30587784).
Nos termos do artigo 373 do CPC, inciso I: “O ônus da prova 
incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”, desta 
forma a requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar a 
ilegalidade da contratação realizada via telefone, tampouco alegou 
falta de informação adequada pela requerida.
Assim, tenho que o desconto realizado é devido e decorreu de 
regular contratação de produtos/serviços pela requerida.
Esclareço que a requerida informou o cancelamento dos serviços, 
conforme apontado ID: 30578652 p. 3 de 10.
Por consequência, não há dano moral a ser reparado, tendo 
em vista que os descontos são devidos. Ademais a autora não 
comprovou situação constrangedora ou vexatória capaz de ensejar 
abalo na moral ou na sua honra. 
Nesse contexto, a improcedência do pedido é a medida que se 
impõe no presente caso concreto. 
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos mediatos 
formulados pelo autor JOANA AS SILVA SOUZA em face de ACE 
SEGURADORA S.A, com resolução de mérito e fundamento no art. 
487, inciso I, do Código de Processo Civil. 
Sem custas processuais e honorários nesta instância, conforme o 
art. 55 da Lei n° 9.099/95.
Assim, resolvo o feito com a apreciação do mérito.
Por conseguinte, revogo a liminar que determinou a cessação dos 
descontos (ID n. 29210382).
Retifique-se o polo passivo para fazer constar ACE SEGURADORA 
S/A.
PRI.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Jaru - RO, terça-feira, 19 de novembro de 2019.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1º Juizado Especial Cível 
Rua Raimundo Catanhede, nº 1080, Bairro Setor 2, CEP 76890-
000, Jaru Processo nº: 7002868-67.2019.8.22.0003
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Direito de Imagem
Requerente/Exequente:ELAINE DE JESUS SOUZA FERREIRA, 
LINHA 619, KM 33 S/N ZONA RURAL - 76898-000 - GOVERNADOR 
JORGE TEIXEIRA - RONDÔNIA
Advogado do requerente: IURE AFONSO REIS OAB nº RO5745
Requerido/Executado: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 
ESTADO DA BAHIA COELBA, COMPANHIA DE ELETRICIDADE 
DO ESTADO DA BAHIA 300, AVENIDA EDGARD SANTOS 300 
CABULA VI - 41181-900 - SALVADOR - BAHIA
Advogado do requerido: 
Sentença
Vistos.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de ação declaratória de inexistência do débito c/c com 
indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela 
de urgência, ajuizada por ELAINE DE JESUS FERREIRA, em 
face de COMPAHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 
- CELBA, em função de inclusão de seu nome nos órgãos de 
proteção ao crédito sem que houvesse adquirido qualquer produto/
serviços da empresa. Requereu seja declarado a inexistência 
do débito, nos valores de R$ 19,26 proveniente do contrato n. 
0201609178542372 e inexistência do débito no valor de R$ 
26.10, proveniente de contrato n. 0201608172611276, bem como 
condenação da requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 de dano 
moral. Digitalizou documentos (ID n. 29039319 a 29039325).
A tutela de urgência foi deferida no ID n. 29214109 que determinou 
a retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito.
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Regularmente citada a parte requerida afirmou, que a inscrição 
nos órgãos de proteção foi regular. Discorreu sobre ausência de 
requisitos configuradores da responsabilidade civil. Declarou que 
não há dano moral indenizável. Contestou a inversão do ônus da 
prova, bem como o quantum indenizatório. Sem documentos.
A parte autora apresentou impugnação à contestação no ID n. 
30587792.
A audiência de conciliação foi realizada no ID n. 30587790 restou 
infrutífera.
Pois bem,
Do mérito.
No mérito a ação é procedente em parte.
Do dano material.
A questão controvertida cinge-se na existência ou não da dívida 
que ensejou a inclusão do nome da parte autora nos cadastros dos 
órgãos de proteção ao crédito, que por sua vez, resolve-se nos 
termos do artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.
A esse respeito, com base no princípio da persuasão racional, 
os meios de prova coligidos nos autos sustentam, em parte, 
a pretensão da parte autora e, consequentemente, refutam a 
pretensão da parte requerida.
Compulsando os autos, restou demonstrado através da certidão do 
órgão de proteção ao crédito que a requerida incluiu o nome da parte 
autora em órgãos de proteção ao crédito em razão da dívida nos 
valores de R$ 19,26 proveniente do contrato n. 0201609178542372 
e R$ 26.10, proveniente de contrato n. 0201608172611276 (ID n. 
29039325).
Destarte, embora a parte requerida tenha afirmado que os débitos 
decorrem de contrato de prestação de serviços de energia elétrica, 
não se desincumbiu de ônus de provar a relação contratual, 
tampouco apresentou os contratos n° 0201609178542372 e 
0201608172611276, objetos da negativação e que deu origem a 
dívida, devidamente assinado pela autora, se limitando a apresentar 
telas de sistema onde afirma haver relação de comercial, decorrente 
de fornecimento de energia elétrica no endereço, Rua Ferreira 
Santos, 19-F, Salvador Bahia (ID n. 30587794).
A requerida ainda afirma que foi exigido identificação da autora para 
efetivação dos serviços, porém não apresentou documentação 
nesse sentido. Ressalto que a autora afirma que nunca esteve no 
Estado da Bahia, e a requerida não apresentou nenhum documento 
que comprovasse a solicitação dos serviços.
Desta feita, o pedido inicial deve ser procedente para declarar a 
inexistência do débito, nos valores de R$ 19,26 proveniente do 
contrato n. 0201609178542372 e R$ 26.10, proveniente de contrato 
n. 0201608172611276.
Do dano moral.
Assim, em relação ao pedido de indenização por dano moral, todos 
os elementos necessários à configuração da responsabilidade 
civil, neste caso objetiva, se encontram presentes, quais sejam: 
a conduta (inscrição), o resultado (restrição do crédito) e o nexo 
causal (a inscrição foi realizada pela parte requerida).
Sobre esse assunto o STJ e a jurisprudência pátria são uníssonos 
no sentido de que a mera inclusão indevida do nome do consumidor 
nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito é suficiente para 
ensejar dano moral. Nesse sentido são os seguintes julgados: Resp 
994253/RS e Apelação n° 100.001.2008.006910-9/TJRO.
Desta forma, considerando que houve inclusão no nome da autora 
no cadastro de inadimplente, indevidamente, resta caracterizado o 
dano moral.
A conduta da requerida é evidente, pois deveria agir com cautela e 
prudência no desenvolvimento de suas atividades, evitando causar 
prejuízos a terceiros de boa-fé pela sua ineficiência.
Portanto, o demandado deveria ter a atenção de verificar para 
quem são oferecidos as negociações dos seus produtos e 
serviços, cuidado este que não teve, devendo arcar com as 
consequências da falta de zelo, indenizando a requerente pelos 
danos experimentados.

No que pertine ao valor do ressarcimento por danos morais, deve 
ser fixado em um quantum que sirva de alento para a autora e, ao 
mesmo tempo, de desestímulo às requeridas, a fim de que não 
voltem a incorrerem nas mesmas condutas. Assim, tem-se por 
satisfatória a fixação de indenização no importe de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais).
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos da exordial, 
com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do 
CPC, para:
1) Consolidar os efeitos da tutela de urgência concedida na decisão 
de ID n. 29210669.
2) Declarar a inexistência do débito descrito na certidão do órgão 
de proteção ao crédito digitalizada nos autos, nos valores de R$ 
19,26 proveniente do contrato n. 0201609178542372 e R$ 26.10, 
proveniente de contrato n. 0201608172611276.
3) Condenar a requerida ao pagamento da obrigação equivalente 
a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), já atualizado nessa data, a título de 
danos morais (Súmula 362 do STJ).
Assim, resolvo o feito com a apreciação do mérito.
Cadastre-se o advogado Bel. MARCUS VINÍCIUS AVELINO VIANA 
-OAB/BA n° 519-B, conforme petição de Num. 20674269 - Pág. 9.
Sem custas e honorários nesta instância.
P.R.I. Cumpra-se.
Arquive-se após o trânsito em julgado.
Jaru - RO, sexta-feira, 15 de novembro de 2019.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Jaru - 1º Juizado Especial Cível
Rua Raimundo Catanhede, 1080, Setor 2, Jaru - RO - CEP: 76890-
000 
Processo n°: 7001964-47.2019.8.22.0003
REQUERENTE: MARCIONE LUIZ SILOTTE
Advogado do(a) REQUERENTE: LEVI GUSTAVO ALVES DE 
FREITAS - RO4634
REQUERIDO: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A, ENERGISA S/A
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, 
FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a requerer o que entender 
de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Jaru, 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Jaru - 1º Juizado Especial Cível
Rua Raimundo Catanhede, 1080, Setor 2, Jaru - RO - CEP: 76890-
000 
Processo n°: 7001964-47.2019.8.22.0003
REQUERENTE: MARCIONE LUIZ SILOTTE
Advogado do(a) REQUERENTE: LEVI GUSTAVO ALVES DE 
FREITAS - RO4634
REQUERIDO: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A, ENERGISA S/A
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, 
FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a requerer o que entender 
de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Jaru, 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1º Juizado Especial Cível 
Rua Raimundo Catanhede, nº 1080, Bairro Setor 2, CEP 76890-
000, Jaru Processo nº: 7003048-83.2019.8.22.0003
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Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Perdas e Danos
Requerente/Exequente:JOAO DE OLIVEIRA, AV. RIO BRANCO 
2191, CASA CENTRO SETOR 01 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerente: JOSUE LEITE OAB nº RO625
Requerido/Executado: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., 
CENTRO EMPRESARIAL ITAÚ CONCEIÇÃO 9 ANDAR, 
PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA 100 PARQUE 
JABAQUARA - 04344-902 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
Advogado do requerido: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT 
DE ARAUJO OAB nº BA29442
Sentença
Vistos.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de ação declaratória de inexistência do débito c/c com 
indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela 
de urgência, ajuizada por JOÃO DE OLIVEIRA, em face de BANCO 
ITAU CONSIGNADO S/A, em função de inclusão de seu nome nos 
órgãos de proteção ao crédito sem que houvesse dívidas com o 
requerido. Requereu seja declarado a inexistência do débito, nos 
valores de R$ 1.100,00, bem como a condenação do requerido ao 
pagamento de R$ 15.000,00 a título dano moral.
Alega que contratou empréstimo consignado para desconto em seu 
contracheque o qual foi integralmente descontado, mesmo assim 
a requerida negativou seu nome por não pagamento da última 
parcela do empréstimo. Digitalizou documentos (ID n. 29344924 
a 29344926).
A tutela de urgência foi deferida no ID n. 29547637 que determinou 
a retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito.
Regularmente citada a parte requerida apresentou contestação 
requerendo indeferimento da petição inicial pela ausência dos 
documentos essenciais à propositura da ação, visto que a parte 
autora não juntou comprovante de residência. Requereu a 
improcedência visto que o autor não procurou meios extrajudiciais 
de resolver sem evitar o litígio. Alega que adotou providências no 
sentido evitar o litígio oferecendo proposta de acordo ao autor. 
Alegou falta de razoabilidade e proporcionalidade do valor pleiteado 
a título de dano moral. Requereu a distribuição do ônus da prova. 
Juntou documentos (ID n. 30999415 a 30999413).
A parte autora apresentou impugnação à contestação no ID n. 
31001409, na qual alegou preliminarmente que seja decretada a 
revelia do requerido por ausência não apresentação de contestação 
até a data da audiência de conciliação.
A audiência de conciliação foi realizada no ID n. 31049933 restou 
infrutífera.
Do mérito.
No mérito a ação é procedente em parte.
Das preliminares
Quanto a preliminar consistente no pedido de decretação de 
revelia, sua rejeição é de rigor, visto que a requerida apresentou 
contestação no dia 20/09/2019 antes da audiência de conciliação 
realizada na mesma data, (ID n. 30999414 e 31049928).
Por tais razões afasto a preliminar.
Do dano material.
De início esclareço que apesar de a parte autora não ter digitalizado 
comprovante de endereço, verifico que digitalizou fica cadastral 
realizada em comércio da cidade o qual comprova seu endereço 
nesta Comarca (ID n. 29344926). Ademais o próprio contrato 
firmado com a requerida demonstra que a parte autora reside nesta 
cidade (ID n. 29344924).
Quanto a alegação de que a autor não buscou meios extrajudiciais 
para solucionar o litígio, esclareço que não há ausência de interesse 
processual, isso porque, em casos análogos, a Turma Recursal do 
Estado de Rondônia possui o entendimento o acesso ao 
PODER JUDICIÁRIO prescinde de prévio pedido administrativo. 
(RECURSO INOMINADO 7003152-06.2018.822.0005, Rel. Juiz 
Arlen Jose Silva de Souza, Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia: Turma Recursal - Porto Velho, julgado em 05/12/2018.).
Pois bem.

A questão controvertida cinge-se na existência ou não da dívida 
que ensejou a inclusão do nome da parte autora nos cadastros dos 
órgãos de proteção ao crédito, que por sua vez, resolve-se nos 
termos do artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.
A esse respeito, com base no princípio da persuasão racional, 
os meios de prova coligidos nos autos sustentam, em parte, 
a pretensão da parte autora e, consequentemente, refutam a 
pretensão da parte requerida.
Compulsando os autos, restou demonstrado através da certidão 
do órgão de proteção ao crédito que a requerida incluiu o nome da 
parte autora em órgãos de proteção ao crédito em razão da dívida 
no valor de R$ 1.100,00 proveniente do contrato n. 531610794, 
ocorrência do dia 05/10/2018 (ID n. 29344924).
Alega a parte autora que o referido valor refere-se a última parcela 
de empréstimo consignado o qual foi quitado, o que comprova 
mediante ficha financeira (ID n. 29344925), bem como cadastro de 
averbações de ID n. 29344924. Ademais tratando-se de empréstimo 
consignado, os descontos são realizados no contracheque do 
servidor público.
A requerida não contestou a negativação, pelo contrário, afirma que 
procurou o autor para adotar providências a fim de evitar o litígio 
lhe oferecendo proposta de acordo (ID n. 30999414 p. 3 de 5).
Desta feita, o pedido inicial deve ser procedente para declarar a 
inexistência do débito, nos valores de R$ 1.100,00 proveniente do 
contrato n. 531610794, tendo em vista a quitação do empréstimo 
consignado pelo autor.
Do dano moral.
Assim, em relação ao pedido de indenização por dano moral, todos 
os elementos necessários à configuração da responsabilidade 
civil, neste caso objetiva, se encontram presentes, quais sejam: 
a conduta (inscrição), o resultado (restrição do crédito) e o nexo 
causal (a inscrição foi realizada pela parte requerida).
Sobre esse assunto o STJ e a jurisprudência pátria são uníssonos 
no sentido de que a mera inclusão indevida do nome do consumidor 
nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito é suficiente para 
ensejar dano moral. Nesse sentido são os seguintes julgados: Resp 
994253/RS e Apelação n° 100.001.2008.006910-9/TJRO.
Desta forma, considerando que houve inclusão no nome da autora 
no cadastro de inadimplente, indevidamente, resta caracterizado o 
dano moral.
A conduta da requerida é evidente, pois deveria agir com cautela e 
prudência no desenvolvimento de suas atividades, evitando causar 
prejuízos a terceiros de boa-fé pela sua ineficiência.
Portanto, o demandado deveria ter a atenção de verificar para 
quem são oferecidos as negociações dos seus produtos e 
serviços, cuidado este que não teve, devendo arcar com as 
consequências da falta de zelo, indenizando a requerente pelos 
danos experimentados.
No que pertine ao valor do ressarcimento por danos morais, deve 
ser fixado em um quantum que sirva de alento para a autora e, ao 
mesmo tempo, de desestímulo às requeridas, a fim de que não 
voltem a incorrerem nas mesmas condutas. Assim, tem-se por 
satisfatória a fixação de indenização no importe de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais).
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos da exordial, 
com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do 
CPC, para:
1) Consolidar os efeitos da tutela de urgência concedida na decisão 
de ID n. 29534182.
2) Declarar a inexistência do débito descrito na certidão do órgão de 
proteção ao crédito digitalizada nos autos, no valor de R$ 1.100,00, 
proveniente de contrato de empréstimo consignado n. 531610794.
3) Condenar a requerida ao pagamento da obrigação equivalente 
a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), já atualizado nessa data, a título de 
danos morais (Súmula 362 do STJ).
Assim, resolvo o feito com a apreciação do mérito.
Cadastre-se o advogado Bela. ENY ANGÉ SOLEDADE 
BITTENCOURT DE ARAÚJO, inscrita na OAB/BA sob o n°. 29.442, 
conforme petição de de ID n. 30999414 p. 4 de 5
Sem custas e honorários nesta instância.
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P.R.I. Cumpra-se.
Arquive-se após o trânsito em julgado.
Jaru - RO, sexta-feira, 15 de novembro de 2019.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1º Juizado Especial Cível 
Rua Raimundo Catanhede, nº 1080, Bairro Setor 2, CEP 76890-
000, Jaru Processo nº: 7003048-83.2019.8.22.0003
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Perdas e Danos
Requerente/Exequente:JOAO DE OLIVEIRA, AV. RIO BRANCO 
2191, CASA CENTRO SETOR 01 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerente: JOSUE LEITE OAB nº RO625
Requerido/Executado: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., 
CENTRO EMPRESARIAL ITAÚ CONCEIÇÃO 9 ANDAR, 
PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA 100 PARQUE 
JABAQUARA - 04344-902 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
Advogado do requerido: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT 
DE ARAUJO OAB nº BA29442
Sentença
Vistos.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de ação declaratória de inexistência do débito c/c com 
indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela 
de urgência, ajuizada por JOÃO DE OLIVEIRA, em face de BANCO 
ITAU CONSIGNADO S/A, em função de inclusão de seu nome nos 
órgãos de proteção ao crédito sem que houvesse dívidas com o 
requerido. Requereu seja declarado a inexistência do débito, nos 
valores de R$ 1.100,00, bem como a condenação do requerido ao 
pagamento de R$ 15.000,00 a título dano moral.
Alega que contratou empréstimo consignado para desconto em seu 
contracheque o qual foi integralmente descontado, mesmo assim 
a requerida negativou seu nome por não pagamento da última 
parcela do empréstimo. Digitalizou documentos (ID n. 29344924 
a 29344926).
A tutela de urgência foi deferida no ID n. 29547637 que determinou 
a retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito.
Regularmente citada a parte requerida apresentou contestação 
requerendo indeferimento da petição inicial pela ausência dos 
documentos essenciais à propositura da ação, visto que a parte 
autora não juntou comprovante de residência. Requereu a 
improcedência visto que o autor não procurou meios extrajudiciais 
de resolver sem evitar o litígio. Alega que adotou providências no 
sentido evitar o litígio oferecendo proposta de acordo ao autor. 
Alegou falta de razoabilidade e proporcionalidade do valor pleiteado 
a título de dano moral. Requereu a distribuição do ônus da prova. 
Juntou documentos (ID n. 30999415 a 30999413).
A parte autora apresentou impugnação à contestação no ID n. 
31001409, na qual alegou preliminarmente que seja decretada a 
revelia do requerido por ausência não apresentação de contestação 
até a data da audiência de conciliação.
A audiência de conciliação foi realizada no ID n. 31049933 restou 
infrutífera.
Do mérito.
No mérito a ação é procedente em parte.
Das preliminares
Quanto a preliminar consistente no pedido de decretação de 
revelia, sua rejeição é de rigor, visto que a requerida apresentou 
contestação no dia 20/09/2019 antes da audiência de conciliação 
realizada na mesma data, (ID n. 30999414 e 31049928).
Por tais razões afasto a preliminar.
Do dano material.
De início esclareço que apesar de a parte autora não ter digitalizado 
comprovante de endereço, verifico que digitalizou fica cadastral 
realizada em comércio da cidade o qual comprova seu endereço 
nesta Comarca (ID n. 29344926). Ademais o próprio contrato 
firmado com a requerida demonstra que a parte autora reside nesta 
cidade (ID n. 29344924).

Quanto a alegação de que a autor não buscou meios extrajudiciais 
para solucionar o litígio, esclareço que não há ausência de interesse 
processual, isso porque, em casos análogos, a Turma Recursal do 
Estado de Rondônia possui o entendimento o acesso ao 
PODER JUDICIÁRIO prescinde de prévio pedido administrativo. 
(RECURSO INOMINADO 7003152-06.2018.822.0005, Rel. Juiz 
Arlen Jose Silva de Souza, Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia: Turma Recursal - Porto Velho, julgado em 05/12/2018.).
Pois bem.
A questão controvertida cinge-se na existência ou não da dívida 
que ensejou a inclusão do nome da parte autora nos cadastros dos 
órgãos de proteção ao crédito, que por sua vez, resolve-se nos 
termos do artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.
A esse respeito, com base no princípio da persuasão racional, 
os meios de prova coligidos nos autos sustentam, em parte, 
a pretensão da parte autora e, consequentemente, refutam a 
pretensão da parte requerida.
Compulsando os autos, restou demonstrado através da certidão 
do órgão de proteção ao crédito que a requerida incluiu o nome da 
parte autora em órgãos de proteção ao crédito em razão da dívida 
no valor de R$ 1.100,00 proveniente do contrato n. 531610794, 
ocorrência do dia 05/10/2018 (ID n. 29344924).
Alega a parte autora que o referido valor refere-se a última parcela 
de empréstimo consignado o qual foi quitado, o que comprova 
mediante ficha financeira (ID n. 29344925), bem como cadastro de 
averbações de ID n. 29344924. Ademais tratando-se de empréstimo 
consignado, os descontos são realizados no contracheque do 
servidor público.
A requerida não contestou a negativação, pelo contrário, afirma que 
procurou o autor para adotar providências a fim de evitar o litígio 
lhe oferecendo proposta de acordo (ID n. 30999414 p. 3 de 5).
Desta feita, o pedido inicial deve ser procedente para declarar a 
inexistência do débito, nos valores de R$ 1.100,00 proveniente do 
contrato n. 531610794, tendo em vista a quitação do empréstimo 
consignado pelo autor.
Do dano moral.
Assim, em relação ao pedido de indenização por dano moral, todos 
os elementos necessários à configuração da responsabilidade 
civil, neste caso objetiva, se encontram presentes, quais sejam: 
a conduta (inscrição), o resultado (restrição do crédito) e o nexo 
causal (a inscrição foi realizada pela parte requerida).
Sobre esse assunto o STJ e a jurisprudência pátria são uníssonos 
no sentido de que a mera inclusão indevida do nome do consumidor 
nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito é suficiente para 
ensejar dano moral. Nesse sentido são os seguintes julgados: Resp 
994253/RS e Apelação n° 100.001.2008.006910-9/TJRO.
Desta forma, considerando que houve inclusão no nome da autora 
no cadastro de inadimplente, indevidamente, resta caracterizado o 
dano moral.
A conduta da requerida é evidente, pois deveria agir com cautela e 
prudência no desenvolvimento de suas atividades, evitando causar 
prejuízos a terceiros de boa-fé pela sua ineficiência.
Portanto, o demandado deveria ter a atenção de verificar para 
quem são oferecidos as negociações dos seus produtos e 
serviços, cuidado este que não teve, devendo arcar com as 
consequências da falta de zelo, indenizando a requerente pelos 
danos experimentados.
No que pertine ao valor do ressarcimento por danos morais, deve 
ser fixado em um quantum que sirva de alento para a autora e, ao 
mesmo tempo, de desestímulo às requeridas, a fim de que não 
voltem a incorrerem nas mesmas condutas. Assim, tem-se por 
satisfatória a fixação de indenização no importe de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais).
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos da exordial, 
com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do 
CPC, para:
1) Consolidar os efeitos da tutela de urgência concedida na decisão 
de ID n. 29534182.
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2) Declarar a inexistência do débito descrito na certidão do órgão de 
proteção ao crédito digitalizada nos autos, no valor de R$ 1.100,00, 
proveniente de contrato de empréstimo consignado n. 531610794.
3) Condenar a requerida ao pagamento da obrigação equivalente 
a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), já atualizado nessa data, a título de 
danos morais (Súmula 362 do STJ).
Assim, resolvo o feito com a apreciação do mérito.
Cadastre-se o advogado Bela. ENY ANGÉ SOLEDADE 
BITTENCOURT DE ARAÚJO, inscrita na OAB/BA sob o n°. 29.442, 
conforme petição de de ID n. 30999414 p. 4 de 5
Sem custas e honorários nesta instância.
P.R.I. Cumpra-se.
Arquive-se após o trânsito em julgado.
Jaru - RO, sexta-feira, 15 de novembro de 2019.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1º Juizado Especial Cível 
Rua Raimundo Catanhede, nº 1080, Bairro Setor 2, CEP 76890-
000, Jaru Processo nº: 7003870-09.2018.8.22.0003
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Requerente/Exequente:CESAR MADALENA DA SILVA, RUA 
BEIJAMIM CONSTATE 2117 SETOR 07 - 76890-000 - JARU - 
RONDÔNIA
Advogado do requerente: DENILSON DOS SANTOS MANOEL 
OAB nº RO7524
Requerido/Executado: TIM CELULAR S.A., AVENIDA GIOVANNI 
GRONCHI 7143, EMPRESA TIM CELULARES VILA ANDRADE - 
05724-005 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
Advogado do requerido: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES 
OAB nº AC6235
Sentença
Vistos.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de ação declaratória de inexistência do débito c/c com 
indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela 
de urgência, ajuizada por CESAR MADALENA DA SILVA, em 
face de TIM CELULAR S.A, em função de inclusão de seu nome 
nos órgãos de proteção ao crédito sem que houvesse adquirido 
qualquer produto/serviços da empresa. Requereu seja declarado 
a inexistência do débito, nos valores de R$ 192,62, bem como 
condenação da requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 de dano 
moral. Digitalizou documentos (ID n. 23377342 a 23868971).
A tutela de urgência foi deferida no ID n. 24696888 que determinou 
a retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito.
Regularmente citada a parte requerida afirmou, que a inscrição 
nos órgãos de proteção foi regular, porquanto, houve contratação 
dos servidos pelo autor. Discorreu sobre possibilidade fraude 
eque diante disso não há responsabilidade civil por parte da 
empresa requerida. No caso de condenação que seja observado a 
proporcionalidade. Sem documentos.
A parte autora apresentou impugnação à contestação no ID n. 
31236297.
A audiência de conciliação foi realizada no ID n. 31236297 restou 
infrutífera.
Pois bem,
Do mérito.
No mérito a ação é procedente em parte.
Do dano material.
A questão controvertida cinge-se na existência ou não da dívida 
que ensejou a inclusão do nome da parte autora nos cadastros dos 
órgãos de proteção ao crédito, que por sua vez, resolve-se nos 
termos do artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.
A esse respeito, com base no princípio da persuasão racional, 
os meios de prova coligidos nos autos sustentam, em parte, 
a pretensão da parte autora e, consequentemente, refutam a 
pretensão da parte requerida.

Compulsando os autos, restou demonstrado através da certidão 
do órgão de proteção ao crédito que a requerida incluiu o nome 
da parte autora em órgãos de proteção ao crédito em razão da 
dívida nos valores de R$ 120,29 proveniente do contrato n. 
GSM0053420607265 e R$ 72,33 proveniente do contrato n. 
GSM0053394085922 (ID n. 23377347).
Destarte, embora a parte requerida tenha afirmado que os débitos 
decorrem de contrato de prestação de serviços firmado com a parte 
autora, não se desincumbiu de ônus de provar a relação contratual, 
tampouco apresentou os contratos n° GSM0053420607265 e 
GSM0053394085922, objetos da negativação e que deu origem às 
dívidas, devidamente assinado pelo autor, se limitando a apresentar 
telas de sistema onde afirma haver relação de comercial, decorrente 
de fornecimento linha telefônica (ID n. 31131660).
A requerida ainda afirma que foi exigido identificação da autora 
para efetivação dos serviços, porém não apresentou documentação 
nesse sentido. Ressalto que a autora afirma que nunca manteve 
relação comercial com a requerida, e a requerida não apresentou 
nenhum documento que comprovasse a solicitação dos serviços.
Desta feita, o pedido inicial deve ser procedente para declarar 
a inexistência do débito, nos valores de R$ 120,29 proveniente 
do contrato n. GSM0053420607265 e R$ 72,33 proveniente do 
contrato n. GSM0053394085922 (ID n. 23377347).
Do dano moral.
Assim, em relação ao pedido de indenização por dano moral, todos 
os elementos necessários à configuração da responsabilidade 
civil, neste caso objetiva, se encontram presentes, quais sejam: 
a conduta (inscrição), o resultado (restrição do crédito) e o nexo 
causal (a inscrição foi realizada pela parte requerida).
Sobre esse assunto o STJ e a jurisprudência pátria são uníssonos 
no sentido de que a mera inclusão indevida do nome do consumidor 
nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito é suficiente para 
ensejar dano moral. Nesse sentido são os seguintes julgados: Resp 
994253/RS e Apelação n° 100.001.2008.006910-9/TJRO.
Desta forma, considerando que houve inclusão no nome da autora 
no cadastro de inadimplente, indevidamente, resta caracterizado o 
dano moral.
A conduta da requerida é evidente, pois deveria agir com cautela e 
prudência no desenvolvimento de suas atividades, evitando causar 
prejuízos a terceiros de boa-fé pela sua ineficiência.
Portanto, o demandado deveria ter a atenção de verificar para 
quem são oferecidos as negociações dos seus produtos e 
serviços, cuidado este que não teve, devendo arcar com as 
consequências da falta de zelo, indenizando a requerente pelos 
danos experimentados.
No que pertine ao valor do ressarcimento por danos morais, deve 
ser fixado em um quantum que sirva de alento para a autora e, ao 
mesmo tempo, de desestímulo às requeridas, a fim de que não 
voltem a incorrerem nas mesmas condutas. Assim, tem-se por 
satisfatória a fixação de indenização no importe de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais).
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos da exordial, 
com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do 
CPC, para:
1) Consolidar os efeitos da tutela de urgência concedida na decisão 
de ID n. 24712526.
2) Declarar a inexistência do débito descrito na certidão do órgão 
de proteção ao crédito digitalizada nos autos, nos valores de R$ 
120,29 proveniente do contrato n. GSM0053420607265 e R$ 72,33 
proveniente do contrato n. GSM0053394085922.
3) Condenar a requerida ao pagamento da obrigação equivalente 
a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), já atualizado nessa data, a título de 
danos morais (Súmula 362 do STJ).
Assim, resolvo o feito com a apreciação do mérito.
Cadastre-se o advogado DR. FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, 
inscrito na OAB-MG 76.696, conforme petição de Num. ID: 
31131660 p. 18
Sem custas e honorários nesta instância.
P.R.I. Cumpra-se.
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Arquive-se após o trânsito em julgado.
Jaru - RO, terça-feira, 19 de novembro de 2019.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1º Juizado Especial Cível 
Rua Raimundo Catanhede, nº 1080, Bairro Setor 2, CEP 76890-
000, Jaru Processo nº: 7003870-09.2018.8.22.0003
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Requerente/Exequente:CESAR MADALENA DA SILVA, RUA 
BEIJAMIM CONSTATE 2117 SETOR 07 - 76890-000 - JARU - 
RONDÔNIA
Advogado do requerente: DENILSON DOS SANTOS MANOEL 
OAB nº RO7524
Requerido/Executado: TIM CELULAR S.A., AVENIDA GIOVANNI 
GRONCHI 7143, EMPRESA TIM CELULARES VILA ANDRADE - 
05724-005 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
Advogado do requerido: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES 
OAB nº AC6235
Sentença
Vistos.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de ação declaratória de inexistência do débito c/c com 
indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela 
de urgência, ajuizada por CESAR MADALENA DA SILVA, em 
face de TIM CELULAR S.A, em função de inclusão de seu nome 
nos órgãos de proteção ao crédito sem que houvesse adquirido 
qualquer produto/serviços da empresa. Requereu seja declarado 
a inexistência do débito, nos valores de R$ 192,62, bem como 
condenação da requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 de dano 
moral. Digitalizou documentos (ID n. 23377342 a 23868971).
A tutela de urgência foi deferida no ID n. 24696888 que determinou 
a retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito.
Regularmente citada a parte requerida afirmou, que a inscrição 
nos órgãos de proteção foi regular, porquanto, houve contratação 
dos servidos pelo autor. Discorreu sobre possibilidade fraude 
eque diante disso não há responsabilidade civil por parte da 
empresa requerida. No caso de condenação que seja observado a 
proporcionalidade. Sem documentos.
A parte autora apresentou impugnação à contestação no ID n. 
31236297.
A audiência de conciliação foi realizada no ID n. 31236297 restou 
infrutífera.
Pois bem,
Do mérito.
No mérito a ação é procedente em parte.
Do dano material.
A questão controvertida cinge-se na existência ou não da dívida 
que ensejou a inclusão do nome da parte autora nos cadastros 
dos órgãos de proteção ao crédito, que por sua vez, resolve-
se nos termos do artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do 
Consumidor.
A esse respeito, com base no princípio da persuasão racional, 
os meios de prova coligidos nos autos sustentam, em parte, 
a pretensão da parte autora e, consequentemente, refutam a 
pretensão da parte requerida.
Compulsando os autos, restou demonstrado através da certidão 
do órgão de proteção ao crédito que a requerida incluiu o nome 
da parte autora em órgãos de proteção ao crédito em razão da 
dívida nos valores de R$ 120,29 proveniente do contrato n. 
GSM0053420607265 e R$ 72,33 proveniente do contrato n. 
GSM0053394085922 (ID n. 23377347).
Destarte, embora a parte requerida tenha afirmado que os débitos 
decorrem de contrato de prestação de serviços firmado com a parte 
autora, não se desincumbiu de ônus de provar a relação contratual, 
tampouco apresentou os contratos n° GSM0053420607265 e 

GSM0053394085922, objetos da negativação e que deu origem às 
dívidas, devidamente assinado pelo autor, se limitando a apresentar 
telas de sistema onde afirma haver relação de comercial, decorrente 
de fornecimento linha telefônica (ID n. 31131660).
A requerida ainda afirma que foi exigido identificação da autora 
para efetivação dos serviços, porém não apresentou documentação 
nesse sentido. Ressalto que a autora afirma que nunca manteve 
relação comercial com a requerida, e a requerida não apresentou 
nenhum documento que comprovasse a solicitação dos serviços.
Desta feita, o pedido inicial deve ser procedente para declarar 
a inexistência do débito, nos valores de R$ 120,29 proveniente 
do contrato n. GSM0053420607265 e R$ 72,33 proveniente do 
contrato n. GSM0053394085922 (ID n. 23377347).
Do dano moral.
Assim, em relação ao pedido de indenização por dano moral, todos 
os elementos necessários à configuração da responsabilidade 
civil, neste caso objetiva, se encontram presentes, quais sejam: 
a conduta (inscrição), o resultado (restrição do crédito) e o nexo 
causal (a inscrição foi realizada pela parte requerida).
Sobre esse assunto o STJ e a jurisprudência pátria são uníssonos 
no sentido de que a mera inclusão indevida do nome do consumidor 
nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito é suficiente para 
ensejar dano moral. Nesse sentido são os seguintes julgados: Resp 
994253/RS e Apelação n° 100.001.2008.006910-9/TJRO.
Desta forma, considerando que houve inclusão no nome da autora 
no cadastro de inadimplente, indevidamente, resta caracterizado o 
dano moral.
A conduta da requerida é evidente, pois deveria agir com cautela e 
prudência no desenvolvimento de suas atividades, evitando causar 
prejuízos a terceiros de boa-fé pela sua ineficiência.
Portanto, o demandado deveria ter a atenção de verificar para 
quem são oferecidos as negociações dos seus produtos e 
serviços, cuidado este que não teve, devendo arcar com as 
consequências da falta de zelo, indenizando a requerente pelos 
danos experimentados.
No que pertine ao valor do ressarcimento por danos morais, deve 
ser fixado em um quantum que sirva de alento para a autora e, ao 
mesmo tempo, de desestímulo às requeridas, a fim de que não 
voltem a incorrerem nas mesmas condutas. Assim, tem-se por 
satisfatória a fixação de indenização no importe de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais).
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos da exordial, 
com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do 
CPC, para:
1) Consolidar os efeitos da tutela de urgência concedida na decisão 
de ID n. 24712526.
2) Declarar a inexistência do débito descrito na certidão do órgão 
de proteção ao crédito digitalizada nos autos, nos valores de R$ 
120,29 proveniente do contrato n. GSM0053420607265 e R$ 72,33 
proveniente do contrato n. GSM0053394085922.
3) Condenar a requerida ao pagamento da obrigação equivalente 
a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), já atualizado nessa data, a título de 
danos morais (Súmula 362 do STJ).
Assim, resolvo o feito com a apreciação do mérito.
Cadastre-se o advogado DR. FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, 
inscrito na OAB-MG 76.696, conforme petição de Num. ID: 
31131660 p. 18
Sem custas e honorários nesta instância.
P.R.I. Cumpra-se.
Arquive-se após o trânsito em julgado.
Jaru - RO, terça-feira, 19 de novembro de 2019.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1º Juizado Especial Cível 
Rua Raimundo Catanhede, nº 1080, Bairro Setor 2, CEP 76890-
000, Jaru Processo nº: 7003776-27.2019.8.22.0003
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Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Requerente/Exequente:CEMEL CERAMICA MEDICI LTDA - EPP, 
RUA TAPAJÓS 4048 SETOR 02 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerente: RAFAEL SILVA BATISTA OAB nº 
RO8472
Requerido/Executado: CAMPOS & CAMILO CONSTRUCOES 
LTDA, BR 364, AO LADO DO ESPAÇO 3D, PRÓXIMO A FIAT 
GIMA S/N SETOR 8 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerido:
SENTENÇA
Vistos.
Homologo o acordo entabulado entre as partes, nos termos 
consignados em ata de audiência (CEJUSC), para que produza 
seus jurídicos e legais efeitos.
Sem custas processuais e honorários nesta instância, conforme o 
art. 55 da Lei n° 9.099/95.
Fica dispensado o prazo recursal e intimação das partes.
Publique-se. 
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Jaru/RO,19/11/2019 
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1º Juizado Especial Cível 
Rua Raimundo Catanhede, nº 1080, Bairro Setor 2, CEP 76890-
000, Jaru Processo nº: 7003776-27.2019.8.22.0003
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Requerente/Exequente:CEMEL CERAMICA MEDICI LTDA - EPP, 
RUA TAPAJÓS 4048 SETOR 02 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerente: RAFAEL SILVA BATISTA OAB nº 
RO8472
Requerido/Executado: CAMPOS & CAMILO CONSTRUCOES 
LTDA, BR 364, AO LADO DO ESPAÇO 3D, PRÓXIMO A FIAT 
GIMA S/N SETOR 8 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerido:
SENTENÇA
Vistos.
Homologo o acordo entabulado entre as partes, nos termos 
consignados em ata de audiência (CEJUSC), para que produza 
seus jurídicos e legais efeitos.
Sem custas processuais e honorários nesta instância, conforme o 
art. 55 da Lei n° 9.099/95.
Fica dispensado o prazo recursal e intimação das partes.
Publique-se. 
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Jaru/RO,19/11/2019 
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Jaru - 1º Juizado Especial Cível
Rua Raimundo Catanhede, 1080, Setor 2, Jaru - RO - CEP: 76890-
000 
Processo n°: 7000663-02.2018.8.22.0003
EXEQUENTE: GERALDINA PEREIRA NERES
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARIA DE LOURDES BATISTA 
DOS SANTOS - RO5465, CLAUDIOMAR BONFA - RO2373, 
GERVANO VICENT - RO1456
EXECUTADO: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A

Advogados do(a) EXECUTADO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA 
FILHO - RO635, BRUNA TATIANE DOS SANTOS PINHEIRO 
SARMENTO - RO5462
Intimação À PARTE REQUERENTE/REQUERIDA (VIA SISTEMA 
PJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido 
documento à agência da Caixa Econômica Federal, agência 
Nações Unidas, sob pena de encaminhamento para conta única 
centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 
016/2010 PR-TJ/RO).
Jaru, 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Jaru - 1º Juizado Especial Cível
Rua Raimundo Catanhede, 1080, Setor 2, Jaru - RO - CEP: 76890-
000 
Processo n°: 7002627-93.2019.8.22.0003
EXEQUENTE: VALMOR MACHADO DE SOUZA
Advogado do(a) EXEQUENTE: MATEUS NOGUEIRA DE 
CARVALHO - RO9078
EXECUTADO: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A
Advogado do(a) EXECUTADO: MARCIO MELO NOGUEIRA - 
RO2827
Intimação À PARTE REQUERENTE/REQUERIDA (VIA SISTEMA 
PJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido 
documento à agência da Caixa Econômica Federal, agência 
Nações Unidas, sob pena de encaminhamento para conta única 
centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia (Provimento 
016/2010 PR-TJ/RO).
Jaru, 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1º Juizado Especial Cível 
Rua Raimundo Catanhede, nº 1080, Bairro Setor 2, CEP 76890-
000, Jaru Processo nº: 7002868-67.2019.8.22.0003
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Direito de Imagem
Requerente/Exequente:ELAINE DE JESUS SOUZA FERREIRA, 
LINHA 619, KM 33 S/N ZONA RURAL - 76898-000 - GOVERNADOR 
JORGE TEIXEIRA - RONDÔNIA
Advogado do requerente: IURE AFONSO REIS OAB nº RO5745
Requerido/Executado: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 
ESTADO DA BAHIA COELBA, COMPANHIA DE ELETRICIDADE 
DO ESTADO DA BAHIA 300, AVENIDA EDGARD SANTOS 300 
CABULA VI - 41181-900 - SALVADOR - BAHIA
Advogado do requerido: 
Sentença
Vistos.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de ação declaratória de inexistência do débito c/c com 
indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela 
de urgência, ajuizada por ELAINE DE JESUS FERREIRA, em 
face de COMPAHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 
- CELBA, em função de inclusão de seu nome nos órgãos de 
proteção ao crédito sem que houvesse adquirido qualquer produto/
serviços da empresa. Requereu seja declarado a inexistência 
do débito, nos valores de R$ 19,26 proveniente do contrato n. 
0201609178542372 e inexistência do débito no valor de R$ 
26.10, proveniente de contrato n. 0201608172611276, bem como 
condenação da requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 de dano 
moral. Digitalizou documentos (ID n. 29039319 a 29039325).
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A tutela de urgência foi deferida no ID n. 29214109 que determinou 
a retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito.
Regularmente citada a parte requerida afirmou, que a inscrição 
nos órgãos de proteção foi regular. Discorreu sobre ausência de 
requisitos configuradores da responsabilidade civil. Declarou que 
não há dano moral indenizável. Contestou a inversão do ônus da 
prova, bem como o quantum indenizatório. Sem documentos.
A parte autora apresentou impugnação à contestação no ID n. 
30587792.
A audiência de conciliação foi realizada no ID n. 30587790 restou 
infrutífera.
Pois bem,
Do mérito.
No mérito a ação é procedente em parte.
Do dano material.
A questão controvertida cinge-se na existência ou não da dívida 
que ensejou a inclusão do nome da parte autora nos cadastros dos 
órgãos de proteção ao crédito, que por sua vez, resolve-se nos 
termos do artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.
A esse respeito, com base no princípio da persuasão racional, 
os meios de prova coligidos nos autos sustentam, em parte, 
a pretensão da parte autora e, consequentemente, refutam a 
pretensão da parte requerida.
Compulsando os autos, restou demonstrado através da certidão do 
órgão de proteção ao crédito que a requerida incluiu o nome da parte 
autora em órgãos de proteção ao crédito em razão da dívida nos 
valores de R$ 19,26 proveniente do contrato n. 0201609178542372 
e R$ 26.10, proveniente de contrato n. 0201608172611276 (ID n. 
29039325).
Destarte, embora a parte requerida tenha afirmado que os débitos 
decorrem de contrato de prestação de serviços de energia elétrica, 
não se desincumbiu de ônus de provar a relação contratual, 
tampouco apresentou os contratos n° 0201609178542372 e 
0201608172611276, objetos da negativação e que deu origem a 
dívida, devidamente assinado pela autora, se limitando a apresentar 
telas de sistema onde afirma haver relação de comercial, decorrente 
de fornecimento de energia elétrica no endereço, Rua Ferreira 
Santos, 19-F, Salvador Bahia (ID n. 30587794).
A requerida ainda afirma que foi exigido identificação da autora para 
efetivação dos serviços, porém não apresentou documentação 
nesse sentido. Ressalto que a autora afirma que nunca esteve no 
Estado da Bahia, e a requerida não apresentou nenhum documento 
que comprovasse a solicitação dos serviços.
Desta feita, o pedido inicial deve ser procedente para declarar a 
inexistência do débito, nos valores de R$ 19,26 proveniente do 
contrato n. 0201609178542372 e R$ 26.10, proveniente de contrato 
n. 0201608172611276.
Do dano moral.
Assim, em relação ao pedido de indenização por dano moral, todos 
os elementos necessários à configuração da responsabilidade 
civil, neste caso objetiva, se encontram presentes, quais sejam: 
a conduta (inscrição), o resultado (restrição do crédito) e o nexo 
causal (a inscrição foi realizada pela parte requerida).
Sobre esse assunto o STJ e a jurisprudência pátria são uníssonos 
no sentido de que a mera inclusão indevida do nome do consumidor 
nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito é suficiente para 
ensejar dano moral. Nesse sentido são os seguintes julgados: Resp 
994253/RS e Apelação n° 100.001.2008.006910-9/TJRO.
Desta forma, considerando que houve inclusão no nome da autora 
no cadastro de inadimplente, indevidamente, resta caracterizado o 
dano moral.
A conduta da requerida é evidente, pois deveria agir com cautela e 
prudência no desenvolvimento de suas atividades, evitando causar 
prejuízos a terceiros de boa-fé pela sua ineficiência.
Portanto, o demandado deveria ter a atenção de verificar para 
quem são oferecidos as negociações dos seus produtos e 
serviços, cuidado este que não teve, devendo arcar com as 
consequências da falta de zelo, indenizando a requerente pelos 
danos experimentados.

No que pertine ao valor do ressarcimento por danos morais, deve 
ser fixado em um quantum que sirva de alento para a autora e, ao 
mesmo tempo, de desestímulo às requeridas, a fim de que não 
voltem a incorrerem nas mesmas condutas. Assim, tem-se por 
satisfatória a fixação de indenização no importe de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais).
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos da exordial, 
com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do 
CPC, para:
1) Consolidar os efeitos da tutela de urgência concedida na decisão 
de ID n. 29210669.
2) Declarar a inexistência do débito descrito na certidão do órgão 
de proteção ao crédito digitalizada nos autos, nos valores de R$ 
19,26 proveniente do contrato n. 0201609178542372 e R$ 26.10, 
proveniente de contrato n. 0201608172611276.
3) Condenar a requerida ao pagamento da obrigação equivalente 
a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), já atualizado nessa data, a título de 
danos morais (Súmula 362 do STJ).
Assim, resolvo o feito com a apreciação do mérito.
Cadastre-se o advogado Bel. MARCUS VINÍCIUS AVELINO VIANA 
-OAB/BA n° 519-B, conforme petição de Num. 20674269 - Pág. 9.
Sem custas e honorários nesta instância.
P.R.I. Cumpra-se.
Arquive-se após o trânsito em julgado.
Jaru - RO, sexta-feira, 15 de novembro de 2019.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1º Juizado Especial Cível 
Rua Raimundo Catanhede, nº 1080, Bairro Setor 2, CEP 76890-
000, Jaru Processo nº: 7003191-72.2019.8.22.0003
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Requerente/Exequente:JULIO CESAR DA SILVA NOGUEIRA, 
RUA RIO GRANDE DO NORTE 1055 SETOR 02 - 76890-000 - 
JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerente: NAYBERTH HENRIQUE ALCURI 
AQUINIO BANDEIRA OAB nº RO2854
Requerido/Executado: ATALAIA RESORT EMPREENDIMENTO 
IMOBILIARIO SPE LTDA, AVENIDA 136 761, SALA A-76 EDIFÍCIO 
NASA BUSINESS STYLE SETOR SUL - 74093-250 - GOIÂNIA - 
GOIÁS
Advogado do requerido: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA 
FILHO OAB nº GO17394
Sentença
Vistos.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de ação de rescisão de contratual e restituição de 
valores c/c indenização por danos morais formulados por JULIO 
CESAR DA SILVA NOGUEIRA em face de ATALAIA RESORT 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO SPE LTDA.
Em sede de defesa, a empresa requerida suscitou preliminar de 
incompetência territorial visto que elegeram o foro da Comarca de 
Salinópolis/PA, nos termos do contrato de ID n.29648735, bem 
como a incompetência do Juizado Especial Cível em razão do valor 
da causa, visto que o autor pretende a resolução do contrato de 
compra e venda de cota/fração de unidade residencial em regime 
de multipropriedade no valor de R$ 38.631,67, ainda condenação 
do requerido em danos morais no valor de R$ 5.000,00.
A parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 11.873,18 (ID n. 
29648729 p. 10 de 10).
Pois bem.
Da preliminar de incompetência territorial.
No que tange a preliminar de incompetência territorial sua rejeição 
é de rigor, visto que trata-se de contrato de adesão firmado 
entre pessoa jurídica e pessoa física, sendo o autor, portanto 
hipossuficiente e destinatário final do imóvel, de forma que aplica-
se o disposto no artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do 
Consumidor.
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Por tais razões rejeito a preliminar de incompetência de juízo
Da preliminar de incompetência - valor da causa
Quanto a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível 
em razão do valor da causa, tenho que razão assiste à requerida. 
O autor pretende a rescisão completa do contrato de compra 
e venda de cota/fração de unidade residencial em regime de 
multipropriedade no valor de R$ 38.631,67, e ainda, a condenação 
do requerido em danos morais no valor de R$ 5.000,00
À luz do ordenamento jurídico, quando o litígio tiver por objeto a 
existência, validade, cumprimento, modificação, a resolução, a 
rescisão de ato jurídico, o valor da causa corresponderá ao valor 
do ato ou o da sua parte controvertida (art. 292, inciso II do CPC).
O valor da causa nada mais é do que a representação do 
proveito econômico pretendido pelo demandante. Assim, deverá 
corresponder ao valor da pretensão econômica ou vantagem 
perseguida quando o pedido indenizatório for de danos morais e 
não o valor mínimo de alçada, de forma que tal montante deve ser 
considerando para fins de fixar-se o valor da causa.
Neste caso, o valor da pretensão econômica é de R$ 43.631,67.
Assim sendo, a presente ação deve julgada improcedente sem 
resolução do mérito em razão de sua incompetência absoluta 
diante do valor da pretensão superar o valor de alçada para trâmite 
neste juízo.
Dispõe o artigo 3º, da Lei N. 9.099/1995: “O juizado Especial Cível 
tem competência para conciliação, processo e julgamento das 
causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I- as 
causas cujo valor não excede a quarenta vezes o salário mínimo”; 
grifei
Assim, não se pode conhecer e julgar no Juizado Especial os 
pedidos postulados na inicial, pois o valor pretendido excede o teto 
legal, devendo a parte autora, querendo, ajuizar a presente ação 
na Justiça comum, já que em sede de Juizado Especial Cível não 
há o declínio da competência.
Isto posto, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei n. 9.099/95 
e art. 292, inciso II do CPC, JULGO EXTINTO, sem resolução 
de mérito, o pedido formulado por JULIO CESAR DA SILVA 
NOGUEIRA em face de ATALAIA RESORT EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIO SPE LTDA.
Sem custas e honorários, haja vista tratar-se de decisão proferida 
em primeiro grau de jurisdição, no âmbito dos Juizados Especiais, 
na forma dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.
Transitada em julgado, arquivem-se.
P.R.I 
Determino à escrivania que retifique-se o valor da causa para fazer 
constar R$ 43.631,67.
Jaru - RO, sexta-feira, 15 de novembro de 2019.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1º Juizado Especial Cível 
Rua Raimundo Catanhede, nº 1080, Bairro Setor 2, CEP 76890-
000, Jaru Processo nº: 7003191-72.2019.8.22.0003
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Requerente/Exequente:JULIO CESAR DA SILVA NOGUEIRA, 
RUA RIO GRANDE DO NORTE 1055 SETOR 02 - 76890-000 - 
JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerente: NAYBERTH HENRIQUE ALCURI 
AQUINIO BANDEIRA OAB nº RO2854
Requerido/Executado: ATALAIA RESORT EMPREENDIMENTO 
IMOBILIARIO SPE LTDA, AVENIDA 136 761, SALA A-76 EDIFÍCIO 
NASA BUSINESS STYLE SETOR SUL - 74093-250 - GOIÂNIA - 
GOIÁS
Advogado do requerido: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA 
FILHO OAB nº GO17394
Sentença
Vistos.

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de ação de rescisão de contratual e restituição de 
valores c/c indenização por danos morais formulados por JULIO 
CESAR DA SILVA NOGUEIRA em face de ATALAIA RESORT 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO SPE LTDA.
Em sede de defesa, a empresa requerida suscitou preliminar de 
incompetência territorial visto que elegeram o foro da Comarca de 
Salinópolis/PA, nos termos do contrato de ID n.29648735, bem 
como a incompetência do Juizado Especial Cível em razão do valor 
da causa, visto que o autor pretende a resolução do contrato de 
compra e venda de cota/fração de unidade residencial em regime 
de multipropriedade no valor de R$ 38.631,67, ainda condenação 
do requerido em danos morais no valor de R$ 5.000,00.
A parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 11.873,18 (ID n. 
29648729 p. 10 de 10).
Pois bem.
Da preliminar de incompetência territorial.
No que tange a preliminar de incompetência territorial sua rejeição 
é de rigor, visto que trata-se de contrato de adesão firmado 
entre pessoa jurídica e pessoa física, sendo o autor, portanto 
hipossuficiente e destinatário final do imóvel, de forma que aplica-
se o disposto no artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do 
Consumidor.
Por tais razões rejeito a preliminar de incompetência de juízo
Da preliminar de incompetência - valor da causa
Quanto a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível 
em razão do valor da causa, tenho que razão assiste à requerida. 
O autor pretende a rescisão completa do contrato de compra 
e venda de cota/fração de unidade residencial em regime de 
multipropriedade no valor de R$ 38.631,67, e ainda, a condenação 
do requerido em danos morais no valor de R$ 5.000,00
À luz do ordenamento jurídico, quando o litígio tiver por objeto a 
existência, validade, cumprimento, modificação, a resolução, a 
rescisão de ato jurídico, o valor da causa corresponderá ao valor 
do ato ou o da sua parte controvertida (art. 292, inciso II do CPC).
O valor da causa nada mais é do que a representação do 
proveito econômico pretendido pelo demandante. Assim, deverá 
corresponder ao valor da pretensão econômica ou vantagem 
perseguida quando o pedido indenizatório for de danos morais e 
não o valor mínimo de alçada, de forma que tal montante deve ser 
considerando para fins de fixar-se o valor da causa.
Neste caso, o valor da pretensão econômica é de R$ 43.631,67.
Assim sendo, a presente ação deve julgada improcedente sem 
resolução do mérito em razão de sua incompetência absoluta 
diante do valor da pretensão superar o valor de alçada para trâmite 
neste juízo.
Dispõe o artigo 3º, da Lei N. 9.099/1995: “O juizado Especial Cível 
tem competência para conciliação, processo e julgamento das 
causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I- as 
causas cujo valor não excede a quarenta vezes o salário mínimo”; 
grifei
Assim, não se pode conhecer e julgar no Juizado Especial os 
pedidos postulados na inicial, pois o valor pretendido excede o teto 
legal, devendo a parte autora, querendo, ajuizar a presente ação 
na Justiça comum, já que em sede de Juizado Especial Cível não 
há o declínio da competência.
Isto posto, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei n. 9.099/95 
e art. 292, inciso II do CPC, JULGO EXTINTO, sem resolução 
de mérito, o pedido formulado por JULIO CESAR DA SILVA 
NOGUEIRA em face de ATALAIA RESORT EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIO SPE LTDA.
Sem custas e honorários, haja vista tratar-se de decisão proferida 
em primeiro grau de jurisdição, no âmbito dos Juizados Especiais, 
na forma dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.
Transitada em julgado, arquivem-se.
P.R.I 
Determino à escrivania que retifique-se o valor da causa para fazer 
constar R$ 43.631,67.
Jaru - RO, sexta-feira, 15 de novembro de 2019.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Jaru - 1º Juizado Especial Cível
Rua Raimundo Catanhede, 1080, Setor 2, Jaru - RO - CEP: 76890-
000 
Processo n°: 7001103-61.2019.8.22.0003
REQUERENTE: ADILSON MOREIRA TAVARES
Advogados do(a) REQUERENTE: DENILSON DOS SANTOS 
MANOEL - RO7524, CALLIUGIDAN PEREIRA DE SOUZA SILVA 
- RO8848
REQUERIDO: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A
Intimação DAS PARTES (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, ficam as partes intimadas 
a se manifestarem acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça NO 
PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS.
Jaru, 21 de novembro de 2019. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1º Juizado Especial Cível 
Rua Raimundo Catanhede, nº 1080, Bairro Setor 2, CEP 76890-
000, Jaru Processo nº: 7003563-21.2019.8.22.0003
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 
Material
Requerente/Exequente:VALTAIR DE OLIVEIRA, ÁREA RURAL 
ÁREA RURAL ÁREA RURAL - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerente: THIAGO GONCALVES DOS SANTOS 
OAB nº RO5471
Requerido/Executado: ENERGISA S/A, AVENIDA JUSCELINO 
KUBITSCHEK 1966, - DE 1560 A 1966 - LADO PAR SETOR 02 - 
76873-238 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Advogado do requerido:MARCIO MELO NOGUEIRA OAB nº 
RO2827
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de ação de reparação de danos materiais, formulado por 
VALTAIR DE OLIVEIRA, em face de ENERGISA S/A, pleiteando 
a indenização pelos danos materiais decorrentes de construção 
de subestação, bem como seja condenada na obrigação de fazer 
consistente na formalização da incorporação da rede elétrica. 
Juntou documentos.
Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, 
onde arguiu preliminarmente, prescrição, ilegitimidade ativa e 
passiva e inépcia da inicial por falta de documentos indispensáveis. 
No tocante ao mérito, sustentou que o presente caso é aplicável a 
resolução n. 229/2006 a qual prevê que a incorporação depende 
de acordo formal entre as partes, pois trata-se de rede particular. 
Discorreu sobre a depreciação da subestação e sobre a normativa 
contida na Resolução n. 229/2006 da Aneel. Afirmou que os 
documentos juntados não são hábeis para provar as alegações dos 
requerentes. Pleiteou que não seja aplicada a inversão do ônus 
da prova, arguiu que o requerente não provou suas alegações. 
E, ao final, pleiteou a improcedência do pedido inicial e em 
caso de procedência que seja calculado o quantun indenizatório 
considerando a depreciação. Juntou documentos.
Foi digitalizado Laudo de Constatação e Avaliação (ID n. 
31847095).
As partes manifestou quanto ao laudo no ID. 32238324 
e 32534762.
Pois bem.
Das preliminares
Da Prescrição
Por oportuno, registro meu entendimento quanto à prescrição, 
que tem como termo inicial a edificação de rede elétrica ou o 
desembolso, com prazo de três anos para a propositura da ação.

Nesse sentido é o entendimento das duas Câmaras Cíveis do 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia:
Apelação cível. Ação indenizatória. Prescrição. Não ocorrência. 
Construção de subestação e rede energia elétrica. Incorporação 
pela concessionária. Restituição dos valores pagos. Necessidade. 
Recurso desprovido.Não tendo transcorrido três anos entre a 
edificação da rede elétrica e a propositura da ação, não há que 
se falar em prescrição. Nas ações de restituição de valores 
despendidos na construção particular de subestação de energia 
elétrica, o prazo prescricional trienal para o ajuizamento deve 
ter como termo inicial o desembolso pelo consumidor, que, 
na maioria dos casos, coincide com a conclusão da obra e 
energização, porquanto há a redução do patrimônio daquele em 
prol do enriquecimento da concessionária.As redes particulares 
deverão ser formalmente incorporadas ao patrimônio da respectiva 
concessionária de distribuição, conforme legislação específica, 
com a consequente indenização pelos danos materiais suportados.
(APELAÇÃO CÍVEL 7001775-17.2016.822.0022, Rel. Des. Isaias 
Fonseca Moraes, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 2ª 
Câmara Cível, julgado em 12/09/2019.)
Apelação. Eletrificação rural. Prescrição trienal. Ocorrência. 
Termo inicial. Data do desembolso. Recurso provido.O STJ editou 
a Súmula 547 disciplinando que nas ações em que se pleiteia o 
ressarcimento dos valores pagos a título de participação financeira 
do consumidor no custeio de construção de rede elétrica, o prazo 
é de três anos na ausência previsão contratual de ressarcimento.O 
início do prazo prescricional, como se trata de ação fundada em 
enriquecimento sem causa, tem início a partir do desembolso pelo 
particular que, na grande maioria, coincide com a conclusão da 
obra e a energização, pois é neste momento que há a diminuição do 
patrimônio daquele em prol do enriquecimento da concessionária/
permissionária, tornando a dívida exigível.Recurso a que se dá 
provimento.(APELAÇÃO CÍVEL 7000899-91.2018.822.0022, 
Rel. Juiz Rinaldo Forti da Silva, Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia: 1ª Câmara Cível, julgado em 11/09/2019.)
Considerando o entendimento pacificado da Turma Recursal 
do TJRO de que a prescrição somente começa a contar 
após a incorporação da rede elétrica (Processo nº 7001723-
83.2018.822.0011, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 
Turma Recursal - Porto Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz 
Arlen Jose Silva de Souza, Data de julgamento: 05/09/2019.), 
afasto a preliminar. visto que ainda não houve a formalização da 
incorporação.
Da preliminar de ilegitimidade ativa.
No que tange a preliminar de ilegitimidade ativa por falta de 
documentos de comprovam o desembolso dos valores pela 
parte autora, tenho que sua rejeição é de rigor, pois o projeto de 
construção da subestação (ID n. 30477681) encontra-se no nome 
do autor. Ademais o laudo de Constatação e Avaliação elaborado 
pelo oficial de justiça, confirma a propriedade do imóvel como 
sendo do autor.
Por tais razões afasto a preliminar de ilegitimidade ativa.
Da preliminar de ilegitimidade passiva.
No que tange a preliminar de ilegitimidade passiva, sua rejeição é 
de rigor, pois é fato público e notório que a CERON foi sucedida 
pela ENERGISA S/A.
Por tais razões afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.
Da preliminar de inépcia da inicial
No que pertine a preliminar de inépcia da inicial por falta de 
documentos indispensáveis, tenho sua rejeição é medida que se 
impõe diante da apresentação pelo autor memorial descritivo da 
rede e projeto de construção de subestação em nome do autor de 
forma que há dúvida quando à vinculação da ligação da unidade 
consumidora do autor à rede elétrica da requerida.
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Por tais razões afasto a preliminar de inépcia da inicial .
Do mérito
A questão a ser esclarecida nos autos se refere a demonstração da 
construção da rede elétrica, bem como que se houve investimento 
financeiro, e, por fim, a sua apropriação pela requerida.
A Resolução 229/2006 da ANEEL, realmente se trata dos 
procedimentos para incorporação de redes elétricas particulares ao 
patrimônio das concessionárias de energia elétrica/requerido.
A presente resolução estabelece alguns critérios básicos a fim 
de identificar quais tipos de redes elétricas poderão ser, ou não, 
incorporadas ao patrimônio das concessionárias.
O objetivo da resolução é de disseminar o acesso a um bem de 
utilidade pública, pois desta forma há ampla possibilidade de 
expandir o fornecimento de energia elétrica para outras unidades 
consumidoras, aumentando assim disponibilização da energia 
elétrica à população.
Assim, entende-se que a rede elétrica deve obedecer critérios para 
que posteriormente possa ter o recebimento de outras conexões de 
futuros consumidores.
Diante do disso, a ação é improcedente, pois somente são passíveis 
de incorporação as redes elétricas particulares localizadas fora da 
propriedade do consumidor.
Conforme auto de constatação elaborado pelo oficial de justiça 
a rede de subestação de energia elétrica foi avaliada em valor 
inferior ao orçamento apresentado pela parte autora, além disso foi 
constatada que a subestação encontra-se dentro da propriedade 
rural do autor e alimenta exclusivamente a residência do autor (ID 
n. 31847095).
Situação diferente seria se a sua subestação estivesse sido 
instalada fora da propriedade em local que pudesse servir a toda 
a coletividade.
A Resolução da Aneel 229 de 2006, assim dispõe no art 4°: “As 
redes particulares, em qualquer tensão, localizadas integralmente 
em imóveis de seus proprietários não serão objeto de incorporação, 
ficando dispensadas, inclusive, da obtenção de ato autorizativo do 
Poder Concedente.”
A referida resolução trata dos procedimentos para incorporação 
de redes elétricas particulares ao patrimônio das concessionárias 
de energia elétrica, estabelecendo alguns critérios básicos para 
identificar os tipos de redes elétricas que poderão ser ou não 
incorporadas ao patrimônio das concessionárias.
O objetivo da resolução é de disseminar o acesso a um bem de 
utilidade pública, pois desta forma, há ampla possibilidade de 
expandir o fornecimento de energia elétrica para outras unidades 
consumidoras, aumentando assim disponibilização da energia 
elétrica à população.
Assim, entende-se que a rede elétrica deve obedecer critérios para 
que posteriormente possa ter o recebimento de outras conexões 
de futuros consumidores, que não é o caso dos autos, já que a 
subestação da parte autora fora instalada dentro de sua propriedade 
rural para uso exclusivo de sua residência e não para atender a 
vizinhança.
Como dito acima, o objetivo da resolução é a ampliação 
do fornecimento de energia elétrica para outras unidades 
consumidoras, que não o caso da parte autora, que construiu a sua 
rede elétrica com subestação para atender exclusivamente a sua 
residência rural.
Nesse contexto, a rede elétrica particular construída dentro da 
propriedade rural da parte autora não preenche os requisitos 
para ser incorporada ao patrimônio da Ceron, não havendo, nesta 
hipótese, direito ao ressarcimento, sendo a improcedência do 
pedido autoral a medida que se impõe ao caso concreto.
Ademais, neste sentido, é o recente posicionamento do TJ/RO:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. REDE DE 
ELETRIFICAÇÃO RURAL. CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO 
DE REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. ATENDIMENTO 
EXCLUSIVO. SUBESTAÇÃO LOCALIZADA NO INTERNOR 
DO IMÓVEL. RECURSO IMPROVIDO. As redes particulares 
localizadas integralmente em imóveis de seus proprietários e 

que não são utilizadas para atendimento de outras ligações 
ou incremento da rede de distribuição da concessionária não 
serão objeto de incorporação. Apelação, Processo nº 7001751-
75.2018.8.22.0003, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 
Turma Recursal, Relator(a) do Acórdão: Juiz de Direito Amauri 
Lemes, Data de julgamento: 24/04/2019.
APELAÇÃO CÍVEL. CERON. CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA. REDE PARTICULAR LOCALIZADA 
INTEGRALMENTE NO IMÓVEL DO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA 
DE DERIVAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE OUTROS 
CONSUMIDORES. INCORPORAÇÃO. RESSARCIMENTO. NÃO 
CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. Não deve ocorrer a 
incorporação de rede de subestação de energia elétrica ao patrimônio 
da concessionária, ou ressarcimento de valores, quando a rede 
elétrica estiver localizada integralmente no imóvel do proprietário e 
não houver derivações para atendimento de outros consumidores. 
Apelação, Processo nº 0000917-46.2013.822.0011, Tribunal de 
Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do 
Acórdão: Des. Sansão Saldanha, Data de julgamento: 20/06/2018.
Situação diferente seria se a rede elétrica e subestação particular 
tivesse sido construída em área pública (Estradas, Ruas ou Linhas 
Rurais) onde outros moradores da vizinhança tivessem acesso 
para fazer a ligação de sua unidade consumidora, ampliando assim 
o fornecimento de energia elétrica a população, nos termos da 
resolução, teria direito ao ressarcimento do valor gasto, desde que 
devidamente comprovado nos autos, com a digitalização das notas 
fiscais ou na sua falta por meio de perícia, conforme estabelecido 
na resolução. 
Logo, a parte autora não tem direito ao ressarcimento do valor pago 
pela subestação que fora instalada dentro de sua propriedade rural 
para atender exclusivamente a sua residência.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado 
pela parte autora VALTAIR DE OLIVEIRA, com resolução de mérito 
e fundamentação no art. 487, I, do CPC c/c art. 4°, Resolução da 
Aneel 229 de 2006.
Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da 
Lei 9.099/95.
P.R.I.
Cumpra-se.
Cadastre-se os advogados, Drs. Rochilmer Mello da Rocha Filho 
(OAB/RO 635), Diego de Paiva Vasconcelos, (OAB/RO 2.013) 
e Márcio Melo Nogueira (OAB/RO 2.827), e a Sociedade de 
Advogados à qual pertencem, qual seja, Rocha Filho Nogueira e 
Vasconcelos Advogados, inscrita na OAB/RO sob o n. 0016/1995.
Jaru/RO, quarta-feira, 13 de novembro de 2019
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL  

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
Jaru - 2º Juizado Especial Cível
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/
RO
Fone: (69) 3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br 
7003794-48.2019.8.22.0003
Procedimento do Juizado Especial Cível
Remissão das Dívidas
REQUERENTE: CEMEL CERAMICA MEDICI LTDA - EPP
ADVOGADO DO REQUERENTE: RAFAEL SILVA BATISTA OAB 
nº RO8472
REQUERIDO: CAMPOS & CAMILO CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
SENTENÇA
Vistos, etc.
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HOMOLOGO O ACORDO descrito em ata de audiência, para que 
surta seus jurídicos e legais efeitos, na forma do artigo 487, III, 
b), do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO O FEITO, 
consoante disposto no artigo 316, do mesmo Diploma Legal.
P.R.I. 
Arquivem-se os autos, independentemente de trânsito.
Determinei a publicação no Diário de Justiça Eletrônico para fins do 
art. 205, § 3º do CPC.
21 de novembro de 2019
Alencar das Neves Brilhante
Juiz de Direito
Assinado Digitalmente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
Jaru - 2º Juizado Especial Cível
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/
RO
Fone: (69) 3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br 
Processo: 7004721-14.2019.8.22.0003
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
REQUERENTE: ENI DA SILVA BARBOZA
ADVOGADO DO REQUERENTE: THIAGO ROBERTO DA SILVA 
PINTO OAB nº RO5476
REQUERIDO: BANCO TRIANGULO S/A
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de ação declaratória de inexibilidade de débito c/c 
indenização por danos morais proposta por ENI DA SILVA 
BARBOZA em desfavor do BANCO TRIANGULO S/A (Tribanco), 
com pedido de tutela provisória de urgência antecipada.
Pretende a parte autora que lhe seja concedida tutela provisória 
de urgência a fim de compelir o requerido a excluir seu nome dos 
cadastros de inadimplentes, uma vez que nunca realizou contrato 
com o réu.
Juntou documentos que demonstram, a princípio, sua versão dos 
fatos.
Brevemente relatados, DECIDO.
Primeiramente, com relação ao pedido de antecipação de tutela, 
o Enunciado nº 26 do FONAJE, dispõe que: São cabíveis a tutela 
acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis.
A tutela provisória de urgência antecipada serve para adiantar, no 
todo ou em parte, os efeitos pretendidos com a sentença a ser 
proferida no final. Dispõe o art. 300, caput, do CPC:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Em virtude dessas considerações, sabe-se que a tutela provisória 
de urgência antecipada pressupõe a probabilidade do direito, 
consubstanciado na verossimilhança da alegação, além do perigo 
de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sabendo-se que 
os tais requisitos devem ser concomitantes.
Pois bem. A tutela provisória de urgência antecipada versa sobre 
os descontos indevidos referentes à existência de débito oriundo 
de relação jurídica entre as partes.
Em exame inicial, mesmo numa análise sumária, verifica-se que as 
alegações iniciais merecem acolhida, uma vez que os documentos 
acostados aos autos, apontam que o protesto em da requerente 
foi indevido, uma vez que a requerente não contraiu a dívida em 
questão.
O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é certo, 
diante do protesto indevido que gera prejuízo a autora perante o 
comércio.
Assim, pretendendo a parte autora discutir a existência/validade 
do contrato mencionado na inicial, DEFIRO a tutela provisória de 
urgência antecipada solicitada e determino:

a) providencie o requerido e comprove junto a este processo, no 
prazo de 05 (cinco) dias contados da sua intimação, a exclusão 
do nome da requerente dos cadastros de negativação, bem como 
de qualquer outro órgão arquivista que preste este tipo de serviço, 
concernente aos fatos narrados neste processo; e
b) abstenha-se o requerido de indevidamente protestar e/ou 
lançar o nome do requerente em cadastros de restrição ao crédito, 
concernente aos fatos narrados na peça inicial deste processo, 
até final decisão, tudo sob pena de multa no valor de R$ 500,00 
(quinhentos reais) por dia de descumprimento, com fundamento no 
art. 537 do CPC, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Ressalte-se que o deferimento de tal liminar não causa prejuízo à 
parte requerida uma vez que se comprovada a regularidade dos 
descontos estes podem ser retomados, não havendo, portanto, de 
se cogitar na irreversibilidade de seus efeitos.
1) No mais, defiro a inversão do ônus da prova requerida pela parte 
autora, reconhecendo sua hipossuficiência, com base no Código 
de Defesa do Consumidor, especificamente no artigo 6º VIII, 
destacando que “ não tem o efeito de obrigar a parte contrária a 
arcar com as custas querida pelo consumidor. No entanto, sofre 
as consequências processuais advindas de sua não produção”. 
(REsp nº 443.208/RJ, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJ de 
17/3/03).
2) Por fim, CITE-SE a parte requerida para tomar conhecimento 
da presente ação, e, querendo, apresentar contestação em 
audiência de tentativa de conciliação, que se realizará em data a 
ser agendada pela CPE, junto à CEJUSC - Central Judiciária de 
Solução de Conflitos e Cidadania, localizado nas dependências do 
Fórum Victor Nunes Leal, situado na Raimundo Catanhede, 1080, 
setor 02, Jaru-RO, CEP: 76.890-000 - Fone:(69) 3521-1384, sob 
pena de ser decretada a sua revelia.
2.1) Agende-se a audiência de conciliação no sistema PJE.
3) Com a apresentação da resposta, a parte autora deverá se 
manifestar verbalmente à contestação, na mesma audiência de 
conciliação, sob pena de preclusão; ocasião em que as partes 
deverão especificar as provas que pretendam produzir, justificando 
sua necessidade e pertinência, inclusive qualificando eventuais 
testemunhas arroladas, sob pena de preclusão ou indeferimento.
Publique-se, certificando. Intimem-se.
Expeça-se o necessário e aguarde-se a realização da solenidade
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC.
Jaru/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Alencar das Neves Brilhante
Juiz de Direito
Assinado Digitalmente
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE CARTA AR/MANDADO 
e DEMAIS ATOS:
Dados para cumprimento:
REQUERENTE: ENI DA SILVA BARBOZA, LINHA 614 Km 35 
ZONA RURAL - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
REQUERIDO: BANCO TRIANGULO S/A, AVENIDA CESÁRIO 
ALVIM 2209, - DE 2877/2878 A 4312/4313 BRASIL - 38400-696 - 
UBERLÂNDIA - MINAS GERAIS

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
Jaru - 2º Juizado Especial Cível
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/
RO
Fone: (69) 3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br 
Processo: 7004741-05.2019.8.22.0003
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Direito de Imagem
AUTOR: MARCELO RICARTE FERREIRA
ADVOGADO DO AUTOR: IURE AFONSO REIS OAB nº RO5745
REQUERIDO: SOUBHIA & CIA LTDA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
DESPACHO
Vistos, etc.
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1) Intime-se a parte autora, a fim de emendar a inicial, devendo 
juntar as certidões de inscrições emitidas pelos órgãos de restrição 
ao crédito (SERASA, SCPC e SPC), sob pena deste Juízo 
reconhecer a ausência dos requisitos básicos do artigo 319, do 
Código de Processo Civil, e via de consequência, julgar extinto o 
feito sem resolução do mérito.
2) Com a resposta ou o transcurso do prazo, retornem os autos 
conclusos para despacho.
Providenciem-se o necessário. Cumpra-se.
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC.
Jaru/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Alencar das Neves Brilhante
Juiz de Direito
Assinado Digitalmente
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, COMO CARTA AR/
MANDADO e DEMAIS ATOS:
Dados para cumprimento:
AUTOR: MARCELO RICARTE FERREIRA, LINHA 619, KM 33 s/n 
ZONA RURAL - 76898-000 - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA - 
RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
Jaru - 2º Juizado Especial Cível
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/
RO
Fone: (69) 3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br 
7004635-43.2019.8.22.0003
Execução de Título Extrajudicial
Duplicata
EXEQUENTE: CLEOMA CAMARGO DE QUEIROZ 53055900278
ADVOGADO DO EXEQUENTE: SIDNEY DA SILVA PEREIRA 
OAB nº RO8209
EXECUTADO: RAQUEL DE PAULA MENDONCA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Vistos, etc.
1) AGENDE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NO SISTEMA 
PJE.
2) Intime-se a parte autora, via telefone ou pelo advogado habilitado, 
para comparecer à solenidade;
3) CITE-SE o executado para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue 
o pagamento da dívida, contados a partir da citação (art. 829 e 231 
§3º do CPC), ou, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, opor embargos 
à execução, independentemente de penhora, depósito ou caução, 
observando-se o disposto no artigo 827, §1º e §2º, do CPC.
4) Não efetuado o pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, 
munido da segunda via do mandado, o Oficial de Justiça procederá 
de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o 
respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, 
o executado, bem como intimando-o para comparecer na audiência 
de conciliação. Se houver pagamento ou acordo no prazo de três 
dias, a audiência e a penhora restam prejudicadas.
5) Na hipótese de serem penhorados bens imóveis e sendo a parte 
requerida casada, intimar o cônjuge.
6) O executado pode requerer a substituição da penhora no prazo 
de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato, desde que atendido os 
requisitos do art. 847 e ss do CPC.
7) Feito o pedido de substituição o exequente deverá ser intimado 
a se manifestar em 5 (cinco) dias úteis.
8) Caso aceita a substituição, inclusive pela não manifestação no 
prazo de 3 dias, tome-se ela por termo (art. 853 e 849 do CPC).
9) No mesmo prazo dos embargos, a parte executada pode 
reconhecer o crédito do exequente, e requerer, desde que 
comprovado o depósito de 30% do valor da execução acrescidos 
de custas e honorários, o pagamento do restante em até 6 (seis) 
parcelas mensais, acrescidas as subsequentes de correção 
monetária e juros de 1% de ao mês (art. 916 CPC). Nesta hipótese, 
o credor deverá ser intimado para se manifestar quanto ao depósito 
e logo em seguida os autos virão conclusos para decisão.

10) Havendo a citação e não sendo localizados bens pelo oficial de 
justiça, a parte credora poderá requerer a pesquisa via sistemas 
BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, nesta ordem.
11) Restando infrutífera a tentativa de citação ou penhora de bens, 
deverá a parte autora ser instada para se manifestar em termos de 
prosseguimento.
12) Silenciando-se quanto ao impulsionamento do feito e indicação 
de bens passíveis a satisfação da obrigação, o feito será extinto, 
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e §1º do CPC.
13) Não promovendo a citação do requerido, o feito será extinto, 
sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do CPC.
14) No mais, não sendo localizado bens do executado, o oficial o 
intimará para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique quais são e 
onde se encontrando os bens sujeitos a penhora e seus respectivos 
valores, sob pena de multa de 10% sobre o saldo devedor, a ser 
revertido em proveito do credor (art. 774, V e parágrafo único do 
CPC). A indicação far-se-á diretamente ao oficial e sendo positivo, 
proceda a respectiva penhora e avaliação.
SERVE O PRESENTE DESPACHO COMO CARTA/MANDADO/
PRECATÓRIA/OFÍCIO E DEMAIS ATOS, que deverá ser instruído 
com a petição inicial, a certidão de agendamento da audiência e 
demais documentos necessários.
Cumpra-se.
Expeça-se o necessário.
Determinei a publicação no Diário de Justiça Eletrônico para fins do 
art. 205, § 3º do CPC.
21 de novembro de 2019
Alencar das Neves Brilhante
Juiz(a) de Direito
Assinado Digitalmente
DADOS PARA CUMPRIMENTO:
EXECUTADO: RAQUEL DE PAULA MENDONCA, RUA 
SEBASTIAO CABRAL DE SOUZA 2583 SETOR 04 - 76890-000 
- JARU - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
Jaru - 2º Juizado Especial Cível
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/
RO
Fone: (69) 3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br 
Processo: 7004729-88.2019.8.22.0003
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer
REQUERENTE: MARIA AMALIA CRUZ NASCIMENTO
ADVOGADO DO REQUERENTE: 
REQUERIDO: ENERGISA S/A
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de obrigação de fazer ajuizada por MARIA AMALIA CRUZ 
NASCIMENTO em face de ENERGISA S/A.
Sustenta, em síntese, que reside na cidade de Jaru/RO, conforme 
endereço declinado na inicial. 
Afirma que a demandada suspendeu a energia elétrica em seu 
imóvel, em razão de ter sido constatado irregularidade no medidor. 
Alega que em razão do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção 
-, foi elaborado um processo administrativo de Recuperação de 
Consumo de Energia Elétrica, todavia, não lhe foi oportunizado o 
direito de ampla defesa.
Ressalta que o processo administrativo constatou irregularidade que 
determinou faturamentos incorretos, cujos ajustes, devidamente 
atualizados, evidenciam o débito no valor de R$ 3.772,38 (três mil 
e setecentos e setenta e dois reais e trinta e oito centavos. 
Narra que após receber a notificação relativa a cobrança do débito, 
protocolou recurso administrativo junto a empresa ré.
Aduz que, mesmo assim, a requerida suspendeu sua energia, e 
informou que o religamento somente ocorrerá após pagamento da 
quantia acima.



1099DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

Requer a concessão de medida liminar para que a requerida 
restabeleça o fornecimento de energia elétrica na Unidade 
Consumidora n. 0192870-8, bem como para que proceda a 
suspensão da informação de negativação do nome e CPF da 
autora nos cadastros de inadimplentes face o débito do Processo 
Administrativo de Recuperação de Consumo de Energia Elétrica 
sob n. 2019/22315, no valor de R$ 3.772,38 (três mil setecentos e 
setenta e dois reais e trinta e oito centavos) com vencimento em 
21/10/2019, contrato n. 0192870811693424.
É o relato necessário. Decido.
Presentes os requisitos legais, recebo a petição inicial.
O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que “a tutela de 
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem 
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado 
útil do processo”.
No caso em tela, a urgência do pedido resta aparente, pois sendo 
residência da autora, para uma vida em cotidiano digna, necessita 
de energia elétrica.
Sabe-se que o fornecimento de energia elétrica constitui serviço 
essencial e caracteriza relação de consumo, não pode, portanto, 
sofrer paralisação, conforme disposição expressa do Código 
de Defesa do Consumidor, artigo 22, corolário do princípio 
constitucional da continuidade da prestação dos serviços públicos 
essenciais.
Impende mencionar que, após a irregularidade ser constatada, o 
consumidor tem direito a se defender em processo administrativo, 
e somente após o encerramento do prazo de defesa é que a 
concessionária pode efetuar a cobrança. 
In casu, verifica-se que assiste razão a autora no restabelecimento 
da energia elétrica em sua moradia, com a suspensão da cobrança, 
até que seja julgado a lide.
Por outro lado, a requerida não terá nenhum prejuízo, eis que cobrará 
pelo fornecimento de energia elétrica, bem como, restando provado 
a legalidade da cobrança, poderá ser cobrada a posteriori.
Diante do exposto, com fulcro no art. 300, do CPC, DEFIRO, o 
pedido de antecipação dos efeitos da tutela e DETERMINO que 
a requerida, no prazo de 24 horas, restabeleça o fornecimento 
de energia elétrica no imóvel da requerente, conforme endereço 
constante da inicial, bem como SUSPENDA a cobrança de 
recuperação de consumo informada e a negativação do nome e 
CPF da autora nos cadastros de inadimplentes, até o julgamento 
destes autos.
Em caso de descumprimento, fixo multa no valor de R$ 200,00 
(duzentos reais) ao dia, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais) 
a ser revertida em favor da requerente, sem prejuízo de eventuais 
perdas e danos.
Deixo de designar a audiência prévia de conciliação prevista no 
art. 334 do CPC, com fundamento no princípio da razoabilidade, da 
instrumentalidade das formas e da celeridade processual, haja vista 
que, segundo a experiência/prática judicial, nas ações movidas 
em desfavor de instituições bancárias, concessionárias públicas e 
seguradoras, estas, até mesmo por orientação decorrente de política 
interna e administrativa, não estão aptas a oferecer proposta de 
acordo no início do procedimento judicial, restando em sua maioria 
infrutífera a conciliação e contraproducente ao princípio da duração 
razoável do processo, o que não impede que em outra fase judicial 
seja tentada a conciliação entre as partes, não havendo, assim, 
prejuízo processual ou ao espírito conciliador da nova legislação.
1) Cite-se a requerida, para contestar a presente ação, no prazo de 
15 (quinze) dias.
2) Havendo interesse de a parte requerida apresentar proposta 
de conciliação e/ou produzir prova testemunhal, deverá constar 
expressamente na contestação os termos e o rol, caso em que os 
autos deverão vir conclusos para apreciação.
3) Após, intime-se a parte autora para, querendo, apresentar 
impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.
Por fim, nos termos do artigo 3º do provimento conjunto Presidência 
e Corregedoria nº 001/2017 (D.O.E. Nº 104 de 08/06/2017) 
ADVIRTO às partes que: 

I – os prazos processuais no juizado especial, inclusive na execução, 
contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo.
II – deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos 
endereços, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta 
de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no 
endereço constante dos autos.
4) Cumprida as medidas supra, traga-me os autos conclusos para 
sentença.
Determino a publicação no Diário de Justiça Eletrônico, para fins do 
art. 205, § 3º do CPC.
Cite-se. Intimem-se.
Providenciem-se o necessário. Cumpra-se.
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC.
Jaru/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Alencar das Neves Brilhante
Juiz de Direito
Assinado Digitalmente
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE CARTA AR/MANDADO 
e DEMAIS ATOS:
Dados para cumprimento:
REQUERENTE: MARIA AMALIA CRUZ NASCIMENTO, 
ADALBERTO DA COSTA GADELHA 3136 ST 06 - 76890-000 - 
JARU - RONDÔNIA
REQUERIDO: ENERGISA S/A, AVENIDA RICARDO 
CANTANHEDE, N. 1101 1101 CENTRO - 76890-000 - JARU - 
RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
Jaru - 2º Juizado Especial Cível
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/
RO
Fone: (69) 3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br 
Processo: 7004732-43.2019.8.22.0003
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Direito de Imagem
AUTOR: HELIO VALENTIM BEZERRA
ADVOGADO DO AUTOR: IURE AFONSO REIS OAB nº RO5745
REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 
HONDA LTDA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido 
de indenização por danos morais proposta por HÉLIO VALETIN 
BEZERRA em desfavor de CONSÓRCIO NACIONAL HONDA com 
pedido de tutela provisória de urgência antecipada - em caráter 
incidenta - no sentido de abster de a negativar seu nome nos 
cadastros de proteção ao crédito, sob o argumento da inexistência 
do débito a permitir a inclusão/manutenção de seu nome no rol de 
inadimplentes.
Sustenta que no dia 10/04/2019, foi determinado a busca e 
apreensão do seu veículo, todavia, realizou o pagamento de 
quitação total das parcelas vencidas e vincendas, no valor de 
R$ 4.188,40 (quatro mil cento e oitenta e oito reais e quarenta 
centavos) e sua motocicleta foi liberada.
Aduz que foi surpreendido com a informação de que consta a 
pendência de R$ 223,86 (duzentos e vinte e três reais e oitenta e 
seis centavos) em seu nome, referente a presente dívida, conforme 
boleto emitido com vencimento para 18/11/2019, documento em 
anexo.
Trouxe aos autos procuração e documentos.
É o relato necessário. Decido.
Primeiramente, com relação ao pedido de tutela de urgência, o 
Enunciado nº 26 do FONAJE, dispõe que são cabíveis a tutela 
acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis.
A tutela de urgência antecipada serve para adiantar, no todo ou 
em parte, os efeitos pretendidos com a sentença a ser proferida no 
final. O art. 300 do CPC, pressupõe a probabilidade do direito e o 
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.



1100DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

Analisando sumariamente a prova carreada aos autos, e a 
argumentação trazida na inicial, verifica-se que o perigo de dano ou risco 
ao resultado útil do processo encontra-se bem caracterizado na hipótese, já 
que são notórios os prejuízos decorrentes dos efeitos da inscrição do nome 
da parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito, sobretudo por 
inviabilizar o exercício de suas prerrogativas enquanto consumidor junto ao 
mercado de consumo.
De outro lado, a plausibilidade da argumentação e a probabilidade do direito 
decorrem das circunstâncias narradas e pela documentação já trazida aos 
autos, nesta mera fase de cognição sumária. 
Posto isso, DEFIRO a tutela provisória de urgência antecipada postulada, 
para determinar que a parte requerida CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 
abstenha-se de incluir o nome da parte requerente nos cadastros de 
inadimplentes, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), 
até o limite de R$ 3.000,00 (dois mil reais), caso descumpra o preceito, 
com a ressalva de que tal medida poderá ser reapreciada ou revogada a 
qualquer tempo, durante o curso do processo, nos termos do art. 296 do 
CPC.
1) No mais, defiro a inversão do ônus da prova requerida pela parte autora, 
reconhecendo sua hipossuficiência, com base no Código de Defesa do 
Consumidor, especificamente no artigo 6º VIII, destacando que “ não tem 
o efeito de obrigar a parte contrária a arcar com as custas querida pelo 
consumidor. No entanto, sofre as consequências processuais advindas 
de sua não produção”. (REsp nº 443.208/RJ, Relatora a Ministra Nancy 
Andrighi, DJ de 17/3/03).
2) Por fim, CITE-SE a parte requerida para tomar conhecimento da 
presente ação, e, querendo, apresentar contestação em audiência de 
tentativa de conciliação, que se realizará em data a ser agendada pela 
CPE, junto à CEJUSC - Central Judiciária de Solução de Conflitos e 
Cidadania, localizado nas dependências do Fórum Victor Nunes Leal, 
situado na Raimundo Catanhede, 1080, setor 02, Jaru-RO, CEP: 76.890-
000 - Fone:(69) 3521-1384, sob pena de ser decretada a sua revelia.
2.1) Agende-se a audiência de conciliação no sistema PJE.
3) Com a apresentação da resposta, a parte autora deverá se manifestar 
verbalmente à contestação, na mesma audiência de conciliação, sob pena 
de preclusão; ocasião em que as partes deverão especificar as provas que 
pretendam produzir, justificando sua necessidade e pertinência, inclusive 
qualificando eventuais testemunhas arroladas, sob pena de preclusão ou 
indeferimento.
Publique-se, certificando. Intimem-se.
Jaru/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Alencar das Neves Brilhante
Juiz de Direito
Assinado Digitalmente
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE CARTA AR/MANDADO e 
DEMAIS ATOS:
Dados para cumprimento:
AUTOR: HELIO VALENTIM BEZERRA, RUA MINERVINO VIANA 2306, 
RESIDE COM A GENITORA SETOR 04 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 
HONDA LTDA, AVENIDA SENADOR ROBERTO SIMONSEN 304, - DE 
251/252 A 1009/1010 SANTO ANTÔNIO - 09530-401 - SÃO CAETANO 
DO SUL - SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
Jaru - 2º Juizado Especial Cível
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/RO
Fone: (69) 3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br 
7003931-30.2019.8.22.0003
Procedimento do Juizado Especial Cível
Nota Promissória
REQUERENTE: MARIA VALDENE ALBUQUERQUE
ADVOGADO DO REQUERENTE: ARTHUR PEREIRA MUNIZ OAB nº 
RO8339
REQUERIDO: SIMONE DE OLIVEIRA SANTOS CAMPOS
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
SENTENÇA
Vistos, etc.
HOMOLOGO O ACORDO descrito em ata de audiência, para que surta 
seus jurídicos e legais efeitos, na forma do artigo 487, III, b), do Código de 
Processo Civil e JULGO EXTINTO O FEITO, consoante disposto no artigo 
316, do mesmo Diploma Legal.

P.R.I. 
Arquivem-se os autos, independentemente de trânsito.
Determinei a publicação no Diário de Justiça Eletrônico para fins do art. 205, 
§ 3º do CPC.
21 de novembro de 2019
Alencar das Neves Brilhante
Juiz de Direito
Assinado Digitalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Jaru - 2º Juizado Especial Cível
Fórum Victor Nunes Leal, situado na R. Raimundo Catanhede, 1069 - St. 2, 
Jaru - RO, 78940-000, fone (69) 3521-2393 
Processo nº 7004750-64.2019.8.22.0003
REQUERENTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: DOMERITO APARECIDO DA SILVA - 
RO10171
REQUERIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA 
LTDA, COMPLEXO DE ENSINO RENATO SARAIVA - EPP
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes 
intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a comparecerem à 
AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na sala de audiências da 
CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, localizado 
à Rua Raimundo Cantanhede, 1080, Setor 2, Jaru - RO - CEP: 76890-000 , 
conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiências - 2º Juizado Especial Cível 
Data: 02/03/2020 Hora: 09:30 
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a indicação 
de testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF e 
endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas ATÉ o ato da 
audiência de conciliação. Não havendo acordo, poderá ser designada uma 
data para a realização da audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo 
necessidade de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar 
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de 
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca; 3) Nas 
causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes deverão 
comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4) Fica(m) Vossa(s) 
Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) de que, nos termos do que 
dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu não comparecimento a qualquer das 
audiências designadas, implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os 
fatos narrados no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria Conjunta 
nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá 
comparecer na audiência de conciliação, instrução e julgamento munida 
de carta de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, 
e 20, da referida lei, sendo que os atos constitutivos, contratos sociais e 
demais documentos de comprovação de poderes servem para efetiva 
constatação da personalidade jurídica e da regular representação em juízo 
(art. 45, Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena 
de revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive na 
execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo 
(art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às audiências 
designadas munidas dos números de suas respectivas contas bancárias 
para eventual formalização e efetivação do acordo, evitando-se o uso da 
conta judicial; 4) As partes deverão comunicar eventuais alterações dos 
respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e eficaz 
a carta de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no 
endereço constante dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando 
de pessoa jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada 
a possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º, cdc). 
6) As partes deverão comparecer às audiências designadas na data, 
horário e endereço em que ser realizará a audiência, e que procuradores 
e preposto deverão comparecer munidos de poderes específicos para 
transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 
E JULGAMENTO, As partes poderão trazer para a audiência até três 
testemunhas – independentemente de intimação – e a documentação que 
julgarem necessárias para instruir do feito.
Jaru, 22 de novembro de 2019.
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1ª VARA CÍVEL  

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1ª Vara Cível 
Rua Raimundo Catanhede, nº 1080, Bairro Setor 2, CEP 76890-
000, Jaru Processo nº: 7004722-96.2019.8.22.0003
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Rural (Art. 48/51)
Requerente/Exequente:SEBASTIANA FERREIRA LIMA, LH 617, 
KM 04 ZONA RURAL - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerente: JHONATAN APARECIDO MAGRI OAB 
nº RO4512
Requerido/Executado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO-
CIAL, SEM ENDEREÇO
Advogado do requerido: 
DESPACHO
Vistos;
Intime-se a parte requerente para emendar a peça inicial, no prazo 
de 05 dias úteis, sob pena de indeferimento (art. 321, do CPC), 
para:
1- apresentar o comprovante de pagamento das custas proces-
suais ou na hipótese de insistir a hipossuficiência alegada, para 
melhor se aferir a necessidade do benefício de gratuidade judiciá-
ria pleiteada, deverá apresentar cópia do contracheque, da última 
declaração de renda fornecida pela Receita Federal, ficha do IDA-
RON ou outro documento que demonstre seus rendimentos;
2- digitalizar o comprovante de endereço atualizado.
Cumpra-se.
Jaru - RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1ª Vara Cível 
Rua Raimundo Catanhede, nº 1080, Bairro Setor 2, CEP 76890-
000, Jaru Processo nº: 7000546-74.2019.8.22.0003
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 
Material
Requerente/Exequente:ADRIANO ALBERTO RAASCH EGGERT, 
LINHA 601 KM 15 ZONA RURAL - 76866-000 - THEOBROMA - 
RONDÔNIA
Advogado do requerente: ILIZANDRA SUMECK CARMINATTI 
OAB nº RO3977
Requerido/Executado: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA 
S/A - CERON , AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137 INDUSTRIAL - 
76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Advogado do requerido: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FI-
LHO OAB nº RO635, DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS OAB nº 
RO2013, MARCIO MELO NOGUEIRA OAB nº RO2827
Sentença
Vistos;
Trata-se de ação de indenização c/c obrigação de fazer, ajuizada 
por Adriano Alberto Rassch Eggert em desfavor de Centrais Elé-
tricas de Rondônia SA- CERON, todos qualificados nos autos em 
epígrafe. Alegou que construiu rede elétrica em sua propriedade a 
qual foi incorporada pela requerida, razão pela qual deve ser inde-
nizado no importe desse gatos, que é a quantia de R$ 10.000,00 
(ID 24791347). Juntou documentos (ID 24792740 a 24792702).
Designou-se audiência e determinou-se a realização do mandado 
de constatação e citação da parte requerida (ID 25091467).
A audiência de tentativa de conciliação inicialmente designada, foi 
retirada da pauta, determinando-se apenas a citação da parte re-
querida (ID 26256012).
A requerida contestou a ação, onde sustentou que não fez nenhu-
ma incorporação de subestação construída pelo autor. Discorreu 

sobre a depreciação da subestação e sobre a normativa contida na 
Resolução n. 229/2006 da Aneel. Pleiteou que não seja aplicada 
a inversão do ônus da prova, arguiu que o requerente não provou 
suas alegações e, ao final, pleiteou a improcedência do pedido ini-
cial (ID 26887493). 
O autor apresentou réplica (ID 27948983).
O mandado de constatação foi juntado ao feito, onde foi certificado 
pela Sra. Oficiala de Justiça que a rede elétrica e o transformador 
(subestação) estão instaladas dentro da propriedade rural do re-
querente (ID 30385201).
É o relatório. Passa-se a fundamentação.
No presente caso concreto, a questão de mérito dispensa a produ-
ção de prova em audiência, logo, há que se promover o julgamento 
antecipado da causa, na forma do art. 355, inciso I, do Código de 
Processo Civil.
No caso sub judice, concluo que a sentença deve está em conso-
nância com o conjunto probatório produzido nos autos.
Objetivamente, deve ser um fato que inicialmente demonstre que 
houve a construção de rede elétrica, bem como que houve inves-
timento financeiro para sua construção, e, por fim, demonstre de 
forma clara que houve por parte da requerida a apropriação do 
seu bem, qual seja, a rede elétrica de 5 KVA, sem a formalização 
através de ato administrativo.
A Resolução 229/2006 da ANEEL, realmente se trata dos procedi-
mentos para incorporação de redes elétricas particulares ao patri-
mônio das concessionárias de energia elétrica/requerido.
A presente resolução estabelece alguns critérios básicos a fim de 
identificar quais tipos de redes elétricas poderão ser, ou não, incor-
poradas ao patrimônio das concessionárias.
O objetivo da resolução é de disseminar o acesso a um bem de uti-
lidade pública, pois desta forma há ampla possibilidade de expandir 
o fornecimento de energia elétrica para outras unidades consumi-
doras, aumentando assim disponibilização da energia elétrica à 
população.
Assim, entende-se que a rede elétrica deve obedecer critérios para 
que posteriormente possa ter o recebimento de outras conexões de 
futuros consumidores.
No mérito, a razão não assiste a parte autora, pois somente são 
passíveis de incorporação as redes elétricas particulares localiza-
das fora da propriedade do consumidor. 
Conforme auto de constatação elaborado pelo oficial de justiça, a 
subestação de energia elétrica encontra-se dentro da propriedade 
rural da parte autora para atender exclusivamente a sua residência 
(ID 30385201 -Pág. 1).
Logo, a parte autora não tem direito ao ressarcimento do valor pago 
pela subestação que fora instalada dentro de sua propriedade rural 
para atender exclusivamente a sua residência. 
Situação diferente seria se a sua subestação estivesse sido ins-
talada fora da propriedade em local que pudesse servir a toda a 
coletividade.
A Resolução da Aneel 229 de 2006, estabelece:
“Art. 4° As redes particulares, em qualquer tensão, localizadas in-
tegralmente em imóveis de seus proprietários não serão objeto de 
incorporação, ficando dispensadas, inclusive, da obtenção de ato 
autorizativo do Poder Concedente.” 
A referida resolução trata dos procedimentos para incorporação de 
redes elétricas particulares ao patrimônio das concessionárias de 
energia elétrica, estabelecendo alguns critérios básicos para identi-
ficar os tipos de redes elétricas que poderão ser ou não incorpora-
das ao patrimônio das concessionárias. 
O objetivo da resolução é de disseminar o acesso a um bem de uti-
lidade pública, pois desta forma, há ampla possibilidade de expan-
dir o fornecimento de energia elétrica para outras unidades consu-
midoras, aumentando assim disponibilização da energia elétrica à 
população. 
Assim, entende-se que a rede elétrica deve obedecer critérios para 
que posteriormente possa ter o recebimento de outras conexões 
de futuros consumidores, que não é o caso dos autos, já que a su-
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bestação da parte autora fora instalada dentro de sua propriedade 
rural para uso exclusivo de sua residência e não para atender a 
vizinhança. 
Como dito acima, o objetivo da resolução é a ampliação do forneci-
mento de energia elétrica para outras unidades consumidoras, que 
não o caso da parte autora, que construiu a sua rede elétrica com 
subestação para atender exclusivamente a sua residência rural. 
Nesse contexto, a rede elétrica particular construída dentro da pro-
priedade rural da parte autora não preenche os requisitos para ser 
incorporada ao patrimônio da Ceron, não havendo, nesta hipótese, 
direito ao ressarcimento, sendo a improcedência do pedido autoral 
a medida que se impõe ao caso concreto. 
Situação diferente seria se a rede elétrica e subestação particular 
tivesse sido construída em área pública (Estradas, Ruas ou Linhas 
Rurais) onde outros moradores da vizinhança tivessem acesso 
para fazer a ligação de sua unidade consumidora, ampliando as-
sim o fornecimento de energia elétrica a população, nos termos da 
resolução, teria direito ao ressarcimento do valor gasto, desde que 
devidamente comprovado nos autos, com a digitalização das notas 
fiscais ou na sua falta por meio de perícia, conforme estabelecido 
na resolução. 
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formu-
lado por Adriano Alberto Raasch Eggert, com resolução de mérito 
e fundamentação no art. 487, I, do CPC c/c art. 4°, Resolução da 
Aneel 229 de 2006.
Condeno o autor ao pagamento das custas processuais (art. 12, da 
Lei Estadual n. 3.896/2016) e honorários advocatícios, estes que 
fixo em 10% do valor dado à ação, com fundamento no art. 85 §2°, 
do CPC/2015.
P.R.I.
Oportunamente, arquivem-se os autos. 
Jaru - RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1ª Vara Cível 
Rua Raimundo Catanhede, nº 1080, Bairro Setor 2, CEP 76890-
000, Jaru Processo nº: 7003108-56.2019.8.22.0003
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Pensão por Morte (Art. 74/9)
Requerente/Exequente:LAURINDA TEODORA DE JESUS, RUA 
FREI CANECA 1427, CASA SETOR 07 - 76890-000 - JARU - 
RONDÔNIA
Advogado do requerente: LEIDIANE ALVES DA SILVA LIMA OAB 
nº RO7042
Requerido/Executado: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU-
RO SOCIAL, SEM ENDEREÇO
Advogado do requerido: PROCURADORIA FEDERAL EM RON-
DÔNIA
DESPACHO
Vistos;
1- Promova-se a mudança de classe da ação no sistema PJE, uma 
vez que o feito se encontra em fase de cumprimento de sentença.
2- Intime-se o INSS, via sua procuradoria, para que proceda a im-
plantação do benefício da autora conforme determinado no acordo 
homologado, no prazo de 10 dias, devendo ser informado a este 
Juízo. Caso não seja feito nesse prazo, deverá ser informado ao 
Juízo sobre a impossibilidade.
Cumpra-se.
Jaru - RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

7002563-83.2019.8.22.0003
EXEQUENTE: M. D. J. -. R., AV. PADRE ADOLPHO ROHL, 1º 
ANDAR, ESQUINA COM RUA, PRÉDIO DA EMPRESA NOVALAR 
CENTRO - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE JARU
EXECUTADO: MARIA APARECIDA DA SILVA CPF nº 290.040.632-
34, RUA PADRE CHIQUINHO 3256 JARU - 76890-000 - JARU - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DESPACHO
Vistos;
1- Nesse ato, efetuei o protocolo de pesquisa junto ao Sistema Ba-
cenjud, conforme minuta que segue.
Dados da requisição Situação da Solicitação: Ordem Judicial ainda 
não disponibilizada para as Instituições Financeiras
As ordens judiciais protocoladas até às 19h00min dos dias úteis se-
rão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e dispo-
nibilizadas simultaneamente para todas as Instituições Financeiras 
até às 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais protocoladas 
após às 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibili-
zadas às Instituições Financeiras no arquivo de remessa do dia útil 
imediatamente posterior. Número do Protocolo: 20190013589190 
Data/Horário de protocolamento: 21/11/2019 12h57 Número do 
Processo: 7002563-83.2019.8.22.0003 Tribunal: TRIBUNAL DE 
JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA Vara/Juízo: 2821 - 1ª Vara 
Cível de Jaru Juiz Solicitante: Luis Marcelo Batista da Silva Tipo/
Natureza da Ação: Execução Fiscal CPF/CNPJ do Autor/Exeqüen-
te da Ação: Nome do Autor/Exeqüente da Ação: Município de Ja-
ruDados dos pesquisados Relação de pessoas pesquisadas Insti-
tuições Financeiras/Agências/Contas pesquisadas 290.040.632-34 
:MARIA APARECIDA DA SILVA Instituições financeiras com re-
lacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolização. 
2- Deixa-se de proceder a consulta por meio do SIEL, porque não 
há os dados indispensáveis do nome da genitora e/ou a data de 
nascimento do executado.
3- Após 48 horas, voltem os autos conclusos para verificação das 
informações obtidas pelo sistema Bacenjud.
Cumpra-se.
Jaru/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Luís Marcelo Batista da Silva
Luís Marcelo Batista da Silva

7001333-40.2018.8.22.0003
AUTOR: ELIAS BARBOSA CPF nº 595.105.792-20, ASSENTA-
MENTO LAMARCA II, POSTE 125 ZONA RURAL - 76866-000 - 
THEOBROMA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: INGRID CARMINATTI OAB nº RO8220
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 
nº 29.979.036/0001-40, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔ-
NIA
DESPACHO
Vistos;
1- Promova-se a mudança de classe para “Cumprimento de Sen-
tença”.
2- Intime-se a parte executada na pessoa do seu representante 
judicial, via portal do PJE, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 
dias úteis e nos próprios autos, impugnar a execução, conforme a 
disposição do art. 535 do CPC.
Intime-se o INSS apresentar os cálculos dos valores atrasados fi-
xados na sentença, bem como da verba honorária devida ao procu-
rador da parte autora, no prazo dos embargos, sob pena de serem 
acolhidos os cálculos formulados pela parte autora ou pela conta-
doria judicial.
Adverte-se o INSS que, em razão de estar sendo oportunizada a 
apresentação de cálculos, não será admitida a oposição de em-
bargos para discutir o valor da presente fase de cumprimento de 
sentença.
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No que pertine à Execução dos valores atrasados fixados na sen-
tença, bem como da verba honorária devida ao patrono da parte 
autora, tem sido prática interessante em outros Estados e na Jus-
tiça Federal, especialmente da 4ª Região, que a planilha de cálcu-
lo seja apresentada pelo próprio INSS. Dessa forma, já havendo 
a concordância do autor, evitar-se-á demandas desnecessárias, 
desonerando-se às próprias partes e o Judiciário.
3- Ainda, considerando o advento das novas regras dispostas no 
art. 6°, §§ 1° ao 4° da Resolução n. 115-CNJ (29/06/2010), deter-
mina-se que o INSS seja intimado, via carta-AR, para informar (art. 
170, caput, do CTN) se existem débitos em nome do exequente 
que preencham as condições estabelecidas no § 9° do art. 100 da 
Constituição Federal, no prazo de 30 dias, sob pena de perda do 
direito de abatimento dos valores informados. Envie-se em anexo 
cópia do ofício circular n. 015/2010/GAB/PR da Presidência do Tri-
bunal de Justiça do Estado de Rondônia.
4- Decorrido o prazo in albis para informar a existência de dívidas 
e possibilidade de compensação de créditos ou havendo manifes-
tação de que inexistem créditos a serem compensados, determina-
-se que:
4.1- restando dados incompletos, desde já deliberada a intimação 
do credor para apresentação dos documentos e informações ban-
cárias necessários, em 03 dias úteis, sob pena de arquivamento;
4.2- requisite-se o pagamento do precatório, por intermédio do TRF 
da 1ª Região (CPC, art. 730, II), enviando-se as cópias devida-
mente autenticadas, conforme exigiu-se no ofício de n. 175/2010, 
devendo os autos aguardar no arquivo o pagamento do precatório 
e, assim sendo, deverá ser anotado que o feito não poderá ser 
incinerado até o respectivo pagamento do crédito.
5- Havendo manifestação da Procuradoria Estadual sobre a pos-
sibilidade de compensação, dê-se vista à parte exequente para 
manifestação no prazo de 10 dias úteis, conforme disposição do 
§1°, do art. 6° da Resolução n. 115-CNJ e, após, voltem os autos 
conclusos para decisão.
Cumpra-se.
Jaru/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Luís Marcelo Batista da Silva
Luís Marcelo Batista da Silva

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1ª Vara Cível 
Rua Raimundo Catanhede, nº 1080, Bairro Setor 2, CEP 76890-
000, Jaru Processo nº: 7002929-59.2018.8.22.0003
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Cédula de Crédito Bancário
Requerente/Exequente:COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E 
DOS EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA 
- SICOOB CENTRO, RUA MARINGÁ, - DE 450 A 804 - LADO PAR 
NOVA BRASÍLIA - 76908-402 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
Advogado do requerente: RODRIGO TOTINO OAB nº RO6338
Requerido/Executado: DAVID GOMES DE SOUZA, RUA ESPI-
RITO SANTO 98 VILA NOVA - 35290-000 - MANTENA - MINAS 
GERAIS, SKIMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES EI-
RELI - ME, AVENIDA DOM PEDRO I 3160 SETOR 05 - 76890-000 
- JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerido: 
DESPACHO
Vistos;
1- Em resposta, o sistema Bacenjud apontou valor ínfimo na conta 
bancária da executada, o qual foi liberado.
Dados do bloqueio Número do Protocolo: 20190007527926 Núme-
ro do Processo: 7002929-59.2018.8.22.0003 Tribunal: TRIBUNAL 
DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA Vara/Juízo: 2821 - 1ª 
Vara Cível de Jaru Juiz Solicitante do Bloqueio: Luis Marcelo Ba-
tista da Silva Tipo/Natureza da Ação: Ação Cível CPF/CNPJ do 
Autor/Exeqüente da Ação: 08.044.854/0001-81 Nome do Autor/
Exeqüente da Ação: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E 

DOS EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA 
- SICOOB CENTR Deseja bloquear conta-salário? Não Relação de 
réus/executados • Para exibir os detalhes de todos os réus/execu-
tados clique aqui.
• Para ocultar os detalhes de todos os réus/executados clique aqui. 
096.546.266-83 - DAVID GOMES DE SOUZA
[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações):R$R$ 56,93 ] 
[Quantidade atual de não respostas: 0] Respostas CAIXA ECO-
NOMICA FEDERAL / Todas as Agências / Todas as Contas Data/
Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resulta-
do (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumpri-
mento 02/08/2019 11:00 Bloq. Valor Luis Marcelo Batista da Silva 
84.965,79 (03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo.
56,93 56,93 03/08/2019 02:35 21/11/2019 09:59:39 Desb. Valor 
Luis Marcelo Batista da Silva 56,93 Não enviada - - CPCLA VALE 
DO RIO DOCE / Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora 
Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado 
(R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumpri-
mento 02/08/2019 11:00 Bloq. Valor Luis Marcelo Batista da Silva 
84.965,79 (02) Réu/executado sem saldo positivo.
0,00 0,00 05/08/2019 18:02 2- Neste ato, foi realizada a consulta 
por meio do sistema INFOJUD, conforme minuta em anexo.
3- Intime-se a parte exequente para tomar ciência e indicar bens 
livres e desembaraçados à penhora.
No prazo de: 05 dias úteis.
Cumpra-se.
Jaru - RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, -, Setor Institucional, Arique-
mes - RO - CEP: 76872-853 - Fone:(69) 35352493
Processo nº 0043878-65.2009.8.22.0003
Polo Ativo: UNIÃO
Polo Passivo: MARANHÃO CONSTRUÇÕES LTDA-ME
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do Sis-
tema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da dis-
tribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições per-
tinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Ariquemes, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1ª Vara Cível 
Rua Raimundo Catanhede, nº 1080, Bairro Setor 2, CEP 76890-
000, Jaru Processo nº: 0020288-98.2005.8.22.0003
Classe: Execução Fiscal
Assunto: Atos executórios
Requerente/Exequente:PROCURADORIA DA FAZENDA NACIO-
NAL DO ESTADO DE RONDONIA, SEM ENDEREÇO
Advogado do requerente: PGFN - Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional
Requerido/Executado: José Aparecido da Silva, - 76890-000 - 
JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerido:
DESPACHO
Vistos;
Defiro o requerimento formulado pela parte exequente (ID 
30627470).
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1- Suspende-se o curso do feito, pelo lapso de 01 ano.
2- Decorrido o prazo in albis, arquivem-se os autos sem baixa, nos 
termos do parágrafo 2°, do art. 40, da Lei n. 6.830/80. 
Cumpra-se.
Jaru/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1ª Vara Cível 
Rua Raimundo Catanhede, nº 1080, Bairro Setor 2, CEP 76890-
000, Jaru Processo nº: 7004727-21.2019.8.22.0003
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Cumprimento Provisório de Sentença
Requerente/Exequente:D. -. D. P. D. E. D. R., RAIMUNDO CATA-
NHEDE 1247 ST 02 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerente: 
Requerido/Executado: JOSÉ INÁCIO DA SOUZA, SEM ENDERE-
ÇO
Advogado do requerido: 
DESPACHO
Vistos;
Trata-se de pedido de cumprimento de sentença criminal, onde se 
observa que na petição inaugural de ID 32793337, não apresenta 
qualificação do executado e não há indicação do valor atribuído à 
causa.
Salienta-se que essas informações são imprescindíveis para o re-
cebimento e processamento da ação executiva, em autos autôno-
mos, perante este Juízo Cível, o qual não proferiu o título judicial 
objeto da lide. 
Intime-se a parte exequente para emendar a peça exordial, apre-
sentando:
1- petição inicial com todos os requisitos dispostos no art. 319, do 
CPC;
2- digitalizar a Lei Estadual que autorize o depósito dos honorários 
advocatícios executados no Fundo Especial da Defensoria Pública, 
como foi pleiteado.
Para tanto, concedo o prazo de: 10 dias úteis, sob pena de extin-
ção.
Cumpra-se
Jaru - RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1ª Vara Cível
Rua Raimundo Catanhede, nº 1080, Bairro Setor 2, CEP 76890-
000, Jaru 
Processo nº: 7003496-90.2018.8.22.0003
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Alimentos
Requerente/Exequente:A. C. R. D. S., LINHA 621, Km 26 ZONA 
RURAL - 76898-000 - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA - RON-
DÔNIA
Advogado do requerente: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔ-
NIA
Requerido/Executado: N. R. D. S., RUA ALTO PARAÍSO 2338 
APOIO SOCIAL - 76873-310 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
Advogado do requerido:
SENTENÇA
Vistos;
Foi apresentado ao Sr. Diretor de Cartório recibo de pagamento 
integral do crédito alimentar, com firma reconhecida da genitora da 
alimentada, no ID 32827963.
Considerando o cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA A 
PRESENTE AÇÃO, nos termos do art. 924, inciso, II, do CPC, a 

fim de que surtam seus jurídicos e legais efeitos daí decorrentes.
CÓPIA DESTA SENTENÇA SERVIRÁ DE ALVARÁ DE SOLTU-
RA EM FAVOR DE NELSON RIBEIRO DOS SANTOS, portador do 
CPF n. 715.512.472-91, filho de Arlete Batista Ribeiro.
Determino que o nome do executado seja retirado do Banco Nacio-
nal de Mandados.
Condeno o executado ao pagamento das custas processuais, nos 
termos da Lei Estadual n. 3.896/2016.
Fica dispensado o prazo recursal.
P.R.I. Dê-se ciência ao Ministério Público e ao Defensor Público.
Após arquivem-se os autos.
Jaru/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

7001621-51.2019.8.22.0003
EXEQUENTE: BRAZ ROSA DOS SANTOS CPF nº 560.024.832-
68, KM 20 LINHA 614 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: SANTIELE ALMEIDA GISBERT 
OAB nº RO6603
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO-
CIAL CNPJ nº 29.979.036/0001-40, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA
Despacho
Vistos;
1- Expeça-se o alvará em nome da parte autora, representada por 
sua advogada, com prazo de validade de 30 (trinta) dias, uma vez 
que o valor a ser sacado é referente ao crédito retroativo devido a 
mesma.
2- Expeça-se o alvará em nome da advogada que assistiu a parte 
exequente, com prazo de validade de 30 (trinta) dias, uma vez que 
o valor a ser sacado é referente aos seus honorários sucumben-
ciais.
3- A parte credora fica intimada, dizer sobre a satisfação do crédito 
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de ser presumido 
o cumprimento integral da obrigação e a execução ser extinta.
Cumpra-se.
Jaru, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Luís Marcelo Batista da Silva
Luís Marcelo Batista da Silva

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1ª Vara Cível 
Rua Raimundo Catanhede, nº 1080, Bairro Setor 2, CEP 76890-
000, Jaru Processo nº: 7003518-17.2019.8.22.0003
Classe: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Ci-
vil
Assunto: Retificação de Nome 
Requerente/Exequente:M. E. M. A., RUA RIO GRANDE DO SUL 
1992 ST 04 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerente: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔ-
NIA
Requerido/Executado: 
Advogado do requerido: 
Sentença
Vistos;
Trata-se de ação de retificação, ajuizada por Maria Eduarda 
Marinho Alves, representada por sua genitora Ana Karla Mari-
nho Rubim. Disse que houve sentença nos autos n. 7002032-
31.2018.8.22.0003 reconhecendo como seu pai biológico o Sr. Vic-
tor Moura Emerick, onde se determinou a inclusão do nomes deste 
em sua certidão de nascimento e, via de consequência, a retirada 
do nome do pai registral, Sr. Jordan Alves Faria. Porém, naquela 
oportunidade não corrigiu o seu sobrenome, o que almeja, agora, 
para que se exclua o sobrenome “Alves”, e inclua o sobrenome 
de seu genitor “Emerick”, passando a se chamar “Maria Eduarda 
Marinho Alves” (ID 30364465). Juntou documentos (ID 30354466 
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a 3064468).
O Parquet se manifestou favorável a pretensão (ID 30641778).
É o relatório. Passo a decidir.
De tudo o que consta nos autos, verifica-se que realmente apurou-
-se e constatou-se nos autos 7002032-31.2018.8.22.0003, que o 
genitor biológico de requerente é a pessoa de Victor Moura Eme-
rick, com a inclusão de seu nome no assento de nascimento da 
menor (ID 30364469). 
Aliás, vê-se que o reconhecimento judicial da paternidade da crian-
ça já foi averbado, consoante a nova certidão de nascimento da 
requerente (ID 30364466 – Pág. 3).
Naquela oportunidade, contudo, não houve pedido para que o so-
brenome do genitor da criança fosse incluído ao seu nome, com a 
consequente exclusão do sobrenome daquele retirado como seu 
pai, no assento de nascimento.
Não se encontra nenhum óbice para denegar a correção do nome 
da criança, com o acréscimo do patronímico de sua família paterna 
e, assim, passe a se chamar “Maria Eduarda Marinho Emerick.
Assim é o entendimento da jurisprudência:
Os registros públicos têm presunção de veracidade juris tantum, de 
tal sorte que, em proteção à segurança jurídica, somente se admite 
a retificação mediante prova inequívoca e robusta de que o seu 
conteúdo não espelha a verdade dos fatos, se mostrando incabí-
vel acolher pretensão de retificação de registro quando não restar 
comprovada a existência de incorreção a ser sanada. (Apelação 
0002907-96.2013.822.0003, Rel. Des. Moreira Chagas, Tribunal 
de Justiça do Estado de Rondônia: 1ª Câmara Cível, julgado em 
26/10/2016. Publicado no Diário Oficial em 09/11/2016).
Ao teor do exposto, considerando que estão presentes os requisi-
tos legais, DEFIRO A RETIFICAÇÃO para proceder: no assento de 
casamento que foi lavrada sob a matrícula n. 095687 01 55 2018 
1 00674 147 0220623 80, pelo 1º Ofício de Registro Civil de Porto 
Velho/RO – Cartório Godoy, a correção no tocante ao nome da re-
querente, a fim de que passe a ser grafado como MARIA EDUAR-
DA MARINHO EMERICK, para que surtam seus jurídicos e legais 
efeitos daí decorrente, salvo erro ou omissão, bem como direitos de 
terceiros, decorrente de informação inverídica da parte requerente.
Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais, nos 
termos do art. 12, Lei Estadual n. 3.896/2016. Contudo, suspendo 
sua cobrança, com fundamento no art. 98, §3°, do CPC.
Expeça-se o mandado de retificação, esta nos termos do provi-
mento n. 13/2009-CG, sem ônus para se obter a segunda via da 
respectiva certidão. Ainda, anote-se que este Juízo deverá ser co-
municando da averbação em 48 (quarenta e oito) horas, mediante 
ofício, conforme determina o art. 100, §4° da Lei n. 6.015/1973 e 
que, esta comunicação poderá ser enviada por meio do e-mail ins-
titucional deste Juízo: jaw1civel@tjro.jus.br
Havendo requerimento acerca da desistência do prazo recursal, 
desde já o mesmo resta homologado.
P.R.I. Dê-se ciência ao Ministério Público e ao Defensor Público. 
Cumpra-se. 
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Jaru - RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

7003315-89.2018.8.22.0003
EXEQUENTE: MUZIO SCEVOLA MOURA CAFEZEIRO CPF nº 
889.415.665-68, EQRSW 2 3 AREA ESPECIAL 03, SALA 224 SU-
DOESTE - 71906-500 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MUZIO SCEVOLA MOURA CA-
FEZEIRO OAB nº BA16761
EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ nº DESCONHECI-
DO, BANCO DO BRASIL (SEDE III), SBS QUADRA 1 BLOCO G 
LOTE 32 ASA SUL - 70073-901 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO DO EXECUTADO: NELSON WILIANS FRATONI RO-
DRIGUES OAB nº AC128341
Despacho

Vistos;
Por cautela, antes de liberar qualquer valor, determino que se 
aguarde o julgamento do agravo de instrumento interposto pelo 
exequente perante TJ/RO.
Friso que em consulta ao andamento do recurso, foi constatado 
que se encontra em redistribuição ao Desembargador Relator pre-
vento.
Cumpra-se.
Jaru/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Luís Marcelo Batista da Silva
Jaru - 1ª Vara Cível

7001863-44.2018.8.22.0003
EXEQUENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 
DETRAN-RO CNPJ nº 15.883.796/0001-45, RUA DOUTOR JOSÉ 
ADELINO 4477 COSTA E SILVA - 76803-592 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA AUTÁRQUICA 
DO DETRAN/RO
EXECUTADO: EDVALDO GONCALVES CPF nº 640.471.482-53, 
RUA AFONSO JOSE 3569 SETOR 01 - 76890-000 - JARU - RON-
DÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Despacho
Vistos;
1- Intime-se o exequente para tomar ciência da resposta sobre os 
endereços registrados em nome da parte executada, por meio do 
sistema Bacenjud, conforme minuta que segue. E, posteriormente, 
indicar qual é o atual endereço da parte devedora, promovendo 
sua citação.
No prazo de: 10 dias úteis.
2- Frisa-se que a consulta por meio do SIEL não foi realizado, ten-
do em vista que não há indicação dos dados essenciais do nome 
da genitora do executado e/ou a data do seu nascimento.
As consultas por meio do Sistema de Automação Processual- SAP 
e junto à CERON podem ser realizado pela parte exequente, por 
isso, também deixou-se de realizá-los.
3- Não havendo manifestação no prazo concedido no item 1, sus-
pende-se o curso do feito, pelo lapso de 01 (um) ano.
4- Decorrido o prazo in albis, arquivem-se os autos sem baixa, nos 
termos do parágrafo 2°, do art. 40, da Lei n. 6.830/80.
Cumpra-se.
Jaru/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Luís Marcelo Batista da Silva
Jaru - 1ª Vara Cível

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1ª Vara Cível 
Rua Raimundo Catanhede, nº 1080, Bairro Setor 2, CEP 76890-
000, Jaru Processo nº: 7000527-39.2017.8.22.0003
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Cartão de Crédito
Requerente/Exequente:COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 
ADMISSAO DA REGIAO CENTRAL DE RONDONIA - SICOOB 
OUROCREDI, OURO PRETO DO OESTE 140 JARDIM TROPI-
CAL - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Advogado do requerente: KARIMA FACCIOLI CARAM OAB nº 
RO3460
Requerido/Executado: LILIA CRISTIANE DE AMARO, LINHA 605, 
KM 02,, CHACARA ZONA RURAL - 76890-000 - JARU - RONDÔ-
NIA
Advogado do requerido:
Despacho
Vistos;
Tendo em vista que o feito se encontra na fase de cumprimento de 
sentença e por não haver nenhum prejuízo, determino o arquiva-
mento do feito, facultando o desarquivamento.
Cumpra-se. 
Jaru, 21 de novembro de 2019
Luís Marcelo Batista da Silva
Jaru - 1ª Vara Cível
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1ª Vara Cível 
Rua Raimundo Catanhede, nº 1080, Bairro Setor 2, CEP 76890-
000, Jaru Processo nº: 7003148-38.2019.8.22.0003
Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Assunto: Alienação Fiduciária
Requerente/Exequente:BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 
S.A., CIDADE DE DEUS S/N, RUA BENEDITO AMÉRICO DE OLI-
VEIRA, S/N VILA YARA - 06029-900 - OSASCO - AMAPÁ
Advogado do requerente: ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB 
nº AC5398
Requerido/Executado: RÉU: THAIS NERES DA SILVA, RUA PLA-
CIDO DE CASTRO 2393 SETOR 01 - 76890-000 - JARU - RON-
DÔNIA
Advogado do requerido: 
Sentença
Vistos;
Trata-se de ação de busca e apreensão, onde a parte requerida (ID 
29986597) foi devidamente citada e não se opôs à pretensão inicial 
de busca e apreensão, a qual se efetivou nos autos, incide daí a re-
velia e os efeitos decorrentes, motivando a procedência do pedido.
A jurisprudência do nosso Tribunal de Justiça assim asseverou: 
Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Rescisão contra-
tual. A efetivação de busca e apreensão acarreta, como consequ-
ência lógica, a rescisão contratual, em razão da consolidação da 
posse e do domínio em favor do credor fiduciário em face do inadim-
plemento do devedor. (APELAÇÃO 702338-41.2016.822.0001. 
Rel. Kiyochi Mori, T?RO: 2ª Câmara Cível, julgado em 11/10/2017). 
Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Teoria do adimplemen-
to substancial. Inaplicabilidade. Entendimento do STJ. Ação pro-
cedente.Nos contratos de alienação fiduciária com veículo como 
garantia, segundo entendimento jurisprudencial firmado no STJ, 
é inaplicável a teoria do adimplemento substancial, devendo ser 
julgada procedente a ação de busca e apreensão quando não há 
o pagamento integral do débito após a execução da liminar.(Ape-
lação 0024182-73.2014.822.0001, Rel. Des. Marcos Alaor Diniz 
Grangeia, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 2ª Câma-
ra Cível, julgado em 30/11/2017. Publicado no Diário Oficial em 
11/12/2017.)
Ao teor do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO, 
para consolidar a posse em favor da parte autora BANCO BRA-
DESCO FINANCIAMENTOS S.A., resolvendo o feito nos termos 
do art. 487, I, CPC/2015. 
Oficie-se, por email, ao CIRETRAN- JARU/RO, para que dê o de-
vido procedimento, informando-lhe sobre a presente decisão, bem 
como de que o bem se encontra na posse da parte autora, sem 
óbice para venda.
Consigna-se que não houve nos autos a restrição sobre o veículo 
objeto da lide.
Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais, nos 
termos do art. 12, da Lei Estadual n. 3.896/2016 c/c Provimento 
Conjunto n. 002/2017 – Pr-CG.
Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários, estes que 
fixo em 10% do valor atribuído a causa, com base no art. 85, §2° 
do CPC.
P.R.I. Expeça-se o necessário.
Arquivem-se os autos.
Jaru - RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1ª Vara Cível 
Rua Raimundo Catanhede, nº 1080, Bairro Setor 2, CEP 76890-
000, Jaru 
Processo n.: 7004287-25.2019.8.22.0003
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto:Aposentadoria por Idade (Art. 48/51), Liminar 
AUTOR: SUELI DOS SANTOS E SILVA, LINHA 623 KM 60 ZONA 

RURAL - 76898-000 - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA - RON-
DÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ROSIENE MESSIAS DA SILVA OAB nº 
RO9260
RÉU: I. -. I. N. D. S. S., AVENIDA GOVERNADOR JORGE TEIXEI-
RA 3132, - DE 2777 A 3367 - LADO ÍMPAR LIBERDADE - 76803-
859 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
Valor da causa:R$ 11.976,00
Decisão
Vistos.
1- A parte autora requereu a concessão da antecipação dos efeitos 
da tutela para que o INSS fosse compelido a conceder a aposenta-
doria por idade em seu favor.
Pois bem. A jurisprudência já pacificou o entendimento de que é 
possível antecipação dos efeitos da tutela nas ações para conces-
são de benefício previdenciário em face do Poder Público.
Obviamente, para a sua concessão haverá necessidade de esta-
rem preenchidos os requisitos exigidos pelo Código de Processo 
Civil, quais sejam: a prova inequívoca da verosimilhança das ale-
gações constantes na inicial e o risco de impossibilidade ou dificul-
dade na tardia reparação do dano.
No caso dos presentes autos, então, a parte autora requer a con-
cessão da aposentadoria por idade.
É evidente que a alegada existência dos elementos autorizadores 
da medida somente será passível de apreciação após a instrução 
do feito.
Nesse sentido, a jurisprudência já asseverou:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 
APOSENTADORIA POR IDADE. AUSÊNCIA DE PERICULUM 
IN MORA. 1. Nos termos do artigo 273 do Código de Processo 
Civil, são requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela ju-
risdicional a verossimilhança do direito alegado e o risco de dano 
irreparável ou de difícil reparação na demora da concessão do 
bem da vida pretendido. 2. Inexiste, na hipótese dos autos, risco 
de a não implantação imediata do benefício de aposentadoria por 
idade postulado gerar dano irreparável ou de difícil reparação em 
prejuízo da autora, na medida em que a requerente recebe, des-
de 06-07-1992, benefício de aposentadoria decorrente de regime 
próprio de previdência. (TRF-4 - AG: 50298787620134040000 
5029878-76.2013.404.0000, Relator: CELSO KIPPER, Data de 
Julgamento: 30/04/2014, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 
D.E. 02/05/2014).
Frise-se, ainda, que não há nenhuma comprovação de que o in-
deferimento da medida possa resultar na ineficácia de posterior 
ordem judicial.
Isto posto, indefere-se o pedido de antecipação dos efeitos da tute-
la formulado pela autora.
2- Cite-se e intime-se, por meio dos seus procuradores, para apre-
sentar defesa no lapso legal, conforme legislação processual civil 
vigente.
3- Apresentada a contestação com preliminares e documentos, dê-
-se vistas à parte autora para réplica, exceto em caso de revelia.
4- Após, voltem os autos conclusos.
Ressalta-se que é dever das partes sempre comprovar e atualizar 
o seu endereço, sob pena de ser presumida a validade nas comu-
nicações e intimações dirigidas ao endereço residencial declinado 
nos autos, conforme legislação processual civil vigente.
Jaru/RO, 21 de novembro de 2019.
Luís Marcelo Batista da Silva
Luís Marcelo Batista da Silva

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1ª Vara Cível 
Rua Raimundo Catanhede, nº 1080, Bairro Setor 2, CEP 76890-
000, Jaru Processo nº: 7000525-98.2019.8.22.0003
Classe: Cumprimento de sentença
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Assunto: Execução Previdenciária
Requerente/Exequente:FLORISVALDO FREDERICO, ASSENTA-
MENTO VALE ENCANTADO, LT 20 ZONA RURAL - 76866-000 
- THEOBROMA - RONDÔNIA
Advogado do requerente: JHONATAN APARECIDO MAGRI OAB 
nº RO4512
Requerido/Executado: I. -. I. N. D. S. S., SEM ENDEREÇO
Advogado do requerido:
Decisão
Vistos;
1- Verifiquei por meio do site da Caixa Econômica Federal que o 
depósito do RPV já foi realizado em conta judicial, consoante o 
extrato em anexo.
Friso que o depósito se deu em conformidade com a documenta-
ção apresentada pelo Estado no ID 30229593.
2- Oficie-se ao Banco do Brasil, via e-mail, solicitando a transferên-
cia dos depósitos judiciais de ID 32386369 e ID 32386374 e seus 
acréscimos legais, sem qualquer ônus, para a conta indicada pela 
exequente na petição juntada no ID 32619925, no prazo de 05 dias 
corridos, devendo ser consignado que após a transferência e cons-
tatada que a conta judicial esteja zerada, esta deve ser bloqueada, 
observando futuros lançamentos de juros, impedindo-se qualquer 
movimentação financeira que gere ônus ou bônus, até que decorra 
o prazo estipulado pelo Banco Central para a sua extinção.
Junte nos autos cópia do envio, recebimento e da resposta do e-
-mail.
2- Em seguida, intime-se parte credora para dizer sobre a satisfa-
ção do crédito no prazo de 48 horas, sob pena de ser presumido o 
cumprimento integral da obrigação e a execução ser extinta.
Cumpra-se.
Jaru/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1ª Vara Cível 
Rua Raimundo Catanhede, nº 1080, Bairro Setor 2, CEP 76890-
000, Jaru 7004707-30.2019.8.22.0003
Divórcio Consensual
Dissolução
REQUERENTES: EDILSON CABRAL DE AMORIM, LUCILENE 
DE JESUS ALVES TEIXEIRA
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: DEFENSORIA PÚBLICA 
DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
ADVOGADOS DOS : 
SENTENÇA
Vistos.
Defiro a gratuidade da justiça e decreto o segredo de justiça.
No mais, atendidos os requisitos legais (artigos. 24 e art. 40, §2° 
da Lei n. 6515/77 c/c §6° art. 226 da CF) HOMOLOGO, por sen-
tença, e DECRETO O DIVÓRCIO CONSENSUAL dos requeren-
tes LUCILENE DE JESUS ALVES CABRAL E EDILSON CABRAL 
AMORIM, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, conforme 
estabelecido pelos mesmos na inicial.
Determina-se que o cônjuge virago volte a usar o nome de solteira, 
qual seja, LUCILENE DE JESUS ALVES.
Registra-se que os requerentes afirmaram não possuir bens a par-
tilhar.
Custas e honorários suspensos de cobrança nos termos do artigo 
98, do CPC/2015.
Expeça-se o competente mandado de averbação, observando-se 
os termos do provimento n. 13/2009-CG. 
Consigne-se que o Cartório de Registro Civil deverá comunicar so-
bre a averbação em 48 (quarenta e oito) horas, mediante ofício, 
conforme determina o artigo 100, §4° da Lei n. 6.015/1973. Ainda, 
consigne-se que o Cartório de Registro Civil deverá encaminhar 
a 2ª via da certidão de casamento à Defensoria Pública de Jaru, 

comunicando este cumprimento nos autos em 10 (dez) dias.
Fica dispensado o prazo recursal.
Dê-se ciência as partes, sem abertura de prazo no PJE, após a 
leitura arquive-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Luís Marcelo Batista da Silva
Luís Marcelo Batista da Silva

7004725-51.2019.8.22.0003
AUTOR: ELCE REGINA DOS SANTOS CPF nº 438.199.232-68, 
RUA NILTON DE OLIVEIRA ARAÚJO 1664 SETOR 04 - 76890-
000 - JARU - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: INGRID CARMINATTI OAB nº RO8220
RÉU: I. -. I. N. D. S. S., AV. RIO BRANCO, 1550, CENTRO ST. 1 - 
76890-000 - JARU - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
Decisão
Vistos;
1- Recebe-se a inicial, deferindo a gratuidade nos termos do art. 
98, do NCPC/2015.
2- Cite-se e intime-se o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 
por meio de seus procuradores com as advertências legais (Art. 
183, do CPC), via sistema PJE.
3- Apresentada a contestação com preliminares e documentos, dê-
-se vistas à parte autora para réplica em 15 (quinze) dias, conforme 
o art. 437, §1°, do CPC, exceto em caso de revelia.
4- Em seguida, intimem-se as partes, via seus advogados, para 
esclarecer as provas que pretendem produzir, justificando a ne-
cessidade, utilidade e sua adequação e, em caso de produção de 
prova testemunhal, já apresentando o seu rol de testemunhas (to-
das devidamente qualificadas, conforme dispõe o art. 450 do CPC) 
para melhor adequação da pauta, no prazo de 05 dias, este com 
fulcro do §4°, art. 357, do CPC.
Frisa-se que a qualificação completa das testemunhas é essencial 
para o Juízo, deliberar suas intimações de forma específica, já que 
há diversidade quando as intimações, como, por exemplo, quando 
são funcionárias públicas (requisição prevista no art. 455, §4°, III 
do CPC).
Outrossim, a qualificação permite ao Juízo deliberar as providên-
cias para a realização da solenidade com menor custo (que é uma 
das metas atuais do 
PODER JUDICIÁRIO), sem perder qualquer qualidade da presta-
ção do serviço jurisdicional. 
Além do que, havendo elo familiar em relação a qualquer das pes-
soas a serem ouvidas, deve ocorrer a indicação deste fato e a for-
mulação de requerimento para que a oitiva ocorra, como sendo de 
informante.
5- Após, voltem os autos conclusos.
Ressalta-se que é dever das partes sempre comprovar e atualizar 
o seu endereço, sob pena de ser presumida a validade nas comu-
nicações e intimações dirigidas ao endereço residencial declinado 
nos autos, conforme dispõe o parágrafo único, do art. 274, §1°, do 
Código de Processo Civil.
Lembra-se a Escrivania que sempre deverá atualizar os cadastros 
do PJE, conforme as informações consignadas nas certidões dos 
Oficiais de Justiça.
Cumpra-se.
Jaru/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Luís Marcelo Batista da Silva
Jaru - 1ª Vara Cível

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1ª Vara Cível 
Rua Raimundo Catanhede, nº 1080, Bairro Setor 2, CEP 76890-
000, Jaru Processo nº: 7004025-12.2018.8.22.0003
Classe: Execução Fiscal
Assunto: Penhora / Depósito/ Avaliação 
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Requerente/Exequente:M. D. J. -. R., AV. PADRE ADOLPHO 
ROHL, 1º ANDAR, ESQUINA COM RUA, PRÉDIO DA EMPRESA 
NOVALAR CENTRO - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍ-
PIO DE JARU
Requerido/Executado: JUVENARIO SOARES DE PAULA, LINHA 
630 KM 70, 0 BAIRRO : ZONA RURAL COMPL.: - J KM70 LINHA 
630 KM 70, 0 BAIRRO : ZONA RURAL COMPL.: - J - 76890-000 - 
JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerido: 
Despacho
Vistos;
1- Neste ato, foi realizada a consulta por meio do sistema Bacejud, 
para tentar obter informações acerca do endereço atual da parte 
executada.
Dados da requisição Situação da Solicitação: Ordem Judicial ainda 
não disponibilizada para as Instituições Financeiras
As ordens judiciais protocoladas até às 19h00min dos dias úteis se-
rão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e dispo-
nibilizadas simultaneamente para todas as Instituições Financeiras 
até às 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais protocoladas 
após às 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibili-
zadas às Instituições Financeiras no arquivo de remessa do dia útil 
imediatamente posterior. Número do Protocolo: 20190013591083 
Data/Horário de protocolamento: 21/11/2019 13h18 Número do 
Processo: 7004025-12.2018.8.22.0003 Tribunal: TRIBUNAL DE 
JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA Vara/Juízo: 2821 - 1ª Vara 
Cível de Jaru Juiz Solicitante: Luis Marcelo Batista da Silva Tipo/
Natureza da Ação: Execução Fiscal CPF/CNPJ do Autor/Exeqüen-
te da Ação: Nome do Autor/Exeqüente da Ação: Município de Ja-
ruDados dos pesquisados Relação de pessoas pesquisadas Insti-
tuições Financeiras/Agências/Contas pesquisadas 287.995.002-30 
:JUVENARIO SOARES DE PAULA CPF/CNPJ não encaminhado 
às instituições financeiras, por inexistência de relacionamentos. 2- 
Frisa-se que a consulta à Superintendência da Delegacia do Tra-
balho pode ser realizado pela parte exequente, por isso, deixou-se 
de ser realizada.
3- Após 48 horas, voltem os autos conclusos para verificar a res-
posta por meio do sistema Bacenjud.
Cumpra-se.
Jaru - RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1ª Vara Cível 
Rua Raimundo Catanhede, nº 1080, Bairro Setor 2, CEP 76890-
000, Jaru Processo nº: 7002304-59.2017.8.22.0003
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Cédula de Crédito Bancário
Requerente/Exequente:COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 
ADMISSAO DA REGIAO CENTRAL DE RONDONIA - SICOOB 
OUROCREDI, OURO PRETO DO OESTE 140 JARDIM TROPI-
CAL - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Advogado do requerente: EDER MIGUEL CARAM OAB nº RO5368, 
KARIMA FACCIOLI CARAM OAB nº RO3460
Requerido/Executado: EXECUTADO: SEFORA PERARO MORE-
NO, RUA RICARDO CATANHEDE 2673 SETOR 1 - 76890-000 - 
JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerido: 
Sentença
Vistos;
A parte exequente fez proposta de acordo no ID 321677515 e a 
parte executada expressamente aceitou na peça de ID 32682908.
Assim, HOMOLOGO a composição firmada pelos litigantes, nos 
termos do art. 487, inciso III, alínea “b” , do CPC, a fim de que sur-
tam seus jurídicos e legais efeitos.

Sem custas finais, por força do art. 8°, inciso III do Regimento de 
Custas.
Fica dispensado o prazo recursal.
P.R. Cumpra-se. Dê-se ciência às partes, via seus advogados, sem 
aguardar nenhum prazo.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Jaru - RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1ª Vara Cível 
Rua Raimundo Catanhede, nº 1080, Bairro Setor 2, CEP 76890-
000, Jaru Processo nº: 7005280-73.2016.8.22.0003
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Adimplemento e Extinção, Compromisso
Requerente/Exequente:GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICI-
NIOS LTDA, RODIVIA BR 364 km 285, SEM N/N SETOR 08 - 
76890-000 - JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerente: WERNOMAGNO GLEIK DE PAULA 
OAB nº RO3999
Requerido/Executado: JOAO BATISTA RODRIGUES SOARES 
- ME, RUA SEBASTIÃO CABRAL DE SOUZA 2758 SETOR 04 - 
76890-000 - JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerido: EVERTON CAMPOS DE QUEIROZ OAB 
nº RO2982
Despacho
Vistos; 
1- Nesto ato, foi realizada a consulta por meio do sistema Renajud, 
onde não foram encontrados veículos em nome do devedor, confir-
me extrato de consulta que segue.
2- Junto em anexo a minuta de resposta do sistema Bacenjud, que 
também demonstrou não existir saldos bancários em nome do exe-
cutado.
3- Intime-se a parte exequente, via advogado(a), para no prazo de 
05 dias úteis, indicar bens do devedor passíveis de penhora, junta-
mente com a planilha atualizada do crédito.
Consigna-se que cabe a todos os envolvidos na relação processual 
oferecer a sua parcela de ação para que o magistrado tenha ele-
mentos seguros, eficientes e eficazes para a entrega da prestação
jurisdicional.
O Código de Processo Civil preceitua: “Art. 828. O exequente po-
derá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com 
identificação das partes e do valor da causa, para fins de averba-
ção no
registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a pe-
nhora, arresto ou indisponibilidade.”
4- Não havendo manifestação do credor, arquivem-se os autos, 
tendo em vista que se encontra na fase de cumprimento de senten-
ça e o desarquivamento é facultado a parte até o decurso do prazo 
prescricional.
Cumpra-se.
Jaru, quinta-feira, 21 de novembro de 2019 
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1ª Vara Cível 
Rua Raimundo Catanhede, nº 1080, Bairro Setor 2, CEP 76890-
000, Jaru 7004728-06.2019.8.22.0003
Divórcio Consensual
Dissolução
REQUERENTES: LUCAS MARQUES DA SILVA, ROSANA SOA-
RES DA SILVA
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: DEFENSORIA PÚBLICA 
DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
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Sentença
Vistos.
As partes firmaram acordo em audiência (ID 32639708), atendidos 
os requisitos legais (artigos. 24 e art. 40, §2° da Lei n. 6515/77 c/c 
§6° art. 226 da CF) HOMOLOGO, por sentença, e DECRETO o Di-
vórcio consensual dos requerentes ROSANA SOARES DA SILVA 
E LUCAS MARQUES DA SILVA, a fim de surta seus jurídicos e 
legais efeitos daí decorrentes, conforme estabelecido pelos mes-
mos na inicial.
As partes registraram na peça exordial que não há bens a partilhar.
Custas e honorários suspensos de cobrança nos termos do artigo 
98, do NCPC/2015.
Expeça-se o competente mandado de averbação, observando-se 
os termos do provimento n. 13/2009-CG. 
Consigne-se que o Cartório de Registro Civil deverá comunicar so-
bre a averbação em 48 (quarenta e oito) horas, mediante ofício, 
conforme determina o artigo 100, §4° da Lei n. 6.015/1973. Ainda, 
consigne-se que o Cartório de Registro Civil deverá encaminhar 
a 2ª via da certidão de casamento à Defensoria Pública de Jaru, 
comunicando este cumprimento nos autos em 10 (dez) dias.
Fica dispensado o prazo recursal.
Dê-se ciência as partes,, após a leitura arquive-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Luís Marcelo Batista da Silva
Luís Marcelo Batista da Silva

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7002424-68.2018.8.22.0003
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [Contratos Bancários]
Requerente: BANCO DO BRASIL S/A
Advogado do(a) EXEQUENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 
MG44698-A
Requerido: ELIAS CURSINO DE LIMA e outros (4)
Advogado do(a) EXECUTADO: SIDNEI DA SILVA - RO3187
Intimação
Fica a parte AUTORA, por seu procurador, intimada a manifestar-
-se acerca da proposta de acordo, no prazo abaixo assinalado.
Prazo: 5 dias
Jaru/RO, 21 de novembro de 2019.
CARLOS ANDRE FERNANDES GASPARINI
Técnico Judiciário

7000201-11.2019.8.22.0003
EMBARGANTE: FRANCISCO DE ASSIS NETO CPF nº 
423.540.564-00, RUA CEREJEIRAS 839 CENTRO - 76898-000 - 
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EMBARGANTE: NATIANE CARVALHO DE 
BONFIM OAB nº RO6933, ALLISON ALMEIDA TABALIPA OAB nº 
RO6631
EMBARGADO: Banco Bradesco S/A CNPJ nº 04130963945, BAN-
CO BRADESCO S.A., RUA BENEDITO AMÉRICO DE OLIVEIRA, 
S/N VILA YARA - 06029-900 - OSASCO - AMAPÁ
ADVOGADO DO EMBARGADO: MAURO PAULO GALERA MARI 
OAB nº AC4937
Despacho
Vistos; 
Diante da natureza da demanda, designo audiência de instrução 
para o dia 18/12/2019, às 08:30 horas.
Consigo ao advogado do autor da incumbência para informar ou 
intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 
solenidade designada, dispensando-se a intimação do juízo (art. 
455 do NCPC).

A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebi-
mento, devendo o causídico juntar aos autos, com antecedência de 
pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspon-
dência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 
§1º do NCPC).
Cumpre ressaltar que, a inércia na realização da intimação a que 
se refere o § 1º do artigo supracitado, importa em desistência da 
inquirição da testemunha.
Fica dispensada tal comprovação, desde que a parte se compro-
meta a levar a testemunha à audiência, independentemente da 
intimação e, caso a testemunha não compareça, presumir-se-á a 
desistência de sua oitiva (art. 455, § 2º do mesmo Diploma Legal).
A intimação pela via judicial ocorrerá tão somente nas hipóteses do 
§ 4º do art. 455 do NCPC. 
Intimem-se.
Jaru/RO, 21 de novembro de 2019
Luís Marcelo Batista da Silva
Luís Marcelo Batista da Silva

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1ª Vara Cível 
Rua Raimundo Catanhede, nº 1080, Bairro Setor 2, CEP 76890-
000, Jaru Processo nº: 7004724-66.2019.8.22.0003
Classe: Regulamentação de Visitas
Assunto: Relações de Parentesco, Regulamentação de Visitas
Requerente/Exequente:PABLO TEOFILO DE ALMEIDA, RUA IPÊ 
1567 SETOR 4 - 76889-000 - CACAULÂNDIA - RONDÔNIA
Advogado do requerente: VINICIUS BATISTI STRINGHI OAB nº 
RO10203
Requerido/Executado: TAMIRES CARLOS FUESTER, AVENIDA 
PRINCIPAL s/n S/N - 76898-000 - GOVERNADOR JORGE TEI-
XEIRA - RONDÔNIA
Advogado do requerido: 
Despacho
Vistos;
Intime-se a parte requerente para emendar a peça inicial, sob pena 
de indeferimento (art. 321, do CPC), para apresentar o comprovan-
te de pagamento das custas processuais ou na hipótese de insistir 
a hipossuficiência alegada, para melhor se aferir a necessidade 
do benefício de gratuidade judiciária pleiteada, deverá apresentar 
cópia do contracheque, da última declaração de renda fornecida 
pela Receita Federal, ficha do IDARON ou outro documento que 
demonstre seus rendimentos.
Cumpra-se.
Jaru - RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1ª Vara Cível 
Rua Raimundo Catanhede, nº 1080, Bairro Setor 2, CEP 76890-
000, Jaru Processo nº: 7004736-80.2019.8.22.0003
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Alimentos
Requerente/Exequente:GEOVANA SOARES DOS SANTOS DIAS, 
JUSCELINO KUBITSCHECK 838 SETOR 02 - 76890-000 - JARU - 
RONDÔNIA, TALITA SOARES DOS SANTOS DIAS, JUSCELINO 
KUBITSCHECK 838 SETOR 02 - 76890-000 - JARU - RONDÔ-
NIA, MAYARA SOARES SANTOS DIAS, AVENIDA JUSCELINO 
KUBITSCHECK 838 SETOR 02 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerente: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔ-
NIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚ-
BLICA DE RONDÔNIA
Requerido/Executado: EXECUTADO: GILMA DOS SANTOS DIAS, 
RUA MARANHÃO 1993 SETOR INDUSTRIAL - 76890-000 - JARU 
- RONDÔNIA
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Advogado do requerido: 
Despacho
Vistos;
1- Intime-se a parte exequente para emendar a petição inicial, no 
prazo de 10 dias, sob pena de extinção, a fim de digitalizar a sen-
tença (assinada pela autoridade judiciária) que condenou o execu-
tado ao dever alimentar.
2- Atendida a emenda no prazo concedido, desde já:
2.1- defere-se a gratuidade judiciária nos termos do art. 98, do CPC 
e determinar-se o processamento em segredo de justiça.
2.2- determina-se a expedição do necessário para intimação do 
executado, via carta-AR, de preferência (Ofício Circular da Corre-
gedoria Geral da Justiça do TJRO n. 159/2016), na forma do 528 
do CPC para que, no prazo de 03 (três) dias, a contar da sua in-
timação, comprove o pagamento das 03 (três) últimas prestações 
alimentícias vencidas e as que se vencerem até referida data de 
sua intimação ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, sob pena 
de ser decretada a sua prisão civil (§1° c/c §3° c/c §7°, do art. 528, 
do CPC).
2.3- pertinente as demais pensões alimentícias pretéritas indica-
das na peça exordial, intime-se a parte executada, via carta-AR de 
preferência (Ofício Circular da Corregedoria Geral da Justiça do 
TJRO n. 159/2016), para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) 
dias, com fulcro no art. 523 do CPC úteis, pois do contrário serão 
procedidas medidas de expropriação de seus bens.
Na hipótese de ser expedido mandado de citação/intimação que 
o Sr.(a) Oficial(a) deverá anotar os dados pessoais do executado 
(número do RG e principalmente o CPF);
O executado deve ficar ciente que não é considerado efetivo o pa-
gamento por meio de envelope bancário, apenas o depósito direito 
em conta, feito no caixa de atendimento.
2.4 -sendo apresentada ou não a justificativa do devedor, enca-
minhem-se os autos para manifestação da parte exequente e, em 
seguida, ao Ministério Público.
2.5- após, voltem os autos conclusos para decisão.
Cumpra-se.
Jaru - RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1ª Vara Cível 
Rua Raimundo Catanhede, nº 1080, Bairro Setor 2, CEP 76890-
000, Jaru Processo nº: 7004715-07.2019.8.22.0003
Classe: Sonegados
Assunto: Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Heran-
ça, Exclusão de herdeiro ou legatário
Requerente/Exequente:GEOVANE DE OLIVEIRA PEREIRA, AVE-
NIDA ROSEIRA 1574, - DE 350/351 AO FIM VILA ANAHY - 79092-
010 - CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL, ERLAINE DE 
OLIVEIRA PEREIRA, RUA RORAIMA 519 NOVO HORIZONTE - 
76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA
Advogado do requerente: VIVIANE DE OLIVEIRA ALVES OAB 
nº RO6424, LUANA NOVAES SCHOTTEN DE FREITAS OAB nº 
RO3287
Requerido/Executado: CLEDIANE SANTOS PEREIRA, RUA OS-
VALDO CRUZ 2386 SETOR 04 - 76890-000 - JARU - RONDÔ-
NIA, ESPÓLIO DE JOSÉ RODRIGUES PEREIRA, RUA PARÁ 
1445 SETOR 03 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA, ESPÓLIO DE 
FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA, RUA DANIEL ROCHA 2789 
SETOR 04 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA, ALONSO RODRI-
GUES PEREIRA, LINHA 625, KM 05, LOTE 04, GLEBA 62 S/N 
ZONA RURAL - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA, OSEZO RODRI-
GUES PEREIRA, LINHA 625, KM 05, LOTE 04, GLEBA 62 S/N 
ZONA RURAL - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA, MARIA AMELIA 
PEREIRA, RUA DANIEL ROCHA 2789 SETOR 04 - 76890-000 - 
JARU - RONDÔNIA

Advogado do requerido: 
Despacho
Vistos;
Intimem-se os requerentes para emendar a peça inicial, no prazo 
de 05 dias úteis, sob pena de indeferimento (art. 321, do CPC), 
para:
1- apresentar o comprovante de pagamento das custas proces-
suais ou na hipótese de insistir a hipossuficiência alegada, para 
melhor se aferir a necessidade do benefício pleiteado, deverá apre-
sentar cópia do contracheque, da última declaração de renda for-
necida pela Receita Federal, ficha do IDARON ou outro documento 
que demonstre seus rendimentos;
2- digitalizar a procuração outorgada pelo autor Geovane de Oli-
veira Pereira, seus documentos pessoais e comprovante de resi-
dência;
3- juntar cópia da certidão de óbito do genitor Mauro Rodrigues 
Pereira, a fim de demonstrar o direito sucessório por estirpe do avô 
Ancelmo Rodrigues Pereira.
Cumpra-se.
Jaru - RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

7003802-59.2018.8.22.0003
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 
DA REGIAO CENTRAL DE RONDONIA - SICOOB OUROCRE-
DI CNPJ nº 02.144.899/0001-41, OURO PRETO DO OESTE 140 
JARDIM TROPICAL - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: EDER MIGUEL CARAM OAB nº 
RO5368, KARIMA FACCIOLI CARAM OAB nº RO3460
RÉUS: JOSE PAIVA MAIDANA CPF nº 106.181.471-87, LINHA 
603, KM 01, ESQUINA COM A LINHA C-58, LOTE 1 ZONA RURAL 
- 76866-000 - THEOBROMA - RONDÔNIA, ALMIR ROGERIO DE 
CASTRO CPF nº 606.866.692-15, RUA BOA VISTA 2103, CASA 
DE ESQUINA CENTRO - 76867-000 - VALE DO ANARI - RONDÔ-
NIA, RENATA GUIMARAES DAMACENO CPF nº 088.202.587-22, 
RUA BOA VISTA 2103, CASA DE ESQUINA CENTRO - 76867-000 
- VALE DO ANARI - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS RÉUS: 
Sentença
Vistos;
Trata-se de ação monitória, ajuizada por COOPERATIVA DE CRE-
DITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO CENTRAL DE RON-
DONIA - SICOOB OUROCREDI, em desfavor de JOSÉ PAIVA 
MAIDANA OUROCREDI, ALMIR ROGÉRIO DE CASTRO e RE-
NATA GUIMARÃES DAMACENO, objetivando o recebimento de 
R$ 8.000,00, instruindo seu pedido com documentos que atestam 
sua pretensão.
Apesar de citada, a parte requerida não se manifestou no prazo 
legal, pelo que a procedência da demanda é medida que se impõe, 
já que segundo a jurisprudência de nosso Eg. TJ/RO “Em ação 
monitória é do devedor o ônus de comprovar fato desconstitutivo 
de direito atestado na prova escrita que subsidia o crédito invo-
cado, sendo certo que sua inércia acarreta o reconhecimento da 
obrigação” (Processo nº 0004294-83.2012.822.0003 – Apelação, 
Data do julgamento: 07/05/2015, Relator: Desembargador Gilberto 
Barbosa).
Ante o exposto e, conforme determina o § 2º do artigo 701 do Códi-
go de Processo Civil JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, 
para constituir de pleno direito o título executivo judicial, condenan-
do os requeridos JOSÉ PAIVA MAIDANA OUROCREDI, ALMIR 
ROGÉRIO DE CASTRO e RENATA GUIMARÃES DAMACENO, 
ao pagamento de R$ 8.000,00 ao autor OOPERATIVA DE CREDI-
TO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO CENTRAL DE RONDONIA 
- SICOOB OUROCREDI, atualizado monetariamente a partir da 
data de ajuizamento da ação e acrescido de juros de 1% ao mês, 
a partir da citação.
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Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas e hono-
rários advocatícios, este que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 
valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2º do mesmo Códice.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Nada pendente, arquive-se, sendo facultado a parte autora reque-
rer o que de direito de forma objetiva, observando-se, no que cou-
ber, o Título II do Livro I da Parte Especial da Lei 13.105/15.
Jaru,quinta-feira, 21 de novembro de 2019
{{orgao_julgador.magistrado}}
Jaru - 1ª Vara Cível

7002771-04.2018.8.22.0003
AUTOR: MIRIAM DE CAMPOS PRATES CPF nº 025.778.492-
65, ASSENTAMENTO LAMARCA II s/n, POSTE 12 LINHA C-50, 
ASSENTAMENTO LAMARCA II, POSTE 12 - 76866-000 - THEO-
BROMA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: BRUNO ALVES DA SILVA CANDIDO 
OAB nº RO5825
RÉU: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A CNPJ nº 
38.733.648/0001-40, RUA SANTA MADALENA SOFIA 25, TER-
CEIRO ANDAR, SALA 03 VILA PARIS - 30380-650 - BELO HORI-
ZONTE - MINAS GERAIS
ADVOGADO DO RÉU: MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA 
OAB nº MG173524, FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB 
nº MG109730
Despacho
Vistos;
A parte requerida já apresentou contrarrazões ao apelo interposto 
pela parte autora.
Assim, independentemente de juízo de admissibilidade, encami-
nhe-se o Egrégio TJ/RO, conforme elenca o §3°, do art. 1.010, do 
CPC.
Cumpra-se.
Jaru/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Luís Marcelo Batista da Silva
Jaru - 1ª Vara Cível

7004522-89.2019.8.22.0003
AUTOR: M. T. D. S. CPF nº 978.952.882-53, LINHA 627 1670, 
CASA JARDIM EUROPA - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: SILVIO VINICIUS SANTOS MEDEIROS 
OAB nº RO3015, ADLA ALMEIDA WENSING NAZARKO COIM-
BRA OAB nº RO10326
RÉU: W. B. D. C. CPF nº 035.035.412-09, ALMIRANTE BARROSO 
2382, CASA SETOR 4 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
Sentença
Vistos;
A parte autora noticiou a desistência da ação pugnando a extinção 
da ação.
Deixa-se de intimar a parte contrária, porque não constituiu advo-
gado nos autos.
Ao teor do exposto, vejo que o interesse processual do requerente 
desapareceu, razão pela qual, JULGO EXTINTA a ação, sem reso-
lução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.
Dispensado o pagamento apenas das custas processuais finais, 
nos termos do III, do art. 8°, da Lei Estadual n. 3.896/2016. 
Fica dispensado o prazo recursal.
P.R.I.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Jaru/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Luís Marcelo Batista da Silva
Jaru - 1ª Vara Cível

7004734-13.2019.8.22.0003
AUTOR: MARIA APARECIDA MUNIS SILVA CPF nº 785.614.182-
49, RUA OSVALDO CRUZ 2017 NOVO HORIZONTE - 76890-000 
- JARU - RONDÔNIA

ADVOGADO DO AUTOR: JULIAN CUADAL SOARES OAB nº 
RO2597, MARIANA DONDE MARTINS OAB nº RO5406, ADRIA-
NA DONDE MENDES OAB nº RO4785
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 
nº 29.979.036/0001-40, RUA PRESIDENTE VARGAS 1024, - DE 
904/905 A 1075/1076 CENTRO - 76900-038 - JI-PARANÁ - RON-
DÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔ-
NIA
Despacho
Vistos;
Cumpre ressaltar que há dúvidas quanto a hipossuficiência econô-
mica alegada e, portanto, como é dever do magistrado velar pela 
veracidade das informações constantes nos autos, a parte autora 
deverá atestar a pobreza arguida.
Também não juntou comprovante de residência em seu próprio 
nome.
Desse modo, intime-se a parte requerente, via sua advogada, para 
emendar a petição inicial, no prazo de 05 dias úteis, sob pena de 
extinção, a fim de:
1- apresentar o comprovante de pagamento das custas proces-
suais ou na hipótese de insistir a hipossuficiência alegada, para 
melhor se aferir a necessidade do benefício pleiteado, deverá apre-
sentar cópia do contracheque, da última declaração de renda for-
necida pela Receita Federal, ficha do IDARON ou outro documento 
que demonstre seus rendimentos;
2- digitalizar o comprovante de residência atualizado, em seu nome.
Cumpra-se.
Jaru, quinta-feira, 21 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7002041-95.2015.8.22.0003
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [Títulos de Crédito, Juros de Mora - Legais / Contratuais, 
Capitalização / Anatocismo, Espécies de Títulos de Crédito, Espé-
cies de Contratos, Honorários Advocatícios, Custas, Citação]
Requerente: UNIAO CENTRO RONDONIENSE DE ENSINO SU-
PERIOR
Advogado do(a) EXEQUENTE: IZABEL CELINA PESSOA BEZER-
RA CARDOSO - RO796
Requerido: ADRIANA NOGUEIRA
Finalidade: Fica o patrono do autor intimado para no prazo de 05 
dias, manifestar da juntada de oficio 096 SEMAD. 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7002823-63.2019.8.22.0003
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [Complementação de Aposentadoria / Pensão]
Requerente: GERALDO GALDINO DE SOUZA
Advogado do(a) EXEQUENTE: EVERTON CAMPOS DE QUEI-
ROZ - RO2982
Requerido: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
Finalidade: Fica o patrono do autor intimado para no prazo de 05 
dias, manifestar da juntada de oficio, bem como dizer sobre a sa-
tisfação de seu credito. 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
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CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7002147-18.2019.8.22.0003
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [Honorários Profissionais, Execução Previdenciária]
Requerente: DIANA BRAU
Advogado do(a) EXEQUENTE: WERNOMAGNO GLEIK DE PAU-
LA - RO3999
Requerido: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Fica o patrono do autor intimado que o INSS já foi intimado para 
proceder a implantação do benefício no id 32116205, tendo prazo 
até o dia 25/11/2019 para informar o cumprimento. 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7035562-66.2017.8.22.0001
Classe:DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
Assunto: [Dissolução]
Requerente: REGINALDO DE SOUZA LIMA
Advogados do(a) REQUERENTE: DIEGO JOSE NASCIMENTO 
BARBOSA - RO5184, BRENDA RODRIGUES DOS SANTOS MA-
ZULLO - RO8648, CASIMIRO ANCILON DE ALENCAR NETO - 
RO4569
Requerido: ROBERVÂNIA DE MORAES BARBOSA LIMA
Advogado do(a) REQUERIDO: DENIO GUILHERME MACHADO 
COSTA - RO1797
Intimação
Fica a parte REQUERENTE intimada para, no prazo abaixo assina-
lado, apresentar comprovante de recolhimento das custas proces-
suais decorrentes do processo, sob pena de protesto e inscrição 
em dívida ativa.
Prazo: 15 dias
Jaru/RO, 22 de novembro de 2019.
CARLOS ANDRE FERNANDES GASPARINI
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7001029-07.2019.8.22.0003
Classe:PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Assunto: [Auxílio-Doença Acidentário]
Requerente: LUCINEA MARIA DE OLIVEIRA REIS
Advogado do(a) AUTOR: CHARLES MARCIO ZIMMERMANN - 
RO2733
Requerido: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
Intimação
Ficam as partes, no prazo abaixo assinalado, intimadas para espe-
cificar eventuais provas que pretendam produzir.
Prazo: 5 dias
Jaru/RO, 22 de novembro de 2019.
CARLOS ANDRE FERNANDES GASPARINI
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO LR
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
1ª Vara Cível da comarca de Jaru/RO
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE PUBLICAÇÃO: 20 DIAS

Fica Vossa Senhoria pela presente CITADO(A) dos termos da pre-
sente ação e, para que no prazo de 03 (três) dias, a contar da sua 
intimação, comprove o pagamento da prestação alimentícia ven-
cida, no valor de R$ 5.765,82 (Cinco mil, setecentos e sessenta 
e cinco reais e oitenta e oito centavos), referente aos meses de 
janeiro a maio de 2018 ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, 
tanto em relação às parcelas vencidas quanto às que vencerem no 
curso do processo, sob pena de ser protestado o seu nome e ser 
decretada a sua prisão civil (§1° c/c §3°, do art. 528, do CPC), bem 
como fica intimado para no prazo de 15 dias efetuar o pagamento 
do débito no valor de R$ 8.437,00 (Oito mil, quatrocentos e trinta e 
sete reais), referente aos meses de março de 2015 até dezembro 
de 2016, acrescido de juros e correção monetária, nos termos do 
art. 528 § 8º do CPC, sob pena de penhora, nos termos do artigo 
528 § 1º c/c 530, ambos do NCPC.. Ciente que não é considerado 
efetivo o pagamento por meio de envelope bancário, apenas o de-
pósito direito em conta, feito no caixa de atendimento.
CITADO: LEANDRO DE SOUZA DOS ANJOS
Processo nº: 7001247-06.2017.8.22.0003 - Ação: CUMPRIMENTO 
DE SENTENÇA (156)
Promovente(s): F. S. D. A. e outros
Promovido(s): LEANDRO DE SOUZA DOS ANJOS
Valor da causa: R$ 8.375,91 - Assunto: [Alimentos]
Sede do Juízo : Fórum Min. Victor Nunes Leal - Rua Raimundo 
Cantanhede, 1069, Setor 02, Jaru/RO - CEP: 76890-000- Fone: 
3521-3238. Endereço eletrônico: www.tjro.jus.br - Email: jaw1ci-
vel@tjro.jus.br
Jaru-RO
Diretor de Cartório
Caracteres: 00 Validade: 31/08/2020, conforme estabelece o Art. 
22, inciso I, letra “a” e “b”, da
Instrução Presidencial Nº 001/2012 – PR, publicada no DJE nº 031 
de 15/02/2012.
Preço por caracteres: 00 Total (R$): 00

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO LR 
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
1ª Vara Cível da comarca de Jaru/RO
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO DE PUBLICAÇÃO: 05 DIAS
Finalidade: INTIMAÇÃO do requerido, abaixo mencionado, para 
no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do escoamento do 
edital, proceder o recolhimento das custas processuais, no valor 
de R$ 105,57 (cento e cinco reais e cinquenta e sete centavos), 
mais seus acréscimos legais, sob pena de inscrição em dívida ativa 
estadual.
CITADO: ANTONIO RIBEIRO NUNES, CPF 536.524.956-91
LISIANI CRISTINA CAMILLO, CPF 771.265.132-91
Processo nº: 7003088-02.2018.8.22.0003 - Ação: PROCEDIMEN-
TO COMUM CÍVEL (7)
Promovente(s): GERSON MANOEL DA SILVA 08538387200
Promovido(s): ANTONIO RIBEIRO NUNES e outros
Valor da causa: R$ 9.111,79 - Assunto: [Espécies de Contratos]
Sede do Juízo : Fórum Min. Victor Nunes Leal - Rua Raimundo 
Cantanhede, 1069, Setor 02, Jaru/RO - CEP: 76890-000- Fone: 
3521-3238. Endereço eletrônico: www.tjro.jus.br - Email: jaw1ci-
vel@tjro.jus.br
Jaru-RO
Diretor de Cartório
Caracteres: 00 Validade: 31/08/2020, conforme estabelece o Art. 
22, inciso I, letra “a” e “b”, da
Instrução Presidencial Nº 001/2012 – PR, publicada no DJE nº 031 
de 15/02/2012.
Preço por caracteres: 00 Total (R$): 00
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO pm
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
1ª Vara Cível da comarca de Jaru/RO
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO DE PUBLICAÇÃO: 05 DIAS
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do requerido, abaixo mencionado, para 
no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do escoamento do 
edital, proceder o recolhimento das custas processuais, no valor de 
R$ 211,14 (Duzentos e onze reais e quatorze centavos), mais seus 
acréscimos legais, sob pena de inscrição em dívida ativa estadual.
CITADO: SAMUEL OLIVEIRA DE SOUZA, CPF 642.015.976-87 
Processo nº: 7002637-40.2019.8.22.0003 - Ação: CUMPRIMENTO 
DE SENTENÇA (156)
Promovente(s): P. A. R. D. S.
Promovido(s): SAMUEL OLIVEIRA DE SOUZA
Valor da causa: R$ 1.216,89 - Assunto: [Alimentos, Alimentos]
Sede do Juízo : Fórum Min. Victor Nunes Leal - Rua Raimundo 
Cantanhede, 1069, Setor 02, Jaru/RO - CEP: 76890-000- Fone: 
3521-3238. Endereço eletrônico: www.tjro.jus.br - Email: jaw1civel@
tjro.jus.br
Jaru-RO, 21 de novembro de 2019
Fábio da Silva Amaral
Diretor de Cartório
Caracteres: 00 Validade: 31/08/2018, conforme estabelece o Art. 
22, inciso I, letra “a” e “b”, da
Instrução Presidencial Nº 001/2012 – PR, publicada no DJE nº 031 
de 15/02/2012.
Preço por caracteres: 00 Total (R$): 00
Processo nº: 7001099-24.2019.8.22.0003
Classe: Cumprimento de sentença Assunto: Alimentos Requerente/
Exequente:D. C. D. S. R., LINHA 660, KM 01 S/N, DISTRITO COLINA 
VERDE ZONA RURAL - 76898-000 - GOVERNADOR JORGE 
TEIXEIRA - RONDÔNIA Advogado do requerente: DEFENSORIA 
PÚBLICA DE RONDÔNIA Requerido/Executado: W. D. R., RUA 
PÉROLA DO MAMORÉ 862 JARDIM AEROPORTO - 76920-
000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA Advogado do 
requerido:HERBERT WENDER ROCHA OAB nº RO3739, FILIPH 
MENEZES DA SILVA OAB nº RO5035 DESPACHO Vistos. Trata-
se de ação de execução de alimentos em fase de cumprimento 
de sentença, ajuizada por DAVI CARLSO DA SILVA RIBEIRO, 
representado por sua genitora LUZIA DARQUE RODRIGUES 
DA SILVA, contra WANDERSON DANIEL RIBEIRO, partes 
devidamente qualificadas. O executado citado para pagar o 
débito das 03 (três) últimas prestações em 03 (três) dias ou 
justificar a impossibilidade ( ID 30241772) e as demais no prazo 
de 15 (quinze) dias, compareceu aos autos e informou que não 
possui condições em arcar com os alimentos, recebe benefício 
previdenciário decorrente da amputação de um braço e que 
estaria recebendo somente 25 % do salário por mês, bem como 
suspendeu o pagamento dos alimentos em razão de não ser 
pai biológico do menor conforme demonstra o exame de DNA e 
que ingressou com ação negatória de paternidade – processo n. 
7002951-83.2019.8.22.0003. Juntou documentos. A representante 
legal do exequente compareceu aos autos, requereu o afastamento 
da justificativa e que não concorda com o resultado do DNA. O 
representante do Ministério Público instado a manifestar, pontuou 
que o feito não discute a paternidade, mas tão somente a pensão 
alimentícia e que não há sentença desconstituindo a paternidade. 
Ressaltou que a execução cuida de débitos de março de 2017 a 
março de 2019 e que o Estado deve zelar pelo melhor interesse 
do menor. Ao final, opinou pela expedição de mandado de prisão 
e diligencias para localização de bens. Nova manifestação do 
executado, ID 30922262. Após, vieram-me os autos conclusos. É 
o breve relatório. Decido. Da negatória de paternidade Da análise 
do presente caso, verifica-se que estão sendo cobradas parcelas 

anteriores e as três últimas parcelas antes do ajuizamento, bem 
como as vincendas no decorrer do trâmite processual. Em que pese 
o executado tenha apresentado a justificativa de que o exame de 
DNA foi negativo, ressalto que o fato do exame de DNA realizado 
entre o infante, sua genitora e o executado concluir que este não é 
pai biológico do menor ( ID 30346994), este não tem o condão de 
suspender ou eximir o executado de cumprir a obrigação alimentar. 
Tais medidas somente devem ser impostas após a decisão 
definitiva acerca da ação negatória de paternidade, nesse sentido: 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
E AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. REGISTRO DE 
NASCIMENTO. EXAME DE DNA NEGATIVO. SUSPENSÃO DO 
FEITO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. I - Como a prestação 
alimentícia tem como finalidade atender às necessidades de quem 
não pode prover sua subsistência, o exame negativo de DNA, a 
despeito de se constituir em prova contundente, não possui o efeito 
de desconstituir, por si só, a paternidade assumida pelo agravado, 
inclusive em registro de nascimento, nem muito menos de suspender 
a tramitação da execução de alimentos, uma vez que, enquanto não 
afastado definitivamente o vínculo familiar entre as partes, persiste 
a obrigação alimentar do agravado em relação ao agravante 
menor. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO, AGRAVO 
DE INSTRUMENTO 130233-11.2013.8.09.0000, R el. DES. ALAN 
S. DE SENA CONCEICAO, 5A CAMARA CIVEL, julgado em 
08/08/2013, DJe 1374 de 28/08/2013) No que tange à incapacidade 
sustentada na justificativa, vejo que a CTPS do executado nunca 
possuiu registro, ID 30346995, p. 1 a 3. O auxílio previdenciário 
começou a ser pago em 21/06/2007, portanto, não é condição nova 
(ID 30346996, p.1). Essa condição, inclusive, persiste desde meado 
do nascimento do autor em 04/02/2007 (ID 25964627, p.6) e por 
ele sabida à época do acordo judicial - ID 259646327, p.14. Essa 
é a conclusão a que se chegada dada a falta de informações na 
justificativa quanto à data da sua incapacidade. Ademais, o extrato 
do ID 30346997 indica como cessação do benefício a data de 
23/10/2019 e início em 2011, de modo que poderia perfeitamente 
ter feito o pagamento durante esse tempo. Desta forma, deixo de 
acolher a justificativa apresentada, sendo a prisão civil a medida que 
se impõe. Diante do exposto, com fundamento no art. 5º, LXVII, da 
CF/88, art. 528, § 3º, do CPC e art. 19 da Lei 5.478/68, DECRETO 
a PRISÃO CIVIL do executado pelo prazo de 30 (trinta) dias. À 
Contadoria para os cálculos devidos, devendo ser atualizado os 
valores constantes na inicial, com destaque daquelas que seguirão 
pelo rito comum daquelas que ensejaram a prisão civil, somando 
as parcelas vencidas e vincendas no curso do feito. Após, expeça-
se mandado prisional, fazendo constar que, após o cumprimento 
e decorrido o prazo acima indicado, sem revogação da medida, 
deverá o executado ser imediatamente posto em liberdade. Após a 
atualização, conclusos para os comandos indicados pelo Ministério 
Público. Intimem-se. Jaru/RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019 
Juiz de Direito 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1ª Vara Cível 
Rua Raimundo Catanhede, nº 1080, Bairro Setor 2, CEP 76890-
000, Jaru Processo nº: 7003149-23.2019.8.22.0003
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Guarda
Requerente/Exequente:E. D. P. M. S., RUA PARANÁ 3319, CASA 
‘B’ SETOR 01 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerente: SIMONE SANTOS SILVA OAB nº 
RO2957
Requerido/Executado: N. D. S., RIO BRANCO 1035, ESCRITÓRIO 
ESCRITEC SETOR 02 - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
Advogado do requerido: 
DECISÃO
Vistos;
1- Recebo a emenda inicial e determino que o feito se processe em 
segredo de justiça.
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2- Tendo em vista a narrativa constante na peça inaugural e o 
Boletim de Ocorrência Policial de ID 2955500, FIXO A GUARDA 
PROVISÓRIA da menor Ana Carolina de Paula Melo Silva, apenas 
em favor de sua genitora, Sra. Emileni de Paula Melo, mediante 
termo de compromisso, a ser assinado em 05 dias.
3- Determino que o NUPS seja intimado a realizar o estudo 
psicossocial junto aos litigantes, analisando eventual ocorrência de 
alienação parental com a menor.
Concedo o prazo de 15 dias para o laudo ser apresentado.
4- Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 
06/02/2020, às 11:30 hs, que será realizada pelo Centro Judiciário 
de Soluções de Conflitos e Cidadania, na sede deste Juízo da 1ª 
Vara Cível de Jaru.
5- Cite-se e intime-se o requerido, poderá oferecer contestação, 
por petição, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, do CPC), cujo 
termo inicial será a data: 
5.1- da audiência de conciliação, que não restar em 
autocomposição; 
5.2 - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 
conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer 
a hipótese do art. 334, §4°, inciso I, do CPC.
Consigne-se na carta precatória, que o(a) Oficial(a) de Justiça 
que for cumpri-la, deverá anotar a confirmação do endereço dos 
requeridos e a qualificação dos mesmos, com a indicação do 
número do CPF e RG dos mesmos.
6- Intime-se a parte autora, por meio do seu advogado, se fazer 
presente no dia e hora designados, sob pena do feito ser arquivado 
(art. 6°, da Lei n. 5.478/68) .
7- Os litigantes ficam intimados que deverão estar acompanhados 
de seus advogados na audiência designada (§4°, do art. 695, do 
CPC). 
O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência 
de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça 
e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 
econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do 
Estado (§8°, do art. 334, do CPC). 
8- Havendo interesse de incapaz, dê-se ciência ao Ministério 
Público (art. 698, do CPC).
Ressalta-se que é dever do autor sempre comprovar e atualizar 
o seu endereço, sob pena de ser presumida a validade nas 
comunicações e intimações dirigidas ao endereço residencial 
declinado nos autos, conforme dispõe o parágrafo único, do art. 
274 do Código de Processo Civil.
Lembra-se a Escrivania que sempre deverá atualizar os cadastros 
do PJE, conforme as informações (dados pessoais das partes ou de 
testemunhas) consignadas nas certidões dos Oficiais de Justiça. 
CÓPIA DESTA DECISÃO SERVIRÁ DE MANDADO/CARTA-AR/
CARTA PRECATÓRIA, devendo ser instruída com cópia da peça 
inicial, onde está consignado o endereço e demais dados da parte 
requerida.
Cumpra-se.
Jaru, sexta-feira, 22 de novembro de 2019.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7002304-59.2017.8.22.0003
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [Cédula de Crédito Bancário]
Requerente: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 
DA REGIAO CENTRAL DE RONDONIA - SICOOB OUROCREDI
Advogados do(a) EXEQUENTE: KARIMA FACCIOLI CARAM - 
RO3460, EDER MIGUEL CARAM - RO5368
Requerido: SEFORA PERARO MORENO

Advogado do(a) EXECUTADO: WUDSON SIQUEIRA DE 
ANDRADE - RO1658
Sentença
Vistos;
A parte exequente fez proposta de acordo no ID 321677515 e a 
parte executada expressamente aceitou na peça de ID 32682908.
Assim, HOMOLOGO a composição firmada pelos litigantes, nos 
termos do art. 487, inciso III, alínea “b” , do CPC, a fim de que 
surtam seus jurídicos e legais efeitos.
Sem custas finais, por força do art. 8°, inciso III do Regimento de 
Custas.
Fica dispensado o prazo recursal.
P.R. Cumpra-se. Dê-se ciência às partes, via seus advogados, sem 
aguardar nenhum prazo.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Jaru - RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7003973-79.2019.8.22.0003
Classe:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
(81)
Assunto: [Contratos Bancários]
Requerente: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) AUTOR: EDSON ROSAS JUNIOR - AM1910
Requerido: ALESSANDRO DE LIMA TABORDA
Intimação
Fica a parte EXEQUENTE intimada, para, com a finalidade de 
viabilizar a consulta ao BACENJUD/RENAJUD/INFOJUD solicitada 
apresentar, necessariamente de forma EXPRESSA:
1 - O NOME DA PESSOA (FÍSICA OU JURÍDICA), sobre a qual 
se pretende a consulta; 2 - O número de CPF ou CNPJ respectivo; 
3 - Sendo, o caso, o valor pretendido, apresentado em planilha 
de cálculos devidamente atualizada; 4 - A taxa necessária à sua 
realização, em conformidade com o disposto no Art.17 da Lei n.º 
3.896/2016, salvo os casos de assistência judiciária gratuita e 
isenções. 
Prazo: 5 dias
Jaru/RO, 22 de novembro de 2019.
CARLOS ANDRE FERNANDES GASPARINI
Técnico Judiciário

2ª VARA CÍVEL   

Processo nº: 0037566-78.2006.8.22.0003
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Autor: Fazenda Nacional
Requerido: Maranhão Construções Ltda-ME
OBSERVAÇÃO: PROCESSO APENSADO AO 0043878-
65.2009.822.00003 E AO 0023813-20.2007.822.0003
Certidão DE MIGRAÇÃO DE SISTEMA
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
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COMARCA DE  OURO PRETO DO OESTE

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL   

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Endereço: Bairro União, 127, Bairro União, Ouro Preto do Oeste - 
RO - CEP: 76800-000
Processo nº: 7005992-55.2019.8.22.0004 (Processo Judicial 
eletrônico - PJe) 
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 
AUTOR: PEDRO BRASIL ISSLER
Advogados do(a) AUTOR: ALEX JUNIO DE AZEVEDO COSTA - 
RO10250, PAMELA KAROLINY DE AZEVEDO ISSLER - RO10037, 
ELIAS MELLO DA SILVA - RO10419
RÉU: ESTADO DE RONDÔNIA
Intimação AO REQUERENTE
Por determinação do(a) MM. Juiz(a) de Direito, deste Juizado 
Especial da Fazenda Pública, fica Vossa Senhoria intimada para, 
querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar impugnação à 
contestação.
Ouro Preto do Oeste/RO, 21 de novembro de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Endereço: Bairro União, 127, Bairro União, Ouro Preto do Oeste - 
RO - CEP: 76800-000
Processo nº: 7006346-80.2019.8.22.0004 (Processo Judicial 
eletrônico - PJe) 
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 
AUTOR: BRUNA LARYSSA NOVAIS BRUM
Advogado do(a) AUTOR: BRUNA LARYSSA NOVAIS BRUM - 
RO7980
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Intimação AO REQUERENTE
Por determinação do(a) MM. Juiz(a) de Direito, deste Juizado 
Especial da Fazenda Pública, fica Vossa Senhoria intimada para, 
querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar impugnação à 
contestação.
Ouro Preto do Oeste/RO, 21 de novembro de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Endereço: Bairro União, 127, Bairro União, Ouro Preto do Oeste - 
RO - CEP: 76800-000
Processo nº: 7006373-63.2019.8.22.0004 (Processo Judicial 
eletrônico - PJe) 
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 
AUTOR: SUELLEM CARLA FERNANDES DA COSTA ESCUDERO
Advogado do(a) AUTOR: SUELLEM CARLA FERNANDES DA 
COSTA ESCUDERO - RO3475
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Intimação AO REQUERENTE
Por determinação do(a) MM. Juiz(a) de Direito, deste Juizado 
Especial da Fazenda Pública, fica Vossa Senhoria intimada para, 
querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar impugnação à 
contestação.
Ouro Preto do Oeste/RO, 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Bairro União, 127, Bairro União, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 
76800-000 
Processo n°: 7005661-10.2018.8.22.0004

REQUERENTE: VALTAIR ANTERO DE SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: EDVILSON KRAUSE AZEVEDO 
- RO6474
REQUERIDO: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A
Advogado do(a) REQUERIDO: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA - 
RO3434
Intimação À PARTE REQUERENTE/REQUERIDA (VIA SISTEMA 
PJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido 
documento à agência da Caixa Econômica Federal, sob pena de 
encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de 
Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Ouro Preto do Oeste, 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Bairro União, 127, Bairro União, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 
76800-000 
Processo n°: 7005135-43.2018.8.22.0004
REQUERENTE: ANDERSON ADRIANO FERREIRA
Advogados do(a) REQUERENTE: LUANA NOVAES SCHOTTEN 
DE FREITAS - RO3287, ERMINIO DE SOUSA MELO - RO338-A
REQUERIDO: COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DE 
RONDÔNIA - CAERD
Advogado do(a) REQUERIDO: CLAYTON CONRAT KUSSLER - 
RO3861
Intimação À PARTE REQUERENTE/REQUERIDA (VIA SISTEMA 
PJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido 
documento à agência da Caixa Econômica Federal, sob pena de 
encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de 
Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Ouro Preto do Oeste, 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Bairro União, 127, Bairro União, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 
76800-000 
Processo n°: 7004769-04.2018.8.22.0004
EXEQUENTE: CARMINDO HENRIQUE DE OLIVEIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: JULIANO MENDONÇA GEDE - 
RO5391
EXECUTADO: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A
Advogados do(a) EXECUTADO: DENNER DE BARROS E 
MASCARENHAS BARBOSA - MS6835, BRUNA TATIANE DOS 
SANTOS PINHEIRO SARMENTO - RO5462
Intimação À PARTE REQUERENTE/REQUERIDA (VIA SISTEMA 
PJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido 
documento à agência da Caixa Econômica Federal, sob pena de 
encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de 
Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Ouro Preto do Oeste, 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
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Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Bairro União, 127, Bairro União, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 
76800-000 
Processo n°: 7000265-18.2019.8.22.0004
EXEQUENTE: BASILIO FERREIRA DA SILVA
Advogados do(a) EXEQUENTE: JOSE RICARDO D AVASSI 
DAMICO - RO7435, OZEIAS DIAS DE AMORIM - RO4194
EXECUTADO: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A
Advogado do(a) EXECUTADO: MARCIO MELO NOGUEIRA - 
RO2827
Intimação À PARTE REQUERENTE/REQUERIDA (VIA SISTEMA 
PJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido 
documento à agência da Caixa Econômica Federal, sob pena de 
encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de 
Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Ouro Preto do Oeste, 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Bairro União, 127, Bairro União, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 
76800-000 
Processo n°: 7000923-76.2018.8.22.0004
EXEQUENTE: NWMAN DE OLIVEIRA DIAS
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDEMILSON EVANGELISTA DE 
ABREU - RO2792
EXECUTADO: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A
Advogado do(a) EXECUTADO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS 
PINHEIRO SARMENTO - RO5462
Intimação À PARTE REQUERENTE/REQUERIDA (VIA SISTEMA 
PJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido 
documento à agência da Caixa Econômica Federal, sob pena de 
encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de 
Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Ouro Preto do Oeste, 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Bairro União, 127, Bairro União, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 
76800-000 
Processo n°: 7002965-98.2018.8.22.0004
EXEQUENTE: EDIR GOMES CHAGAS
Advogado do(a) EXEQUENTE: VANESSA SALDANHA VIEIRA - 
RO3587-A
EXECUTADO: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A
Advogados do(a) EXECUTADO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA 
FILHO - RO635, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 
BARBOSA - MS6835, BRUNA TATIANE DOS SANTOS PINHEIRO 
SARMENTO - RO5462
Intimação À PARTE REQUERENTE/REQUERIDA (VIA SISTEMA 
PJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido 
documento à agência da Caixa Econômica Federal, sob pena de 
encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de 
Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Ouro Preto do Oeste, 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Bairro União, 127, Bairro União, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 
76800-000 
Processo n°: 7005767-69.2018.8.22.0004
EXEQUENTE: DIDACIO CRESTAN
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDEMILSON EVANGELISTA DE 
ABREU - RO2792
EXECUTADO: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A
Advogado do(a) EXECUTADO: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA - 
RO3434
Intimação À PARTE REQUERENTE/REQUERIDA (VIA SISTEMA 
PJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido 
documento à agência da Caixa Econômica Federal, sob pena de 
encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de 
Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Ouro Preto do Oeste, 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Bairro União, 127, Bairro União, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 
76800-000 
Processo n°: 7004875-63.2018.8.22.0004
EXEQUENTE: JUCIMAR SPEROTTO MERLIN
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDEMILSON EVANGELISTA DE 
ABREU - RO2792
EXECUTADO: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A
Advogados do(a) EXECUTADO: DENNER DE BARROS E 
MASCARENHAS BARBOSA - MS6835, BRUNA TATIANE DOS 
SANTOS PINHEIRO SARMENTO - RO5462
Intimação À PARTE REQUERENTE/REQUERIDA (VIA SISTEMA 
PJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido 
documento à agência da Caixa Econômica Federal, sob pena de 
encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de 
Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Ouro Preto do Oeste, 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Bairro União, 127, Bairro União, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 
76800-000 
Processo n°: 7005067-93.2018.8.22.0004
EXEQUENTE: JOSE LIRA NETO
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDEMILSON EVANGELISTA DE 
ABREU - RO2792
EXECUTADO: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A
Advogados do(a) EXECUTADO: MARCIO MELO NOGUEIRA - 
RO2827, DANIEL PENHA DE OLIVEIRA - RO3434
Intimação À PARTE REQUERENTE/REQUERIDA (VIA SISTEMA 
PJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido 
documento à agência da Caixa Econômica Federal, sob pena de 
encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de 
Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Ouro Preto do Oeste, 21 de novembro de 2019.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Endereço: Bairro União, 127, Bairro União, Ouro Preto do Oeste - 
RO - CEP: 76800-000
Processo nº: 7006409-08.2019.8.22.0004 (Processo Judicial 
eletrônico - PJe) 
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 
REQUERENTE: SIRLEI SALOMAO
Advogados do(a) REQUERENTE: HELDELICIA SILVA SOUZA 
ANDRADE - RO8711, ROBSON AMARAL JACOB - RO3815
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Intimação AO REQUERENTE
Por determinação do(a) MM. Juiz(a) de Direito, deste Juizado 
Especial da Fazenda Pública, fica Vossa Senhoria intimada para, 
querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar impugnação à 
contestação.
Ouro Preto do Oeste/RO, 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Bairro União, 127, Bairro União, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 
76800-000 
Processo nº 7005713-69.2019.8.22.0004
AUTOR: EUSA MARQUES DOS SANTOS - ME
Advogado do(a) AUTOR: LUANA NOVAES SCHOTTEN DE 
FREITAS - RO3287
REQUERIDO: LUELI PEREIRA DA SILVA
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes 
intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a comparecerem 
à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na sala de audiências 
da CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, 
localizado à Bairro União, 127, Bairro União, Ouro Preto do Oeste - 
RO - CEP: 76800-000 , conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: OPOJEC - Sala de Conciliação do CEJUSC 
Data: 21/02/2020 Hora: 08:30 
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a 
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser 
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo 
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da 
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade 
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar 
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de 
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca; 
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as 
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4) 
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) 
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu 
não comparecimento a qualquer das audiências designadas, 
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados 
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria 
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo 
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação, 
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo 
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da 
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, 
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de 
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive 
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às 

audiências designadas munidas dos números de suas respectivas 
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar 
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de 
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada 
ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa 
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a 
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º, 
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas 
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e 
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de 
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE 
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão 
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente 
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para 
instruir do feito.
Ouro Preto do Oeste, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Bairro União, 127, Bairro União, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 
76800-000 
Processo n°: 7005073-03.2018.8.22.0004
EXEQUENTE: SEMINI JOSE ALCANTARA
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDEMILSON EVANGELISTA DE 
ABREU - RO2792
EXECUTADO: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A
Advogados do(a) EXECUTADO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA 
FILHO - RO635, BRUNA TATIANE DOS SANTOS PINHEIRO 
SARMENTO - RO5462
Intimação À PARTE REQUERENTE/REQUERIDA (VIA SISTEMA 
PJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido 
documento à agência da Caixa Econômica Federal, sob pena de 
encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de 
Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Ouro Preto do Oeste, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Bairro União, 127, Bairro União, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 
76800-000 
Processo n°: 7003573-33.2017.8.22.0004
EXEQUENTE: GERONIMO FRANCISCO DE OLIVEIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDEMILSON EVANGELISTA DE 
ABREU - RO2792
EXECUTADO: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A
Advogados do(a) EXECUTADO: MARCIO MELO NOGUEIRA - 
RO2827, BRUNA TATIANE DOS SANTOS PINHEIRO SARMENTO 
- RO5462
Intimação À PARTE REQUERENTE/REQUERIDA (VIA SISTEMA 
PJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido 
documento à agência da Caixa Econômica Federal, sob pena de 
encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de 
Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Ouro Preto do Oeste, 22 de novembro de 2019.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Bairro União, 127, Bairro União, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 
76800-000 
Processo n°: 7003949-48.2019.8.22.0004
EXEQUENTE: VALENCA & VALENCA LTDA - EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARIANA DE SOUZA BULIAN - 
RO7788
EXECUTADO: DIEGO BARBOSA
Intimação À PARTE REQUERENTE/REQUERIDA (VIA SISTEMA 
PJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido 
documento à agência da Caixa Econômica Federal, sob pena de 
encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de 
Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Ouro Preto do Oeste, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Bairro União, 127, Bairro União, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 
76800-000 
Processo n°: 7001334-85.2019.8.22.0004
EXEQUENTE: JOSE PAULO DE FREITAS
Advogado do(a) EXEQUENTE: JECSAN SALATIEL SABAINI 
FERNANDES - RO2505
EXECUTADO: MARCONY PEREIRA DE SA
Intimação À PARTE REQUERENTE/REQUERIDA (VIA SISTEMA 
PJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido 
documento à agência da Caixa Econômica Federal, sob pena de 
encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de 
Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Ouro Preto do Oeste, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Bairro União, 127, Bairro União, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 
76800-000 
Processo n°: 7004940-24.2019.8.22.0004
REQUERENTE: VALENCA & VALENCA LTDA - EPP
Advogado do(a) REQUERENTE: KAREN KAROLINE GOMES ITO 
- RO7785
REQUERIDO: SUELI DE SOUSA FRANCO
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, 
FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a requerer o que entender 
de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Ouro Preto do Oeste, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto - 1ª Vara do Juizado Especial Cível
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes - Av. Daniel 
Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE – RO
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3461-4992 - E-mail: je_opo@tjro.jus.
br
Processo: 70017782120198220004
REQUERENTE: ARAO CALAZANS DE SOUZA, LINHA 64, DA 
81, LOTE 83, GLEBA 20 ZONA RURAL - 76926-000 - MIRANTE 
DA SERRA - RONDÔNIA ADVOGADO DO REQUERENTE: JULIA 
CRISTINA DE SOUZA FERREIRA OAB nº RO9703

FABRICE FREITAS DA SILVA OAB nº RO9487 REQUERIDO: 
CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON CNPJ 
nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137 
INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERIDO: MARCIO MELO NOGUEIRA OAB 
nº RO2827 
DESPACHO
Considerando que, foi frutífero a tentativa de bloqueio realizado 
pelo sistema BACENJUD (ID 32763354), intime-se a parte 
executada para, caso queira, opor embargos à execução, no prazo 
de 15 (quinze) dias.
Serve o presente despacho de carta/ofício/mandado.
Ouro Preto do Oeste/RO, 22 de novembro de 2019
Glauco Antônio Alves
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto - 1ª Vara do Juizado Especial Cível
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes - Av. Daniel 
Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE – RO
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3461-4992 - E-mail: je_opo@tjro.jus.
br
Processo: 70030903220198220004
EXEQUENTE: POLIANA PUTTIN ROSA DA FONSECA, RUA 
ELDORADO 286 JARDIM AEROPORTO II - 76920-000 - OURO 
PRETO DO OESTE - RONDÔNIA ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
FRANCISCO ALEXANDRE DE GODOY OAB nº RO1582 
EXECUTADO: NAVITAS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA CNPJ 
nº 22.639.014/0001-92, AVENIDA HÉLIO OSSAMU DAIKUARA 
1445 JARDIM VISTA ALEGRE - 06807-000 - EMBU DAS ARTES 
- SÃO PAULO ADVOGADO DO EXECUTADO: LEONARDO LUIZ 
THOMAZ DA ROCHA OAB nº RJ113675 
SENTENÇA
Não obstante a inaplicabilidade do parcelamento compulsório em 
caso de cumprimento de sentença, ante o assentimento da autora, 
homologo o acordo para que produza entre as partes seus efeitos 
jurídicos. A mora ou o descumprimento ensejará multa de 10% e o 
vencimento antecipado.
Expeça-se Alvará de Levantamento em favor da autora - ID 
32502895.
Publique-se e intimem-se.
Arquivem-se.
Ouro Preto do Oeste/RO, 22 de novembro de 2019
Glauco Antônio Alves
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto - 1ª Vara do Juizado Especial Cível
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes - Av. Daniel 
Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE – RO
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3461-4992 - E-mail: je_opo@tjro.jus.
br
Processo: 70025164320188220004
EXEQUENTE: MAYARA STEPHANIE RAMALHO TAVARES, RUA 
JOSÉ JAIME O. PINHEIRO 245, CASA COLINA PARK - 76920-
000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA ADVOGADO 
DO EXEQUENTE: EDVILSON KRAUSE AZEVEDO OAB nº 
RO6474 EXECUTADO: COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS 
DE RONDÔNIA - CAERD CNPJ nº 05.914.254/0001-39, AV XV 
DE NOVEMBRO 1072 UNIÃO - 76800-000 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA ADVOGADO DO EXECUTADO: CLAYTON CONRAT 
KUSSLER OAB nº RO3861 
DESPACHO
Considerando a frutífera tentativa de bloqueio de valores na(s) 
conta(s) bancária(s) da parte executada, para satisfação do crédito 
da exequente, intime-se àquela para, caso queira, opor embargos 
à execução, no prazo de 15 (quinze) dias.
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Serve o presente despacho de carta/ofício/mandado.
Ouro Preto do Oeste/RO, 22 de novembro de 2019
Glauco Antônio Alves
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto - 1ª Vara do Juizado Especial Cível
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes - Av. Daniel 
Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE – RO
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3461-4992 - E-mail: je_opo@tjro.jus.
br
Processo: 70037549720188220004
EXEQUENTE: LUBA SOLOMICKI, RUA SABINO LEMOS 1795 
CENTRO - 76926-000 - MIRANTE DA SERRA - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: EDER MIGUEL CARAM OAB nº 
RO5368
KARIMA FACCIOLI CARAM OAB nº RO3460
CRISTIANE DE OLIVEIRA DIESEL OAB nº RO8923 EXECUTADO: 
CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON CNPJ 
nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137 
INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXECUTADO: ENERGISA RONDÔNIA, MARCIO 
MELO NOGUEIRA OAB nº RO2827, DENNER DE BARROS E 
MASCARENHAS BARBOSA OAB nº MS6835, BRUNA TATIANE 
DOS SANTOS PINHEIRO SARMENTO OAB nº RO5462 
DESPACHO
Expeça-se alvará judicial para levantamento do valor incontroverso 
(ID 31240078), em favor da parte exequente.
Intime-se a parte executada para, caso queira, opor embargos à 
execução do bloqueio realizado via BACENJUD (ID 32759260), no 
prazo de 15 (quinze) dias.
Serve o presente despacho de carta/ofício/mandado.
Ouro Preto do Oeste/RO, 22 de novembro de 2019
Glauco Antônio Alves
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto - 1ª Vara do Juizado Especial Cível
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes - Av. Daniel 
Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE – RO
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3461-4992 - E-mail: je_opo@tjro.jus.
br
Processo: 70059821120198220004
REQUERENTE: ANTONIO RIBEIRO DE MATOS, LINHA 201, 
LT187, GB27 ZONA RURAL - 76923-000 - VALE DO PARAÍSO 
- RONDÔNIA ADVOGADO DO REQUERENTE: EDVILSON 
KRAUSE AZEVEDO OAB nº RO6474
GETULIO DA COSTA SIMOURA OAB nº RO9750 REQUERIDO: 
CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON CNPJ nº 
05.914.650/0001-66, AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137, - DE 3601 
A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA ADVOGADO DO REQUERIDO: MARCIO MELO 
NOGUEIRA OAB nº RO2827, DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS 
OAB nº RO2013, ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO OAB 
nº RO635 
DESPACHO
Revogo o despacho proferido anteriormente (ID 32361454), bem 
como cancelo a audiência de instrução e julgamento designada para 
o dia 12/03/2020 às 10:00h.
Para a produção da prova pleiteada pela parte autora (ID 
32304339), levo em consideração os princípios norteadores do rito 
processual do Juizado Especial, que estão estampados no art. 2.º, 
da Lei n.º 9.099/95. Desse modo, concedo o prazo de 05 (cinco) 
dias, para o patrono da parte autora colher as oitivas das 
testemunhas, por escrito, e juntá-las aos autos deste processo. 
Apresentadas as oitivas, intime-se a empresa ré para impugná-las, 
no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, concluso para sentença.
Intimem-se.
Serve a presente decisão de carta/ofício/mandado.
Ouro Preto do Oeste/RO, 22 de novembro de 2019
Glauco Antônio Alves
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto - 1ª Vara do Juizado Especial Cível
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes - Av. Daniel 
Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE – RO
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3461-4992 - E-mail: je_opo@tjro.jus.
br
Processo: 70016128620198220004
AUTOR: ELAINE DE OLIVEIRA MATOS, RUA DOS AMORES 
1320 NOVA OURO PRETO - 76920-000 - OURO PRETO DO 
OESTE - RONDÔNIA ADVOGADO DO AUTOR: LEA RODRIGUES 
DE OLIVEIRA OAB nº RO4566 REQUERIDO: PAULA CRISTINA 
PEREIRA NASCIMENTO FRANCO CPF nº 668.015.752-87, 
SETE DE SETEMBRO 240, AO LADO DA ANTIGA CASA DO 
LAVRADOR CENTRO - 76920-000 - OURO PRETO DO OESTE - 
RONDÔNIA ADVOGADO DO REQUERIDO: 
DESPACHO
Manifeste-se a exequente.
Ouro Preto do Oeste/RO, 22 de novembro de 2019
Glauco Antônio Alves
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial 
Bairro União, nº 127, Bairro Bairro União, CEP 76800-000, Ouro 
Preto do Oeste Processo: 70075489220198220004
AUTOR: ARTHUR PIRES MARTINS MATOS, RUA ANA NERY 
198, EM FRENTE SEICHO-NO-IE INCRA - 76920-000 - OURO 
PRETO DO OESTE - RONDÔNIA ADVOGADO DO AUTOR: 
ARTHUR PIRES MARTINS MATOS OAB nº RO3524 REQUERIDO: 
CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON CNPJ nº 
05.914.650/0001-66, AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137, - DE 
3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA 
RONDÔNIA 
DECISÃO
Em que pese a presunção de boa-fé do autor em aduzir não ser o 
destinatário do serviço cuja cobrança originou o débito impugnado, 
não comprovou o pedido transferência de titularidade da unidade 
consumidora, de modo que não se revela razoável imputar à 
requerida responsabilidade acerca de fato do qual não deteve 
conhecimento.
Desse modo, ausente por ora, a probabilidade do direito, requisito 
imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência, 
indefiro-a.
Designe-se audiência de conciliação para o dia 05/02/2020, às 
08:15h.
Serve a decisão de Carta/Mandado/Ofício.
Intimem-se.
OBSERVAÇÕES:
A contestação e demais provas, inclusive a indicação de 
testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF 
e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas ATÉ o 
ato da audiência de conciliação. Não havendo acordo, poderá ser 
designada uma data para a realização da audiência de instrução e 
julgamento.
Havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a parte 
deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias 
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública 
da respectiva Comarca.
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Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as 
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado.
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) 
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu 
não comparecimento a qualquer das audiências designadas, 
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados 
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria Conjunta 
nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo da demanda 
deverá comparecer na audiência de conciliação, instrução e 
julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, 
nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo que os 
atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de 
comprovação de poderes servem para efetiva constatação da 
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, 
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de 
revelia.2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive 
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 
respectivo (art. 42, lf 9099/95);3) As partes deverão comparecer às 
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas 
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial;4) As partes deverão comunicar 
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de 
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada 
ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95);5) Em se tratando de pessoa 
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a 
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º, 
cdc).6) As partes deverão comparecer às audiências designadas 
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e que 
procuradores e preposto deverão comparecer munidos de poderes 
específicos para transacionar;
Ouro Preto do Oeste/RO, 22 de novembro de 2019
Glauco Antônio Alves
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Bairro União, 127, Bairro União, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 
76800-000
Processo nº : 7005541-30.2019.8.22.0004
Requerente: EDINEI CORREA DOS SANTOS e outros
Advogado do(a) REQUERENTE: EDEMILSON EVANGELISTA DE 
ABREU - RO2792
Advogado do(a) REQUERENTE: EDEMILSON EVANGELISTA DE 
ABREU - RO2792
Requerido(a): ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A
Advogado do(a) REQUERIDO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA 
FILHO - RO635
Intimação À PARTE RECORRIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões 
Recursais.
Ouro Preto do Oeste, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Bairro União, 127, Bairro União, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 
76800-000 
Processo nº: 7005840-41.2018.8.22.0004
REQUERENTE: REAL CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA 
- ME
Advogado do(a) REQUERENTE: NIVEA MAGALHAES SILVA - 
RO1613

REQUERIDO: ELISANGELA BATISTA RAMOS
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
Por determinação do juízo, FICA A PARTE AUTORA INTIMADA 
a atualizar o crédito exequendo incluindo a multa de 10% 
(dez por cento), haja vista o decurso de prazo para pagamento 
voluntário,conforme artigo 523, § 1º do CPC, bem como requerer o 
que entender de direito.
Ouro Preto do Oeste, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Bairro União, 127, Bairro União, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 
76800-000
Processo nº : 7005011-26.2019.8.22.0004
Requerente: LENILDA PEREIRA OLIVEIRA DOS SANTOS
Advogados do(a) AUTOR: ROBISLETE DE JESUS BARROS - 
RO2943, ALMIR ROGERIO DE SOUZA - RO7790
Requerido(a): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 
CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
Advogados do(a) REQUERIDO: ALAN DE OLIVEIRA SILVA - 
SP208322, LUCIANO DA SILVA BURATTO - SP179235
Intimação À PARTE RECORRIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões 
Recursais.
Ouro Preto do Oeste, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Bairro União, 127, Bairro União, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 
76800-000
Processo nº : 7005011-26.2019.8.22.0004
Requerente: LENILDA PEREIRA OLIVEIRA DOS SANTOS
Advogados do(a) AUTOR: ROBISLETE DE JESUS BARROS - 
RO2943, ALMIR ROGERIO DE SOUZA - RO7790
Requerido(a): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 
CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
Advogados do(a) REQUERIDO: ALAN DE OLIVEIRA SILVA - 
SP208322, LUCIANO DA SILVA BURATTO - SP179235
Intimação À PARTE RECORRIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões 
Recursais.
Ouro Preto do Oeste, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Bairro União, 127, Bairro União, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 
76800-000
Processo nº : 7005203-56.2019.8.22.0004
Requerente: JOSE ALVES DA COSTA
Advogado do(a) REQUERENTE: EDEMILSON EVANGELISTA DE 
ABREU - RO2792
Requerido(a): ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A
Advogado do(a) REQUERIDO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA 
FILHO - RO635
Intimação À PARTE RECORRIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões 
Recursais.
Ouro Preto do Oeste, 22 de novembro de 2019.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Bairro União, 127, Bairro União, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 
76800-000
Processo nº : 7005749-14.2019.8.22.0004
Requerente: OILSON SOSSAI
Advogado do(a) REQUERENTE: VANESSA CARLA ALVES 
RODRIGUES - RO6836
Requerido(a): ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A e outros
Advogado do(a) REQUERIDO: MARCIO MELO NOGUEIRA - 
RO2827
Intimação À PARTE RECORRIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões 
Recursais.
Ouro Preto do Oeste, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Bairro União, 127, Bairro União, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 
76800-000 
Processo nº: 7003907-33.2018.8.22.0004
EXEQUENTE: REAL CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA 
- ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: NIVEA MAGALHAES SILVA - 
RO1613
EXECUTADO: ERIK DO NASCIMENTO SILVA
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
Por determinação do juízo, FICA A PARTE AUTORA INTIMADA 
a atualizar o crédito exequendo incluindo a multa de 10% 
(dez por cento), haja vista o decurso de prazo para pagamento 
voluntário,conforme artigo 523, § 1º do CPC, bem como requerer o 
que entender de direito.
Ouro Preto do Oeste, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Bairro União, 127, Bairro União, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 
76800-000 
Processo n°: 7007122-80.2019.8.22.0004
REQUERENTE: VALENCA & VALENCA LTDA - EPP
Advogado do(a) REQUERENTE: KAREN KAROLINE GOMES ITO 
- RO7785
REQUERIDO: SIMONE MENDES DE GOIS
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
intimada a se manifestar acerca do AR negativo NO PRAZO DE 5 
(CINCO) DIAS sob pena de arquivamento.
Ouro Preto do Oeste, 22 de novembro de 2019. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Bairro União, 127, Bairro União, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 
76800-000 
Processo n°: 7005701-89.2018.8.22.0004
REQUERENTE: LAZARO AUGUSTO GOMES VIEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: VANESSA CARLA ALVES 
RODRIGUES - RO6836
REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S.A., MAGAZINE LUIZA S/A
Advogado do(a) REQUERIDO: LARISSA SENTO SE ROSSI - 
BA16330

Advogado do(a) REQUERIDO: WILSON BELCHIOR - RO6484-A
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA SISTEMA PJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido 
documento à agência da Caixa Econômica Federal, sob pena de 
encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de 
Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Ouro Preto do Oeste, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Bairro União, 127, Bairro União, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 
76800-000 
Processo n°: 7000507-74.2019.8.22.0004
EXEQUENTE: MARA CELIA GOMES DE ARAUJO
Advogados do(a) EXEQUENTE: RENATA CRISTILLE ARAUJO 
SILVA - RO7499, ORLANDO GOMES CORDEIRO - RO8586
EXECUTADO: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A
Advogado do(a) EXECUTADO: MARCIO MELO NOGUEIRA - 
RO2827
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA SISTEMA PJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido 
documento à agência da Caixa Econômica Federal, sob pena de 
encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de 
Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Ouro Preto do Oeste, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto - 1ª Vara do Juizado Especial Cível
Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes - Av. Daniel 
Comboni, nº 1480, OURO PRETO DO OESTE – RO
CEP: 76920-000 - Fone:(69) 3461-4992 - E-mail: je_opo@tjro.jus.
br
Processo: 70074735320198220004
REQUERENTE: MARIS NEIDE RODRIGUES TEIXEIRA, RUA 
JOHN KENEDY V. MARINHO 820, CASA COLINA PARK - 76920-
000 - OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA ADVOGADO 
DO REQUERENTE: PEDRO ANTONIO DALCIN KERN OAB nº 
RO10508 REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA 
S/A - CERON CNPJ nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES 4137, - DE 4000 A 4344 - LADO IMPAR INDUSTRIAL 
- 76821-060 - PORTO VELHO - RONDÔNIA ADVOGADO DO 
REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA 
DESPACHO
Comprove a autora o pagamento das custas, cominado nos autos 
7005416-62.2019.822.0004 (art.486, §2º., CPC). 
Ouro Preto do Oeste/RO, 22 de novembro de 2019
Glauco Antônio Alves
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Bairro União, 127, Bairro União, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 
76800-000 
Processo n°: 7003689-68.2019.8.22.0004
REQUERENTE: ETELVINO ALVES DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: NAIRA DA ROCHA FREITAS - 
RO5202
REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A., GAZIN INDUSTRIA E 
COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
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Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, 
FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a requerer o que entender 
de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Ouro Preto do Oeste, 22 de novembro de 2019.

1ª VARA CÍVEL  

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM 
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7000897-44.2019.8.22.0004
Classe: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
REQUERENTE: L. K. S. G.
Advogado do(a) EXEQUENTE: NAIRA DA ROCHA FREITAS - 
RO5202
REQUERIDO(A): EDIONE DIAS GUIMARÃES
FINALIDADE: Fica a PARTE AUTORA, por meio de seus 
procuradores, intimada do r. despacho de ID n. 32535988.

PODER JUDICIÁRIO 
Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara Cível Processo nº: 7007556-
69.2019.8.22.0004 
Classe: Procedimento Comum Cível 
AUTOR: LUIZ MAURO SOARES 
ADVOGADO DO AUTOR: VIVIANE SILVA CARVALHO SOARES 
OAB nº RO10032, DAIANE ALVES STOPA OAB nº RO7832 
RÉUS: ANNE MARY QUIOZINI, ORIENTUR VIAGENS E TURISMO 
LTDA - ME 
Os documentos apresentados revelam que o requerente não se 
enquadra no conceito de hipossuficiente economicamente. Afirma 
ter comprado passagens aéreas para viagem internacional, no 
valor de R$ 3.200,00 e efetuou o pagamento em parcela única, 
mediante transferência bancária.
Portanto, é evidente que possui condições financeiras para suportar 
as custas processuais sem prejuízo para o seu sustento e de sua 
família.
Indefiro a gratuidade.
Intime-se para comprovar o recolhimento das custas iniciais e taxa 
da OAB. 
Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento.
Ouro Preto do Oeste/RO, 22 de novembro de 2019 .
Jose Antonio Barreto 
Juiz(a) de Direito
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM 
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO 
Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara Cível Processo nº: 7007564-
46.2019.8.22.0004 
Classe: Carta Precatória Cível 
DEPRECANTE: DIRCEU FAGUNDES 
ADVOGADO DO DEPRECANTE: 
DEPRECADO: MUNICÍPIO DE VALE DO PARAISO 
ADVOGADO DO DEPRECADO: PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE VALE DO PARAÍSO 
Cumpra-se, conforme deprecado, servido de mandado.
Após, devolva-se ao juízo deprecante.
Ouro Preto do Oeste/RO, 22 de novembro de 2019 .
Jose Antonio Barreto 

Juiz(a) de Direito
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM 
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, Bairro União, Ouro Preto do Oeste/
RO - CEP 76.920-000 - Telefone: 3461-4589 
PROCESSO: 7006817-96.2019.8.22.0004
Classe: DIVÓRCIO CONSENSUAL (12372)
REQUERENTE: CELMA DE MOURA FARIAS e outros
Advogado do(a) REQUERENTE: DAIANY CRISTINA BRANDAO 
- RO8367
Advogado do(a) REQUERENTE: DAIANY CRISTINA BRANDAO 
- RO8367
REQUERIDO(A): 
FINALIDADE: Fica a PARTE AUTORA, por meio de seus 
procuradores, intimada da r. sentença de ID n. 32653805.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível 
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM 
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES 
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000 
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br 
PROCESSO: 7001234-33.2019.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
REQUERENTE: J. L. S.
Advogados do(a) AUTOR: IRIAN MEDIANEIRA BRAGA PEREIRA 
- RO3654, BEATRIZ REGINA SARTOR - RO9434
REQUERIDO(A): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT SA
Advogados do(a) RÉU: IRAN DA PAIXAO TAVARES JUNIOR - 
RO5087, PAULO BARROSO SERPA - RO4923, JOSE HENRIQUE 
BARROSO SERPA - RO9117
Finalidade: Fica a PARTE REQUERIDA, por meio de seus 
procuradores, intimada da APELAÇÃO interposta, bem como para, 
querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.

PODER JUDICIÁRIO 
Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara Cível Processo nº: 7007569-
68.2019.8.22.0004 
Classe: Procedimento Comum Cível 
AUTOR: IZABEL FERREIRA TEIXEIRA 
ADVOGADO DO AUTOR: NADIA APARECIDA ZANI ABREU OAB 
nº RO300 
RÉU: I. -. I. N. D. S. S. 
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA 
Defiro a gratuidade.
Cite-se o INSS para contestar.
Ouro Preto do Oeste/RO, 22 de novembro de 2019 .
Jose Antonio Barreto 
Juiz(a) de Direito
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM 
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível 
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM 
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES 
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000 
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TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br 
PROCESSO: 7006219-45.2019.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: FLADEMIR RAIMUNDO DE CARVALHO 
AVELINO
Advogado do(a) EXEQUENTE: HUDSON DA COSTA PEREIRA - 
RO6084
REQUERIDO(A): SEBASTIAO PEREIRA LOPES
Advogado do(a) EXECUTADO: BASSEM DE MOURA MESTOU - 
RO3680
FINALIDADE: Fica a PARTE REQUERIDA, por meio de seus 
procuradores, intimada do r. despacho de ID n. 31654071 e 
Certidão de ID 32839245. “ Defiro a penhora do crédito no “rosto 
dos autos” mencionados pelo exequente (processo n. 0001116-
21.2015.8.22.0004). Ressalvo, todavia, que o crédito buscado no 
processo referido será objeto de expedição de precatório. Nesse 
caso, após a efetivação da penhora e eventual manifestação do 
executado, este processo será suspenso, uma vez que não há 
previsão de quando erá quitado o precatório, inclusive porque ainda 
estão sendo discutidos os valores. Lavre-se o Termo de Penhora e 
intime-se o executado. Ouro Preto do Oeste/RO, 14 de outubro de 
2019 . Jose Antonio Barreto Juiz(a) de Direito”

PODER JUDICIÁRIO 
Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara Cível Processo nº: 7006935-
72.2019.8.22.0004 
Classe: Procedimento Comum Cível 
AUTOR: JOSE SEVERINO DA ROSA 
ADVOGADO DO AUTOR: DECIO BARBOSA MACHADO OAB nº 
PA5415, RAFAEL SILVA ARENHARDT OAB nº RO10525 
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA 
Trata-se de ação cujo benefício que se pleiteia exige conhecimento 
técnico específico, a fim de confirmar a incapacidade da parte 
autora. Assim, a prova pericial é necessária para o desfecho da 
lide.
Nomeio Dra. Gizeli Fabiana de Oliveira Lima, médica especialista 
em perícia médica.
Fixo em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) o valor dos honorários 
periciais, os quais serão pagos mediante RPV após a entrega do 
laudo.
Observo que o valor dos honorários foi fixado levando em 
consideração a tabela de honorários prevista na Resolução nº 
232/2016 do CNJ, bem como o trabalho e o zelo da profissional e o 
tempo gasto pelo exame.
Soma-se a isso o fato de inexistirem nesta comarca e nas comarcas 
vizinhas profissionais dispostos a realizar perícias nos inúmeros 
processos previdenciários em trâmite neste Juízo.
Ressalto que o valor arbitrado não destoa do valor médio de uma 
consulta médica. Não fosse por isso, a perícia realizada pelo 
profissional nomeado não pode ser equiparada à uma consulta 
comum, posto que exige uma avaliação completa do paciente, bem 
como dos incontáveis exames e laudos que retratam o histórico 
de evolução da doença, de forma que seja possível definir o início 
da incapacidade laborativa para fins de eventual pagamento de 
verbas pretéritas, isso tudo mediante a elaboração de um laudo 
conclusivo e detalhado.
Ademais, o parágrafo único do art. 28 da Resolução CJF-2014/305 
estabelece que em situações excepcionais poderá o juiz arbitrar 
honorários dos profissionais até o limite de três vezes do valor 
máximo nela previsto. Ou seja, possível que o juiz, de maneira 
fundamentada, majore os honorários para valor superior àquele 
inicialmente fixado na resolução, atentando-se, todavia, para 
o limite máximo por ela imposto, qual seja, o triplo do montante 
estabelecido como regra.
As especificidades do caso em tela, pelas razões já expostas, 
impõem o arbitramento dos honorários em valor superior ao fixado 
como base em referida resolução. Desta feita, o valor fixado (R$ 
370,00) é razoável e não ultrapassa o limite máximo previsto para 
situações excepcionais, como a que ora se apresenta.

A respeito da possibilidade de o juiz ultrapassar o limite estabelecido 
na Resolução em virtude das circunstâncias do caso concreto 
seguem os seguintes julgados:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. HONORÁRIOS 
PERICIAIS. JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DELEGADA. 
RESOLUÇÃO Nº 305/2014. 1. As perícias judiciais devem observar 
a tabela de valores de honorários anexa à Resolução nº 305, de 
07 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça Federal, que 
atualmente disciplina a matéria. 2. É facultado ao juiz ultrapassar 
o limite máximo estabelecido em até três vezes, de acordo com 
as especificidades do caso concreto, atendendo ao grau de 
especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de 
sua realização. (TRF-4 - AG: 50076807420154040000 5007680-
74.2015.404.0000, Relator: RICARDO TEIXEIRA DO VALLE 
PEREIRA, Data de Julgamento: 28/04/2015, QUINTA TURMA, 
Data de Publicação: D.E. 30/04/2015)
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. JUÍZO ESTADUAL. HONORÁRIOS DE PERITO. 
PAGAMENTO. RESOLUÇÃO 305/2014 DO CJF. 1. A Tabela V do 
Anexo da Resolução nº 305, de 07/10/2014, do Conselho da Justiça 
Federal, contém os valores mínimo e máximo que o magistrado 
deve utilizar como referência ao arbitrar os honorários do perito 
nomeado. O valor máximo estipulado para perícias é de R$ 200,00 
(duzentos reais), com a ressalva de que o juiz poderá ultrapassar 
em até 3 (três) vezes o limite máximo, atendendo ao grau de 
especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de 
sua realização (artigos 25 e 28). 2. No presente caso, levando-se 
em conta o quadro clínico apresentado pela agravada, é razoável 
a redução dos honorários para R$ 400,00 (quatrocentos reais), 
valor médio de uma consulta médica. 3. No que tange à época em 
que deve ocorrer o pagamento, deve ser observado o disposto nos 
artigos 29 e 32 da Resolução nº 305/2014 do CJF. 4. Agravo de 
instrumento parcialmente provido a fim de reduzir para R$ 400,00 
(quatrocentos reais) o valor arbitrado a título de honorários periciais, 
ressaltando-se que este valor deverá ser pago, mediante requisição 
de pagamento, após as partes se manifestarem sobre o laudo ou, 
na hipótese de haver solicitação de esclarecimentos, depois que 
estes sejam prestados. (TRF-2 - AG: 00077867820154020000 
RJ 0007786-78.2015.4.02.0000, Relator: ANTONIO IVAN ATHIÉ, 
Data de Julgamento: 18/05/2016, 1ª TURMA ESPECIALIZADA)
Intime-se a perita para que agende a data em que realizará a 
perícia, bem como para que decline o local da mesma.
Desde já consigno que a perícia poderá ser realizada em Ji-Paraná/
RO, no consultório da profissional nomeada, salvo comprovada 
impossibilidade de locomoção da parte.
A perita poderá ser intimada por meio eletrônico 
(periciasmedicasemedicinadotrab@gmail.com). Vindo informação 
quanto à data designada, intime-se a parte requerente, na pessoa 
de seu(a) advogado(a).
Intimem-se as partes para que formulem seus quesitos, caso ainda 
não o tenham feito. A parte autora deverá levar consigo exames 
médicos e laboratoriais a fim de auxiliar na perícia.
Com a apresentação do laudo pericial, expeça-se, desde logo, 
RPV em favor da perita, devendo as partes, na sequência, serem 
intimadas a respeito.
Ouro Preto do Oeste/RO, 22 de novembro de 2019 .
Jose Antonio Barreto 
Juiz(a) de Direito
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM 
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO 
Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara Cível Processo nº: 7006238-
85.2018.8.22.0004 
Classe: Cumprimento de sentença 
EXEQUENTE: JOAO CORREA FELIPPE 
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ADVOGADO DO EXEQUENTE: EDER MIGUEL CARAM OAB nº 
RO5368, KARIMA FACCIOLI CARAM OAB nº RO3460, CRISTIANE 
DE OLIVEIRA DIESEL OAB nº RO8923 
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL 
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA 
Intime-se o INSS através da Procuradoria Federal em Rondônia a 
implantar o benefício, no prazo de 30 dias, sob pena de incorrer em 
multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso, revertida em 
favor do exequente e limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
A implantação deverá ser informada no processo.
Ouro Preto do Oeste/RO, 22 de novembro de 2019 .
Jose Antonio Barreto 
Juiz(a) de Direito
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM DES. 
CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO 
Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara Cível Processo nº: 7000954-
62.2019.8.22.0004 
Classe: Cumprimento de sentença 
EXEQUENTE: SEVERIANA CANDIDA DE ALMEIDA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ALEXANDRE ANDERSON 
HOFFMANN OAB nº RO3709 
EXECUTADO: KLEBER CEZAR RODRIGUES DE ALMEIDA 
ADVOGADO DO EXECUTADO: ANTONIO JUAREZ BEZERRA 
MAIA OAB nº RO8309, ORLANDO MENDES PIMENTA OAB nº 
RO9111 
Expeça-se alvará em favor do advogado da exequente, a fim de que 
levante o valor depositado.
Intime-se o executado para que doravante efetue os depósitos 
diretamente na conta do advogado, conforme peticionado.
Cumpridas tais determinações, arquive-se com baixa.
Ouro Preto do Oeste/RO, 22 de novembro de 2019 .
Jose Antonio Barreto 
Juiz(a) de Direito
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM DES. 
CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO 
Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara Cível Processo nº: 7005194-
31.2018.8.22.0004 
Classe: Procedimento Comum Cível 
AUTOR: LENE MARIA DE QUEIROZ 
ADVOGADO DO AUTOR: EDER MIGUEL CARAM OAB nº RO5368, 
CRISTIANE DE OLIVEIRA DIESEL OAB nº RO8923, KARIMA 
FACCIOLI CARAM OAB nº RO3460 
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA 
Não havendo interesse por parte da autora em produzir outras 
provas, encerro a instrução.
Intimem-se e conclusos para sentença
Ouro Preto do Oeste/RO, 22 de novembro de 2019 .
Jose Antonio Barreto 
Juiz(a) de Direito
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM DES. 
CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO 
Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara Cível Processo nº: 7001437-
92.2019.8.22.0004 
Classe: Procedimento Comum Cível 
AUTOR: KARINE NAKAD CHUFFI 

ADVOGADO DO AUTOR: KARINE NAKAD CHUFFI OAB nº 
SP219463 
RÉUS: JORGE RAMOS BARBOSA, ESPÓLIO DE DEUSDETE 
PEREIRA BARBOSA 
ADVOGADOS DOS RÉUS: RICARDO OLIVEIRA JUNQUEIRA 
OAB nº RO4477 
Em que pese o despacho anterior do colega que respondia pela 
vara, os réus devem justificar a imprescindibilidade da oitiva de 
Paulo Ramos Barbosa, uma vez que se deferida a oitiva, será 
como informante em razão de ser irmão do réu Jorge e herdeiro 
do espólio.
Lembro que a oitiva de informantes fica a critério do juiz, a quem 
cabe decidir se as informações são necessárias para a decisão.
Ouro Preto do Oeste/RO, 22 de novembro de 2019 .
Jose Antonio Barreto 
Juiz(a) de Direito
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM 
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO 
Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara Cível Processo nº: 7006181-
33.2019.8.22.0004 
Classe: Monitória 
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA 
REGIAO CENTRAL DE RONDONIA - SICOOB OUROCREDI 
ADVOGADO DO AUTOR: CRISTIANE DE OLIVEIRA DIESEL 
OAB nº RO8923 
RÉU: CAVALARI & BIANCHINI LTDA - ME 
Cuida-se de ação monitória proposta por Cooperativa de Crédito 
Rural da Região de Ouro Preto do Oeste – OUROCREDI em 
desfavor de Cavalheiro & Bianchini Ltda-ME, no valor de R$ 
6.100,05. Juntou procuração, atos constitutivos, Cédula de Crédito 
Bancário, Extrato Bancário e outros.
O requerido foi citado (id 31884720).
As partes noticiaram a celebração de acordo.
Vieram os autos conclusos.
DECIDO.
O acordo retrata a vontade das partes e inexistem vícios aparentes. 
Portanto, HOMOLOGO o acordo (id 32577695) e extingo o processo 
na forma do art. 487, III do CPC.
Deixo de determinar a suspensão do processo, uma vez que os 
autos são eletrônicos e, em caso de descumprimento, facilmente 
poderão ser desarquivados para prosseguimento.
Sem custas finais.
Publique-se. Intime-se. Arquive-se.
Ouro Preto do Oeste/RO, 22 de novembro de 2019 .
Jose Antonio Barreto 
Juiz(a) de Direito
Rua Café Filho, nº 127, Bairro Praça Três Poderes, CEP 76800-
000, Ouro Preto do Oeste 

PODER JUDICIÁRIO 
Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara Cível Processo nº: 7001128-
71.2019.8.22.0004 
Classe: Execução de Título Extrajudicial 
EXEQUENTE: AUTO POSTO AVENIDA OURO PRETO LTDA - 
EPP 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DAIANE ALVES STOPA OAB nº 
RO7832 
EXECUTADO: ANGELO VICENTE BEZ BATTI 
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Providenciem a vinculação dos embargos mencionados pela 
Defensoria Pública (processo n. 7007256-10.2019.8.22.0004 ) e 
façam conclusão em ambos.
Habilite-se a Defensoria Pública neste processo, vez que atuará na 
defesa do executado.
Ouro Preto do Oeste/RO, 22 de novembro de 2019 .
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Jose Antonio Barreto 
Juiz(a) de Direito
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM 
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO 
Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara Cível Processo nº: 7002938-
18.2018.8.22.0004 
Classe: Procedimento Comum Cível 
AUTOR: ADNA BARCELOS DE FARIA 
ADVOGADO DO AUTOR: EDER MIGUEL CARAM OAB nº RO5368, 
KARIMA FACCIOLI CARAM OAB nº RO3460, CRISTIANE DE 
OLIVEIRA DIESEL OAB nº RO8923 
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA 
ALTERE-SE A CLASSE PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Intime-se a Procuradoria Federal em Rondônia para que implante o 
benefício, no prazo de 30 dias.
A implantação deve ser informada no processo, a fim de que 
prossiga-se com o cumprimento de sentença.
Ouro Preto do Oeste/RO, 22 de novembro de 2019 .
Jose Antonio Barreto 
Juiz(a) de Direito
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM 
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO 
Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara Cível Processo nº: 7007207-
66.2019.8.22.0004 
Classe: Execução de Título Extrajudicial 
EXEQUENTE: V. S. B. 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ODAIR JOSE DA SILVA OAB nº 
RO6662 
EXECUTADO: J. P. A. J. 
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Intime-se o devedor, observando-se as disposições do artigo 513, 
§ 2º, do CPC, para, em 15 (quinze) dias, pagar a importância 
executada, mais as custas processuais, caso sejam devidas, sob 
pena de o débito ser acrescido de multa processual e honorários 
advocatícios, cada um na razão de 10% sobre o valor devido (artigo 
523, § 1º, do CPC).
Advirta-se de que havendo pagamento parcial no prazo previsto 
acima, a multa e os honorários incidirão sobre o remanescente do 
débito e de que transcorrido o prazo para pagamento voluntário 
inicia-se o prazo para impugnação, que deverá ser realizada em 
observância ao disposto no artigo 525 do CPC.
CÓPIA DESTE SERVIRÁ DE CARTA/MANDADO DE 
INTIMAÇÃO.
Ouro Preto do Oeste/RO, 22 de novembro de 2019 .
Jose Antonio Barreto 
Juiz(a) de Direito
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM 
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO 
Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara Cível Processo nº: 7007577-
45.2019.8.22.0004 
Classe: Procedimento Comum Cível 
AUTOR: ELIELSON LOPES DOS SANTOS 
ADVOGADO DO AUTOR: PAULA CLAUDIA OLIVEIRA SANTOS 
VASCONCELOS OAB nº RO7796 
RÉU: I. -. I. N. D. S. S. 

Defiro a gratuidade.
Intime-se o requerente para, no prazo de 05 dias, apresentar cópia 
do extrato previdenciário ou outro documento que demonstre sua 
qualidade de segurado.
Após, conclusos para apreciação do pedido de tutela provisória.
Ouro Preto do Oeste/RO, 22 de novembro de 2019 .
Jose Antonio Barreto 
Juiz(a) de Direito
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM 
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO 
Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara Cível Processo nº: 7004970-
93.2018.8.22.0004 
Classe: Procedimento Comum Cível 
AUTOR: CREUZA SOARES GUEDES 
ADVOGADO DO AUTOR: MARCOS GERALDO DETES DA SILVA 
OAB nº RO9466, TSHARLYS PEREIRA MATIAS OAB nº RO9435, 
WESLEY SOUZA SILVA OAB nº RO7775 
RÉU: C. -. C. D. Á. E. E. D. R. 
ADVOGADO DO RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER OAB nº 
RO3861 
Intime-se a ré a cumprir o que foi determinado, realizando a vistoria 
no imóvel da autora, no prazo de 5 (cinco) dias, o que deverá ser 
comprovado no processo.
A não realização da vistoria implicará em presunção contrária aos 
interesses da ré.
Ouro Preto do Oeste/RO, 22 de novembro de 2019 .
Jose Antonio Barreto 
Juiz(a) de Direito
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM 
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO 
Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara Cível Processo nº: 7004806-
94.2019.8.22.0004 
Classe: Procedimento Comum Cível 
AUTOR: WEMERSSON PEREIRA DA SILVA 
ADVOGADO DO AUTOR: RENATO FIORAVANTE DO AMARAL 
OAB nº SP349410 
RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 
ADVOGADO DO RÉU: 
A serventia deve verificar se a contestação foi, de fato, apresentada 
intempestivamente.
Também deve verificar se as custas recolhidas correspondem a 2% 
do valor da causa. Em caso negativo, intime-se para complementar 
em 5 (cinco) dias.
Ouro Preto do Oeste/RO, 22 de novembro de 2019 .
Jose Antonio Barreto 
Juiz(a) de Direito
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM 
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO 
Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara Cível Processo nº: 7002443-
71.2018.8.22.0004 
Classe: Cumprimento de sentença 
EXEQUENTES: SERGIO VICENTIM, SILVANA SILVESTRE 
VICENTIM 
ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: AMANDA ALINE BORGES 
FARIA OAB nº RO6465, MARCOS DONIZETTI ZANI OAB nº 
RO613 
EXECUTADO: ETELVINO SARMENTO DE FIGUEIREDO 
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ADVOGADO DO EXECUTADO: ODAIR JOSE DA SILVA OAB nº 
RO6662 
As peculiaridades do caso e a idade do executado impõem que se 
tente ao máximo mitigar o inevitável trauma decorrente da decisão.
Nesse caso, a colaboração dos filhos do executado é aconselhável, 
inclusive porque, caso o executado não indique para onde quer ir, 
caberá aos filhos abrigar o pai.
Assim, aos exequentes para que informem os endereços dos filhos 
do executado, caso tenham essa informação.
Prazo de 5 dias.
Ouro Preto do Oeste/RO, 22 de novembro de 2019 .
Jose Antonio Barreto 
Juiz(a) de Direito
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM 
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO 
Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara Cível Processo nº: 7006033-
22.2019.8.22.0004 
Classe: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 
Civil 
REQUERENTES: PAULO SOUZA ALVES, NILZA SOUZA ALVES, 
MARITIMA DE SOUZA ALVES 
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: FILIPH MENEZES DA 
SILVA OAB nº RO5035, HERBERT WENDER ROCHA OAB nº 
RO3739, LETICIA ROCHA SANTANA OAB nº RO8960 
Não há a mínima necessidade de utilizar embargos de declaração, 
visto que na sentença ocorreu um mero erro de digitação, de 
forma que foi inserida uma letra a mais no nome do genitor dos 
requerentes.
Assim, tratando-se de erro material, possível a correção de plano 
pelo juiz.
Posto isto, corrijo a sentença para que na parte dispositiva conste 
que o nome do genitor dos requerentes é “COLODONIO ALVES” e 
não “COLONDONIO”.
Essa decisão fica sendo parte integrante da sentença, mantidos os 
demais tópicos.
Intime-se.
Ouro Preto do Oeste/RO, 22 de novembro de 2019 .
Jose Antonio Barreto 
Juiz(a) de Direito
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM 
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO 
Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara Cível Processo nº: 7003024-
86.2018.8.22.0004 
Classe: Cumprimento de sentença 
EXEQUENTE: TRIANGULO COMERCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA - EPP 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JOSE EDSON DE SOUZA OAB 
nº RO6376 
EXECUTADO: VALENCA & VALENCA LTDA - EPP 
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Providencie-se a inclusão dos sócios no pólo passivo, conforme 
decidido no incidente.
Intime-se a exequente a dar andamento, requerendo o que for de 
interesse.
Ouro Preto do Oeste/RO, 22 de novembro de 2019 .
Jose Antonio Barreto 
Juiz(a) de Direito
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM 
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO 
Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara Cível Processo nº: 7002419-
09.2019.8.22.0004 
Classe: Execução Fiscal 
EXEQUENTES: F. P. D. M. D. O. P. D. O., M. D. O. P. D. O. 
ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: PROCURADORIA GERAL 
DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE 
EXECUTADO: O. S. G. DUTRA - ME 
ADVOGADO DO EXECUTADO: GLEICY MACIEL CASAGRANDE 
OAB nº RO3276 
A conclusão é desnecessária.
Cumpra-se na íntegra o despacho anterior.
Ouro Preto do Oeste/RO, 22 de novembro de 2019 .
Jose Antonio Barreto 
Juiz(a) de Direito
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM 
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO 
Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara Cível Processo nº: 7005200-
04.2019.8.22.0004 
Classe: Procedimento Comum Cível 
AUTOR: VALDOMIRO RODRIGUES DE NOVAIS 
ADVOGADO DO AUTOR: IRIAN MEDIANEIRA BRAGA PEREIRA 
OAB nº RO3654, BEATRIZ REGINA SARTOR OAB nº RO9434 
RÉU: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. 
ADVOGADO DO RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES 
OAB nº RJ5369 
Embora tenha agravado da decisão, a ré depositou o valor dos 
honorários.
Não consta concessão de efeito suspensivo ao agravo.
Assim, efetue-se a perícia e aguarde-se o laudo.
Ouro Preto do Oeste/RO, 22 de novembro de 2019 .
Jose Antonio Barreto 
Juiz(a) de Direito
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM 
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível 
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM 
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES 
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000 
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br 
PROCESSO: 7005383-77.2016.8.22.0004
Classe: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)
REQUERENTE: JOAQUIM DE BARROS
Advogado do(a) EMBARGANTE: EDUARDO AUGUSTO FEITOSA 
CECCATTO - RO5100
REQUERIDO(A): HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
Advogados do(a) EMBARGADO: MAURICIO COIMBRA 
GUILHERME FERREIRA - RJ151056, JUSCELINO ADSON DE 
SOUZA FILHO - MG122345
FINALIDADE: Fica a PARTE AUTORA/EMBARGANTE, por meio 
de seus procuradores, intimada para que efetue o pagamento das 
custas processuais iniciais, conforme determinado em Sentença, 
SOB PENA DE PROTESTO E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível 
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM 
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES 
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000 
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TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br 
PROCESSO: 7005383-77.2016.8.22.0004
Classe: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)
REQUERENTE: JOAQUIM DE BARROS
Advogado do(a) EMBARGANTE: EDUARDO AUGUSTO FEITOSA 
CECCATTO - RO5100
REQUERIDO(A): HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
Advogados do(a) EMBARGADO: MAURICIO COIMBRA GUILHERME 
FERREIRA - RJ151056, JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO - 
MG122345
FINALIDADE: Fica a PARTE REQUERIDA/EMBARGADA, por meio de 
seus procuradores, intimada para que efetue o pagamento das custas 
processuais finais, conforme determinado em sentença, SOB PENA DE 
PROTESTO E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA.

PODER JUDICIÁRIO 
Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara Cível Processo nº: 7003918-
28.2019.8.22.0004 
Classe: Usucapião 
AUTOR: ESILTON DE SOUZA MELO 
ADVOGADO DO AUTOR: ERMINIO DE SOUSA MELO OAB nº RO338 
RÉUS: JOAO CUSTODIO DE FARIA, ARRABAL & OLIVEIRA LTDA 
ADVOGADOS DOS RÉUS: 
As custas que foram recolhidas correspondem apenas a 1% do valor da 
causa.
Como no caso não houve audiência preliminar de conciliação, o autor 
deve complementar as custas, de forma que alcancem o percentual de 
% (dois porcento), conforme previsto no art. 12, inciso I, da Lei de Custas.
Essa determinação já foi dada no despacho anterior.
Recolha em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.
Ouro Preto do Oeste/RO, 22 de novembro de 2019 .
Jose Antonio Barreto 
Juiz(a) de Direito
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM DES. 
CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO 
Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara Cível Processo nº: 7007360-
02.2019.8.22.0004 
Classe: Curatela 
REQUERENTE: ANTONIO CELSO DA SILVA COELHO 
ADVOGADO DO REQUERENTE: RAFAEL SILVA BATISTA OAB nº 
RO8472 
REQUERIDO: JOSÉ MÁRCIO DA SILVA COELHO 
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
Inclua-se a peticionante no pólo ativo.
Colha-se o parecer do Ministério Público, uma vez que o pedido é 
consensual.
Ouro Preto do Oeste/RO, 22 de novembro de 2019 .
Jose Antonio Barreto 
Juiz(a) de Direito
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM DES. 
CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO 
Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara Cível Processo nº: 7007377-
38.2019.8.22.0004 
Classe: Cumprimento de sentença 
EXEQUENTE: PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: NADIA APARECIDA ZANI ABREU 
OAB nº RO300 
EXECUTADO: I. N. D. S. S. 
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
A execução/cumprimento de sentença, mesmo que provisória, deve ser 
instruída com o título judicial.

Junte em 15 dias, sob pena de indeferimento.
Ouro Preto do Oeste/RO, 22 de novembro de 2019 .
Jose Antonio Barreto 
Juiz(a) de Direito
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM DES. 
CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO 
Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara Cível Processo nº: 7006374-
48.2019.8.22.0004 
Classe: Procedimento Comum Cível 
AUTOR: SILELITON DANTAS DIAS 
ADVOGADO DO AUTOR: NAYARA SARTOR MEIRA OAB nº RO5517, 
IRIAN MEDIANEIRA BRAGA PEREIRA OAB nº RO3654, BEATRIZ 
REGINA SARTOR OAB nº RO9434 
RÉU: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. 
ADVOGADO DO RÉU: JOSE HENRIQUE BARROSO SERPA OAB nº 
RO9117 
A ré não faz prova alguma de que a gratuidade tenha sido concedida de 
forma indevida.
Evidente que ao questionar a concessão, inverte para si o ônus de 
comprovar o que alega.
Mantenho a gratuidade.
Defiro a prova pericial, cabendo à ré arcar com o pagamento da perícia 
por ela pleiteada.
Nomeio Dra. Gizeli Fabiana de Oliveira Lima, médica especialista em 
perícia médica.
Fixo em R$ 600,00 (seiscentos reais) o valor dos honorários periciais, os 
quais devem ser previamente depositados pela ré em 10 (dez) dias.
Intime-se a ré para que deposite o valor dos honorários.
Após, intime-se a perita para que agende a data em que realizará a 
perícia, bem como para que decline o local da mesma.
Desde já consigno que a perícia poderá ser realizada em Ji-Paraná/RO, no 
consultório da profissional nomeada, salvo comprovada impossibilidade 
de locomoção da parte.
A perita poderá ser intimada por meio eletrônico 
(periciasmedicasemedicinadotrab@gmail.com). Vindo informação 
quanto à data designada, intime-se a parte requerente, na pessoa de 
seu(a) advogado(a).
Intimem-se as partes para que formulem seus quesitos, caso ainda não 
o tenham feito. A parte autora deverá levar consigo exames médicos e 
laboratoriais a fim de auxiliar na perícia.
Ouro Preto do Oeste/RO, 22 de novembro de 2019 .
Jose Antonio Barreto 
Juiz(a) de Direito
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM DES. 
CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br 

PODER JUDICIÁRIO 
Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara Cível Processo nº: 7006244-
58.2019.8.22.0004 
Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária 
AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 
ADVOGADO DO AUTOR: ANTONIO BRAZ DA SILVA OAB nº AC6557 
RÉU: MARCO SILVA GUIMARAES JUNIOR 
ADVOGADO DO RÉU: 
Trata-se ação de busca e apreensão com pedido liminar proposta 
por Banco Bradesco Financiamentos S/A em face de Marco Silva 
Guimarães Júnior, com fundamento no Decreto-Lei n. 911/69, visando 
buscar e apreender o veículo Marca Volkswagen, Modelo Voyage G6, 
ano 2012, cor branca, Placa NBI2796 e chassi 9BWDA05U4DT041123, 
o qual foi alienado ao réu com cláusula de garantia fiduciária, arguindo a 
inadimplência relativa à parcela de n.9 e, consequentemente, de toda a 
dívida.
Requer a concessão liminar de busca e apreensão do veículo descrito 
na inicial.
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A inicial foi recebida e concedida a liminar. A liminar foi cumprida e o réu 
pessoalmente citado, não tendo apresentado contestação.
É o resumo sucinto. DECIDO.
Na fase extrajudicial o devedor foi constituído em mora medida regular 
notificação, conforme prova documental juntada pela parte autora.
Não tendo havido o atendimento da notificação, configura-se o 
inadimplemento contratual, com rescisão de plano do contrato e 
vencimento antecipado de todas as parcelas remanescentes.
O réu foi regularmente citado e deixou transcorrer o prazo legal para pagar 
o débito ou oferecer contestação, caracterizando a revelia processual e, 
por conseguinte, confissão relativa à matéria de fato alegada pela parte 
autora, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil.
Apenas ressalvo que o DETRAN/RO e a SEFAZ (Estado de Rondônia) 
não são partes no processo, não havendo como, por evidente, acolher os 
pedidos do autor em relação às multas, taxas e impostos.
Ante o exposto, com fundamento no art. 3º do Decreto-Lei 911/69, com a 
redação dada pela Lei 10.931/2004, confirmo a liminar e, por conseguinte, 
julgo procedente o pedido, consolidando nas mãos do autor a propriedade 
e posse plenas do veículo Marca Volkswagen, Modelo Voyage G6, 
ano 2012, cor branca, Placa NBI2796 e chassi 9BWDA05U4DT041123. 
Extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 
inciso I, do Código de Processo Civil.
O réu arcará com o pagamento das custas processuais e honorários 
advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.
Publique-se e intime-se, arquivando-se oportunamente.
Ouro Preto do Oeste/RO, 22 de novembro de 2019 .
Jose Antonio Barreto 
Juiz(a) de Direito
Rua Café Filho, nº 127, Bairro Praça Três Poderes, CEP 76800-000, 
Ouro Preto do Oeste 

PODER JUDICIÁRIO 
Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara Cível Processo nº: 7003949-
82.2018.8.22.0004 
Classe: Execução de Título Extrajudicial 
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 
DA REGIAO CENTRAL DE RONDONIA - SICOOB OUROCREDI 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: KARIMA FACCIOLI CARAM OAB nº 
RO3460, EDER MIGUEL CARAM OAB nº RO5368 
EXECUTADOS: ELIAS COELHO, LUCINEIA MARIA MAXIMO 
COELHO, DAVI MENEZES BRITTES, BERENICE COELHO 
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: CASSIA FRANCIELE DOS 
SANTOS OAB nº RO9503 
Através do sistema BACENJUD, foram bloqueados valores, os quais 
converto em penhora.
O espelho do bloqueio, em anexo, serve como Termo de Penhora.
Intime-se o executado Diego Silverio Gomes para, querendo, apresentar 
embargos no prazo legal.
Cópia do presente despacho serve de Carta/Mandado de Intimação.
Ouro Preto do Oeste/RO, 22 de novembro de 2019 .
Jose Antonio Barreto 
Juiz(a) de Direito
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM DES. 
CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br 
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível 
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM DES. 
CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES 
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000 
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br 
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Prazo: 20 (vinte) dias
INTIMAÇÃO DE: JEU FIALHO FERREIRA, atualmente em local incerto 
e não sabido.
Processo: 0000364-20.2013.8.22.0004
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)

Assunto: [Dívida Ativa]
Valor da Causa: R$ 537,15
Parte Autora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE
Parte Requerida: JEU FIALHO FERREIRA
FINALIDADE: INTIMAR a parte acima qualificado para, no prazo de 15 
(quinze) dias, efetuar e comprovar o pagamento das custas processuais, 
sob pena de protesto e posterior inscrição na dívida ativa.
DESPACHO: “Trata-se de execução fiscal proposta pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE em face de 
JEU FIALHO FERREIRA, no valor de R$ 537,15, correspondente a débito 
de ISS.Após a citação do executado para promover o pagamento, foram 
empreendidas diligências em busca de bens do executado, porém todas 
infrutíferas. O processo foi arquivado sem baixa.A exequente sobreveio 
aos autos informando que a obrigação foi adimplida.Ante o exposto, na 
forma do art. Art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, EXTINGO A 
EXECUÇÃO FISCAL.Condeno o executado ao pagamento das custas 
processuais.Publique-se. Intimem-se.”.
Ouro Preto do Oeste/RO, 18 de setembro de 2019.
Geiser Vicente Campos Cruz
Diretora de Cartório
Assina por determinação do Juiz

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível 
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM DES. 
CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES 
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000 
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br 
PROCESSO: 0004585-51.2010.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
REQUERENTE: VALDECI CORDEIRO DA COSTA
Advogados do(a) EXEQUENTE: EDUARDO CUSTODIO DINIZ - 
RO3332, DERALDO MANOEL PEREIRA FILHO - RO933
REQUERIDO(A): DEPARTAMENTO DE ESTRADAS, RODAGENS, 
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE 
RONDÔNIA - DER/RO
FINALIDADE: Fica a PARTE AUTORA, por meio de seus procuradores, 
intimada dos documentos de IDs 32851683, 32851684 e 32852552.

1º Cartório Cível
Sugestões ou reclamações, façam-nas pessoalmente ao Juiz ou contate-
nos via internet, pelos endereços eletrônicos:
Juiz: opojuiz@tjro.jus.br
Diretora de Cartório: opo1civel@tjro.jus.br

Proc.: 0002678-02.2014.8.22.0004
Ação:Inventário
Requerente:Maria dos Santos Oliveira, Antonia Vicente dos Santos, 
Odálio Vicente dos Santos, Expedito Vicente dos Santos, Geraldina 
Ferreira dos Santos, Pedro Vicente dos Santos, Maria de Lourdes de 
Andrade Santos
Advogado:Nádia Aparecida Zani Abreu (OAB/RO 300B), Edemilson 
Evangelista de Abreu (OAB/RO 2792), Nádia Aparecida Zani Abreu 
(OAB/RO 300B), Edemilson Evangelista de Abreu (OAB/RO 2792), 
Nádia Aparecida Zani Abreu (OAB/RO 300B), Edemilson Evangelista de 
Abreu (OAB/RO 2792), Nádia Aparecida Zani Abreu (OAB/RO 300B), 
Edemilson Evangelista de Abreu (OAB/RO 2792), Nádia Aparecida Zani 
Abreu (OAB/RO 300B), Edemilson Evangelista de Abreu (OAB/RO 2792), 
Nádia Aparecida Zani Abreu (OAB/RO 300B), Edemilson Evangelista de 
Abreu (OAB/RO 2792), Nádia Aparecida Zani Abreu (OAB/RO 300B), 
Edemilson Evangelista de Abreu (OAB/RO 2792)
Inventariado:Espólio de Ana Maria Araújo dos Santos, Espólio de Vicente 
Francisco dos Santos
Advogado:Advogado Não Informado ( 444444444)
Despacho:
Desarquive-se e dê vistas pelo prazo de 05 (cinco) dias.Após, não 
sobrevindo outros requerimentos, retornem os autos ao arquivo.Intime-
se.Ouro Preto do Oeste-RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019.Jose 
Antonio Barretto Juiz de Direito
Geiser Vicente Campos Cruz
Diretora de Cartório

http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=00420140027919&strComarca=1&ckb_baixados=null
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2ª VARA CÍVEL  

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo 
Sbarzi Guedes
CEP 76920-000 – Ouro Preto do Oeste-RO.
Fone / Fax: (69) 3461-5244 / 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br Processo 7001450-91.2019.8.22.0004 Classe Busca e 
Apreensão em Alienação Fiduciária Assunto Alienação Fiduciária 
Requerente PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 
LTDA Advogado PEDRO ROBERTO ROMAO OAB nº AM209551 
Requerido LUIZ GUILHERME FERNANDES SARNAGLIA CPF nº 
029.613.012-54 Advogado Vistos.
PONTA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA aforou 
embargos de declaração (ID n. 32795589), argumentando que o 
juízo laborou em equívoco quando lançou sentença extintiva do 
feito sem resolução do mérito, em virtude de desistência por parte 
da requerente.
É o relato do essencial para o momento.
Os embargos de declaração conforme dicção do art. 1.022 do 
CPC visam esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir 
omissão e corrigir erro material.
Analisando os autos, constata-se que inexiste contradição e 
omissão a ser declarada por este Juízo, pois a sentença analisou 
o necessário para o momento processual, e considerou o relevante 
para o deslinde da ação, estando evidente que a pretensão definida 
revela intenção de modificação da decisão recorrida, extrapolando, 
assim, o campo delimitado desta via recursal, exigindo recurso 
processual diverso.
Ademais, o embargante pretende a retirada da sentença do mundo 
jurídico, com a retomada da marcha processual, o que somente é 
possível mediante o aforamento de apelação.
Posto isso, em face de sua inadmissibilidade, NÃO ACOLHO O 
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Decorrido o prazo para eventual insurgência contra a presente 
decisão, e decorrido o prazo para apresentação de apelação, 
arquive-se o feito. 
Serve a presente de MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e 
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 21 de novembro de 2019.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo 
Sbarzi Guedes
CEP 76920-000 – Ouro Preto do Oeste-RO.
Fone / Fax: (69) 3461-5244 / 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br Processo 7003456-08.2018.8.22.0004 Classe Monitória 
Assunto Inadimplemento Requerente HIDRO VILHENA POCOS 
ARTESIANOS LTDA - ME Advogado JEVERSON LEANDRO 
COSTA OAB nº MT3134, KELLY MEZZOMO CRISOSTOMO 
COSTA OAB nº RO3551, MARIANNE ALMEIDA E VIEIRA DE 
FREITAS PEREIRA OAB nº RO3046, MARCIO HENRIQUE DA 
SILVA MEZZOMO OAB nº RO5836 Requerido ELISETE CHAGAS 
MARTINS CPF nº 739.046.942-00 Advogado Vistos.
Intime-se o autor para cumprir o disposto no ato judicial de ID n. 
32586897, sob pena de extinção.
Advirta-o autor para que quando apresentar manifestação nos 
autos a faça nos termos do Código de Processo Civil e não da 
forma como realizada no ID n. 32774437.
Serve a presente de MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e 
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 21 de novembro de 2019.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

Processo : 7002955-88.2017.8.22.0004
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Parte Requerente: VB INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS 
LTDA - ME
Advogado: SOFIA OLA DINATO - RO10547, ALAN DE ALMEIDA 
PINHEIRO DA SILVA - RO7495, LAIS AGUIAR GABRIEL - 
RO8822, MIRELLY VIEIRA MACEDO DE ALMEIDA - RO5174
Parte Requerida : G. G. DE SOUZA MATERIAIS PARA 
CONTRUCOES LTDA - ME
Fica a PARTE REQUERENTE intimada na(s) pessoa(s) de seu/
sua(s) advogado(a)(s) constituído(a)(s) nos autos, no prazo de 15 
dias, realizar a atualização monetária do débito, sendo que a última 
atualização foi realizada em 28/09/2018 (ID 21870881), sendo essa 
informação necessária para o cadastro no sistema SerasaJUD.
Processo : 7004978-36.2019.8.22.0004
Classe : HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
(112)
Parte Requerente: MAURILIO DE OLIVEIRA LENK e outros
Advogado do(a) REQUERENTE: ERMINIO DE SOUSA MELO - 
RO338-A
Fica a PARTE REQUERENTE intimada na(s) pessoa(s) de seu/
sua(s) advogado(a)(s) constituído(a)(s) nos autos, no prazo 
de 15 dias, do inteiro teor do ID: 31512054 - SENTENÇA, para 
comprovarem o pagamento remanescente das custas iniciais.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo 
Sbarzi Guedes
CEP 76920-000 – Ouro Preto do Oeste-RO.
Fone / Fax: (69) 3461-5244 / 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br Processo 7000995-29.2019.8.22.0004 Classe Procedimento 
Comum Cível Assunto Aposentadoria por Invalidez Requerente 
GELHO SILVA REGINO Advogado SONIA CRISTINA ARRABAL 
DE BRITO OAB nº RO1872, WESLEY SOUZA SILVA OAB nº 
RO7775 Requerido INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL CNPJ nº 29.979.036/0001-40 Advogado PROCURADORIA 
FEDERAL EM RONDÔNIAVistos.
Trata-se de ação ordinária previdenciária.
Estabelecida a dialeticidade processual, com implementação do 
contraditório e ampla defesa, é legado as partes a oportunidade 
de terminar o litígio mediante concessões mútuas, consoante o 
disposto no art. 840 do CC, observemos:
“Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o 
litígio mediante concessões mútuas.”
A transação somente pode versar sobre direitos disponíveis (art. 
841, CC), e deve ser reduzida a termo, quando não exigida escritura 
pública (art. 842, CC).
No presente caso, as partes são capazes, e podem livremente 
dispor do direito objeto do litígio, bem como, a priori, não há 
consignação de cláusulas que padeçam de nulidade.
Assim, diante de todo o colocado, não há óbice a homologação do 
acordo.
Isto posto HOMOLOGO o acordo instrumentalizado através 
do termo de ID n. 32459439, DECRETANDO A EXTINÇÃO DO 
PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 
art. 487, III, b), do CPC, dispensado o prazo recursal diante da 
ausência de controvérsia.
Expeçam-se as RPV’s devidas.
Sem custas processuais e honorários de sucumbência.
Sentença transitada em julgado neste ato, diante da ocorrência de 
preclusão lógica (art. 1.000, CPC).
Intimem-se.
Procedidos os atos decorrentes, arquive-se.
Ouro Preto do Oeste, 
22 de novembro de 2019.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
7007547-10.2019.8.22.0004 Classe Procedimento Comum 
Cível Assunto Aposentadoria por Invalidez Requerente ERI DE 
OLIVEIRA ROCHA CPF nº 006.267.422-69, LINHA 84 DA LINHA 
81, KM 07, LOTE 28, GLEBA 20V SN ZONA RURAL - 76926-000 
- MIRANTE DA SERRA - RONDÔNIA Advogado CRISTIANE DE 
OLIVEIRA DIESEL OAB nº RO8923, KARIMA FACCIOLI CARAM 
OAB nº RO3460, EDER MIGUEL CARAM OAB nº RO5368 
Requerido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 
nº 29.979.036/0377-37 Advogado DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIAVistos.
Defiro a gratuidade de Justiça.
No presente caso há a necessidade de perícia médica, aliás, torna 
conveniente que antes de citar a autarquia para contestar o pedido, 
seja designada a perícia, de forma que haja possibilidade de o 
juiz rever a decisão ou mantê-la, bem como possibilite à autarquia 
ter subsídios para contestar a pretensão ou formular proposta de 
acordo.
Não vejo nenhuma nulidade nessa antecipação da prova pericial, 
ao contrário, pois implica em celeridade processual, economia de 
atos e respeito à ampla defesa e contraditório.
Diante do exposto, NOMEIO o Dr. ÁLVARO ALAIM HOFFMAN 
para realizar a perícia determinada nos autos.
Providencie a Escrivania contato com o perito nomeado, o qual 
deverá designar data, horário e local para a realização da perícia, 
no prazo mínimo de 30 (trinta) dias, informando-o que de acordo 
com o art. 29º, caput, da Resolução Nº 305 do CJF o pagamento 
dos honorários periciais só se dará após o término do prazo para 
que as partes se manifestem sobre o laudo; havendo solicitação de 
esclarecimentos por escrito ou em audiência, depois de prestados.
O valor dos honorários periciais serão de R$ 300,00 (trezentos 
reais), conforme previsão do art. 28º, caput, da Resolução nº 305, 
do Conselho da Justiça Federal de 07/10/2014.
Consigno que ao arbitrar o valor dos honorários foi observado os 
termos do art. 31 da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de 
outubro de 2014.
Com a vinda das informações pelo médico, intime-se o autor.
O laudo deverá ser apresentado em Juízo em 20 (vinte) dias, a 
contar da data da realização da perícia. 
Vindo o laudo, intime-se o autor e CITE-SE O REQUERIDO.
Expeça-se e providencie-se o necessário.
Serve a presente de MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e 
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 22 de novembro de 2019.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo 
Sbarzi Guedes
CEP 76920-000 – Ouro Preto do Oeste-RO.
Fone / Fax: (69) 3461-5244 / 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br Processo 7001439-62.2019.8.22.0004 Classe Procedimento 
Comum Cível Assunto Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença 
Previdenciário Requerente ELZA MARIA DA SILVA Advogado 
NAIRA DA ROCHA FREITAS OAB nº RO5202 Requerido I. 
-. I. N. D. S. S. Advogado PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIAVistos.
Trata-se de ação ordinária previdenciária.
Estabelecida a dialeticidade processual, com implementação do 
contraditório e ampla defesa, é legado as partes a oportunidade 
de terminar o litígio mediante concessões mútuas, consoante o 
disposto no art. 840 do CC, observemos:
“Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o 
litígio mediante concessões mútuas.”

A transação somente pode versar sobre direitos disponíveis (art. 
841, CC), e deve ser reduzida a termo, quando não exigida escritura 
pública (art. 842, CC).
No presente caso, as partes são capazes, e podem livremente 
dispor do direito objeto do litígio, bem como, a priori, não há 
consignação de cláusulas que padeçam de nulidade.
Assim, diante de todo o colocado, não há óbice a homologação do 
acordo.
Isto posto HOMOLOGO o acordo instrumentalizado através 
do termo de ID n. 31850873, DECRETANDO A EXTINÇÃO DO 
PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 
art. 487, III, b), do CPC, dispensado o prazo recursal diante da 
ausência de controvérsia.
Expeçam-se as RPV’s devidas.
Sem custas processuais e honorários de sucumbência.
Sentença transitada em julgado neste ato, diante da ocorrência de 
preclusão lógica (art. 1.000, CPC).
Intimem-se.
Procedidos os atos decorrentes, arquive-se.
Ouro Preto do Oeste, 22 de novembro de 2019.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
7007563-61.2019.8.22.0004 Classe Procedimento Comum Cível 
Assunto Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário 
Requerente WANDERLEIA ALVES MADEIRO RODRIGUES 
CPF nº 421.080.632-34, LINHA 81, KM 24, GLEBA 16-D, LOTE 
36, ZONA RURAL - 76924-000 - NOVA UNIÃO - RONDÔNIA 
Advogado VANESSA CARLA ALVES RODRIGUES OAB nº 
RO6836 Requerido I. -. I. N. D. S. S. Advogado PROCURADORIA 
FEDERAL EM RONDÔNIAVistos.
Defiro a gratuidade de Justiça.
No presente caso há a necessidade de perícia médica, aliás, torna 
conveniente que antes de citar a autarquia para contestar o pedido, 
seja designada a perícia, de forma que haja possibilidade de o 
juiz rever a decisão ou mantê-la, bem como possibilite à autarquia 
ter subsídios para contestar a pretensão ou formular proposta de 
acordo.
Não vejo nenhuma nulidade nessa antecipação da prova pericial, 
ao contrário, pois implica em celeridade processual, economia de 
atos e respeito à ampla defesa e contraditório.
Diante do exposto, NOMEIO o Dr. ÁLVARO ALAIM HOFFMAN 
para realizar a perícia determinada nos autos.
Providencie a Escrivania contato com o perito nomeado, o qual 
deverá designar data, horário e local para a realização da perícia, 
no prazo mínimo de 30 (trinta) dias, informando-o que de acordo 
com o art. 29º, caput, da Resolução Nº 305 do CJF o pagamento 
dos honorários periciais só se dará após o término do prazo para 
que as partes se manifestem sobre o laudo; havendo solicitação de 
esclarecimentos por escrito ou em audiência, depois de prestados.
O valor dos honorários periciais serão de R$ 300,00 (trezentos 
reais), conforme previsão do art. 28º, caput, da Resolução nº 305, 
do Conselho da Justiça Federal de 07/10/2014.
Consigno que ao arbitrar o valor dos honorários foi observado os 
termos do art. 31 da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de 
outubro de 2014.
Com a vinda das informações pelo médico, intime-se o autor.
O laudo deverá ser apresentado em Juízo em 20 (vinte) dias, a 
contar da data da realização da perícia. 
Vindo o laudo, intime-se o autor e CITE-SE O REQUERIDO.
Expeça-se e providencie-se o necessário.
Serve a presente de MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e 
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 22 de novembro de 2019.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
0001309-94.2019.8.22.0004 Classe HOMOLOGAÇÃO DA 
TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL (12374) Requerente(s) JAIR 
CONCEICAO DA PURIFICACAO Requerido(s) Exportado em
14/11/2019 17:41:31
CERTIDÃO Certifico e dou fé que estes autos acima identificados 
foram digitalizados através de sistema próprio e exportados para 
o Sistema Pje, com encerramento automático da movimentação 
física no Sistema SAP-PG.
Permanece inalterada a numeração do processo físico.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas para 
ciência desta redistribuição em forma digitalizada, bem como, 
que todas as petições pertinentes a este processo deverão ser 
protocolizadas no Sistema PJE.
Ouro Preto do Oeste, Sexta-feira, 22 de Novembro de 2019. 
EMÍLIA MARIA DA SILVA
Chefe de Cartório

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Fone/fax: (69)3461-2050/3461-3813. E-mail: opo2civel@tjro.jus.br
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo 
Sbarzi Guedes
76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO 
Processo 0001299-50.2019.8.22.0004 Classe HOMOLOGAÇÃO 
DA TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL (12374) Requerente(s) ISAAC 
DE JESUS FERNANDES e outros Requerido(s) Exportado em
14/11/2019 17:12:05
CERTIDÃO Certifico e dou fé que estes autos acima identificados 
foram digitalizados através de sistema próprio e exportados para 
o Sistema Pje, com encerramento automático da movimentação 
física no Sistema SAP-PG.
Permanece inalterada a numeração do processo físico.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas para 
ciência desta redistribuição em forma digitalizada, bem como, 
que todas as petições pertinentes a este processo deverão ser 
protocolizadas no Sistema PJE.
Ouro Preto do Oeste, Sexta-feira, 22 de Novembro de 2019. 
EMÍLIA MARIA DA SILVA
Chefe de Cartório

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Fone/fax: (69)3461-2050/3461-3813. E-mail: opo2civel@tjro.jus.br
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo 
Sbarzi Guedes
76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO 
Processo 0001306-42.2019.8.22.0004 Classe HOMOLOGAÇÃO 
DA TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL (12374) Requerente(s) 
PAULO HENRIQUE HOFFMANN TEIXEIRA e outros Requerido(s) 
Exportado em
14/11/2019 17:30:40
CERTIDÃO Certifico e dou fé que estes autos acima identificados 
foram digitalizados através de sistema próprio e exportados para 
o Sistema Pje, com encerramento automático da movimentação 
física no Sistema SAP-PG.
Permanece inalterada a numeração do processo físico.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas para 
ciência desta redistribuição em forma digitalizada, bem como, 
que todas as petições pertinentes a este processo deverão ser 
protocolizadas no Sistema PJE.
Ouro Preto do Oeste, Sexta-feira, 
22 de Novembro de 2019. 
EMÍLIA MARIA DA SILVA
Chefe de Cartório

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
0001311-64.2019.8.22.0004 Classe HOMOLOGAÇÃO DA 
TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL (12374) Requerente(s) ANA 
KAROLAYNNE DA SILVA Requerido(s) Exportado em
18/11/2019 12:00:55
CERTIDÃO Certifico e dou fé que estes autos acima identificados 
foram digitalizados através de sistema próprio e exportados para 
o Sistema Pje, com encerramento automático da movimentação 
física no Sistema SAP-PG.
Permanece inalterada a numeração do processo físico.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas para 
ciência desta redistribuição em forma digitalizada, bem como, 
que todas as petições pertinentes a este processo deverão ser 
protocolizadas no Sistema PJE.
Ouro Preto do Oeste, Sexta-feira, 22 de Novembro de 2019. 
EMÍLIA MARIA DA SILVA
Chefe de Cartório

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE(2ª VARA CÍVEL) 
7007545-40.2019.8.22.0004 Classe Cumprimento de sentença 
Assunto Execução Previdenciária Requerente JHONATAN 
HENRIQUE SILVA CORDEIRO
DAVID KAWAN SILVA CORDEIRO Advogado JHONATAN 
APARECIDO MAGRI OAB nº RO4512 Requerido INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ nº 29.979.036/1455-48 
Advogado Vistos.
Retifique-se a classe para o cumprimento de sentença.
INTIME-SE o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL nos 
termos do art. 535, do CPC.
Se não o fizer ou se concordar com o cálculo apresentado pelo 
exequente, fica desde logo os cálculos de ID n. 32800951 
HOMOLOGADO.
Após, expeça-se requisição de pagamento no prazo de sessenta 
dias, à autoridade citada para a causa, independentemente de 
precatório, sob pena de sequestro.
Intime-se e cumpra-se.
Ouro Preto do Oeste, 
22 de novembro de 2019. Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Fone/fax: (69)3461-2050/3461-3813. E-mail: opo2civel@tjro.jus.br
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo 
Sbarzi Guedes
76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO 
Processo 0001304-72.2019.8.22.0004 
Classe HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
(12374) 
Requerente(s) EDIVALDO XAVIER DOS SANTOS e outros 
Requerido(s) Exportado em
14/11/2019 17:26:02
CERTIDÃO Certifico e dou fé que estes autos acima identificados 
foram digitalizados através de sistema próprio e exportados para 
o Sistema Pje, com encerramento automático da movimentação 
física no Sistema SAP-PG.
Permanece inalterada a numeração do processo físico.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas para 
ciência desta redistribuição em forma digitalizada, bem como, 
que todas as petições pertinentes a este processo deverão ser 
protocolizadas no Sistema PJE.
Ouro Preto do Oeste, Sexta-feira, 
22 de Novembro de 2019. 
EMÍLIA MARIA DA SILVA
Chefe de Cartório
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
0001312-49.2019.8.22.0004 Classe HOMOLOGAÇÃO DA 
TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL (12374) Requerente(s) EDELSON 
JOSE DOS SANTOS Requerido(s) Exportado em
18/11/2019 11:58:30
CERTIDÃO Certifico e dou fé que estes autos acima identificados 
foram digitalizados através de sistema próprio e exportados para 
o Sistema Pje, com encerramento automático da movimentação 
física no Sistema SAP-PG.
Permanece inalterada a numeração do processo físico.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas para 
ciência desta redistribuição em forma digitalizada, bem como, 
que todas as petições pertinentes a este processo deverão ser 
protocolizadas no Sistema PJE.
Ouro Preto do Oeste, Sexta-feira, 22 de Novembro de 2019. 
EMÍLIA MARIA DA SILVA
Chefe de Cartório

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
0001303-87.2019.8.22.0004 Classe HOMOLOGAÇÃO DA 
TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL (12374) Requerente(s) VALDINEI 
SERGIO DE SOUZA e outros Requerido(s) Exportado em
14/11/2019 17:23:36
CERTIDÃO Certifico e dou fé que estes autos acima identificados 
foram digitalizados através de sistema próprio e exportados para 
o Sistema Pje, com encerramento automático da movimentação 
física no Sistema SAP-PG.
Permanece inalterada a numeração do processo físico.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas para 
ciência desta redistribuição em forma digitalizada, bem como, 
que todas as petições pertinentes a este processo deverão ser 
protocolizadas no Sistema PJE.
Ouro Preto do Oeste, Sexta-feira, 22 de Novembro de 2019. 
EMÍLIA MARIA DA SILVA
Chefe de Cartório

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
0001305-57.2019.8.22.0004 Classe HOMOLOGAÇÃO DA 
TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL (12374) Requerente(s) MARCELO 
MENDES LEAL e outros Requerido(s) Exportado em
14/11/2019 17:28:47
CERTIDÃO Certifico e dou fé que estes autos acima identificados 
foram digitalizados através de sistema próprio e exportados para 
o Sistema Pje, com encerramento automático da movimentação 
física no Sistema SAP-PG.
Permanece inalterada a numeração do processo físico.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas para 
ciência desta redistribuição em forma digitalizada, bem como, 
que todas as petições pertinentes a este processo deverão ser 
protocolizadas no Sistema PJE.
Ouro Preto do Oeste, Sexta-feira, 22 de Novembro de 2019. 
EMÍLIA MARIA DA SILVA
Chefe de Cartório

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
0001310-79.2019.8.22.0004 Classe HOMOLOGAÇÃO DA 
TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL (12374) Requerente(s) TAIKSON 
RENAN RIBEIRO SOARES e outros Requerido(s) Exportado em
14/11/2019 17:47:05
CERTIDÃO Certifico e dou fé que estes autos acima identificados 
foram digitalizados através de sistema próprio e exportados para 
o Sistema Pje, com encerramento automático da movimentação 
física no Sistema SAP-PG.

Permanece inalterada a numeração do processo físico.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas para 
ciência desta redistribuição em forma digitalizada, bem como, 
que todas as petições pertinentes a este processo deverão ser 
protocolizadas no Sistema PJE.
Ouro Preto do Oeste, Sexta-feira, 22 de Novembro de 2019. 
EMÍLIA MARIA DA SILVA
Chefe de Cartório

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
0001313-34.2019.8.22.0004 Classe HOMOLOGAÇÃO DA 
TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL (12374) Requerente(s) 
JACKELINE MAIER BARBOSA Requerido(s) Exportado em
18/11/2019 11:56:07
CERTIDÃO Certifico e dou fé que estes autos acima identificados 
foram digitalizados através de sistema próprio e exportados para 
o Sistema Pje, com encerramento automático da movimentação 
física no Sistema SAP-PG.
Permanece inalterada a numeração do processo físico.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas para 
ciência desta redistribuição em forma digitalizada, bem como, 
que todas as petições pertinentes a este processo deverão ser 
protocolizadas no Sistema PJE.
Ouro Preto do Oeste, Sexta-feira, 22 de Novembro de 2019. 
EMÍLIA MARIA DA SILVA
Chefe de Cartório

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
0001315-04.2019.8.22.0004 Classe HOMOLOGAÇÃO DA 
TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL (12374) Requerente(s) SUZILENE 
OLINDA VENTURIN Requerido(s) Exportado em
18/11/2019 11:45:44
CERTIDÃO Certifico e dou fé que estes autos acima identificados 
foram digitalizados através de sistema próprio e exportados para 
o Sistema Pje, com encerramento automático da movimentação 
física no Sistema SAP-PG.
Permanece inalterada a numeração do processo físico.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas para 
ciência desta redistribuição em forma digitalizada, bem como, 
que todas as petições pertinentes a este processo deverão ser 
protocolizadas no Sistema PJE.
Ouro Preto do Oeste, Sexta-feira, 22 de Novembro de 2019. 
EMÍLIA MARIA DA SILVA
Chefe de Cartório

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
0001317-71.2019.8.22.0004 Classe HOMOLOGAÇÃO DA 
TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL (12374) Requerente(s) 
LAURENCO MESSIAS DE MELO Requerido(s) Exportado em
18/11/2019 10:25:42
CERTIDÃO Certifico e dou fé que estes autos acima identificados 
foram digitalizados através de sistema próprio e exportados para 
o Sistema Pje, com encerramento automático da movimentação 
física no Sistema SAP-PG.
Permanece inalterada a numeração do processo físico.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas para 
ciência desta redistribuição em forma digitalizada, bem como, 
que todas as petições pertinentes a este processo deverão ser 
protocolizadas no Sistema PJE.
Ouro Preto do Oeste, Sexta-feira, 22 de Novembro de 2019. 
EMÍLIA MARIA DA SILVA
Chefe de Cartório
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Fone/fax: (69)3461-2050/3461-3813. E-mail: opo2civel@tjro.jus.br
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo 
Sbarzi Guedes
76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO 
Processo 0001302-05.2019.8.22.0004 Classe HOMOLOGAÇÃO 
DA TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL (12374) Requerente(s) JOSE 
NILSON FAGUNDES e outros Requerido(s) Exportado em
14/11/2019 17:21:34
CERTIDÃO Certifico e dou fé que estes autos acima identificados 
foram digitalizados através de sistema próprio e exportados para 
o Sistema Pje, com encerramento automático da movimentação 
física no Sistema SAP-PG.
Permanece inalterada a numeração do processo físico.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas para 
ciência desta redistribuição em forma digitalizada, bem como, 
que todas as petições pertinentes a este processo deverão ser 
protocolizadas no Sistema PJE.
Ouro Preto do Oeste, Sexta-feira, 22 de Novembro de 2019. 
EMÍLIA MARIA DA SILVA
Chefe de Cartório

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Fone/fax: (69)3461-2050/3461-3813. E-mail: opo2civel@tjro.jus.br
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo 
0001300-35.2019.8.22.0004 Classe HOMOLOGAÇÃO DA 
TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL (12374) Requerente(s) OSMAR 
KUCIKOSKI e outros Requerido(s) Exportado em
14/11/2019 17:15:39
CERTIDÃO Certifico e dou fé que estes autos acima identificados 
foram digitalizados através de sistema próprio e exportados para 
o Sistema Pje, com encerramento automático da movimentação 
física no Sistema SAP-PG.
Permanece inalterada a numeração do processo físico.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas para 
ciência desta redistribuição em forma digitalizada, bem como, 
que todas as petições pertinentes a este processo deverão ser 
protocolizadas no Sistema PJE.
Ouro Preto do Oeste, Sexta-feira, 22 de Novembro de 2019. 
EMÍLIA MARIA DA SILVA
Chefe de Cartório

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Fone/fax: (69)3461-2050/3461-3813. E-mail: opo2civel@tjro.jus.br
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo 
Sbarzi Guedes
76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO 
Processo 0001316-86.2019.8.22.0004 Classe HOMOLOGAÇÃO 
DA TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL (12374) Requerente(s) 
EXPEDITO JACINTO DA SILVA Requerido(s) Exportado em
18/11/2019 10:34:18
CERTIDÃO Certifico e dou fé que estes autos acima identificados 
foram digitalizados através de sistema próprio e exportados para 
o Sistema Pje, com encerramento automático da movimentação 
física no Sistema SAP-PG.
Permanece inalterada a numeração do processo físico.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas para 
ciência desta redistribuição em forma digitalizada, bem como, 
que todas as petições pertinentes a este processo deverão ser 
protocolizadas no Sistema PJE.
Ouro Preto do Oeste, Sexta-feira, 22 de Novembro de 2019. 
EMÍLIA MARIA DA SILVA
Chefe de Cartório

Processo : 7005018-18.2019.8.22.0004
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Parte Requerente: FILIPH MENEZES DA SILVA e outros
Advogado: Advogados do(a) EXEQUENTE: FILIPH MENEZES DA 
SILVA - RO5035, HERBERT WENDER ROCHA - RO3739
Advogado do(a) EXEQUENTE: HERBERT WENDER ROCHA - 
RO3739
Parte Requerida : FAGNER PHILIPPE DE SOUZA SILVA MARTINS 
VIEIRA e outros
Advogado: Advogado do(a) EXECUTADO: CRISTIANO SILVEIRA 
PINTO - RO1157
Advogado do(a) EXECUTADO: CRISTIANO SILVEIRA PINTO - 
RO1157
Fica a PARTE REQUERIDA intimada na(s) pessoa(s) de seu/
sua(s) advogado(a)(s) constituído(a)(s) nos autos, no prazo de 15 
dias, do inteiro teor do ID: 31850985 - DECISÃO. 

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
0001319-41.2019.8.22.0004 Classe HOMOLOGAÇÃO DA 
TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL (12374) Requerente(s) JOAO 
SANTOS Requerido(s) Exportado em
18/11/2019 10:04:02
CERTIDÃO Certifico e dou fé que estes autos acima identificados 
foram digitalizados através de sistema próprio e exportados para 
o Sistema Pje, com encerramento automático da movimentação 
física no Sistema SAP-PG.
Permanece inalterada a numeração do processo físico.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas para 
ciência desta redistribuição em forma digitalizada, bem como, 
que todas as petições pertinentes a este processo deverão ser 
protocolizadas no Sistema PJE.
Ouro Preto do Oeste, Sexta-feira, 22 de Novembro de 2019. 
EMÍLIA MARIA DA SILVA
Chefe de Cartório

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
0001318-56.2019.8.22.0004 Classe HOMOLOGAÇÃO DA 
TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL (12374) Requerente(s) JOSEFA 
FERREIRA DE JESUS Requerido(s) Exportado em
18/11/2019 10:19:24
CERTIDÃO Certifico e dou fé que estes autos acima identificados 
foram digitalizados através de sistema próprio e exportados para 
o Sistema Pje, com encerramento automático da movimentação 
física no Sistema SAP-PG.
Permanece inalterada a numeração do processo físico.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas para 
ciência desta redistribuição em forma digitalizada, bem como, 
que todas as petições pertinentes a este processo deverão ser 
protocolizadas no Sistema PJE.
Ouro Preto do Oeste, Sexta-feira, 22 de Novembro de 2019. 
EMÍLIA MARIA DA SILVA
Chefe de Cartório

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo 
Sbarzi Guedes
CEP 76920-000 – Ouro Preto do Oeste-RO.
Fone / Fax: (69) 3461-5244 / 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br Processo 7002895-81.2018.8.22.0004 Classe Execução de 
Título Extrajudicial Assunto Cédula de Crédito Bancário Requerente 
Banco Bradesco S/A Advogado MAURO PAULO GALERA MARI 
OAB nº AC4937 Requerido GEYDIMAR HONORIO DE JESUS 
CPF nº 003.176.132-19 Advogado Vistos.
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A parte requer a realização de diligência junto ao INFOJUD, 
para localização de endereços, porém entendo que se mostra 
desarrazoadas neste momento, importando em violação de dados 
da parte requerida, ainda mais quando não realizadas diligências 
juntos aos sistemas BACENJUD e RENAJUD para a mesma 
finalidade de localização de endereços.Neste momento realiza 
pesquisa junto ao BACENJUD, eis que somente aconteceu um 
pagamento de custas.Aguarde-se em cartório pelo prazo de 10 
(dez) dias.Após, tornem conclusos para conferência do resultado.
Serve a presente de MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e 
CARTA PRECATÓRIA.Ouro Preto do Oeste, 22 de novembro de 
2019.Joao Valerio Silva NetoJuiz de Direito

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE2ª VARA CÍVEL
7002541-90.2017.8.22.0004 Classe Procedimento Sumário 
Assunto Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 
Cadastro de Inadimplentes, Dever de Informação, Irregularidade 
no atendimento, Assistência Judiciária Gratuita, Antecipação de 
Tutela / Tutela Específica Requerente FRANCISCO MEINBERG 
VATRIN Advogado JOHNE MARCOS PINTO ALVES OAB nº 
RO6328, LUCAS SANTOS GIROLDO OAB nº RO6776 Requerido 
CARTAO UNI MAIS SAUDE LTDA - ME CNPJ nº 17.326.858/0001-
43 Advogado AMAURY SIMOES DUTRA OAB nº MG172588
ADILSON ALBINO DOS SANTOS OAB nº MG64415Vistos.
Cumpra a parte autora a decisão de ID n. 32640478. pois a o fato 
de já constar dos autos as informações requisitadas pelo juízo não 
desobriga a parte do dever de cooperação com este.
Saliento que cabe ao juízo ao condução de uma universalidade 
de processos, e tanto quanto mais cooperativa a parte se mostra 
melhor acontecerá a prestação jurisdicional.
Renovo o prazo de 15 (quinze) dias para que informe.
Serve a presente de MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e 
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 22 de novembro de 2019.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
0001301-20.2019.8.22.0004 Classe Homologação da Transação 
Extrajudicial Assunto Dissolução Requerente Z. D. N. Advogado 
Requerido E. R. V. N. CPF nº DESCONHECIDO Advogado Vistos.
Consta instrumento de acordo, convencionando acerca do objeto 
da ação.
Estabelecida a dialeticidade processual, com implementação do 
contraditório e ampla defesa, é legada as partes a oportunidade 
de terminar o litígio mediante concessões mútuas, consoante o 
disposto no art. 840 do CC, observemos:
“Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o 
litígio mediante concessões mútuas.”
A transação somente pode versar sobre direitos disponíveis (art. 
841, CC), e deve ser reduzida a termo, quando não exigida escritura 
pública (art. 842, CC).
No presente caso, as partes são capazes, e podem livremente 
dispor do direito objeto do litígio, bem como, a priori, não há 
consignação de cláusulas que padeçam de nulidade.
Assim, diante de todo o colocado, não há óbice a homologação 
do acordo.Isto posto HOMOLOGO o acordo instrumentalizado 
nos autos, DECRETANDO A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b), do CPC, 
dispensado o prazo recursal diante da ausência de controvérsia.
Sem custas finais e ônus de sucumbência.
Sentença transitada em julgado neste ato, diante da ocorrência de 
preclusão lógica (art. 1.000, CPC).
Intimem-se.
Procedidos os atos decorrentes, arquive-se.
Ouro Preto do Oeste, 22 de novembro de 2019.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
0001320-26.2019.8.22.0004 Classe HOMOLOGAÇÃO DA 
TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL (12374) Requerente(s) NEUZY 
DE ALMEIDA SILVA Requerido(s) Exportado em
18/11/2019 09:57:49
CERTIDÃO Certifico e dou fé que estes autos acima identificados 
foram digitalizados através de sistema próprio e exportados para 
o Sistema Pje, com encerramento automático da movimentação 
física no Sistema SAP-PG.
Permanece inalterada a numeração do processo físico.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas para 
ciência desta redistribuição em forma digitalizada, bem como, 
que todas as petições pertinentes a este processo deverão ser 
protocolizadas no Sistema PJE.
Ouro Preto do Oeste, Sexta-feira, 22 de Novembro de 2019. 
EMÍLIA MARIA DA SILVA
Chefe de Cartório

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
7003581-73.2018.8.22.0004 Classe Procedimento Comum Cível 
Assunto Aposentadoria por Invalidez Requerente LUZANIRA 
FRANCISCA DE ANDRADE SILVA Advogado ADEMAR LUIZ 
DE FREITAS OAB nº RO9286 Requerido INSS - INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ nº 29.979.036/0001-40 
Advogado PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIAVistos.
Nos termos da Resolução PRES/INSS nº 691/2019, intime-se o 
INSS, através da Procuradoria Geral Federal, para no prazo de 
30 dias implementar o benefício em favor do(a) autor(a), sob pena 
de sua conduta ser considerada ato atentatório ao exercício da 
jurisdição, com aplicação de multa em montante de 20% do valor 
da causa, sem desconsiderar outras penalidades de natureza 
administrativa e criminal, nos termos do art. 14, parágrafo único 
do CPC.
Comprovada a implantação, deverá o exequente, no prazo de 
15 dias apresentar o cálculo dos valores, sob pena de extinção e 
arquivamento.
Pratique-se o necessário.
Serve a presente de MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e 
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 22 de novembro de 2019.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
7005932-82.2019.8.22.0004 Classe Procedimento Comum 
Cível Assunto Inadimplemento, Nota Promissória Requerente 
COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E 
FERRAGENS REAL LTDA - ME Advogado NIVEA MAGALHAES 
SILVA OAB nº RO1613 Requerido FABIANO DA SILVA FRAGA 
CPF nº 819.602.802-44 Advogado Vistos.
Consta instrumento de acordo, convencionando acerca do objeto 
da ação.
Estabelecida a dialeticidade processual, com implementação do 
contraditório e ampla defesa, é legada as partes a oportunidade 
de terminar o litígio mediante concessões mútuas, consoante o 
disposto no art. 840 do CC, observemos:
“Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o 
litígio mediante concessões mútuas.” 
A transação somente pode versar sobre direitos disponíveis (art. 
841, CC), e deve ser reduzida a termo, quando não exigida escritura 
pública (art. 842, CC).
No presente caso, as partes são capazes, e podem livremente 
dispor do direito objeto do litígio, bem como, a priori, não há 
consignação de cláusulas que padeçam de nulidade.
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Assim, diante de todo o colocado, não há óbice a homologação 
do acordo.Isto posto HOMOLOGO o acordo instrumentalizado nos 
autos e anexo ao ID n. 32809598, DECRETANDO A EXTINÇÃO 
DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 
art. 487, III, “b”, do CPC, dispensado o prazo recursal diante da 
ausência de controvérsia.Isento do pagamento das custas iniciais 
adiadas e finais.Sem ônus de sucumbência.Sentença transitada 
em julgado neste ato, diante da ocorrência de preclusão lógica (art. 
1.000, CPC).Intimem-se.Procedidos os atos decorrentes, arquive-
se.Ouro Preto do Oeste, 22 de novembro de 2019.
Joao Valerio Silva NetoJuiz de Direito

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE2ª VARA CÍVEL 
7003659-38.2016.8.22.0004 Classe Procedimento Sumário 
Assunto Seguro, Indenização por Dano Material Requerente 
JORGE AUGUSTO ALVES NETO Advogado TEREZINHA 
MOREIRA SANTANA OAB nº RO6132 Requerido Seguradora Líder 
dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. CNPJ nº 09.248.608/0001-
04 Advogado WILSON VEDANA JUNIOR OAB nº RO6665 Vistos.
Declaro encerrada a instrução. Diante disso, nos termos do art. 
364, § 2º do CPC, INTIMEM-SE AS PARTES para apresentarem 
suas alegações finais, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias. 
Decorrido o prazo, com ou sem apresentação de razões finais, 
tornem os autos conclusos para as deliberações. 
Serve a presente de MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e 
CARTA PRECATÓRIA.Ouro Preto do Oeste, 22 de novembro de 
2019. Joao Valerio Silva NetoJuiz de Direito

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE2ª VARA CÍVEL
7005376-80.2019.8.22.0004 Classe Procedimento Comum 
Cível Assunto Perdas e Danos Requerente ADELMO CAMATTA 
Advogado BRUNO NADAF GUSMAO OAB nº MT16014 Requerido 
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. 
CNPJ nº 07.707.650/0110-74 Advogado Vistos.Digam as partes se 
pretendem o julgamento antecipado da lide ou a produção de outras 
provas.Neste último caso, as provas devem ser especificadas 
e justificada a necessidade, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 
pena de julgamento do feito no estado em que se encontra.Caso 
pretendam as partes a produção de prova testemunhal, deverão 
juntar o rol e endereço das testemunhas, no mesmo prazo.
Intime-se.Ouro Preto do Oeste, 22 de novembro de 2019. Joao 
Valerio Silva NetoJuiz de Direito

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE2ª VARA CÍVEL
7003363-45.2018.8.22.0004 Classe Procedimento Comum Cível 
Assunto Aposentadoria por Invalidez Requerente JOAO ALVES 
Advogado KARIMA FACCIOLI CARAM OAB nº RO3460, EDER 
MIGUEL CARAM OAB nº RO5368, CRISTIANE DE OLIVEIRA 
DIESEL OAB nº RO8923 Requerido INSS - INSTITUTO NACIONAL 
DO SEGURO SOCIAL CNPJ nº 29.979.036/0001-40 Advogado 
PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIAVistos.
Digam as partes se pretendem produzir outras provas além das 
constantes dos autos, justificando a necessidade e conveniência, 
sob pena indeferimento.Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para 
manifestação, sob pena de preclusão.
Serve a presente de MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e 
CARTA PRECATÓRIA.Ouro Preto do Oeste, 22 de novembro de 
2019.Joao Valerio Silva NetoJuiz de Direito

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE2ª VARA 
CÍVEL7004370-72.2018.8.22.0004 Classe Procedimento Comum 
Cível Assunto Pagamento, Correção Monetária, Seguro, Honorários 
Advocatícios, Intimação / Notificação Requerente FABIANO LODI 
Advogado MARLENE SGORLON OAB nº RO8212 Requerido 
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. CNPJ 
nº 09.248.608/0001-04 Advogado ALVARO LUIZ DA COSTA 
FERNANDES OAB nº RJ5369Vistos.Ante a inércia do requerido 
e, considerando a manifestação da parte autora (ID n. 32313445) 
HOMOLOGO o laudo pericial anexo ao ID n. 31968363.
Libere-se os honorários periciais.Intimem-se.Após, tornem os 
autos conclusos para produção de provas.Serve a presente 
de MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA 
PRECATÓRIA.Ouro Preto do Oeste, 22 de novembro de 2019.
Joao Valerio Silva NetoJuiz de Direito

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE2ª VARA CÍVEL
0001315-04.2019.8.22.0004 Classe Homologação da Transação 
Extrajudicial Assunto Direitos da Personalidade Requerente 
SUZILENE OLINDA VENTURIN Advogado JECSAN SALATIEL 
SABAINI FERNANDES OAB nº RO2505 Requerido Advogado 
Vistos.Consta instrumento de acordo, convencionando acerca 
do objeto da ação.Estabelecida a dialeticidade processual, com 
implementação do contraditório e ampla defesa, é legada as partes 
a oportunidade de terminar o litígio mediante concessões mútuas, 
consoante o disposto no art. 840 do CC, observemos:“Art. 840. É 
lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante 
concessões mútuas.”A transação somente pode versar sobre 
direitos disponíveis (art. 841, CC), e deve ser reduzida a termo, 
quando não exigida escritura pública (art. 842, CC).No presente 
caso, as partes são capazes, e podem livremente dispor do direito 
objeto do litígio, bem como, a priori, não há consignação de cláusulas 
que padeçam de nulidade.Assim, diante de todo o colocado, não há 
óbice a homologação do acordo.Isto posto HOMOLOGO o acordo 
instrumentalizado nos autos, DECRETANDO A EXTINÇÃO DO 
PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 
487, III, b), do CPC, dispensado o prazo recursal diante da ausência 
de controvérsia.Sem custas finais e ônus de sucumbência.
Sentença transitada em julgado neste ato, diante da ocorrência de 
preclusão lógica (art. 1.000, CPC).Intimem-se.Procedidos os atos 
decorrentes, arquive-se.Ouro Preto do Oeste, 22 de novembro de 
2019.Joao Valerio Silva NetoJuiz de Direito

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE2ª VARA CÍVEL
7002082-88.2017.8.22.0004 Classe Alimentos - Lei Especial Nº 
5.478/68 Assunto Revisão Requerente MAURO PAULO RIBEIRO 
Advogado DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA Requerido 
KEVEN LUCAS DA SILVA RIBEIRO CPF nº DESCONHECIDO
MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CPF nº DESCONHECIDO 
Advogado Avoquei os autos.Ante a convocação deste magistrado 
pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Rondônia, conforme 
Ato n. 2014/2019, publicado no DJ n. 219, REDESIGNO o ato 
para o dia 12 de fevereiro de 2020, às 9h.Expeça-se o necessário 
para realização do ato. Serve a presente de MANDADO/OFÍCIO/
CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA PRECATÓRIA.Ouro Preto do 
Oeste, 22 de novembro de 2019.Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE2ª VARA CÍVEL
0001309-94.2019.8.22.0004 Classe Homologação da Transação 
Extrajudicial Assunto Direitos da Personalidade Requerente JAIR 
CONCEICAO DA PURIFICACAO Advogado JECSAN SALATIEL 
SABAINI FERNANDES OAB nº RO2505 Requerido Advogado 
Vistos.Consta instrumento de acordo, convencionando acerca 
do objeto da ação.Estabelecida a dialeticidade processual, com 
implementação do contraditório e ampla defesa, é legada as partes 
a oportunidade de terminar o litígio mediante concessões mútuas, 
consoante o disposto no art. 840 do CC, observemos:“Art. 840. É 
lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante 
concessões mútuas.”A transação somente pode versar sobre 
direitos disponíveis (art. 841, CC), e deve ser reduzida a termo, 
quando não exigida escritura pública (art. 842, CC).No presente 
caso, as partes são capazes, e podem livremente dispor do direito 
objeto do litígio, bem como, a priori, não há consignação de cláusulas 
que padeçam de nulidade.Assim, diante de todo o colocado, não 
há óbice a homologação do acordo.Isto posto HOMOLOGO o 
acordo instrumentalizado nos autos, DECRETANDO A EXTINÇÃO 
DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 
art. 487, III, b), do CPC, dispensado o prazo recursal diante da 
ausência de controvérsia.Sem custas finais e ônus de sucumbência.
Sentença transitada em julgado neste ato, diante da ocorrência de 
preclusão lógica (art. 1.000, CPC).Intimem-se.Procedidos os atos 
decorrentes, arquive-se.Ouro Preto do Oeste, 22 de novembro de 
2019.Joao Valerio Silva NetoJuiz de Direito
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2º Cartório Cível
SILAS ARSONVAL CARMINATTI BONFIM
DIRETOR DE CARTÓRIO - CAD. 205.590-2

Proc.: 0040476-12.2005.8.22.0004
Ação:Cumprimento de Sentença
Exequente:Kamile Guerra Alves Pinheiro, Daniela Guerra Alves
Advogado:Aparecida de Oliveira Gutierrez Filha de Matos (RO 
1315), Luciano da Silveira Vieira (OAB-RO 1643), Nádia Aparecida 
Zani Abreu (OAB/RO 300B), Aparecida de Oliveira Gutierrez Filha 
de Matos (RO 1315), Luciano da Silveira Vieira (OAB/RO 1643), 
Nádia Aparecida Zani Abreu (OAB/RO 300B)
Executado:Mauro Francisco de Trindade - ME, Mauro Francisco 
da Trindade
Advogado:José Bruno Ceconello (OAB/RO 1855), Francisco 
Nunes Neto (OAB/RO 158), José Bruno Ceconello (OAB/RO 1855), 
Francisco Nunes Neto (OAB/RO 158)
Despacho:
Vistos.Intime-se a exequente para, em 15 dias manifestar-se quanto 
a petição anexa a fl. 363/366.Ouro Preto do Oeste-RO, sexta-feira, 
22 de novembro de 2019.João Valério Silva Neto Juiz de Direito

Proc.: 0004734-13.2011.8.22.0004
Ação:Alienação Judicial de Bens
Requerente:Maria das Graças Dias Pacheco, Izabel Cristina 
Rodrigues de Oliveira, Daiane Silva de Oliveira, Aislan Morone de 
Oliveira, Herick Morone de Oliveira, Nivalda Dias de Oliveira, Elza 
Dias de Oliveira Gomes, Leoda Maria Dias de Oliveira Costa
Advogado:Pedro Felizardo de Alencar (OAB/RO 2394)
Requerido:Irael Dias de Oliveira, Rauane da Silva Pires, Terezinha 
Pires de Oliveira
Advogado:José Neves (RO 458-A), Rodrigo Lázaro Neves (OAB/
RO 3996), Advogado Não Informado ( 444444444)
Despacho:
Vistos.Defiro a expedição de alvará nos termos apresentados na 
petição de fl. 226.Intime-se .Após, nada mais havendo, arquive-se.
Ouro Preto do Oeste-RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019.
João Valério Silva Neto Juiz de Direito

Proc.: 0005304-62.2012.8.22.0004
Ação:Reintegração / Manutenção de Posse
Requerente:Elza Magalhães Pimentel
Advogado:Luana Novaes Schotten de Freitas (OAB/RO 3287)
Requerido:Maria do Carmo Magalhães Pimentel, Idilo Rabelo
Advogado:Marcos Donizete Zani (RO 613), Fellipe Pinho de Godoy 
(RO 4306), Marcos Donizete Zani (RO 613)
Despacho:
Vistos.Ante o retorno dos autos, aguarde-se em cartório para 
manifestação das partes em 05 dias.Não havendo manifestação, 
arquive-se.Ouro Preto do Oeste-RO, sexta-feira, 22 de novembro 
de 2019.João Valério Silva Neto Juiz de Direito

Proc.: 0001210-37.2013.8.22.0004
Ação:Usucapião
Requerente:Maria do Carmo Magalhães Pimentel, Édilo Rabelo de 
Oliveira
Advogado:Marcos Donizetti Zani (OAB/RO 613), Fellipe Pinho de 
Godoy (RO 4306)
Requerido:Elza Magalhães Pimentel
Advogado:Luana Novaes Schotten de Freitas (OAB/RO 3287)
Despacho:
Vistos.Ante o retorno dos autos, aguarde-se em cartório para 
manifestação das partes em 05 dias.Não havendo manifestação, 
arquive-se.Ouro Preto do Oeste-RO, sexta-feira, 22 de novembro 
de 2019.João Valério Silva Neto Juiz de Direito

Proc.: 0003426-68.2013.8.22.0004
Ação:Cumprimento de Sentença
Exequente:Antonio Wagner Filho

Advogado:Eronaldo Fernandes Nobre (OAB/RO 1041)
Executado:Banco do Brasil S/A
Advogado:Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB/RO 5553), Sérvio 
Tulio de Barcelos (MG 44698), José Arnaldo Jansen Nogueira 
(OAB/RO 6676)
Despacho:
Vistos.Peticiona o executado (fl. 177) requerendo a expedição 
de Alvará para levantamento dos valores existentes nos autos.
Primeiramente, torna-se necessário esclarecer que o ato judicial 
de fl. 165 foi proferido em 25/03/2019, ou seja, há praticamente 
08 meses e desde então o executado vem apresentando petições 
pleiteando pelo desarquivamento da ação sob o fundamento 
de que não houve tempo hábil para verificação do depósito.No 
entanto, conforme já esclarecido ao executado no ato judicial de fl. 
165, o valor já foi transferido para a conta sua conta bancária em 
01/02/2019, conforme extrato anexo às fls. 166/170, motivo pelo 
qual, indefiro o pedido de fl. 177.Intime-se.Aguarde-se em cartório 
pelo prazo de 10 dias.Não havendo manifestação, arquive-se.Ouro 
Preto do Oeste-RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019.João 
Valério Silva Neto Juiz de Direito

Proc.: 0005984-13.2013.8.22.0004
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Maria José Alves de Oliveira
Advogado:Naira da Rocha Freitas (OAB/RO 5202)
Requerido:Instituto Nacional do Seguro Social I N S S
Advogado:Procurador do Inss ( 111111)
Despacho:
Vistos.Ante o retorno dos autos, aguarde-se em cartório para 
manifestação das partes em 05 dias.Não havendo manifestação, 
arquive-se.Ouro Preto do Oeste-RO, sexta-feira, 22 de novembro 
de 2019.João Valério Silva Neto Juiz de Direito

Proc.: 0006954-76.2014.8.22.0004
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Franciele Soares Resende Oliveira, Deucione Oliveira 
de Jesus
Advogado:Edson Antonio Sperandio (OAB/RO 3480)
Requerido:Estado de Rondônia
Advogado:Advogado Não Informado ( 444444444)
Despacho:
Vistos.Ante o retorno dos autos, aguarde-se em cartório para 
manifestação das partes em 05 dias.Não havendo manifestação, 
arquive-se.Ouro Preto do Oeste-RO, sexta-feira, 22 de novembro 
de 2019.João Valério Silva Neto Juiz de Direito

Proc.: 0007204-12.2014.8.22.0004
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Jose Vieira
Advogado:Karima Faccioli Caram (OAB/RO 3460), Éder Miguel 
Caram (OAB/SP 296.412)
Requerido:Instituto Nacional do Seguro Social I N S S
Advogado:Procurador do Inss ( 111111)
Despacho:
Vistos.Ante o retorno dos autos, aguarde-se em cartório para 
manifestação das partes em 05 dias.Não havendo manifestação, 
arquive-se.Ouro Preto do Oeste-RO, sexta-feira, 22 de novembro 
de 2019.João Valério Silva Neto Juiz de Direito

Proc.: 0000180-93.2015.8.22.0004
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Terezinha Silva do Nascimento Silva
Advogado:Jhonatan Aparecido Magri (OAB/SP 289.772), Wagner 
Alvares de Souza (OAB/SP 273.738)
Requerido:Instituto Nacional do Seguro Social I N S S
Advogado:Procurador do Inss ( 111111)
Despacho:
Vistos.Ante o retorno dos autos, aguarde-se em cartório para 
manifestação das partes em 05 dias.Não havendo manifestação, 
arquive-se.Ouro Preto do Oeste-RO, sexta-feira, 22 de novembro 
de 2019.João Valério Silva Neto Juiz de Direito

http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=00420050040476&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=00420110059820&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=00420120063170&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=00420130012307&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=00420130035420&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=00420130062266&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=00420140072973&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=00420140075492&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=00420150001890&strComarca=1&ckb_baixados=null
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Proc.: 0002662-14.2015.8.22.0004
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Odair Marculino da Silva
Advogado:Defensor Público ( 4444444)
Requerido:Estado de Rondônia
Advogado:Advogado Não Informado ( 444444444)
Despacho:
Vistos.Ante o teor da certidão de fl. 194v, a qual informa que o 
autor não comprovou o pagamento das custas processuais, 
inscreva-se em dívida ativa.Quanto ao teor da manifestação da 
Defensoria Pública (fl. 195), verifico que o Acórdão condenou o 
autor ao pagamento dos honorários, no entanto, naquela mesma 
decisão ficou sobrestado o pagamento. Intimem-se.Após, nada 
mais havendo, arquive-se.Ouro Preto do Oeste-RO, sexta-feira, 22 
de novembro de 2019.João Valério Silva Neto Juiz de Direito

Proc.: 0002810-98.2010.8.22.0004
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Alessandro Rocha de Oliveira
Advogado:Wagner Alvares de Souza (OAB/SP 273.738), Jhonatan 
Aparecido Magri (OAB/SP 289.772)
Requerido:Instituto Nacional do Seguro Social I N S S
Advogado:Procurador do Inss ( 111111)
Despacho:
Vistos.Defiro o desentranhamento dos documentos informados na 
petição de fl. 161, mediante a substituição por cópia.Nada mais 
havendo, arquive-se.Ouro Preto do Oeste-RO, sexta-feira, 22 de 
novembro de 2019.João Valério Silva Neto Juiz de Direito

Proc.: 0005186-57.2010.8.22.0004
Ação:Embargos à Execução Fiscal
Embargante:Luiz Lourenço da Silva, Genedite Rodrigues Torres
Advogado:Bassem de Moura Mestou (RO. 3680)
Embargado:Fazenda Nacional
Advogado:Procurador da Fazenda Nacional (OAB/RO 44444444)
Despacho:
Vistos.Ante o retorno dos autos, aguarde-se em cartório para 
manifestação das partes em 05 dias.Não havendo manifestação, 
arquive-se.Ouro Preto do Oeste-RO, sexta-feira, 22 de novembro 
de 2019.João Valério Silva Neto Juiz de Direito
SILAS ARSONVAL CARMINATTI BONFIM
DIRETOR DE CARTÓRIO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo 
Sbarzi Guedes
CEP 76920-000 – Ouro Preto do Oeste-RO.
Fone / Fax: (69) 3461-5244 / 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br Processo 0001303-87.2019.8.22.0004 Classe Homologação 
da Transação Extrajudicial Assunto Dissolução Requerente L. D. 
L. C.
V. S. D. S. Advogado JECSAN SALATIEL SABAINI FERNANDES 
OAB nº RO2505 Requerido Advogado Vistos.
Consta instrumento de acordo, convencionando acerca do objeto 
da ação.
Estabelecida a dialeticidade processual, com implementação do 
contraditório e ampla defesa, é legada as partes a oportunidade 
de terminar o litígio mediante concessões mútuas, consoante o 
disposto no art. 840 do CC, observemos:
“Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o 
litígio mediante concessões mútuas.”
A transação somente pode versar sobre direitos disponíveis (art. 
841, CC), e deve ser reduzida a termo, quando não exigida escritura 
pública (art. 842, CC).

No presente caso, as partes são capazes, e podem livremente 
dispor do direito objeto do litígio, bem como, a priori, não há 
consignação de cláusulas que padeçam de nulidade.
Assim, diante de todo o colocado, não há óbice a homologação do 
acordo.
Isto posto HOMOLOGO o acordo instrumentalizado nos autos, 
DECRETANDO A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO 
DO MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b), do CPC, dispensado o 
prazo recursal diante da ausência de controvérsia.
Sem custas finais e ônus de sucumbência.
Sentença transitada em julgado neste ato, diante da ocorrência de 
preclusão lógica (art. 1.000, CPC).
Intimem-se.
Procedidos os atos decorrentes, arquive-se.
Ouro Preto do Oeste, 22 de novembro de 2019.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo 
Sbarzi Guedes
CEP 76920-000 – Ouro Preto do Oeste-RO.
Fone / Fax: (69) 3461-5244 / 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br Processo 0001323-78.2019.8.22.0004 Classe Homologação 
da Transação Extrajudicial Assunto Direitos da Personalidade 
Requerente MARLETTE VIEIRA DA SILVA Advogado Requerido 
MARLETTE VIEIRA DA SILVA CPF nº 422.587.402-82 Advogado 
Vistos.
Consta instrumento de acordo, convencionando acerca do objeto 
da ação.
Estabelecida a dialeticidade processual, com implementação do 
contraditório e ampla defesa, é legada as partes a oportunidade 
de terminar o litígio mediante concessões mútuas, consoante o 
disposto no art. 840 do CC, observemos:
“Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o 
litígio mediante concessões mútuas.”
A transação somente pode versar sobre direitos disponíveis (art. 
841, CC), e deve ser reduzida a termo, quando não exigida escritura 
pública (art. 842, CC).
No presente caso, as partes são capazes, e podem livremente 
dispor do direito objeto do litígio, bem como, a priori, não há 
consignação de cláusulas que padeçam de nulidade.
Assim, diante de todo o colocado, não há óbice a homologação do 
acordo.
Isto posto HOMOLOGO o acordo instrumentalizado nos autos, 
DECRETANDO A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO 
DO MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b), do CPC, dispensado o 
prazo recursal diante da ausência de controvérsia.
Sem custas finais e ônus de sucumbência.
Sentença transitada em julgado neste ato, diante da ocorrência de 
preclusão lógica (art. 1.000, CPC).
Intimem-se.
Procedidos os atos decorrentes, arquive-se.
Ouro Preto do Oeste, 22 de novembro de 2019.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo 
Sbarzi Guedes
CEP 76920-000 – Ouro Preto do Oeste-RO.
Fone / Fax: (69) 3461-5244 / 3461-2050. E-mail: opo2civel@
tjro.jus.br Processo 7004342-07.2018.8.22.0004 Classe 
Procedimento Comum Cível Assunto Aposentadoria por Invalidez, 
Restabelecimento Requerente FRANCIELY FERREIRA DOS 

http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=00420150028195&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=00420100029430&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=00420100059364&strComarca=1&ckb_baixados=null
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SANTOS Advogado JHONATAN APARECIDO MAGRI OAB nº 
RO4512 Requerido INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL CNPJ nº 29.979.036/0001-40 Advogado PROCURADORIA 
FEDERAL EM RONDÔNIAVistos.
Considerando que as partes não se insurgiram quanto ao laudo 
pericial anexo ao ID n. 31920015, HOMOLOGO-O.
Necessário esclarecer que o valor dos honorários periciais 
arbitrados através da decisão de ID n. 23176987 encontram-se em 
consonância com a Resolução n. 305/2014/CJF, a qual permite a 
majoração dos honorários periciais em até três vezes, chegando-se 
ao patamar de R$ 600,00 (seiscentos reais), no que não destoou 
este juízo do preconizado, sendo inclusive tal conduta abalizada 
pelo TRF-1, em recente julgado, datado de 16/02/2018, senão 
vejamos:
“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. JUSTIÇA 
GRATUITA. HONORÁRIOS PERICIAIS. JURISDIÇÃO 
DELEGADA. LIMITES. ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DOS 
HONORÁRIOS PERICIAS PELO INSS. RESOLUÇÃO CJF Nº 
305/2014. 1. Cuida-se de decisão proferida na regência do CPC de 
1973, sob o qual também foi manifestado o recurso, e conforme o 
princípio do isolamento dos atos processuais e o da irretroatividade 
da lei, as decisões já proferidas não são alcançadas pela lei nova, 
de sorte que não se lhe aplicam as regras do CPC atual, inclusive 
as concernentes à fixação dos honorários advocatícios, que se 
regem pela lei anterior. 2. Os honorários periciais serão devidos, 
ao final da ação, pela parte sucumbente. Em se tratando de litígio 
sob o pálio da gratuidade judiciária, caso dos autos, o pagamento 
dos honorários do perito é de responsabilidade do Estado, a quem 
incumbe o dever constitucional de assegurar aos necessitados o 
efetivo acesso à Justiça e devem ser arbitrados em valor compatível 
com o trabalho e segundo o previsto em Resolução editada pelo 
Conselho da Justiça Federal. 3. A norma vigente à época da 
decisão agravada - Resolução nº. 305/2014 do Conselho da Justiça 
Federal, que revogou a Resolução 541/2007 e atualizou a tabela 
de honorários periciais, aplicável ao caso por se tratar inicialmente 
de competência delegada, dispõe, entre outros assuntos, sobre os 
procedimentos relativos aos pagamentos de honorários de peritos. 
4. A Resolução CJF n. 305, de 7 de outubro de 2014, permite que 
o magistrado ultrapassasse em até 3 (três) vezes o limite máximo 
da tabela, desde que “mediante decisão fundamentada, arbitrar 
honorários dos profissionais mencionados no caput até o limite de 
três vezes o valor máximo previsto no anexo (Resolução CJF n. 
305/2014, art. 28, § único). 5. A decisão fundamentou a fixação dos 
honorários periciais em R$ 1.000,00 (mil reais), portanto, fora do 
limite máximo de três vezes o valor máximo previsto à época que 
proferida a decisão vergastada, qual seja, de R$ 600,00 (seiscentos 
reais), nos termos do Anexo V da Resolução n. 305/2014 do CJF. 
6. Poderá haver adiantamento de até 30% da verba honorária 
arbitrada se o perito, comprovadamente, necessitar de valores 
para satisfação antecipada de despesas decorrentes do encargo 
assumido (art. 29, parágrafo único, da Resolução CJF n. 305/2014). 
7. Agravo de instrumento provido, para que os honorários periciais 
sejam fixados nos limites e forma estabelecidos pela Resolução n. 
305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho de Justiça Federal.A 
Turma, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento.” 
(ACORDAO 00035740720164010000, DESEMBARGADOR 
FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, TRF1 - PRIMEIRA 
TURMA, e-DJF1 DATA:16/02/2018 PAGINA:.)
Coloco ainda para apreciação que em sua grande maioria os 
peritos judiciais estão estabelecidos na cidade vizinha a esta, qual 
seja, o Município de Ji-Paraná/RO, possuidora de Varas da Justiça 
Federal, e dista a mais de 40km (quarenta) quilômetros desta urbe, 
portanto aplicar o mesmo parâmetro empregado para prestação de 
serviços perante as Varas Federais de Ji-Paraná, não se mostra 
adequado.
Os profissionais que se situam no mesmo núcleo urbano em que 
deverão efetuar suas perícias, cobrarão preços menores, tendo 
em vista que deslocam-se pequenas distâncias ou mesmo sequer 
saem de seus ambientes de trabalho, sendo-lhes encaminhados 
tanto objetos a serem periciados como pessoas.

Já quando necessitam prestar seus serviços em comarcas de 
competência delegada, por muitas das vezes distantes de seus 
locais de trabalho, a máxima da experiência tem demonstrado que 
necessitam tais profissionais deslocaram-se grandes distâncias, 
com gasto de combustível, por vezes de alimentação, sem contar 
que existem aqueles que elegem locais na cidade onde devem 
realizar as perícias, locais estes que por certo não lhes são 
ofertados gratuitamente.
Nesse cenário, data máxima vênia, não é consentâneo a melhor 
aplicação do direito a importação de critérios iguais para situações 
diferentes, não suficiente este fato, tenho que a dinâmica da 
vida hodierna, associada aos valores de cooperação mútua que 
permeiam a sociedade, e aqueles sufragados na constituição como 
objetivos fundamentais da república, não nos permitem custear a 
prestação de serviços por profissionais das diversas áreas com 
valores irrisórios.
Neste passar, é caso de manutenção dos honorários periciais no 
patamar já fixado, respeitados os entendimentos contrários. 
Por último ressalto que a decisão deste juízo que arbitrou honorários 
em montante superior ao fixado na resolução, não foi objeto de 
recurso regularmente estabelecido em lei, consolidando-se nos 
autos, e, importando em direito quanto a percepção por parte do 
perito, argumento que vem em reforço a adequação do montante 
estabelecido à título de honorários periciais.
Portanto, tais fatos por si só justificam o valor dos honorários 
arbitrados na presente ação.
Solicite-se o pagamento dos honorários.
Intimem-se.
Após, tornem os autos conclusos para produção de provas.
Serve a presente de MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e 
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 22 de novembro de 2019.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo 
Sbarzi Guedes
CEP 76920-000 – Ouro Preto do Oeste-RO.
Fone / Fax: (69) 3461-5244 / 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br Processo 7000148-27.2019.8.22.0004 Classe Procedimento 
Comum Cível Assunto Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-
Doença Previdenciário, Auxílio-Doença Acidentário Requerente 
FABIO BARBOSA DO NASCIMENTO Advogado RUBIA GOMES 
CACIQUE OAB nº RO5810, PAMELA EVANGELISTA DE ALMEIDA 
OAB nº RO7354 Requerido INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 
SEGURO SOCIAL CNPJ nº 29.979.036/0001-40 Advogado 
PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIAAvoquei os autos.
Ante a convocação deste magistrado pelo Tribunal Regional 
Eleitoral do Estado de Rondônia, conforme Ato n. 2014/2019, 
publicado no DJ n. 219, REDESIGNO o ato para o dia 12 de 
fevereiro de 2020, às 9h40.
Expeça-se o necessário para realização do ato. 
Serve a presente de MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e 
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 22 de novembro de 2019.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo 
Sbarzi Guedes
CEP 76920-000 – Ouro Preto do Oeste-RO.
Fone / Fax: (69) 3461-5244 / 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br Processo 7005981-60.2018.8.22.0004 Classe Procedimento 
Comum Cível Assunto Auxílio-Doença Previdenciário, Perda 
da qualidade de segurado, Assistência Judiciária Gratuita 
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Requerente WILMAR FERREIRA JARDIM Advogado HOSNEY 
REPISO NOGUEIRA OAB nº RO6327, ELENARA UES OAB 
nº RO6572, NATALIA UES CURY OAB nº RO8845 Requerido 
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ nº 
29.979.036/0001-40 Advogado PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIAVistos.
Digam as partes se pretendem produzir outras provas além das 
constantes dos autos, justificando a necessidade e conveniência, 
sob pena indeferimento.
Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação, sob pena de 
preclusão.
Serve a presente de MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e 
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 22 de novembro de 2019.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo 
Sbarzi Guedes
CEP 76920-000 – Ouro Preto do Oeste-RO.
Fone / Fax: (69) 3461-5244 / 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.jus.
br Processo 0001313-34.2019.8.22.0004 Classe Homologação da 
Transação Extrajudicial Assunto Requerente Advogado Requerido 
Advogado Vistos.
Consta instrumento de acordo, convencionando acerca do objeto 
da ação.
Estabelecida a dialeticidade processual, com implementação do 
contraditório e ampla defesa, é legada as partes a oportunidade 
de terminar o litígio mediante concessões mútuas, consoante o 
disposto no art. 840 do CC, observemos:
“Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o 
litígio mediante concessões mútuas.”
A transação somente pode versar sobre direitos disponíveis (art. 
841, CC), e deve ser reduzida a termo, quando não exigida escritura 
pública (art. 842, CC).
No presente caso, as partes são capazes, e podem livremente 
dispor do direito objeto do litígio, bem como, a priori, não há 
consignação de cláusulas que padeçam de nulidade.
Assim, diante de todo o colocado, não há óbice a homologação do 
acordo.
Isto posto HOMOLOGO o acordo instrumentalizado nos autos, 
DECRETANDO A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO 
DO MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b), do CPC, dispensado o 
prazo recursal diante da ausência de controvérsia.
Sem custas finais e ônus de sucumbência.
Sentença transitada em julgado neste ato, diante da ocorrência de 
preclusão lógica (art. 1.000, CPC).
Intimem-se.
Procedidos os atos decorrentes, arquive-se.
Ouro Preto do Oeste, 22 de novembro de 2019.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo 
Sbarzi Guedes
CEP 76920-000 – Ouro Preto do Oeste-RO.
Fone / Fax: (69) 3461-5244 / 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br Processo 7004455-58.2018.8.22.0004 Classe Procedimento 
Comum Cível Assunto Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença 
Previdenciário Requerente BELIRA FELIX MOREIRA Advogado 
SONIA CRISTINA ARRABAL DE BRITO OAB nº RO1872, WESLEY 
SOUZA SILVA OAB nº RO7775 Requerido INSS - INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ nº 29.979.036/0001-40 
Advogado PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIAVistos.

Digam as partes se pretendem produzir outras provas além das 
constantes dos autos, justificando a necessidade e conveniência, 
sob pena indeferimento.
Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação, sob pena de 
preclusão.
Serve a presente de MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e 
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 22 de novembro de 2019.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo 
Sbarzi Guedes
CEP 76920-000 – Ouro Preto do Oeste-RO.
Fone / Fax: (69) 3461-5244 / 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br Processo 0001319-41.2019.8.22.0004 Classe Homologação 
da Transação Extrajudicial Assunto Modificação ou Alteração 
do Pedido Requerente JOAO SANTOS Advogado ANA PAULA 
AZEVEDO CARNEIRO SOUZA OAB nº RO10357, JECSAN 
SALATIEL SABAINI FERNANDES OAB nº RO2505 Requerido 
Advogado Vistos.
Consta instrumento de acordo, convencionando acerca do objeto 
da ação.
Estabelecida a dialeticidade processual, com implementação do 
contraditório e ampla defesa, é legada as partes a oportunidade 
de terminar o litígio mediante concessões mútuas, consoante o 
disposto no art. 840 do CC, observemos:
“Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o 
litígio mediante concessões mútuas.”
A transação somente pode versar sobre direitos disponíveis (art. 
841, CC), e deve ser reduzida a termo, quando não exigida escritura 
pública (art. 842, CC).
No presente caso, as partes são capazes, e podem livremente 
dispor do direito objeto do litígio, bem como, a priori, não há 
consignação de cláusulas que padeçam de nulidade.
Assim, diante de todo o colocado, não há óbice a homologação do 
acordo.
Isto posto HOMOLOGO o acordo instrumentalizado nos autos, 
DECRETANDO A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO 
DO MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b), do CPC, dispensado o 
prazo recursal diante da ausência de controvérsia.
Sem custas finais e ônus de sucumbência.
Sentença transitada em julgado neste ato, diante da ocorrência de 
preclusão lógica (art. 1.000, CPC).
Intimem-se.
Procedidos os atos decorrentes, arquive-se.
Ouro Preto do Oeste, 22 de novembro de 2019.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo 
Sbarzi Guedes
CEP 76920-000 – Ouro Preto do Oeste-RO.
Fone / Fax: (69) 3461-5244 / 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br Processo 0001321-11.2019.8.22.0004 Classe Homologação 
da Transação Extrajudicial Assunto Direitos da Personalidade 
Requerente BENEDITO FRANCISCO DOS SANTOS Advogado 
Requerido BENEDITO FRANCISCO DOS SANTOS CPF nº 
DESCONHECIDO Advogado Vistos.
Consta instrumento de acordo, convencionando acerca do objeto 
da ação.
Estabelecida a dialeticidade processual, com implementação do 
contraditório e ampla defesa, é legada as partes a oportunidade 
de terminar o litígio mediante concessões mútuas, consoante o 
disposto no art. 840 do CC, observemos:
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“Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o 
litígio mediante concessões mútuas.”
A transação somente pode versar sobre direitos disponíveis (art. 
841, CC), e deve ser reduzida a termo, quando não exigida escritura 
pública (art. 842, CC).
No presente caso, as partes são capazes, e podem livremente 
dispor do direito objeto do litígio, bem como, a priori, não há 
consignação de cláusulas que padeçam de nulidade.
Assim, diante de todo o colocado, não há óbice a homologação do 
acordo.
Isto posto HOMOLOGO o acordo instrumentalizado nos autos, 
DECRETANDO A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO 
DO MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b), do CPC, dispensado o 
prazo recursal diante da ausência de controvérsia.
Sem custas finais e ônus de sucumbência.
Sentença transitada em julgado neste ato, diante da ocorrência de 
preclusão lógica (art. 1.000, CPC).
Intimem-se.
Procedidos os atos decorrentes, arquive-se.
Ouro Preto do Oeste, 22 de novembro de 2019.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo 
Sbarzi Guedes
CEP 76920-000 – Ouro Preto do Oeste-RO.
Fone / Fax: (69) 3461-5244 / 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br Processo 0001325-48.2019.8.22.0004 Classe Homologação 
da Transação Extrajudicial Assunto Direitos da Personalidade 
Requerente MARIA LUCIANA DA SILVA Advogado Requerido 
MARIA LUCIANA DA SILVA CPF nº 790.265.082-04 Advogado 
Vistos.
Consta instrumento de acordo, convencionando acerca do objeto 
da ação.
Estabelecida a dialeticidade processual, com implementação do 
contraditório e ampla defesa, é legada as partes a oportunidade 
de terminar o litígio mediante concessões mútuas, consoante o 
disposto no art. 840 do CC, observemos:
“Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o 
litígio mediante concessões mútuas.”
A transação somente pode versar sobre direitos disponíveis (art. 
841, CC), e deve ser reduzida a termo, quando não exigida escritura 
pública (art. 842, CC).
No presente caso, as partes são capazes, e podem livremente 
dispor do direito objeto do litígio, bem como, a priori, não há 
consignação de cláusulas que padeçam de nulidade.
Assim, diante de todo o colocado, não há óbice a homologação do 
acordo.
Isto posto HOMOLOGO o acordo instrumentalizado nos autos, 
DECRETANDO A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO 
DO MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b), do CPC, dispensado o 
prazo recursal diante da ausência de controvérsia.
Sem custas finais e ônus de sucumbência.
Sentença transitada em julgado neste ato, diante da ocorrência de 
preclusão lógica (art. 1.000, CPC).
Intimem-se.
Procedidos os atos decorrentes, arquive-se.
Ouro Preto do Oeste, 22 de novembro de 2019.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo 
Sbarzi Guedes

CEP 76920-000 – Ouro Preto do Oeste-RO.
Fone / Fax: (69) 3461-5244 / 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br Processo 0001317-71.2019.8.22.0004 Classe Homologação 
da Transação Extrajudicial Assunto Modificação ou Alteração do 
Pedido Requerente LAURENCO MESSIAS DE MELO Advogado 
ANA PAULA AZEVEDO CARNEIRO SOUZA OAB nº RO10357, 
JECSAN SALATIEL SABAINI FERNANDES OAB nº RO2505 
Requerido Advogado Vistos.
Consta instrumento de acordo, convencionando acerca do objeto 
da ação.
Estabelecida a dialeticidade processual, com implementação do 
contraditório e ampla defesa, é legada as partes a oportunidade 
de terminar o litígio mediante concessões mútuas, consoante o 
disposto no art. 840 do CC, observemos:
“Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o 
litígio mediante concessões mútuas.”
A transação somente pode versar sobre direitos disponíveis (art. 
841, CC), e deve ser reduzida a termo, quando não exigida escritura 
pública (art. 842, CC).
No presente caso, as partes são capazes, e podem livremente 
dispor do direito objeto do litígio, bem como, a priori, não há 
consignação de cláusulas que padeçam de nulidade.
Assim, diante de todo o colocado, não há óbice a homologação do 
acordo.
Isto posto HOMOLOGO o acordo instrumentalizado nos autos, 
DECRETANDO A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO 
DO MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b), do CPC, dispensado o 
prazo recursal diante da ausência de controvérsia.
Sem custas finais e ônus de sucumbência.
Sentença transitada em julgado neste ato, diante da ocorrência de 
preclusão lógica (art. 1.000, CPC).
Intimem-se.
Procedidos os atos decorrentes, arquive-se.
Ouro Preto do Oeste, 22 de novembro de 2019.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo 
Sbarzi Guedes
CEP 76920-000 – Ouro Preto do Oeste-RO.
Fone / Fax: (69) 3461-5244 / 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.brProcesso 7003706-07.2019.8.22.0004 Classe Procedimento 
Comum Cível Assunto Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença 
Previdenciário Requerente FRANCISCO DE SOUZA MENDONCA 
Advogado THADEU FERNANDO BARBOSA OLIVEIRA OAB 
nº RO208932, MARCELO PERES BALESTRA OAB nº RO4650 
Requerido INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
CNPJ nº 29.979.036/0001-40 Advogado PROCURADORIA 
FEDERAL EM RONDÔNIA Vistos.
Digam as partes se pretendem o julgamento antecipado da lide ou 
a produção de outras provas.
Neste último caso, as provas devem ser especificadas e justificada a 
necessidade, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de julgamento 
do feito no estado em que se encontra.
Caso pretendam as partes a produção de prova testemunhal, 
deverão juntar o rol e endereço das testemunhas, no mesmo prazo.
Intime-se.
Ouro Preto do Oeste, 22 de novembro de 2019. Joao Valerio Silva 
Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo 
Sbarzi Guedes
CEP 76920-000 – Ouro Preto do Oeste-RO.
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Fone / Fax: (69) 3461-5244 / 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br Processo 0001299-50.2019.8.22.0004 Classe Homologação 
da Transação Extrajudicial Assunto Dissolução Requerente E. A. 
D. O.
I. D. J. F. Advogado ANA PAULA AZEVEDO CARNEIRO SOUZA 
OAB nº RO10357, JECSAN SALATIEL SABAINI FERNANDES 
OAB nº RO2505 Requerido Advogado Vistos.
Consta instrumento de acordo, convencionando acerca do objeto 
da ação.
Estabelecida a dialeticidade processual, com implementação do 
contraditório e ampla defesa, é legada as partes a oportunidade 
de terminar o litígio mediante concessões mútuas, consoante o 
disposto no art. 840 do CC, observemos:
“Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o 
litígio mediante concessões mútuas.”
A transação somente pode versar sobre direitos disponíveis (art. 
841, CC), e deve ser reduzida a termo, quando não exigida escritura 
pública (art. 842, CC).
No presente caso, as partes são capazes, e podem livremente 
dispor do direito objeto do litígio, bem como, a priori, não há 
consignação de cláusulas que padeçam de nulidade.
Assim, diante de todo o colocado, não há óbice a homologação do 
acordo.
Isto posto HOMOLOGO o acordo instrumentalizado nos autos, 
DECRETANDO A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO 
DO MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b), do CPC, dispensado o 
prazo recursal diante da ausência de controvérsia.
Sem custas finais e ônus de sucumbência.
Sentença transitada em julgado neste ato, diante da ocorrência de 
preclusão lógica (art. 1.000, CPC).
Intimem-se.
Procedidos os atos decorrentes, arquive-se.
Ouro Preto do Oeste, 22 de novembro de 2019.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo 
Sbarzi Guedes
CEP 76920-000 – Ouro Preto do Oeste-RO.
Fone / Fax: (69) 3461-5244 / 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br Processo 7004347-29.2018.8.22.0004 Classe Procedimento 
Comum Cível Assunto Cédula de Crédito Comercial, Duplicata 
Requerente COMERCIAL SIMOURA LTDA - ME Advogado DAIANE 
ALVES STOPA OAB nº RO7832 Requerido ALENIR SERVILHERI 
DA SILVA CPF nº 854.231.732-72 Advogado Vistos.
Em revista aos termos dos autos, verifiquei que a parte autora em 
nenhum momento empreendeu diligência por sua conta.
Entendo que estas devem preceder as do juízo.
Assim concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que a parte autora 
diligencie em busca de endereços da parte requerida.
Intime-se.
Serve a presente de MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e 
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 22 de novembro de 2019.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL 
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo 
Sbarzi Guedes
CEP 76920-000 – Ouro Preto do Oeste-RO.
Fone / Fax: (69) 3461-5244 / 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.brProcesso 7006029-53.2017.8.22.0004 Classe Procedimento 
Comum Cível Assunto Seguro Requerente CLEONE GOMES 

FERNANDES Advogado TEREZINHA MOREIRA SANTANA 
OAB nº RO6132, LARA MARIA MONTEIRO FRANCHI NUNES 
OAB nº RO9106 Requerido Seguradora Líder dos Consórcios 
do Seguro DPVAT S.A. CNPJ nº 09.248.608/0001-04 Advogado 
JOSE HENRIQUE BARROSO SERPA OAB nº RO9117, ANDREY 
CAVALCANTE DE CARVALHO OAB nº RO303 Vistos.
Declaro encerrada a instrução. 
Diante disso, nos termos do art. 364, § 2º do CPC, INTIMEM-SE 
AS PARTES para apresentarem suas alegações finais, no prazo 
sucessivo de 15 (quinze) dias. 
Decorrido o prazo, com ou sem apresentação de razões finais, 
tornem os autos conclusos para as deliberações. 
Serve a presente de MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO 
e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 22 de novembro de 2019. 
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo 
Sbarzi Guedes
CEP 76920-000 – Ouro Preto do Oeste-RO.
Fone / Fax: (69) 3461-5244 / 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br Processo 7001991-95.2017.8.22.0004 Classe Execução 
de Título Extrajudicial Assunto Cédula de Crédito Bancário 
Requerente COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS 
EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA 
- SICOOB CENTRO Advogado RODRIGO TOTINO OAB nº 
RO6338 Requerido AZONI & OLIVEIRA LTDA - ME CNPJ nº 
14.663.941/0001-10
FAUSTO EMANUEL DE OLIVEIRA AZONI CPF nº 022.714.239-
02
ROSANA APARECIDA AZONI SILVA OLIVEIRA CPF nº 
835.014.799-72
JOAO WICTOR AZONI SILVA MUNHOZ CPF nº 001.096.832-69 
Advogado Vistos.
Atento ao pleito do credor, observando que a penhora em dinheiro 
tem preferência, com autorização do art. 854 do CPC, procedo 
com tentativa de penhora em dinheiro eventualmente existente em 
conta corrente do executado, determinando sua indisponibilidade.
Aguarde-se o prazo de 10 (dez) dias para verificação do resultado 
da diligência, tornando conclusos após.
Minuta de protocolamento de pedido anexa.
Serve a presente de MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO 
e CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 22 de novembro de 2019.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo 
Sbarzi Guedes
CEP 76920-000 – Ouro Preto do Oeste-RO.
Fone / Fax: (69) 3461-5244 / 3461-2050. E-mail: opo2civel@
tjro.jus.br Processo 7003900-41.2018.8.22.0004 Classe 
Procedimento Comum Cível Assunto Aposentadoria por 
Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, Assistência Judiciária 
Gratuita, Antecipação de Tutela / Tutela Específica Requerente 
FRANCISCA SEBASTIANA DE SOUZA Advogado PAULA 
CLAUDIA OLIVEIRA SANTOS VASCONCELOS OAB nº RO7796 
Requerido INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
CNPJ nº 29.979.036/0001-40 Advogado PROCURADORIA 
FEDERAL EM RONDÔNIAVistos.
Considerando que as partes não se insurgiram quanto ao laudo 
pericial anexo ao ID n. 31945793, HOMOLOGO-O.
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Necessário esclarecer que o valor dos honorários periciais 
arbitrados através da decisão de ID n. 23178893 encontram-se em 
consonância com a Resolução n. 305/2014/CJF, a qual permite a 
majoração dos honorários periciais em até três vezes, chegando-se 
ao patamar de R$ 600,00 (seiscentos reais), no que não destoou 
este juízo do preconizado, sendo inclusive tal conduta abalizada 
pelo TRF-1, em recente julgado, datado de 16/02/2018, senão 
vejamos:
“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. JUSTIÇA 
GRATUITA. HONORÁRIOS PERICIAIS. JURISDIÇÃO 
DELEGADA. LIMITES. ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DOS 
HONORÁRIOS PERICIAS PELO INSS. RESOLUÇÃO CJF Nº 
305/2014. 1. Cuida-se de decisão proferida na regência do CPC de 
1973, sob o qual também foi manifestado o recurso, e conforme o 
princípio do isolamento dos atos processuais e o da irretroatividade 
da lei, as decisões já proferidas não são alcançadas pela lei nova, 
de sorte que não se lhe aplicam as regras do CPC atual, inclusive 
as concernentes à fixação dos honorários advocatícios, que se 
regem pela lei anterior. 2. Os honorários periciais serão devidos, 
ao final da ação, pela parte sucumbente. Em se tratando de litígio 
sob o pálio da gratuidade judiciária, caso dos autos, o pagamento 
dos honorários do perito é de responsabilidade do Estado, a quem 
incumbe o dever constitucional de assegurar aos necessitados o 
efetivo acesso à Justiça e devem ser arbitrados em valor compatível 
com o trabalho e segundo o previsto em Resolução editada pelo 
Conselho da Justiça Federal. 3. A norma vigente à época da 
decisão agravada - Resolução nº. 305/2014 do Conselho da Justiça 
Federal, que revogou a Resolução 541/2007 e atualizou a tabela 
de honorários periciais, aplicável ao caso por se tratar inicialmente 
de competência delegada, dispõe, entre outros assuntos, sobre os 
procedimentos relativos aos pagamentos de honorários de peritos. 
4. A Resolução CJF n. 305, de 7 de outubro de 2014, permite que 
o magistrado ultrapassasse em até 3 (três) vezes o limite máximo 
da tabela, desde que “mediante decisão fundamentada, arbitrar 
honorários dos profissionais mencionados no caput até o limite de 
três vezes o valor máximo previsto no anexo (Resolução CJF n. 
305/2014, art. 28, § único). 5. A decisão fundamentou a fixação dos 
honorários periciais em R$ 1.000,00 (mil reais), portanto, fora do 
limite máximo de três vezes o valor máximo previsto à época que 
proferida a decisão vergastada, qual seja, de R$ 600,00 (seiscentos 
reais), nos termos do Anexo V da Resolução n. 305/2014 do CJF. 
6. Poderá haver adiantamento de até 30% da verba honorária 
arbitrada se o perito, comprovadamente, necessitar de valores 
para satisfação antecipada de despesas decorrentes do encargo 
assumido (art. 29, parágrafo único, da Resolução CJF n. 305/2014). 
7. Agravo de instrumento provido, para que os honorários periciais 
sejam fixados nos limites e forma estabelecidos pela Resolução n. 
305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho de Justiça Federal.A 
Turma, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento.” 
(ACORDAO 00035740720164010000, DESEMBARGADOR 
FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, TRF1 - PRIMEIRA 
TURMA, e-DJF1 DATA:16/02/2018 PAGINA:.)
Coloco ainda para apreciação que em sua grande maioria os 
peritos judiciais estão estabelecidos na cidade vizinha a esta, qual 
seja, o Município de Ji-Paraná/RO, possuidora de Varas da Justiça 
Federal, e dista a mais de 40km (quarenta) quilômetros desta urbe, 
portanto aplicar o mesmo parâmetro empregado para prestação de 
serviços perante as Varas Federais de Ji-Paraná, não se mostra 
adequado.
Os profissionais que se situam no mesmo núcleo urbano em que 
deverão efetuar suas perícias, cobrarão preços menores, tendo 
em vista que deslocam-se pequenas distâncias ou mesmo sequer 
saem de seus ambientes de trabalho, sendo-lhes encaminhados 
tanto objetos a serem periciados como pessoas.
Já quando necessitam prestar seus serviços em comarcas de 
competência delegada, por muitas das vezes distantes de seus 
locais de trabalho, a máxima da experiência tem demonstrado que 
necessitam tais profissionais deslocaram-se grandes distâncias, 

com gasto de combustível, por vezes de alimentação, sem contar 
que existem aqueles que elegem locais na cidade onde devem 
realizar as perícias, locais estes que por certo não lhes são 
ofertados gratuitamente.
Nesse cenário, data máxima vênia, não é consentâneo a melhor 
aplicação do direito a importação de critérios iguais para situações 
diferentes, não suficiente este fato, tenho que a dinâmica da 
vida hodierna, associada aos valores de cooperação mútua que 
permeiam a sociedade, e aqueles sufragados na constituição como 
objetivos fundamentais da república, não nos permitem custear a 
prestação de serviços por profissionais das diversas áreas com 
valores irrisórios.
Neste passar, é caso de manutenção dos honorários periciais no 
patamar já fixado, respeitados os entendimentos contrários. 
Por último ressalto que a decisão deste juízo que arbitrou honorários 
em montante superior ao fixado na resolução, não foi objeto de 
recurso regularmente estabelecido em lei, consolidando-se nos 
autos, e, importando em direito quanto a percepção por parte do 
perito, argumento que vem em reforço a adequação do montante 
estabelecido à título de honorários periciais.
Portanto, tais fatos por si só justificam o valor dos honorários 
arbitrados na presente ação.
Solicite-se o pagamento dos honorários.
Intimem-se.
Após, tornem os autos conclusos para produção de provas.
Serve a presente de MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e 
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 22 de novembro de 2019.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo 
Sbarzi Guedes
CEP 76920-000 – Ouro Preto do Oeste-RO.
Fone / Fax: (69) 3461-5244 / 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.jus.
br Processo 0001305-57.2019.8.22.0004 Classe Homologação da 
Transação Extrajudicial Assunto Dissolução Requerente ELIETE 
MARQUES DE SOUZA LEAL
MARCELO MENDES LEAL Advogado DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA Requerido 
Advogado Vistos.
Consta instrumento de acordo, convencionando acerca do objeto 
da ação.
Estabelecida a dialeticidade processual, com implementação do 
contraditório e ampla defesa, é legada as partes a oportunidade 
de terminar o litígio mediante concessões mútuas, consoante o 
disposto no art. 840 do CC, observemos:
“Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o 
litígio mediante concessões mútuas.”
A transação somente pode versar sobre direitos disponíveis (art. 
841, CC), e deve ser reduzida a termo, quando não exigida escritura 
pública (art. 842, CC).
No presente caso, as partes são capazes, e podem livremente 
dispor do direito objeto do litígio, bem como, a priori, não há 
consignação de cláusulas que padeçam de nulidade.
Assim, diante de todo o colocado, não há óbice a homologação do 
acordo.
Isto posto HOMOLOGO o acordo instrumentalizado nos autos, 
DECRETANDO A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO 
DO MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b), do CPC, dispensado o 
prazo recursal diante da ausência de controvérsia.
Sem custas finais e ônus de sucumbência.
Sentença transitada em julgado neste ato, diante da ocorrência de 
preclusão lógica (art. 1.000, CPC).
Intimem-se.
Procedidos os atos decorrentes, arquive-se.
Ouro Preto do Oeste, 22 de novembro de 2019.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito
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Processo 7005189-09.2018.8.22.0004
Classe Guarda
Assunto Guarda
Requerente J. C. N.
Advogado WILSON VON HEIMBURG OAB nº RO8226
Requerido L. C. S.
Advogado PERICLES XAVIER GAMA OAB nº RO2512
Ficam as partes intimadas, nas pessoas de seus procuradores, 
de que foi procedida a distribuição da Carta Precatória de 
ID:32607841, ao Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Ji-Paraná, 
a qual foi protocolizada sob o nº 7012632-71.2019.8.22.0005.
Processo : 7003053-73.2017.8.22.0004
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Parte Requerente: PAULO ARAUJO BINDA e outros
Advogado: Advogado do(a) EXEQUENTE: JECSAN SALATIEL 
SABAINI FERNANDES - RO2505
Advogado do(a) EXEQUENTE: JECSAN SALATIEL SABAINI 
FERNANDES - RO2505
Parte Requerida : INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
Advogado: 
Fica a PARTE REQUERENTE intimada na(s) pessoa(s) de seu/
sua(s) advogado(a)(s) constituído(a)(s) nos autos, no prazo de 
5 dias, do ID - 32861308 - CERTIDÃO, bem como da expedição 
das REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR DE IDs 32861311 e 
32861312, via sistema e-PrecWeb, para conhecimento do seu teor 
e eventual impugnação, nos termos do artigo 11 da Resolução 
CJF 458/2017.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo 
Sbarzi Guedes
CEP 76920-000 – Ouro Preto do Oeste-RO.
Fone / Fax: (69) 3461-5244 / 3461-2050. E-mail: opo2civel@
tjro.jus.br Processo 0001318-56.2019.8.22.0004 Classe 
Homologação da Transação Extrajudicial Assunto Modificação ou 
Alteração do Pedido Requerente JOSEFA FERREIRA DE JESUS 
Advogado ANA PAULA AZEVEDO CARNEIRO SOUZA OAB nº 
RO10357, JECSAN SALATIEL SABAINI FERNANDES OAB nº 
RO2505 Requerido Advogado 
Defiro o pedido, determinando ao Cartório de Registro Civil de 
Santa Fé/PR, Comarca de Astorga/PR, para que proceda a 
retificação do assento de Casamento lavrado sob nº 591, às fls. 
292 do Livro B-02, para que seja retificado o local de nascimento 
da requerente, passando a constar Crisópolis/BA, permanecendo 
os demais dados inalterados. Sentença publicada em audiência 
e os presentes intimados. Sem custas. Remetam-se os autos 
à Vara Cível, para expedição de mandado de retificação ao 
cartório de Santa Fé/PR, bem como para registro da sentença e 
arquivamento.
Ouro Preto do Oeste, 22 de novembro de 2019.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo 
Sbarzi Guedes
CEP 76920-000 – Ouro Preto do Oeste-RO.
Fone / Fax: (69) 3461-5244 / 3461-2050. E-mail: opo2civel@
tjro.jus.br Processo 0001320-26.2019.8.22.0004 Classe 
Homologação da Transação Extrajudicial Assunto Modificação 
ou Alteração do Pedido Requerente NEUZY DE ALMEIDA SILVA 
Advogado ANA PAULA AZEVEDO CARNEIRO SOUZA OAB nº 
RO10357, JECSAN SALATIEL SABAINI FERNANDES OAB nº 
RO2505 Requerido Advogado 

Defiro o pedido, determinando ao Cartório de Registro Civil de 
Vale do Paraíso/RO, que proceda a retificação do assento de 
Casamento lavrado sob matrícula n. 0959270155 2010 2 00004 
057 0000657 24, para que seja retificado o local de nascimento 
da requerente, passando a constar “nascida no Distrito de Santo 
Agostinho, Município de Água Doce do Norte/ES”, permanecendo 
os demais dados inalterados. Sentença publicada em audiência 
e os presentes intimados. Sem custas. SERVE O PRESENTE 
TERMO DE MANDADO DE RETIFICAÇÃO. Remetam-se os autos 
à Vara Cível para registro da sentença e arquivamento.
Ouro Preto do Oeste, 22 de novembro de 2019.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo 
Sbarzi Guedes
CEP 76920-000 – Ouro Preto do Oeste-RO.
Fone / Fax: (69) 3461-5244 / 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br Processo 0001316-86.2019.8.22.0004 Classe Homologação 
da Transação Extrajudicial Assunto Modificação ou Alteração do 
Pedido Requerente EXPEDITO JACINTO DA SILVA Advogado 
ANA PAULA AZEVEDO CARNEIRO SOUZA OAB nº RO10357, 
JECSAN SALATIEL SABAINI FERNANDES OAB nº RO2505 
Requerido Advogado 
Defiro o pedido, determinando ao Cartório de Registro Civil de 
Glória de Dourados/MS, que proceda a retificação do assento de 
Casamento lavrado sob nº 1.919, às fls. 22 do Livro B-10 (matrícula 
062034 01 55 1970 2 00010 022 0001919 25), para que seja 
retificado o local de nascimento do requerente, passando a constar 
MAJOR IZIDORO/AL, permanecendo os demais dados inalterados. 
Sentença publicada em audiência e os presentes intimados. Sem 
custas. Remetam-se os autos à Vara Cível, para expedição de 
mandado de retificação ao cartório de Glória de Dourados/MS, bem 
como para registro da sentença e arquivamento.
Ouro Preto do Oeste, 22 de novembro de 2019.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo 
Sbarzi Guedes
CEP 76920-000 – Ouro Preto do Oeste-RO.
Fone / Fax: (69) 3461-5244 / 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br Processo 7005605-40.2019.8.22.0004 Classe Execução 
de Título Extrajudicial Assunto Contratos Bancários Requerente 
BANCO DO BRASIL S.A. Advogado NELSON WILIANS FRATONI 
RODRIGUES OAB nº AC128341 Requerido GILMAR DUTRA VIAL 
CPF nº 422.708.552-72 Advogado Vistos.
Trata-se de embargos de declaração impetrado pela parte autora, 
aduzindo que o processo deverá permanecer suspenso pelo prazo 
do acordo, eis que convencionado entre as partes tal possibilidade.
Pois bem.
O art. 190 do CPC ao estipular a hipótese de mudanças no 
procedimentos, coloca a possibilidade de fazê-lo quando não for 
intervir na melhor prestação jurisdicional, contudo manter os autos 
suspensos pelo prazo do acordo, vai de encontro a uma prestação 
jurisdicional equânime.
Cabe dizer que a mudanças de procedimentos não podem importar 
em protrair o processo por prazo indeterminado.
Ora assim proceder, seria o mesmo que imputar ao executado um 
pena, eis que sempre que consultar sua certidão constará como 
positiva, sendo que já realizou acordo nos autos.
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Sem contar que este juízo remeterá os autos ao arquivo, 
franqueando a parte o desarquivamento a qualquer momento, 
para que retome a marcha processual nos mesmos autos, sem o 
pagamento da devida taxa.
Isto posto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 
mantendo a sentença hígida.
Serve a presente de MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e 
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 22 de novembro de 2019.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo 
Sbarzi Guedes
CEP 76920-000 – Ouro Preto do Oeste-RO.
Fone / Fax: (69) 3461-5244 / 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.jus.
br Processo 7000433-54.2018.8.22.0004 Classe Monitória Assunto 
Contratos Bancários Requerente BANCO DO BRASIL S/A Advogado 
SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB nº AC6673 Requerido J. C. 
PEREIRA VARIEDADES - ME CNPJ nº 04.420.332/0001-86
LEONICE PROENCA PEREIRA CPF nº 849.557.082-34 Advogado 
Vistos.
Requisitei informações via BACENJUD.
Aguarde-se por 10 (dez) dias em cartório, para posterior conferência 
do resultado.
Minuta de protocolamento, anexa.
Serve a presente de MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e 
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 22 de novembro de 2019.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo 
Sbarzi Guedes
CEP 76920-000 – Ouro Preto do Oeste-RO.
Fone / Fax: (69) 3461-5244 / 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.jus.
br Processo 7001570-71.2018.8.22.0004 Classe Execução Fiscal 
Assunto Dívida Ativa Requerente DEPARTAMENTO ESTADUAL 
DE TRANSITO - DETRAN-RO Advogado PROCURADORIA 
AUTÁRQUICA DO DETRAN/RO Requerido ANTONIA DE SOUZA 
SIMIONE CPF nº 290.348.762-68 Advogado Vistos.
Não há óbice a realização da diligência pleiteada, porém deverá 
a parte supeditar o juízo em nova petição informando os dados a 
serem inseridos no sistema, tais como o nome a da parte requerida 
e CPF, bem como o nome e documento da parte autora.
Isto em verdadeiro trabalho de cooperação com juízo, pois a 
diligência apesar de realizada pelo juízo, o é em proveito da parte 
autora.
Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação.
Serve a presente de MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e 
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, 22 de novembro de 2019.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar. Fórum Des. Cássio Rodolfo 
Sbarzi Guedes
CEP 76920-000 – Ouro Preto do Oeste-RO.
Fone / Fax: (69) 3461-5244 / 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br Processo 0001312-49.2019.8.22.0004 Classe Homologação 

da Transação Extrajudicial Assunto Direitos da Personalidade 
Requerente EDELSON JOSE DOS SANTOS Advogado 
DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA Requerido Advogado 
Defiro o pedido, determinando ao Cartório de Registro Civil de 
Ouro Preto do Oeste/RO, que proceda a retificação do assento 
de Nascimento lavrado sob matrícula nº 095786 01 55 1980 1 
00004 224 0004494 57, para que seja retificado o erro material, 
passando a constar no campo “sexo” como sendo “Masculino”, 
permanecendo os demais dados inalterados. Sentença publicada 
em audiência e os presentes intimados. Sem custas. SERVE O 
PRESENTE TERMO COMO MANDADO DE RETIFICAÇÃO. Por 
preclusão lógica esta sentença transita em julgado nesta data. 
Remetam-se os autos à Vara Cível para registro da sentença e 
arquivamento.
Ouro Preto do Oeste, 22 de novembro de 2019.
Joao Valerio Silva Neto
Juiz de Direito
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Fone/fax: (69)3461-5244. E-mail: opo2civel@tjro.jus.br
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo 
Sbarzi Guedes
76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 20 (vinte) dias
CITAÇÃO DE: MAQSUEL BARBOSA DE SENA, brasileiro, 
profissão, documentação e estado civil desconhecidos, filho 
de Otávio Barbosa de Sena e de Joselinda Barbosa de Sena, 
atualmente em local incerto e não sabido.
FINALIDADE: CITAR o(s) requerido(s), acima qualificados, 
para tomarem conhecimento da presente ação, para, querendo, 
CONTESTAR no prazo de 15 (quinze) dias, ficando desde já 
advertidos que não sendo contestada a ação, presumir-se-á que 
os requeridos aceitam como verdadeiros os fatos articulados pelo 
autor em sua petição inicial.
ADVERTÊNCIA: Em caso de revelia, será nomeado curador 
especial (Art. 257, IV, do CPC)
Processo: 7004621-27.2017.8.22.0004
Classe: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
Assunto: [Alimentos]
Valor da Causa: R$ 719,71
Parte Autora: I. V. P. S.
Advogado: 
Parte Requerida: MAQSUEL BARBOSA DE SENA 
Advogado: 
DESPACHO: “Vistos. Cite-se por edital. Serve a presente 
de MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e CARTA 
PRECATÓRIA. [...] João Valério Silva Neto
Juiz de Direito”
OBSERVAÇÃO: A autenticidade dos documentos pode ser 
confirmada através do link https://www.tjro.jus.br/inicio-pje, no 
campo Autenticidade PJE.
Ouro Preto do Oeste/RO, 21 de novembro de 2019.
Silas Arsonval Carminatti Bonfim
Diretor de Cartório - Assinado Digitalmente
Processo : 7003980-05.2018.8.22.0004
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA 
PÚBLICA (12078)
Parte Requerente: MOIZANIEL PEREIRA NIZA
Advogado: Advogados do(a) EXEQUENTE: WELLINGTON DA 
SILVA GONCALVES - RO5309, ABDIEL AFONSO FIGUEIRA - 
RO3092
Parte Requerida : MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE
Advogado: 
Fica a PARTE REQUERENTE intimada na(s) pessoa(s) de seu/
sua(s) advogado(a)(s) constituído(a)(s) nos autos, no prazo 
de 5 dias, da expedição dos PRECATÓRIOS CONFORME ID 
32863740, via sistema SAPRE/TJ-RO, para conhecimento do seu 
teor e eventual impugnação.
Ouro Preto do Oeste/RO, 22 de novembro de 2019.
KLERISSON RODRIGUES
Técnico Judiciário - Assinado Digitalmente
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COMARCA DE PIMENTA BUENO

1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL   

Proc: 2000202-97.2018.8.22.0009 
Ação:Termo Circunstanciado (Juizado Criminal)
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL(Autor)
André Alexandre Ulkowski(Infrator)
Advogado(s): Ronilson Wesley Pelegrine Barbosa(OAB 4688 RO), 
OAB:6117 RO
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL(Autor)
André Alexandre Ulkowski(Infrator)
Advogado(s): Ronilson Wesley Pelegrine Barbosa(OAB 4688 RO), 
OAB:6117 RO
Ministério Público do Estado de Rondônia(Custos Legis (Fiscal 
da Lei)), Ministério Publico do Estado de Rondonia(Custos Legis 
(Fiscal da Lei))
Finalidade: Intimar o(s) patrono(s) da(s) parte(s) DENUNCIADA 
para tomar conhecimento da r. sentença constante no movimento 
72 dos autos supra citados, a seguir transcrita.
Sentença: “Vistos e examinados. Trata-se de ação penal pública 
incondicionada movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DE RONDÔNIA em face de ANDRÉ ALEXANDRE ULKOWSKI, sob 
a acusação da prática da conduta prevista no artigo 310 do Código 
de Trânsito Brasileiro, descrevendo a denúncia que o acusado 
confiou a direção de seu veículo automotor, tipo caminhão, M. 
Benz, mod AXOR 28316x4, placas NDF6197/RO a Adilson Zeferino 
de Oliveira, pessoa não habilitada, pois, conforme restou apurado 
pelos policiais federais que abordaram o veículo, o condutor não 
portava documentos, informando que este estava com seu patrão, 
teno o denunciado comparecido ao Posto da PRF, apresentando-
se com proprietário do veículo e levando os documentos de 
Adilson, quando então os policiais confirmaram que este não era 
habilitado.
A denúncia foi oferecida aos 10/01/2019 (mov. 8). O réu foi citado e 
intimado via carta precatória encaminhada à Comarca de Espigão 
do Oeste/RO.
A denúncia foi recebida aos 17/04/2019(mov. 23). Durante a 
instrução processual foram ouvidas duas testemunhas arroladas 
pela acusação. O réu foi regularmente interrogado.
O Ministério Público apresentou alegações finais (mov. 65), 
pugnando pela procedência da denúncia e a consequente 
condenação do réu, alegando que a dúvida suscitada não é 
suficiente para a absolvição. 
A Defesa (mov. 69) manifestou-se pela absolvição do réu ante 
a atipicidade da conduta ou ausência de provas, aplicando-se o 
princípio do in dúbio pro réo.
É o necessário relatório. Decido. 
Ouvida a primeira testemunha, Policial Rodoviário Ferrete, esta 
afirmou que o condutor informou-lhe que o motorista passou mal 
e pediram a ele que levasse o veículo. Afirmou que proprietário do 
veículo chegou com o motorista que havia passado mal e negou que 
tivesse dado permissão ao condutor para que levasse o veículo. 
O motorista Sr. Igor, também negou que tivesse permitido ao Sr. 
Edilson dirigir o veículo, tendo-lhe pedido apenas que cuidasse 
deste. O Policial Ferrete, asseverou em seu depoimento que então 
informou ao proprietário do veículo, ora réu, que seria dado voz 
de prisão ao condutor pelo crime de furto, já que ambos Sr. André 
e Sr. Igor - afirmavam que não tinham consentido que Edilson 
dirigisse o veículo. Segundo a testemunha, neste momento o 
denunciado falou que havia entregue o veículo. Aduziu o depoente 
que o condutor aparentemente era conhecido do motorista e do 
proprietário do veículo.
O Policial Tadiello informou que ligaram para o proprietário 
do veículo e este foi ao Posto da PRF. Que quando chegou ao 
Posto, primeiramente ele disse que o condutor havia saído com o 
caminhão sem autorização e que o motorista daquele veículo era 
outra pessoa. A testemunha afirmou que não se recordava o motivo 

pelo qual o motorista que deveria dirigir o caminhão não o estava 
fazendo, afirmando, assim que quem praticou o crime foi o Sr. 
André por ter entregado o veículo a pessoa não habilitada.
A testemunha arrolada pela Defesa, afirmou que era sempre 
o Igor quem dirigia o caminhão e a nota saía sempre no 
nome dele. Aduziu que o réu lhe informou que Igor iria no 
dia seguinte buscar o caminhão, pois havia passado mal e 
estava no hospital. Esclareceu que enquanto o caminhão é 
carregado, são expedidos os documentos de transporte e 
estes são entregues ao motorista quando ele sai do manejo 
com o caminhão carregado. Afirmou, ainda, que quando consta 
o nome do motorista na nota, outra pessoa não pode guiar o 
veículo, caso ocorra de necessitar a substituição do motorista 
tem que fazer uma alteração da nota. 
O réu, em seu depoimento afirmou que Igor era seu motorista 
e como este lhe informou que não estava bem, lhe ordenou 
que deixasse o caminhão no manejo com alguém para vigiar 
e que à noite recebeu a ligação informando que o caminhão 
estava apreendido, tendo ligado imediatamente para Igor para 
saber o que estava acontecendo. Afirmou que questionou seu 
funcionário do porquê de ter deixado o seu parente guiar o 
veículo e este afirmou que não deixou, que apenas pediu para 
que este ficasse cuidando do caminhão. Afirmou também que 
perguntou ao condutor porque estava pilotando o veículo, se 
este sabia o valor de um caminhão daquele? Que Edilson 
afirmou que �estava adiantando a viagem�. Informou que 
motorista contratado tem conhecimento de que o veículo não 
pode ser guiado por pessoa que não esteja autorizada na Nota 
Fiscal. Afirmou também que após o ocorrido demitiu o Sr. Igor, 
pois perdeu a confiança neste.
Anoto que no relatório dos Policiais, que deu origem a esta 
ação, há a afirmação do réu de que o responsável pelo 
caminhão era o Sr. Igor. Anoto também, que não há nos autos 
nenhuma declaração do denunciado de que tenha entregado o 
veículo a Edilson.
Assim, finda a instrução, este Magistrado não se convenceu 
da suficiência das provas para um édito condenatório, pois, se 
houve entrega do veículo a Edilson, esta foi realizada por Igor, 
o qual não foi arrolado como testemunha, mesmo com todos 
os seus dados disponíveis no TCO, e na dúvida, entendo que 
deve prevalecer o milenar princípio do in dúbio pro reo.
Quadra assentar que no processo penal não compete ao acusado 
comprovar a sua inocência, que é sempre presumida, mas, 
sim, incumbe à acusação a demonstração da correspondência 
do fato com a denúncia, não tendo o Parquet demonstrado 
cabalmente e estreme de dúvidas a responsabilidade penal 
imputada ao réu.
Ante a fragilidade da prova, o decreto absolutório é medida que 
se impõe. 
Posto isto, por não estar seguro de que as provas apresentadas 
são suficientes para uma condenação, com fundamento no 
artigo 386, incisos V, do Código de Processo Penal, JULGO 
IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e ABSOLVO 
ANDRE ALEXANDRE ULKOWSKI, brasileiro, autônomo, RG nº 
675953 SSP/RO, CPF nº 676.116.642-04, natural de Marechal 
Candido Rondon/PR, nascido aos 26.01.1981, filho de Lucinda 
Ulkowski, residente na Rua Sergipe, s/n, Km 0,5. B. Liberdade, 
em Espigão do Oeste, podendo ser contatado pelo telefone 
móvel nº (69) 984949234/999551165, da acusação contra si 
irrogada. 
Sem custas.
Sentença publicada e registrada eletronicamente.
Intimem-se.
Transitada em julgado esta decisão, realizadas as comunicações 
e anotações necessárias, arquivem-se.
Pimenta Bueno RO, 20 de novembro de 2019.
WILSON SOARES GAMA
Juiz de Direito

http://www2.tj.ro.gov.br/projudi/pages/consulta/ver_processo_diario.jsp?numero=1000000000393235
http://www2.tj.ro.gov.br/projudi/pages/consulta/ver_processo_diario.jsp?numero=1000000000393235
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1ª VARA CRIMINAL   

EDITAL DE COMPOSIÇÃO DE LISTA GERAL DOS JURADOS 
PARA 2020
A Dra Roberta Cristina Garcia Macedo, Juíza de Direito da Vara 
Criminal da Comarca de Pimenta Bueno, usando as atribuições 
que lhe são conferidas por lei. 
Faz saber a todos quanto o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que, foram escolhidos para exercer a função 
de JURADOS, durante o exercício do ano de dois mil e vinte (2020), 
podendo qualquer do povo, inclusive os relacionados, oferecerem 
reclamações, pedindo a exclusão de algum ou alguns componentes 
deste rol, no prazo de 30 dias, a contar de sua publicação. Ficam 
alistados os seguintes jurados:

1. Adriana Aparecida de Freitas
2. Adriana Bonin
3. Adriana Conceicao da Silva
4. Adriana Ribeiro da Silva
5. Aguinaldo Valentim Bezerra
6. Ailane Costa Guimaraes
7. Alacide Dulci
8. Alberdite Marques Leite
9. Aline Brito Macedo
10. Aline Duarte Francisco
11. Amanda Adriane Rocha Barreto
12. Amauri Ramos de Campos
13. Ana Paula Costa Feliciano
14. Amelia Martins Bortoti
15. Ana Carolina Kuhn
16. Ana Paula Sanches
17. Anderson Silva Aguiar
18. Anesio Pereira
19. Antia Maria de Oliveira
20. Blaudeci Marcal do Nascimento
21. Bruna Eduarda Silva Oliveira
22. Bruno Marcondes dos Santos
23. Bruno Veríssimo Ferreira
24. Byanca Gomes Serafim Borela
25. Carine Heinzen Lima
26. Carlos Alberto de Souza
27. Carolina da Rocha Sanches
28. Caroline de Andrade Schmitt
29. Claudia Mara dos Santos
30. Claudineis Favalessa
31. Claudio Roberto Simoes Rodrigues
32. Cleide Marques de Mira
33. Cleidiane Morais Andrade
34. Cleiton Salvador Conceição
35. Cristiane Alves Rothermel Silva
36. Diego Gabriel Lauvers de Matos
37. Diogo Augustinho Brod
38. Edinamar Machado 
39. Edna Primo Costa
40. Ednelza Wutke Holander
41. Egnaldo Sousa Pereira
42. Elaine Strelow
43. Eliane Aparecida da Silva
44. Elias Domingos Rosa
45. Eligiane Lucas de Oliveira
46. Eline Oliveira Araujo
47. Elisangela Melo de Lima Silva
48. Elizabete Borges Santos
49. Elizabeth da Silva Tenório
50. Elizete Carlos dos Santos
51. Elizete Dias da Silva
52. Emerson Jorge Elias
53. Emilaine Santos Leal
54. Enerson Clementino Vilar

55. Eunice Felipe Mota
56. Evanilda de Oliveira Rodrigues
57. Evelardo Feitosa Gomes
58. Everton Ernanis Girotto
59. Fabio Alves Suszek
60. Flavia Cristina Coradi Ferro
61. Flávia Tenório de Matos
62. Gabriella Cristhiny Araujo Costa
63. Geisieli da Slva Alves
64. Geruza das Dores Furazi Borges
65. Gilmar Aparecido Pinheiro
66. Gilselma Teixeira Barbosa
67. Gisele Yamaguchi Bedin
68. Guilherme Augusto Guimaraes Garcia
69. Hudson Afonso Fontes
70. Isac Strabelli Freire
71. Ivani Terezinha
72. Ivonety Cruz
73. Janaine Torquato Cruz da Silva
74. Jaqueline Karine Salvador Cardoso
75. Jefferson Nascimento de Jesus
76. Jenny Yuba
77. Jessane Nunes Sousa
78. Jéssica Fernanda Almeida
79. José Edilson Rabelo
80. José Fernandes Ramos
81. Jose Maria Barbosa Furtado
82. José Pedro das Neves
83. Josiane Felicia de Souza
84. Josias Benedito de moraes
85. Joyce Aline Oliveira Romualdo
86. Jucinei Roberto de freitas
87. Katiuscia Boni Barreto
88. Kethelen Souza Bueno
89. Kethlen Kauany Lima da Silva
90. Larissa Yokoyama Xavier
91. Leandro Carvalho de Souza
92. Leandro José Domingos
93. Leila Manfardini de Oliveira
94. Letícia Aparecida Oliveira Truiz
95. Lidia de Paula Neves
96. Luci Mariane Franco Medina
97. Luciana Pereira de Assis
98. Luciane de Lourdes Paiva Francisco dos Santos
99. Lucilene dos Santos Souza
100. Maisa da Silva Espinosa
101. Marcelo de Melo Calisto
102. Marcio Almeida Martins
103. Marcia Meira dos Santos
104. Marcia Rodrigues de Oliveira
105. Marciana Soares da Silva
106. Marcio Augusto de Oliveira Gomes
107. Marcio Leandro Sousa da Silva
108. Marcio Reginaldo da Costa
109. Margarete Rodrigues da Silva
110. Maria Aparecida Duarte
111. Maria Camila Mami da Silva Souza
112. Maria de Fatima dos Santos Rutsatz
113. Maria do Socorro Barros Cavalcante
114. Maria Gomes Serafim
115. Maria Jesus de Souza
116. Maria Jose de Oliveira Araujo
117. Maria Jose Gotardo da Silva
118. Maria Madalena Alves dos Santos Rodrigues
119. Maristelma Rodrigues Maciel
120. Marlene Silva de Oliveira Parra
121. Marta Maria de Almeida
122. Maycon Teixeira de Andrade
123. Melayne de Almeida
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124. Michel Roque da Silva Espinosa
125. Milena Fernandes Neves
126. Miriã Gonschorowski
127. Miriam Barbosa Sampaio
128. Nair Ahnerto Dias Silva
129. Neide dos Santos Pinheiro de Paula
130. Neiva Marcia de Oliveira Nobre
131. Neyre Aparecida da Silva Morais
132. Oseias das Gracas Alves
133. Osvaldina Roseli Pereira da Rocha Casagrande
134. Otaviano Ramos de Oliveira Junior
135. Pamela Cristina Pereira da Silva
136. Pedro Henrique Carvalho de Souza
137. Rafael dos Santos Souza
138. Raniele Almeida Lara
139. Regiane Bromosschenher Lagassi
140. Regiane Hellmann Muczinski
141. Regina Celia da Silva
142. Reinaldo Alves de Souza
143. Renata de Jesus Pereira Almeida
144. Rita de Cassia dos Santos Porto
145. Roberta Nunes Silva
146. Roberto de Castilhos Fritz
147. Rosana da Silva Andrade
148. Rosemeri Beltran Monteiro
149. Rosimeire Janones Rodrigues
150. Rosineia Landim de Mira
151. Ruth Slves de Moura
152. Rutiele Nunes Dilva
153. Samuel Soares de Melo
154. Sandro José da Silva
155. Sebastiao Barros de Oliveira
156. Sebastião Clebson de Sá
157. Seliamar de Lima
158. Sérgio Roberto dos Santos
159. Shirley Cristiny Xavier Estrozi
160. Sidiani Aparecida da Silva
161. Silvano Silva Torres
162. Simone Neves Lopes Batista
163. Sirlei Assunção de Souza
164. Stéfany Mesquita de Oliveira
165. Sueli da Cruz Rosa
166. Susana Bordignon
167. Taciely da silva Farias
168. Thainara Ferreira de Souza
169. Thais Fuzari de Abreu
170. Thais Sonsim de Oliveira Fontes
171. Tiago Alves Crivelli
172. Tiago Alves de Oliveira
173. Ubeatan Gomes dos Reis
174. Vagner Teixeira da Silva
175. Valdeni Luz Pereira
176. Vanderlei Plantes de Santana
177. Vanieli Reis Ferrari
178. Vera Lucia Padilha
179. Vilson Oliveira Cordeiro
180. Viviane Pinheiro de França
181. Wanderson de Freitas Rorres
182. Zenilda Santos de Jesus
183. Adenilson de Cargalho Ferreira
184. Allan de Medeiros Brito 
185. Amanda Tieko Kanazawa Inomata 
186. Eliane Aparecida da Silva
187. Emerson jorge Elias 
188. Giselma Teixeira Barboza
189. Heliton Fernando Miranda
190. Josiane Felicia de Sousa 
191. Marciana Soares da Silva 
192. Dilson Rodrigues Noronha 

193. Sandra Peres Osroski
194. Sebastião Clebson de Sá
195. Sergio do Carmo de Jesus
196. Silvia Adriane da Rocha
197. Isac Strabelli Freire
198. Amanda Adriane Rocha Barreto
199. Aleksandro Lelis da Silva
200. Bruno Veríssimo Ferreira
201. Danielle Fabiane Rocha Moraes
202. Diogo Augustinho Brod
203. Eunice Felipe Mota
204. Flávia Tenório de Matos
205. José Edilson Rabelo
206. José Pedro das Neves
207. José Pedro das Neves
208. Juscélia Verônica do Carmo de Carvalho
209. Leandro Carvalho de Souza
210. Luciano dos Santos Almeida
211. Lucilene Gomes da Silveira
212. Marcilene de Almeida Albuquerque
213. Márcio Reginaldo da Costa
214. Maria Gomes Serafim
215. Reinaldo Alves de Souza
216. Sandra D’Arc Dias,
217. Victor Hugo Pequeno Costa
218. Ailton José Teixeira Deosdete
219. Alessandra Barbosa da Silva
220. Anderson Oliveira da Silva
221. Jesse Boscato de Almeida
222. Luciane Caetano
223. Rafael Aleixo Guyss
224. Robson Roberto de Sa Silva
225. Rogério Nogueira Silva
226. Samuel Soares de Melo,
227. Sirlei Assunção de Souza
228. Susana Bordignon
229. Caroline de Andrade Schimitt
230. Jenny Yuba
231. Maelen Silva Santos
232. Nilvani Driiger Muniz
233. Audair Rogério Martins
234. Evaldo Donizete Bruno
235. Felipe Torquato da Silva
236. Genivaldo Marcilio Frez
237. Genivaldo Marcolino dos Santos
238. Juarez da Gama Bandeira
239. Sinésio Toledo, eletricista
240. Ana Claudia de Oliveira Negri
241. Carmem Alves dos Santos
242. Ivani Teresinha kuhn Gonçalves
243. Luciane Lourdes Paiva Francisco dos Santos
244. Ney Solange de Araújo Castilho

1º Cartório Criminal
CARTÓRIO DA 1ª VARA CRIMINAL 
Fórum Ministro Hermes Lima
Rua Cassemiro de Abreu, 237-Centro
CEP 76970-000-Pimenta Bueno-RO
E-mail: pbw1criminal@tjro.jus.br

Proc.: 0000693-07.2019.8.22.0009
Ação: Ação Penal (Réu Preso)
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado: Hércules da Costa, Jeferson dos Santos Monteiro, 
Leandro de Sá Brito
Advogado: Defensoria Pública, Livia Carolina Caetano (RO 7844)
Sentença:

http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=00920190007410&strComarca=1&ckb_baixados=null
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O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA ofereceu 
denúncia contra HÉRCULES DA COSTA, vulgo “Caveira”, brasileiro, 
solteiro, nascido aos 06/06/1998, filho de Edmilson Norberto Souza 
e Terezinha Conceição da Costa, natural de Cacoal/RO, inscrito no 
RG n. 450124 SSP/RO, CPF n. 033.319.592-27 e JEFERSON DOS 
SANTOS MONTEIRO, vulgo “Jefim”, brasileiro, convivente, 
servente de pedreiro, nascido aos 10/07/1998, filho de Lauro dos 
Santos Monteiro e Luzinete dos Santos, natural de Cacoal/RO, 
imputando-lhes a prática dos crimes do art. 33, caput (1° fato) e art. 
35, caput (3° fato), ambos da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 69 
do Código Penal, bem como contra LEANDRO DE SÁ BRITO, 
vulgo “Neguim”, brasileiro, solteiro, servente de pedreiro, filho de 
José Alves Brito e Rosângela Cardoso de Sá, nascido aos 
15/04/1998, natural de Porto Velho/RO, imputando-lhe a prática do 
crime do art. 33, caput do Código Penal Brasileiro.Em conjunto com 
a inicial acusatória veio os autos o inquérito policial n. 243/2019. 
Foi determinada a notificação dos acusados às fls. 109/109v, sendo 
devidamente cumprido à fl. 133, sendo apresentada defesa 
preliminar à fl. 135.A denúncia foi recebida à fl. 138 em 20/08/2019, 
sendo designada audiência de instrução, promovendo-se a oitiva 
de três testemunhas às fls. 175/178.O processo foi analisado em 
sede de mutirão de presos provisórios (fls. 181/181v). Foi realizada 
a juntada de mídia com audiência em carta precatória à fl. 189.
Consta interrogatório dos acusados às fls. 190/194. O Ministério 
Público apresentou alegações finais por memoriais às fls. 196/207, 
aduzindo, em síntese, que resta comprovada a materialidade e a 
autoria delitiva dos crimes imputados aos acusados, pugnando por 
suas condenações nos termos da denúncia.A defesa do acusado 
Jeferson dos Santos Monteiro apresentou alegações finais por 
memoriais às fls. 208/213, aduzindo, em síntese, que o acusado 
não tinha conhecimento de que Hércules encontrava-se na posse 
de drogas, pugnando por sua absolvição por ausência de provas.A 
defesa dos acusados Hércules da Costa e Leandro de Sá Brito 
apresentou alegações finais por memoriais às fls. 216/222, 
aduzindo, em síntese, que o acusado Leandro deve ser absolvido 
ante a insuficiência de provas, eis que ele não tinha conhecimento 
da atividade ilícita ali desenvolvida. Ainda, alega a ausência de 
ânimo associativo para caracterizar a prática do art. 35 da Lei n. 
11.343/06, pugnando pela absolvição dos acusados. Ainda, quanto 
ao réu Leandro, requer a desclassificação da conduta para o uso 
de drogas, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06. Quanto ao réu 
Hércules, requer a aplicação das atenuantes da confissão 
espontânea, bem como da menoridade relativa, com fixação da 
pena em seu mínimo legal e regime de pena menos gravoso ao 
acusado.É O RELATÓRIO. DECIDO. Conforme se infere da 
denúncia, é imputada aos réus a prática dos delitos de tráfico de 
drogas e associação para o tráfico de drogas, ocorrido em 
23/05/2019, cujos tipos penais abaixo transcrevo: Art. 33. Importar, 
exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, 
expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer 
consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou 
fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em 
desacordo com determinação legal ou regulamentar:Pena – 
reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 
(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.§ 1º Nas mesmas 
penas incorre quem: […]III – utiliza local ou bem de qualquer 
natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda 
ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que 
gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação 
legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas. […]Art. 35. 
Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, 
reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, 
caput e § 1o, e 34 desta Lei:Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) 
anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) 
dias-multa.A materialidade encontra-se devidamente comprovada 
pelo auto de prisão em flagrante delito lavrado em 23/05/2019 (fls. 
02/03), boletim de ocorrência policial n. 92401/2019 (fls. 16/18), 
auto de apresentação e apreensão de quatro aparelhos celulares, 
R$ 213,00 (duzentos e treze reais), uma balança de precisão, três 

tabletes com alguns pedaços soltos de droga tipo maconha e uma 
pedra de substância tipo crack, conforme fl. 19, laudo de exame 
toxicológico preliminar, que atestou que a droga tipo maconha tinha 
o peso de 948,2 gramas e a droga tipo cocaína tinha 0,1 grama (fls. 
21/22), relatório da seção de inteligência da polícia militar (fls. 
44/45) e laudo toxicológico definitivo, o qual atestou que as drogas 
apreendidas se tratavam de maconha e cocaína (fls. 173/174).A 
autoria é certa e imputada ao réu, conforme depoimentos colhidos 
em audiência, que passo a detalhar.Bonifácio Ermita Junior, policial 
militar, devidamente compromissado, declarou que receberam 
ligação do NI de Espigão, que estavam monitorando Hércules, 
tendo a informação de que ele traria drogas para Pimenta Bueno e 
Espigão. Indica que ficaram vigiando a residência, quando a equipe 
que se encontrava atrás da residência visualizou os agentes 
cortando a droga em cima de um poço, quando adentraram a 
residência, momento em que os agentes arremessaram a droga 
para cima do muro, logrando êxito em localizá-la posteriormente. 
Relata que os três agentes estavam fazendo a partilha da droga 
com uma faca de serra e balança de precisão. Confirma que tinham 
informação de que Leandro estava no local, porque ele já havia 
saído e entrado na residência por várias vezes até que Hércules 
chegou ao local. Afirma que Leandro sempre estava na residência 
de Jeferson, onde havia venda de drogas. Declarou que as 
informações repassadas pela polícia de outra comarca e pelo 
monitoramento eram de que os três réus atuavam conjuntamente, 
de forma constante. Confirma também que existe envolvimento dos 
acusados com a organização criminosa Comando Vermelho. Relata 
que a quantidade de droga apreendida deve valer cerca de mil e 
quinhentos reais.Ronaldo Junior Carnelossi, policial militar, 
devidamente compromissado, confirmou o depoimento do policial 
Bonifácio, confirmando que os acusados estavam com a droga em 
cima de um poço, em conjunto com a balança. Relata que estava 
em outra guarnição para apoio, e quando chegou visualizou apenas 
os objetos. Confirma que já realizou monitoramento na residência. 
Indica que quando chegou ao local os acusados já haviam sido 
abordados.Raimundo Gardênio Rabelo Costa, policial militar, 
devidamente compromissado, declarou que os réus são conhecidos 
da polícia militar pela prática de crimes de tráfico de drogas e 
outros, sendo todos oriundos da comarca de Cacoal, bem como 
sabendo que os três são integrantes da organização criminosa 
Comando Vermelho. Afirma que a seção de inteligência de Espigão 
do Oeste lhe repassou a informação de que haveria o transporte de 
droga por meio de Hércules para entrega a Jeferson. Indica que 
quando Hercules chegou, entrou na residência, e a outra guarnição 
lhes deram sinal de que os acusados estavam realizando o corte 
da droga, tendo sido, após a abordagem policial, arremessada pelo 
muro e após localizada. Relata que foi encontrada também uma 
porção de crack com Leandro. Informa que após a prisão de 
Jeferson continuaram realizando monitoramento na residência e 
constataram a prática de outros crimes, o que reforça sua ligação 
com a organização criminosa Comando Vermelho. A respeito de 
Leandro, indica que ele estava residindo na casa de Jeferson por 
ocasião dos fatos, sendo egresso da comarca de Cacoal.Fabio 
Henrique Dutra Bernardi, policial militar, devidamente 
compromissado, declarou que os acusados pertencem a 
organização criminosa Comando Vermelho, recebendo uma 
informação de que Hércules estava vindo de Cacoal na posse de 
droga, tendo repassado a informação para a seção de inteligência 
de Pimenta Bueno, onde foram presos. Afirma que sabe que todos 
os acusados são envolvidos com a facção. Cleber da Costa Brito, 
policial militar, devidamente compromissado, confirmou o 
depoimento do policial Bernardi.O réu Hércules da Costa, 
devidamente interrogado em juízo, declarou que estava de fato 
transportando a droga. Indica que apenas resolveu passar na casa 
de Jeferson porque ele estava a poucos dias na rua, tendo a polícia 
chegado em sequência. Alega que a droga já estava cortada, pois 
não estava com nenhuma bolsa. Afirma que veio de Cacoal para 
Pimenta Bueno, e daqui iria para Espigão do Oeste e só veio a 
essa comarca porque iria na casa de sua ex namorada. Alega que 
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a droga era para uso e venda, e Jeferson não tinha conhecimento 
da droga nem de seu transporte. Afirma que comprou a droga por 
mil e trezentos reais em Cacoal, confirmando que se tratava de 
bastante droga, e indica que apenas estava passeando com a 
droga, embora fosse de grande quantidade, alegando que Jeferson 
é também apenas usuário. Confirma que a balança de precisão 
também era sua e também levou a balança no local, mas alega que 
estava apenas de passagem no local. Alega que “mora no convívio” 
da organização criminosa, sendo “popular”. Relata que as porções 
são vendidas por dez ou vinte reais. O réu Jeferson dos Santos 
Monteiro, devidamente interrogado em juízo, declarou que não 
praticou os delitos descritos na denúncia, afirmando que só viu a 
droga na Delegacia de Polícia. Indica que estavam na residência o 
acusado, Leandro e sua esposa, sendo que estava a cerca de 
dezesseis dias na rua. Afirma que não viu o momento em que os 
policiais apreenderam os objetos e não tinha conhecimento da 
droga, e nem sabia a destinação que Hércules daria a ela, não 
tendo envolvimento com os fatos.O réu Leandro de Sá Brito, 
devidamente interrogado em juízo, declarou que estava na posse 
de uma pedra de cocaína, que foi adquirida no “Campo do Brejão”, 
sendo que estavam apenas conversando na residência, ele, 
Jeferson e sua esposa, sendo que Hércules chegou correndo no 
local, tendo a polícia chegado logo atrás. Afirma que só viu a droga 
e a balança quando foi preso, indicando ainda que não tinha 
realizado o uso da droga no local. Indica que não estava residindo 
no local, pois mora com sua esposa. Relata que tinha se mudado 
para essa comarca a cerca de seis meses, trabalhando como 
servente de pedreiro. Indica que ia diariamente na casa de Jeferson, 
que estava solto a cerca de dezessete dias, afirmando que nesse 
período nunca o viu traficando drogas.Ainda, conforme relatório da 
seção de inteligência da polícia militar, “no dia 23/05/2019, por volta 
das 15h00min, a seção de inteligência de Espigão do Oeste 
composta pelo CB PM Cleber, CB PM Bernardi e CB PM Freitas 
passaram uma informação de que a pessoa de Hercules da Costa, 
conhecido no mundo do crime como Caveira estaria vindo da 
comarca de Cacoal com uma certa quantidade de droga, e que 
uma parte dessa droga seria para a pessoa de Jeferson dos Santos 
Monteiro. […] Por volta das 17h40min a pessoa de Leandro de Sá 
Brito chega até a residência de Jeferson. Logo depois, por volta 
das 18h10min as equipes percebem quando Hercules da Costa 
chegou até a residência em um moto-taxi, trazendo consigo um 
pacote, adentrando na residência de Jeferson. Após a entrada de 
Hércules da Costa na residência, foi observado o momento em que 
Hércules da Costa, Jeferson dos Santos Monteiro e Leandro de Sá 
Brito estavam na lateral de um poço, cortando e utilizando de uma 
balança de precisão, estavam também pesando a droga trazida por 
Hércules da Costa” (fls. 44/45).Dito isso, em relação ao delito de 
tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), imputado aos 
acusados (1° e 2° fatos) verifico que resta devidamente comprovado 
pelo relato da autoridade policial, que indicou o transporte da droga 
da comarca de Cacoal para esta comarca, e ainda, a divisão do 
produto pelos acusados, tratando-se de monta razoável de 
entorpecente, cuja venda era direcionada a atividades da 
organização criminosa Comando Vermelho. Em que pese o 
acusado Jeferson estivesse na posse apenas de um grama de 
cocaína, também participava do fracionamento da droga, razão 
pela qual entendo comprovada a prática do delito também em seu 
desfavor.Com efeito, a jurisprudência do TJRO orienta que por se 
tratar de tipo misto alternativo, “as figuras, v.g., de transportar, 
trazer consigo, guardar ou, ainda, de adquirir, não exigem, para a 
adequação típica, qualquer elemento subjetivo adicional tal como o 
fim de traficar ou comercializar” (TJRO, Apelação, Processo nº 
1000748-21.2017.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator(a) do Acórdão: Des. Miguel 
Monico Neto, Data de julgamento: 07/03/2018), não sendo o caso, 
portanto, de acolhimento da tese da defesa quanto a ausência de 
provas da mercância.A respeito da causa de diminuição de pena 
do art. 33, §4° da Lei de Drogas, verifico a impossibilidade de sua 
aplicação em favor dos réus, considerando seu envolvimento com 

organizações criminosas, o que demonstra a sua dedicação a 
atividades criminosas. Quanto ao crime de associação para o 
tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/06), imputado aos réus 
Hércules e Jeferson, leciona Renato Brasileiro de Lima, “associar-
se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se de maneira estável 
ou permanente para a consecução de um fim comum. A 
característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os 
agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados 
venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de 
Drogas faça uso da expressão ‘reiteradamente ou não’, a tipificação 
desse crime depende da estabilidade ou da permanência (societas 
sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual 
de agentes (CP, art. 29)” (in Legislação Especial Criminal 
Comentada, ed. Juspodium, 2015, pág. 774). De acordo com o 
STJ, “a configuração do crime de associação para o tráfico exige a 
prática, reiterada ou não, de condutas que visem facilitar a 
consumação dos crimes descritos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 
da Lei 11.343/2006, sendo necessário que fique demonstrado o 
ânimo associativo, um ajuste prévio referente à formação de vínculo 
permanente e estável” (HC 224.849-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio 
Bellizze, julgado em 11/6/2013).No caso em comento, verifico que 
houve comprovação da prática deste delito, na medida em que 
presente o vínculo de estabilidade entre os acusados, caracterizada 
pelos vínculos advindos de facção criminosa, e ainda, diante do 
relato da autoridade policial.Dessa forma, diante das provas 
produzidas, verifica-se que todos os elementos constitutivos e 
caracterizadores do delito em tela estão evidenciados nestes autos, 
demonstrando consciência da antijuridicidade do comportamento 
dos réus. Ademais, não está presente qualquer circunstância que 
os isentem de pena. DISPOSITIVOAnte ao exposto e por tudo que 
dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na 
exordial acusatória e CONDENO:(a) HÉRCULES DA COSTA, 
vulgo “Caveira”, já qualificado nos autos, como incurso nas penas 
dos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (1° Fato) e art. 35 da Lei n. 
11.343/06 (3° fato), na forma do art. 69 do Código Penal;(b) 
JEFERSON DOS SANTOS MONTEIRO, já qualificado nos autos, 
como incurso nas penas dos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (1° 
fato) e art. 35 da Lei n. 11.343/06 (3° fato), na forma do art. 69 do 
Código Penal;(c) LEANDRO DE SÁ BRITO, já qualificado nos 
autos, como incurso nas penas dos arts. 33, caput da Lei n. 
11.343/06.Passo à dosimetria da pena, em observância ao disposto 
pelo art. 68, caput, do Código Penal. 1) DO RÉU HÉRCULES DA 
COSTA, vulgo “Caveira”.Atenta às circunstâncias previstas no art. 
59 do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/06, verifico que: 
quanto a culpabilidade, intensa, mas normal à espécie; o réu 
ostenta antecedentes criminais, que serão analisados na segunda 
fase de dosimetria; não existem nos autos elementos suficientes à 
aferição da conduta social do agente, razão pela qual também 
deixo de valorá-la; não existem nos autos elementos suficientes à 
aferição da personalidade do réu, razão pela qual deixo de valorá-
la; o motivo do crime é torpe, identificável como o desejo de 
obtenção de lucro fácil o que já é punível pelo próprio tipo; 
circunstâncias são normais; as consequências do crime são 
inerentes à própria tipificação abstrata do delito. A natureza e a 
quantidade da droga deve influenciar a dosimetria da pena, 
considerando que se trata de grande quantidade de maconha 
(948,2 gramas), em quantidade anormal as apreensões existentes 
na comarca.a) Do delito de tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei 
n. 11.343/06:A análise das circunstâncias acima revela a 
necessidade de aumento da pena-base na fração de 1/8, para fixá-
la em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão 
e 562 dias-multa.Na segunda fase da dosimetria consta a atenuante 
da confissão, que serviu como elemento de convicção (Súm. 545-
STJ), concorrendo com a reincidência do acusado, eis que ostenta 
uma condenação por receptação na comarca de Cacoal, autos n. 
0002059-92.2016.8.22.0009 (fl. 124v). Promovo, porém, a 
compensação das condições, razão pela qual mantenho a pena 
provisória em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de 
reclusão e 562 dias-multa.Na terceira fase não constam causas de 
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aumento ou diminuição, razão pela qual fixo a pena em 5 (cinco) 
anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 dias-
multa.b) Do delito de associação para o tráfico de drogas – art. 35 
da Lei n. 11.343/06:A análise das circunstâncias acima revela a 
necessidade de aumento da pena-base na fração de 1/8, para fixá-
la em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão 
e 787 dias-multa.Na segunda fase da dosimetria consta a atenuante 
da confissão, que serviu como elemento de convicção (Súm. 545-
STJ), concorrendo com a reincidência do acusado, eis que ostenta 
uma condenação por receptação na comarca de Cacoal, autos n. 
0002059-92.2016.8.22.0009 (fl. 124v). Promovo, porém, a 
compensação das condições, razão pela qual mantenho a pena 
provisória em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de 
reclusão e 787 dias-multa.Na terceira fase não constam causas de 
aumento ou diminuição, razão pela qual fixo a pena em 3 (três) 
anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 787 dias-
multa.c) Do concurso material de crimes: Considerando que os 
delitos foram praticados com mais de uma ação, passo a soma de 
suas penas, fixando-as em 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 30 
(trinta) dias de reclusão, bem como 1.349 dias-multa.e) Outras 
disposições:Levando-se em conta a ausência de maiores elementos 
quanto a capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia multa 
em R$ 10,00 (dez) reais.Não é possível a substituição da pena, 
conforme art. 44, I (pena superior a 04 anos) e nesse mesmo 
sentido, não é possível o sursis da pena, de acordo com o art. 77, 
caput do Código Penal (pena superior a 02 anos). Fixo para 
cumprimento da pena o regime FECHADO, considerando que a 
pena foi fixada acima de 08 anos de reclusão, conforme art. 33 do 
Código Penal e o acusado é reincidente.O acusado está preso 
desde 23/05/2019, mas a detração não promoverá alteração no 
regime fixado, considerando a necessidade de cumprimento de 3/5 
de pena (5 anos, 4 meses e 24 dias = 16 de outubro de 2024). 
Assim, a detração deverá ser computada por ocasião da execução.
Analisando os autos, verifico que se mantém os motivos que deram 
origem ao decreto de prisão preventiva do acusado, não sendo 
caso de sua alteração, considerando ainda que lhe foi imposta 
pena em regime fechado. Ademais, a prisão do acusado se justifica 
para garantia da ordem pública, ante seu envolvimento com 
organizações criminosas, além de sua reiteração delitiva na prática 
de crimes.2) DO RÉU JEFERSON DOS SANTOS MONTEIROAtenta 
às circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da 
Lei n. 11.343/06, verifico que: quanto a culpabilidade, intensa, mas 
normal à espécie; o réu ostenta antecedentes criminais, que serão 
analisados na segunda fase de dosimetria; não existem nos autos 
elementos suficientes à aferição da conduta social do agente, razão 
pela qual também deixo de valorá-la; não existem nos autos 
elementos suficientes à aferição da personalidade do réu, razão 
pela qual deixo de valorá-la; o motivo do crime é torpe, identificável 
como o desejo de obtenção de lucro fácil o que já é punível pelo 
próprio tipo; circunstâncias são normais; as consequências do 
crime são inerentes à própria tipificação abstrata do delito. A 
natureza e a quantidade da droga deve influenciar a dosimetria da 
pena, considerando que se trata de grande quantidade de maconha 
(948,2 gramas), em quantidade anormal as apreensões existentes 
na comarca.a) Do delito de tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei 
n. 11.343/06:A análise das circunstâncias acima revela a 
necessidade de aumento da pena-base na fração de 1/8, para fixá-
la em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão 
e 562 dias-multa.Na segunda fase da dosimetria consta a atenuante 
da confissão, que serviu como elemento de convicção (Súm. 545-
STJ), concorrendo com a reincidência do acusado, eis que ostenta 
uma condenação por homicídio na comarca de Cacoal (autos n. 
0002350-92.2016.8.22.0009). Promovo, porém, a compensação 
das condições, razão pela qual mantenho a pena provisória em 5 
(cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 
dias-multa.Na terceira fase não constam causas de aumento ou 
diminuição, razão pela qual fixo a pena em 5 (cinco) anos, 7 (sete) 
meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 dias-multa.b) Do delito 
de associação para o tráfico de drogas – art. 35 da Lei n. 11.343/06:A 

análise das circunstâncias acima revela a necessidade de aumento 
da pena-base na fração de 1/8, para fixá-la em 3 (três) anos, 4 
(quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 787 dias-multa.Na 
segunda fase da dosimetria consta a atenuante da confissão, que 
serviu como elemento de convicção (Súm. 545-STJ), concorrendo 
com a reincidência do acusado, eis que ostenta uma condenação 
por homicídio na comarca de Cacoal (autos n. 0002350-
92.2016.8.22.0009). Promovo, porém, a compensação das 
condições, razão pela qual mantenho a pena provisória em 3 (três) 
anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 787 dias-
multa.Na terceira fase não constam causas de aumento ou 
diminuição, razão pela qual fixo a pena em 3 (três) anos, 4 (quatro) 
meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 787 dias-multa.c) Do 
concurso material de crimes: Considerando que os delitos foram 
praticados com mais de uma ação, passo a soma de suas penas, 
fixando-as em 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 30 (trinta) dias de 
reclusão, bem como 1.349 dias-multa.e) Outras disposições:Levando-
se em conta a ausência de maiores elementos quanto a capacidade 
econômica do réu, fixo o valor do dia multa em R$ 10,00 (dez) 
reais.Não é possível a substituição da pena, conforme art. 44, I 
(pena superior a 04 anos) e nesse mesmo sentido, não é possível 
o sursis da pena, de acordo com o art. 77, caput do Código Penal 
(pena superior a 02 anos). Fixo para cumprimento da pena o regime 
FECHADO, considerando que a pena foi fixada acima de 08 anos 
de reclusão, conforme art. 33 do Código Penal e o acusado é 
reincidente.O acusado está preso desde 23/05/2019, mas a 
detração não promoverá alteração no regime fixado, considerando 
a necessidade de cumprimento de 3/5 de pena (5 anos, 4 meses e 
24 dias = 16 de outubro de 2024). Assim, a detração deverá ser 
computada por ocasião da execução.Analisando os autos, verifico 
que se mantém os motivos que deram origem ao decreto de prisão 
preventiva do acusado, não sendo caso de sua alteração, 
considerando ainda que lhe foi imposta pena em regime fechado. 
Ademais, a prisão do acusado se justifica para garantia da ordem 
pública, ante seu envolvimento com organizações criminosas, além 
de sua reiteração delitiva na prática de crimes.3) DO RÉU 
LEANDRO DE SÁ BRITOAtenta às circunstâncias previstas no art. 
59 do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/06, verifico que: 
quanto a culpabilidade, intensa, mas normal à espécie; o réu não 
ostenta antecedentes criminais; não existem nos autos elementos 
suficientes à aferição da conduta social do agente, razão pela qual 
também deixo de valorá-la; não existem nos autos elementos 
suficientes à aferição da personalidade do réu, razão pela qual 
deixo de valorá-la; o motivo do crime é torpe, identificável como o 
desejo de obtenção de lucro fácil o que já é punível pelo próprio 
tipo; circunstâncias são normais; as consequências do crime são 
inerentes à própria tipificação abstrata do delito. A natureza e a 
quantidade da droga não influenciam a dosimetria da pena.A 
análise das circunstâncias acima revela a necessidade de fixação 
da pena-base em seu mínimo legal, a saber, 05 (cinco) anos de 
reclusão e 500 dias-multa.Na segunda fase da dosimetria não 
constam agravantes ou atenuantes, razão pela qual fixo a pena 
provisória em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa.Na 
terceira fase não constam causas de aumento ou diminuição, razão 
pela qual fixo a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-
multa.Levando-se em conta a ausência de maiores elementos 
quanto a capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia multa 
em R$ 10,00 (dez) reais.Não é possível a substituição da pena, 
conforme art. 44, I (pena superior a 04 anos) e nesse mesmo 
sentido, não é possível o sursis da pena, de acordo com o art. 77, 
caput do Código Penal (pena superior a 02 anos). Fixo para 
cumprimento da pena o regime SEMIABERTO, considerando que 
a pena é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, conforme art. 33, 
§2°, “b” do Código Penal.O acusado está preso desde 23/05/2019, 
mas a detração não promoverá alteração no regime fixado, 
considerando a necessidade de cumprimento de 2/5 de pena (2 
anos = 22 de maio de 2021). Assim, a detração deverá ser 
computada por ocasião da execução.Analisando os autos, verifico 
que se mantém os motivos que deram origem ao decreto de prisão 
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preventiva do acusado, não sendo caso de sua alteração, 
considerando ainda que lhe foi imposta pena em regime fechado. 
Ademais, a prisão do acusado se justifica para garantia da ordem 
pública, ante seu envolvimento com organizações criminosas, além 
de sua reiteração delitiva na prática de crimes, tendo em vista que 
ostenta várias ações penais em trâmite na comarca de Cacoal.4) 
DISPOSIÇÕES FINAISDetermino a incineração da substância 
entorpecente apreendida e demais apetrechos utilizados para o 
manuseio das drogas.Em relação ao dinheiro localizado com os 
réus (fl. 46), restou evidenciado nos autos que os valores eram 
provenientes do transporte de substância entorpecente, razão pela 
qual, com fulcro no art. 243, parágrafo único, da Constituição 
Federal, art. 63, § 1º da Lei n. 11.343/06 e art. 91, II, alínea b, do 
Código Penal, decreto a perda dos mesmos em favor da União. 
Quanto aos bens apreendidos, promova-se a destruição dos 
aparelhos celulares e balança de precisão apreendidos (fl. 19).
Condeno o acusado Jeferson ao pagamento das custas processuais. 
Os demais são isentos de custas, considerando terem sido 
assistidos pela Defensoria Pública.Após o trânsito em julgado:a) 
Expeça-se guia de execução;b) Comunique-se ao TRE (Tribunal 
Regional Eleitoral), ao II/RO (Instituto de Identificação do Estado de 
Rondônia) e ao INI (Instituto Nacional de Identificação) sobre o teor 
desta condenação;c) Intimem-se para que promovam ao pagamento 
da multa em 10 (dez) dias, no valor de R$ 13.490,00 (treze mil e 
quatrocentos e noventa reais) para o réu Hércules e Jeferson, bem 
como R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o réu Leandro, além de 
intimar o acusado Jeferson ao pagamento das custas processuais, 
todos sob pena de inclusão em dívida ativa estadual.P.R.I. 
Cumpridas as deliberações supra e promovidas as anotações e 
comunicações pertinentes, arquivem-se os autos.Pimenta Bueno-
RO, terça-feira, 19 de novembro de 2019.Roberta Cristina Garcia 
Macedo - Juíza de Direito.

Proc.: 0000343-24.2016.8.22.0009
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Thauane de Souza Gomes
Advogado:Silvio Carlos Cerqueira (OAB/RO 6787), Wilson Nogueira 
Júnior (OAB/RO 2917)
Finalidade: INTIMAR o Advogado supracitado da designação de 
audiência nos autos de carta precatória n. 2524-96.2019.8.22.0007, 
no dia 23/01/2020, às 10h, na 1ª Vara Criminal da Comarca de 
Cacoal, para oitiva de testemunha.
Adriano Cardoso Primo
Diretor de Cartório

PIMENTA BUENO - JUIZADO ESPECIAL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
Rua: Cassimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-
000, Pimenta Bueno, Fórum Ministro Hermes Lim 7004767-
82.2019.8.22.0009 Procedimento do Juizado Especial Cível 
POLO ATIVO
REQUERENTE: JOTAE COMERCIO DE PRODUTOS 
AGROPECUARIOS LTDA - ME, RUA RUI BARBOSA 439 BEIRA 
RIO - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: MARIANA PILONETO FARIAS 
OAB nº RO8945, MONALISA SOARES FIGUEIREDO ANDRADE 
OAB nº RO7875 
POLO PASSIVO
REQUERIDO: SANDALO FERREIRA GOMES, RUA JOSE DO 
PATROCÍNIO 1418 CENTRO - 76970-000 - PIMENTA BUENO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
SENTENÇA

A parte autora foi devidamente intimada para indicar o endereço 
do Réu no prazo de 05 (cinco) dias, deixando decorrer in albis o 
prazo.
Assim, julgo extinto o processo, nos termos do artigo art. 485, 
inciso IV do Código de Processo Civil de 2015, autorizando, em 
consequência, os necessários levantamentos.
Sem custas.
Registre-se. Intime-se. 
Arquive-se o processo, independentemente do trânsito em julgado 
da sentença.
Desnecessária a intimação da parte sem patrono.
SERVE COMO CARTA/MANDADO INTIMAÇÃO.
Pimenta Bueno , 21 de novembro de 2019 .
Wilson Soares Gama 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
Rua: Cassimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno, Fórum Ministro Hermes Lim Processo: 7003057-
95.2017.8.22.0009 
Classe: Cumprimento de sentença 
Assunto: Periculosidade, Adicional de Periculosidade 
EXEQUENTE: ADELSON BATISTA DOS SANTOS 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ERIC JULIO DOS SANTOS TINE 
OAB nº RO2507 
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA 
DESPACHO
Diante da manifestação da parte autora informando o levantamento 
do alvará expedido em seu favor (ID 32623426), referente a ROPV 
27984471, arquive -se os autos.
Desnecessária a intimação da requerida.
Cumpra-se.
Pimenta Bueno /RO, 21 de novembro de 2019 .
Wilson Soares Gama 
Juiz (a) de Direito
Rua: Cassimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno, Fórum Ministro Hermes Lim 

PODER JUDICIÁRIO
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
7003581-24.2019.8.22.0009 Procedimento do Juizado Especial 
Cível 
POLO ATIVO
AUTOR: HILDO MEURER, RUA UNIÃO COMERCIAL 105 SETOR 
INDUSTRIAL - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: 
POLO PASSIVO
RÉU: TEREZA FRANCISCA FERNANDES, LINHA 38, 4,5 KM DO 
SÍTIO NOSSA SENHORA APARECIDA lado esquerdo, MÃE DO 
CABEÇÃO SETOR ARAÇA - 76970-000 - PIMENTA BUENO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
SENTENÇA
Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.
DECIDO.
A perda do objeto no caso de que se trata é notória.
Com efeito, a tutela jurisdicional clamada na peça de ingresso foi 
alcançada conforme consulta realizada no ID 32055575, impondo-
se a extinção do feito.
Assim, na forma do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, 
JULGO EXTINTO O PROCESSO, por entender que na espécie, 
ocorreu a perda do objeto
Custas e honorários indevidos neste grau de jurisdição.
Registrada e Publicada Eletronicamente.
Arquivem-se os autos, independente de intimação.
Desnecessária intimação da parte sem advogado.

http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=00920160004197&strComarca=1&ckb_baixados=null
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Pimenta Bueno – RO, 20 de janeiro de 2015.
Pimenta Bueno , 21 de novembro de 2019 .
Wilson Soares Gama 
Rua: Cassimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno, Fórum Ministro Hermes Lim 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
Rua: Cassimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-
000, Pimenta Bueno, Fórum Ministro Hermes Lim 7004772-
12.2016.8.22.0009 Procedimento do Juizado Especial Cível 
POLO ATIVO
REQUERENTE: Henrique Scarcelli Severino, AVENIDA CUNHA 
BUENO 422, ESCRITORIO ADVOCACIA PIONEIROS - 76800-
000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: Henrique Scarcelli Severino 
OAB nº RO2714 
POLO PASSIVO
REQUERIDO: LUCIANA SAVIA SOARES DE SOUZA, RUA 
CASSIMIRO DE ABREU 31, APART. LOCALIZADOS EM CIMA 
DA LOJA CENTRAL CELL CENTRO - 76970-000 - PIMENTA 
BUENO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: JOSE ANGELO DE ALMEIDA 
OAB nº RO309 
Valor da Causa: R$ 5.328,21
DESPACHO
Considerando o retorno dos autos da Turma recursal e que houve 
condenação da parte recorrente REQUERIDO: LUCIANA SAVIA 
SOARES DE SOUZAem custas processuais, intime-se, para o 
respectivo recolhimento, nos termos do Art. 1ª, § 2º (via DJE ou 
PJE), do Provimento Conjunto nº 005/2016-PR-CG, publicado no 
DJE 244, de 29/12/2016, com as advertências de praxe. Prazo: 15 
(quinze) dias.
Intime-se.
Após o pagamento ou a inscrição em dívida ativa, considerando 
que não houve manifestação da parte autora quanto a ocorrência 
ou não de ACORDO EXTRAJUDICIAL mantendo-se inerte, tornem 
os autos conclusos para extinção. 
Pimenta Bueno , 21 de novembro de 2019 .
Wilson Soares Gama 

PODER JUDICIÁRIO
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
7003370-85.2019.8.22.0009 Procedimento do Juizado Especial 
Cível 
POLO ATIVO
REQUERENTE: ANGELA KREITLOW DE OLIVEIRA AMARO, 
RUA DOS PIONEIROS 1759 CENTRO - 76963-726 - CACOAL - 
RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: AILTON FELISBINO TEIXEIRA 
OAB nº RO4427 
POLO PASSIVO
REQUERIDOS: I. E. D. E. R. A., RODOVIA RO-010, KM 30 s/n 
ZONA RURAL - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA, 
ESTADO DE RONDÔNIA, SEM ENDEREÇO
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: PROCURADORIA GERAL 
DO ESTADO DE RONDÔNIA 
SENTENÇA
Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.
DECIDO.
A demanda dispensa maior dilação probatória, uma vez que o 
réu, após a citação, adimpliu o valor pleiteado nesta demanda, 
conforme informado pela autora (id 32696107).
Humberto Theodoro Júnior, a esse respeito leciona:
Reconhecida a procedência do pedido, pelo réu, cessa a atividade 
especulativa do juiz em torno dos fatos alegados e provados pelas 
partes. Só lhe resta dar por findo o processo e por solucionada a 
lide nos termos do próprio pedido a que aderiu o réu. Na realidade, 
o reconhecimento do pedido acarreta o desaparecimento da própria 
lide, já que sem resistência de uma das partes deixa de existir o 
conflito que provocou sua eclosão no mundo jurídico.

Trata-se de reconhecimento tácito do pedido, portanto, com 
fundamento nos princípios da celeridade e economia processual 
esculpidos no artigo 2º da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para 
que surtam os efeitos legais e jurídicos o reconhecimento, 
EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 
nos termos do artigo 487, inciso III, a do Código de Processo Civil.
Custas e honorários advocatícios indevidos neste primeiro grau de 
jurisdição.
Publicada e Registrada eletronicamente. Intime-se. 
Após, arquive-se independentemente do trânsito em julgado.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/INTIMAÇÃO.
Pimenta Bueno , 21 de novembro de 2019 .
Wilson Soares Gama 
Rua: Cassimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno, Fórum Ministro Hermes Lim 

PODER JUDICIÁRIO 
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
7000138-02.2018.8.22.0009 Cumprimento de sentença 
POLO ATIVO
EXEQUENTE: LUCIA GONCALVES ALENCAR, AVENIDA 
PRESIDENTE HERMES n 692 BAIRRO ALVORADA - 76970-000 
- PIMENTA BUENO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ROSANA FERREIRA PONTES 
OAB nº RO6730, EBER COLONI MEIRA DA SILVA OAB nº 
RO4046, FELIPE WENDT OAB nº RO4590 
POLO PASSIVO
EXECUTADO: M. D. S. F. D. O. -. R., AV. JORGE TEIXEIRA DE 
OLIVEIRA 196-262 CENTRO - 76977-000 - SÃO FELIPE D’OESTE 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE DO OESTE 
SENTENÇA
Trata-se de cumprimento de sentença.
Considerando a satisfação do débito referente a RPV expedida, por 
meio do sequestro de valores, nos termos da decisão ID 31828884, 
julgo EXTINTO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 
nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 
autorizando, em consequência, os necessários levantamentos.
Intime-se o requerido via sistema Pje. 
Após, arquivem-se os autos.
Publicada e Registrada Eletronicamente.
Pimenta Bueno , 21 de novembro de 2019 .
Wilson Soares Gama 
Juiz de Direito
Rua: Cassimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno, Fórum Ministro Hermes Lim 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
Rua: Cassimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-
000, Pimenta Bueno, Fórum Ministro Hermes Lim 7000361-
18.2019.8.22.0009 Cumprimento de sentença 
POLO ATIVO
EXEQUENTE: FINI & MICHELIS LTDA - ME, AVENIDA CUNHA 
BUENO 919 PIONEIROS - 76970-000 - PIMENTA BUENO - 
RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: FERNANDA MUBARAC DE 
ALMEIDA OAB nº RO8779 
POLO PASSIVO
EXECUTADO: ROSA MARIA VICENTE, RUA SEBASTIÃO 
ROMANO 1820 CENTRO - 76976-000 - PRIMAVERA DE 
RONDÔNIA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Sentença
As partes informaram a composição por meio de acordo extrajudicial, 
requerendo a homologação, nos termos da petição juntada nos 
autos.
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Assim, HOMOLOGO, para que surtam os efeitos legais e jurídicos, 
o acordo entabulado, EXTINGUINDO O PROCESSO COM 
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, 
“b”, do Código de Processo Civil. Sem custas.
Havendo descumprimento admito o prosseguimento nos mesmos 
autos.
Publicada e Registrada eletronicamente.
Arquive-se, independentemente do trânsito em julgado.
Serve a presente de intimação.
Pimenta Bueno , 21 de novembro de 2019 .
Wilson Soares Gama 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
Rua: Cassimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-
000, Pimenta Bueno, Fórum Ministro Hermes Lim 7004908-
04.2019.8.22.0009 Execução de Título Extrajudicial 
POLO ATIVO
EXEQUENTE: ODONTO MALINI LTDA - ME, AV TURIBIO ODILON 
RIBEIRO 220, CONSULTORIO ODONTOLIGICO APEDIA - 76970-
000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: FABIANE ALVES SUSZEK OAB 
nº RO9270 
POLO PASSIVO
EXECUTADO: FABIANA RODRIGUES VICENTE SANTOS, RUA 
ULISSES GUIMARAES 412 APEDIA - 76970-000 - PIMENTA 
BUENO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Sentença
As partes informaram a composição por meio de acordo 
extrajudicial, requerendo a homologação, nos termos da petição 
juntada nos autos.
Assim, HOMOLOGO, para que surtam os efeitos legais e jurídicos, 
o acordo entabulado, EXTINGUINDO O PROCESSO COM 
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, 
“b”, do Código de Processo Civil. Sem custas.
Havendo descumprimento admito o prosseguimento nos mesmos 
autos.
Publicada e Registrada eletronicamente.
Arquivando-se, independentemente do trânsito em julgado.
Pimenta Bueno , 21 de novembro de 2019 .
Wilson Soares Gama 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
Rua: Cassimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-
000, Pimenta Bueno, Fórum Ministro Hermes Lim 7004922-
85.2019.8.22.0009 Execução de Título Extrajudicial 
POLO ATIVO
EXEQUENTE: AGROPECUARIA PB LTDA EPP, RUA CASSIMIRO 
DE ABREU 10 PIONEIROS - 76970-000 - PIMENTA BUENO - 
RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PRYCILLA SILVA ARAUJO 
ZGODA OAB nº RO8135, JESSICA PINHEIRO AUS OAB nº 
RO8811 
POLO PASSIVO
EXECUTADO: JOAO TELES SANTIAGO, LINHA 55, LOTE 07, 
SETOR URUCU MACUÃ, MARCO RONDON ZONA RURAL - 
76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Sentença
As partes informaram a composição por meio de acordo 
extrajudicial, requerendo a homologação, nos termos da petição 
juntada nos autos.
Assim, HOMOLOGO, para que surtam os efeitos legais e jurídicos, 
o acordo entabulado, EXTINGUINDO O PROCESSO COM 
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, 
“b”, do Código de Processo Civil. Sem custas.

Havendo descumprimento admito o prosseguimento nos mesmos 
autos.
Publicada e Registrada eletronicamente.
Arquive-se, independentemente do trânsito em julgado.
Serve como intimação, via DJe.
Pimenta Bueno , 21 de novembro de 2019 .
Wilson Soares Gama 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
Rua: Cassimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-
000, Pimenta Bueno, Fórum Ministro Hermes Lim 7004425-
71.2019.8.22.0009 Execução de Título Extrajudicial 
POLO ATIVO
EXEQUENTE: VILMAR CATAFESTA, AV CASTELO BRANCO 
693 PIONEIROS - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: THALES CEDRIK CATAFESTA 
OAB nº RO8136 
POLO PASSIVO
EXECUTADO: GLAUCY STABENOW, RUA ALMIRANTE 
BARROSO 802 JARDIM DAS OLIVEIRAS - 76970-000 - PIMENTA 
BUENO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
SENTENÇA
A parte autora foi devidamente intimada para indicar o endereço do 
Réu no prazo de 05 (cinco) dias, deixando decorrer in albis o prazo.
Assim, julgo extinto o processo, nos termos do artigo art. 485, 
inciso IV do Código de Processo Civil de 2015, autorizando, em 
consequência, os necessários levantamentos.
Sem custas.
Registrada e Publicada eletronicamente.
Arquive-se o processo, independentemente do trânsito em julgado 
da sentença.
SERVE COMO INTIMAÇÃO.
Pimenta Bueno , 21 de novembro de 2019 .
Wilson Soares Gama 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
Rua: Cassimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-
000, Pimenta Bueno, Fórum Ministro Hermes Lim 7005429-
46.2019.8.22.0009 Homologação da Transação Extrajudicial 
POLO ATIVO
REQUERENTES: POLIANA ALVES DA SILVA FERREIRA, 
ALAMEDA CÂNDIDO PORTINARI 165 G APEDIÁ - 76970-000 
- PIMENTA BUENO - RONDÔNIA, MARCOS TIAGO BARROS, 
ALAMEDA CÂNDIDO PORTINARI 165 G APEDIÁ - 76970-000 - 
PIMENTA BUENO - RONDÔNIA, SEBASTIAO DE LAVOR, RUA G 
18 BNH I - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA, LUCILEIA 
DE OLIVEIRA, RUA G 18 BNH I - 76970-000 - PIMENTA BUENO 
- RONDÔNIA 
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: FERNANDA ALTOE OAB 
nº RO10179, TAYNARA RUTH GONCALVES DA SILVA OAB nº 
RO10145 
POLO PASSIVO 
ADVOGADOS DOS : 
Sentença
As partes informaram a composição por meio de acordo 
extrajudicial, requerendo a homologação, nos termos da petição 
juntada nos autos.
Assim, HOMOLOGO, para que surtam os efeitos legais e jurídicos, 
o acordo entabulado, EXTINGUINDO O PROCESSO COM 
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, 
“b”, do Código de Processo Civil. Sem custas.
Publicada e Registrada eletronicamente.
Arquivando-se, independentemente do trânsito em julgado.
Pimenta Bueno , 21 de novembro de 2019 .
Wilson Soares Gama 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
Rua: Cassimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-
000, Pimenta Bueno, Fórum Ministro Hermes Lim 7003678-
24.2019.8.22.0009 Execução de Título Extrajudicial 
POLO ATIVO
EXEQUENTE: VILMAR CATAFESTA, AV CASTELO BRANCO 693 
PIONEIROS - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: THALES CEDRIK CATAFESTA 
OAB nº RO8136 
POLO PASSIVO
EXECUTADO: VALDECIR ALVES DE FREITAS, AV FORTALEZA 
580 NOVA PIMENTA - 76970-000 - PIMENTA BUENO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
SENTENÇA
A parte autora foi devidamente intimada para indicar o endereço 
do Réu no prazo de 05 (cinco) dias, deixando decorrer in albis o 
prazo.
Assim, julgo extinto o processo, nos termos do artigo art. 485, 
inciso IV do Código de Processo Civil de 2015, autorizando, em 
consequência, os necessários levantamentos.
Sem custas.
Registre-se. 
Após, arquive-se o processo, independentemente do trânsito em 
julgado da sentença.
SERVE COMO CARTA/MANDADO/INTIMAÇÃO.
Pimenta Bueno , 21 de novembro de 2019 .
Wilson Soares Gama 
Juiz de Direito 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Pimenta Bueno - Juizado Especial
Rua: Cassimiro de Abreu, 237, Fórum Ministro Hermes Lim, Centro, 
Pimenta Bueno - RO - CEP: 76800-000 
Processo nº: 7004086-15.2019.8.22.0009.
AUTOR: JOSE FELIX BARBOSA, GERCINO MOREIRA
RÉU: CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA-ELETROBRÁS 
DISTRIBUIÇÃO RONDONIA S/A.
Advogado do(a) RÉU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 
BARBOSA - MS6835
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA 
INTIMADA, por intermédio de seu advogado, cumprir 
espontaneamente a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, 
efetuando o pagamento do valor, obrigatoriamente junto a Caixa 
Econômica Federal (Provimento 001/2008 PR TJ/RO c/c Art. 
840, I, do CPC), conforme Planilha de Cálculo anexa, sob pena 
de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
apresentado da dívida, conforme disposto no art. 523, § 1º, do 
Código de Processual Civil.
ADVERTÊNCIAS: 1) O VALOR DA CONDENAÇÃO 
OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO 
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008 
PR TJ/RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E 
TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO PROCESSO, SOB PENA 
DE SER CONSIDERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO 
REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, 
NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO 
N.º 006/2015-PR-CG, PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA 
ESTADUAL N.º 115/2015, INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS 
PREVISTAS NO ARTIGO 475-J DO CPC, ALÉM DE JUROS E 
CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS 
PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA 
EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, 
SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO 

DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES 
DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS 
RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR 
COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO 
CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 
19, § 2º, LF 9.099/95). 
Pimenta Bueno, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Pimenta Bueno - Juizado Especial
Rua: Cassimiro de Abreu, 237, Fórum Ministro Hermes Lim, Centro, 
Pimenta Bueno - RO - CEP: 76800-000
Processo nº : 7003841-04.2019.8.22.0009
Requerente: FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS
Advogados do(a) REQUERENTE: ELTON DIONATAN HAASE 
- RO8038, LARISSA RENATA PADILHA BARBOSA MAZZO - 
RO7978, MEURI ADRIANA DE ANDRADE FLORÊNCIO - RO9823
Requerido(a): ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A
Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E 
MASCARENHAS BARBOSA - MS6835
Intimação À PARTE REQUERENTE/REQUERIDA
Finalidade: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria intimada 
para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca 
dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos.
Pimenta Bueno, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Pimenta Bueno - Juizado Especial
Rua: Cassimiro de Abreu, 237, Fórum Ministro Hermes Lim, Centro, 
Pimenta Bueno - RO - CEP: 76800-000 
Processo nº 7005432-98.2019.8.22.0009
AUTOR: JOSE BATISTA DOS SANTOS SUPERMERCADO - EPP
Advogado do(a) AUTOR: LEANDRO RODRIGUES DE SA - 
RO10340
RÉU: LUCIANO NATAL RODRIGUES
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam 
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a 
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na 
sala de Audiências do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 
e Cidadania da Comarca de Pimenta Bueno – CEJUSC, com 
endereço na Av. Presidente Dutra, nº 918, Bairro Centro, ao lado 
do Escritório Central, Fone: (69) 3451-9583, Pimenta Bueno - RO, 
conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: 1. CEJUSC Data: 30/01/2020 Hora: 08:40 
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a 
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser 
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo 
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da 
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade 
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar 
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de 
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca; 
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as 
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4) 
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) 
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu 
não comparecimento a qualquer das audiências designadas, 
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados 
no pedido inicial.
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ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria 
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo 
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação, 
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo 
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da 
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, 
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de 
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive 
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às 
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas 
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar 
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de 
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada 
ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa 
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a 
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º, 
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas 
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e 
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de 
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE 
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão 
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente 
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para 
instruir do feito.
Pimenta Bueno, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Pimenta Bueno - Juizado Especial
Rua: Cassimiro de Abreu, 237, Fórum Ministro Hermes Lim, Centro, 
Pimenta Bueno - RO - CEP: 76800-000 
Processo nº 7005430-31.2019.8.22.0009
EXEQUENTE: JOSE BATISTA DOS SANTOS SUPERMERCADO 
- EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: LEANDRO RODRIGUES DE SA - 
RO10340
EXECUTADO: EDIVANA APARECIDA DOS SANTOS
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam 
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a 
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na 
sala de Audiências do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 
e Cidadania da Comarca de Pimenta Bueno – CEJUSC, com 
endereço na Av. Presidente Dutra, nº 918, Bairro Centro, ao lado 
do Escritório Central, Fone: (69) 3451-9583, Pimenta Bueno - RO, 
conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: 1. CEJUSC Data: 30/01/2020 Hora: 08:20 
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a 
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser 
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo 
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da 
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade 
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar 
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de 
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca; 
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as 
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4) 
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) 
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu 
não comparecimento a qualquer das audiências designadas, 
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados 
no pedido inicial.

ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria 
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo 
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação, 
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo 
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da 
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, 
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de 
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive 
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às 
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas 
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar 
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de 
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada 
ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa 
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a 
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º, 
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas 
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e 
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de 
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE 
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão 
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente 
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para 
instruir do feito.
Pimenta Bueno, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
Rua: Cassimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-
000, Pimenta Bueno, Fórum Ministro Hermes Lim 7004065-
39.2019.8.22.0009 Procedimento do Juizado Especial Cível 
POLO ATIVO
AUTOR: NELSON ANTONIO DE SOUZA, QUADRA 08 CASA 02 
Q08 C02 BNH I - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: ROXANE FERRETO LORENZON OAB 
nº RO4311 
POLO PASSIVO
RÉU: AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 
CREDITO, ALAMEDA GRAJAÚ CONJUNTO 107 129 ALPHAVILLE 
INDUSTRIAL - 06454-050 - BARUERI - SÃO PAULO
ADVOGADO DO RÉU: PATRICIA FELIPPE RUSSI MORENO 
OAB nº SP247324, ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB nº 
SP222219
Valor da Causa: R$ 12.197,52
DESPACHO
1. Designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 13 de 
fevereiro de 2020, às 10 horas, na Sala de Audiências do Juizado 
Especial, com endereço na Rua Casimiro de Abreu, nº 237, 
Pioneiros, Pimenta Bueno - RO.
2. INTIMEM-SE as partes pessoalmente, com a advertência do artigo 
385, § 1º do Código de Processo Civil (“Se a parte, pessoalmente 
intimada para prestar depoimento pessoal e advertida de pena de 
confesso, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor, 
o juiz aplicar-lhe-á a pena”).
3. Intimem-se as testemunhas arroladas pela autora:
TESTEMUNHAS:
- GUILHERME SONDA PONPINHAKI, podendo ser encontrado 
na Atermação, Fórum de Pimenta Bueno e GILCELIO BRITO DE 
JESUS, agente de polícia, podendo ser encontrado na Delegacia 
de Polícia Civil de Pimenta Bueno.
4. Expeça-se Ofício requisitando o comparecimento das 
testemunhas.
5. CUMPRA-SE.
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SERVE COMO CARTA/MANDADO/PRECATÓRIA.
Pimenta Bueno , 22 de novembro de 2019 .
Wilson Soares Gama 
AUTOR: NELSON ANTONIO DE SOUZA, QUADRA 08 CASA 02 
Q08 C02 BNH I - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA
RÉU: AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 
CREDITO, ALAMEDA GRAJAÚ CONJUNTO 107 129 ALPHAVILLE 
INDUSTRIAL - 06454-050 - BARUERI - SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
Rua: Cassimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-
000, Pimenta Bueno, Fórum Ministro Hermes Lim 7005540-
35.2016.8.22.0009 Cumprimento de sentença 
POLO ATIVO
EXEQUENTE: VITOR KAR LTDA - ME, RUA 09 DE JULHO nº 72 
PIONEIROS - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: SAMMUEL VALENTIM BORGES 
OAB nº RO4356, HEVANDRO SCARCELLI SEVERINO OAB nº 
RO3065, SEBASTIAO CANDIDO NETO OAB nº RO1826 
POLO PASSIVO
EXECUTADO: CLAUDINEZ DE LIMA, LINHA F P 16, LOTE 442 
Z 442 ZONA RURAL - 76977-000 - SÃO FELIPE D’OESTE - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
SENTENÇA
A parte autora foi devidamente intimada requerer o que de direito, 
ciente que no silêncio, os autos seriam extintos por inexistência 
de bens no prazo de 05 (cinco) dias, deixando decorrer in albis o 
prazo.
Assim, julgo extinto o processo, nos termos do art. 53, §4º, da 
Lei 9.099/95, autorizando, em consequência, os necessários 
levantamentos.
Sem custas.
Registrada e publicada eletronicamente.
Arquive-se o processo, independentemente do trânsito em julgado 
da sentença.
Desnecessária a intimação da parte não assistida por advogado.
Pimenta Bueno , 22 de novembro de 2019 .
Wilson Soares Gama 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
Rua: Cassimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-
000, Pimenta Bueno, Fórum Ministro Hermes Lim 7003686-
98.2019.8.22.0009 Execução de Título Extrajudicial 
POLO ATIVO
EXEQUENTE: VILMAR CATAFESTA, AV CASTELO BRANCO 
693 PIONEIROS - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: THALES CEDRIK CATAFESTA 
OAB nº RO8136 
POLO PASSIVO
EXECUTADO: SILVIA MARA PHILIPPE DE PAULA, RUA 
ANTONIO FRANCISCO 470 LIBERDADE - 76970-000 - PIMENTA 
BUENO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
SENTENÇA
A parte autora foi devidamente intimada para indicar o endereço do 
Réu no prazo de 05 (cinco) dias, deixando decorrer in albis o prazo.
Assim, julgo extinto o processo, nos termos do artigo art. 485, 
inciso IV do Código de Processo Civil de 2015, autorizando, em 
consequência, os necessários levantamentos.
Sem custas.
Registre-se. Intime-se. 
Arquive-se o processo, independentemente do trânsito em julgado 
da sentença.
Pimenta Bueno , 22 de novembro de 2019 .
Wilson Soares Gama 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
Rua: Cassimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-
000, Pimenta Bueno, Fórum Ministro Hermes Lim 7003884-
72.2018.8.22.0009 Cumprimento de sentença 
POLO ATIVO
EXECUTADO: VIVO S/A, SEM ENDEREÇO 
ADVOGADO DO EXECUTADO: NATALIA FERNANDA MORAES 
OAB nº MT21109 
POLO PASSIVO
EXEQUENTE: SIDNEI DA SILVA, RUA MACEIÓ 2034 NOVA 
PIMENTA - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ALAN ARAIS LOPES OAB nº 
RO1787, DANIEL FRANCA SILVA OAB nº DF24214, WILKER 
BAUHER VIEIRA LOPES OAB nº GO29320 
VALOR DA CAUSA: R$ 603,65
DESPACHO
Tentada a consulta via sistema BACENJUD, nos termos do art. 854 
do Código de Processo Civil, sobreveio o Detalhamento de Ordem 
Judicial de Bloqueio de Valores com resultado negativo, conforme 
consulta realizada e juntada aos autos.
Assim, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o exequente (VIVO 
S.A) indicar bens do executado, pois sem bens fica impossibilitada 
a satisfação do crédito em juízo, impossibilitando a prestação 
jurisdicional invocada.
Anoto, por oportuno, que o prazo de 5 (cinco) dias é mais do que 
suficiente para que o autor/exequente informe sobre a existência 
de bens penhoráveis, já que o mínimo que se espera em processos 
desse jaez é que, antes de ingressar com ação, o advogado ou a 
própria parte já façam a pesquisa de eventuais bens, posto que 
é perfeitamente presumível a possibilidade de a diligência a ser 
realizada por oficial de justiça restar negativa.
Decorrido o prazo sem manifestação, o feito poderá ser extinto com 
espeque no art. 53, § 4º da Lei 9.099/95. 
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/INTIMAÇÃO.
Pimenta Bueno , 22 de novembro de 2019 .
Wilson Soares Gama 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
7001988-57.2019.8.22.0009 Execução de Título Extrajudicial 
POLO ATIVO
EXEQUENTE: PIMENTA MOTOPECAS E ACESSORIOS LTDA - 
ME, AVENIDA MARECHAL RONDON 650 PIONEIROS - 76970-
000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PRYCILLA SILVA ARAUJO 
ZGODA OAB nº RO8135, LUANA ALINE HENDLER FELISBERTO 
QUARESMA DE ARAUJO OAB nº RO8530 
POLO PASSIVO
EXECUTADO: JOAO PEDRO MOREIRA, DOS EMIGRANTES 81, 
TANCREDO NEVES PIMENTA BUENO - 76970-000 - PIMENTA 
BUENO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
R$ 449,24
SENTENÇA
Considerando que a parte Autora requereu a extinção do feito, 
HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTA a presente ação, 
com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 
Civil e Enunciado nº 90 do FONAJE.
Sem custas.
Publicada e Registrada eletronicamente.
Arquive-se o processo, independente do trânsito em julgado da 
sentença.
Cancele-se a audiência designada nos autos.
Pimenta Bueno , 22 de novembro de 2019 .
Wilson Soares Gama 
Rua: Cassimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno, Fórum Ministro Hermes Lim 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
Rua: Cassimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-
000, Pimenta Bueno, Fórum Ministro Hermes Lim 7003644-
49.2019.8.22.0009 Procedimento do Juizado Especial Cível 
POLO ATIVO
REQUERENTE: JOSE BATISTA DOS SANTOS SUPERMERCADO 
- EPP, AV. DOS IMIGRANTES 1246, MERCADO CRISTAL VILA 
NOVA - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: LEANDRO RODRIGUES DE SA 
OAB nº RO10340 
POLO PASSIVO
REQUERIDO: ELENIR RAMOS SANTOS, FLORESPINA 
AZAMBUJA 199 CENTRO - 78250-000 - PONTES E LACERDA - 
MATO GROSSO
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
SENTENÇA
A parte autora foi devidamente intimada para indicar o endereço do 
Réu no prazo de 05 (cinco) dias, deixando decorrer in albis o prazo.
Assim, julgo extinto o processo, nos termos do artigo art. 485, 
inciso IV do Código de Processo Civil de 2015, autorizando, em 
consequência, os necessários levantamentos.
Sem custas.
Registre-se. Intime-se. 
Arquive-se o processo, independentemente do trânsito em julgado 
da sentença.
Pimenta Bueno , 22 de novembro de 2019 .
Wilson Soares Gama 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
Rua: Cassimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-
000, Pimenta Bueno, Fórum Ministro Hermes Lim 7004694-
13.2019.8.22.0009 Execução de Título Extrajudicial 
POLO ATIVO
EXEQUENTE: D. S. COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME, AV. 
CARLOS DORNEJE 67, SALA C- 3451-3598 SERINGAL - 76970-
000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
POLO PASSIVO
EXECUTADO: ELVANIR DE OLIVEIRA, RUA BARBARA FUZARI 
68, (69) 99963-0641. BNH II - 76970-000 - PIMENTA BUENO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Sentença
As partes informaram a composição por meio de acordo 
extrajudicial, requerendo a homologação, nos termos da petição 
juntada nos autos.
Assim, HOMOLOGO, para que surtam os efeitos legais e jurídicos, 
o acordo entabulado, EXTINGUINDO O PROCESSO COM 
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, 
“b”, do Código de Processo Civil. Sem custas.
Havendo descumprimento admito o prosseguimento nos mesmos 
autos.
Publicada e Registrada eletronicamente.
Arquive-se, independentemente do trânsito em julgado, sendo 
desnecessária a intimação das partes.
Pimenta Bueno , 22 de novembro de 2019 .
Wilson Soares Gama 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
7004647-39.2019.8.22.0009 Execução de Título Extrajudicial 
POLO ATIVO
EXEQUENTE: SANTOS & DUTRA COMERCIO DE MOVEIS E 
ELETRODOMESTICOS LTDA - ME, RUA CARLOS DORNEJE 28 
APIDIA - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: FABIANE ALVES SUSZEK OAB 
nº RO9270 

POLO PASSIVO
EXECUTADO: MARIA JOSE DOS SANTOS, AV PRESIDENTE 
MEDICE 541 ALVORADA - 76970-000 - PIMENTA BUENO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
SENTENÇA
Considerando a manifestação da parte autora, informando que 
o débito fora integralmente pago, julgo EXTINTA A PRESENTE 
EXECUÇÃO, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de 
Processo Civil, autorizando, em consequência, os necessários 
levantamentos.
Sem custas e honorários.
Registrado eletronicamente.
Intime-se, arquivando-se, independentemente do trânsito em 
julgado da sentença.
Cancele-se a audiência designada nos autos.
Desnecessária a intimação da parte não assistida por advogado.
Pimenta Bueno , 22 de novembro de 2019 .
Wilson Soares Gama 
Rua: Cassimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno, Fórum Ministro Hermes Lim 

PODER JUDICIÁRIO
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
7001992-94.2019.8.22.0009 Procedimento do Juizado Especial 
Cível 
POLO ATIVO
REQUERENTE: BENEFICIADORA DE CEREAIS FAMILIA LTDA 
- ME, RUA RUI BARBOSA 473, MAQUINA MERCADO FAMÍLIA 
BEIRA RIO - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: PRYCILLA SILVA ARAUJO 
ZGODA OAB nº RO8135, LUANA ALINE HENDLER FELISBERTO 
QUARESMA DE ARAUJO OAB nº RO8530 
POLO PASSIVO
REQUERIDO: ANTONIO FRANCISCO XAVIER, ERVINO 
PROCHNOW 3326 LIBERDADE - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
R$ 290,17
SENTENÇA
Considerando que a parte Autora requereu a extinção do feito, 
HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTA a presente ação, 
com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 
Civil e Enunciado nº 90 do FONAJE.
Sem custas.
Publicada e Registrada eletronicamente.
Arquive-se o processo, independente do trânsito em julgado da 
sentença.
Cancele-se a audiência designada nos autos.
Pimenta Bueno , 22 de novembro de 2019 .
Wilson Soares Gama 
Rua: Cassimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno, Fórum Ministro Hermes Lim 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
Rua: Cassimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-
000, Pimenta Bueno, Fórum Ministro Hermes Lim 7003680-
91.2019.8.22.0009 Execução de Título Extrajudicial 
POLO ATIVO
EXEQUENTE: VILMAR CATAFESTA, AV CASTELO BRANCO 693 
PIONEIROS - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: THALES CEDRIK CATAFESTA 
OAB nº RO8136 
POLO PASSIVO
EXECUTADO: JOEL FERREIRA DA CUNHA, AV RECIFE 1238 
NOVA PIMENTA - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
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SENTENÇA
A parte autora foi devidamente intimada para indicar o endereço 
do Réu no prazo de 05 (cinco) dias, deixando decorrer in albis o 
prazo.
Assim, julgo extinto o processo, nos termos do artigo art. 485, 
inciso IV do Código de Processo Civil de 2015, autorizando, em 
consequência, os necessários levantamentos.
Sem custas.
Registre-se. Intime-se. 
Arquive-se o processo, independentemente do trânsito em julgado 
da sentença.
Pimenta Bueno , 22 de novembro de 2019 .
Wilson Soares Gama 

PODER JUDICIÁRIO
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
7004914-11.2019.8.22.0009 Procedimento do Juizado Especial 
Cível 
POLO ATIVO
REQUERENTE: ODONTO MALINI LTDA - ME, AV TURIBIO 
ODILON RIBEIRO 220, CONSULTORIO ODONTOLIGICO 
APEDIA - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: FABIANE ALVES SUSZEK OAB 
nº RO9270 
POLO PASSIVO
REQUERIDO: MICHELE VENANCIO, LOTE 25 25, RURAL 
ASSENTAMENTO MARTA REGINA - 76970-000 - PIMENTA 
BUENO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
SENTENÇA
Considerando a manifestação da parte autora, informando que 
o débito fora integralmente pago, julgo EXTINTA A PRESENTE 
EXECUÇÃO, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de 
Processo Civil, autorizando, em consequência, os necessários 
levantamentos.
Sem custas e honorários.
Registrado eletronicamente.
Intime-se, arquivando-se, independentemente do trânsito em 
julgado da sentença.
Desnecessária a intimação da parte não assistida.
Pimenta Bueno , 22 de novembro de 2019 .
Wilson Soares Gama 
Rua: Cassimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno, Fórum Ministro Hermes Lim 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
Rua: Cassimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-
000, Pimenta Bueno, Fórum Ministro Hermes Lim 7001193-
51.2019.8.22.0009 Execução de Título Extrajudicial 
POLO ATIVO
EXEQUENTE: MARIA CECILIA DE PAULA - ME, AVENIDA 
MARECHAL RONDON 760 PIONEIROS - 76970-000 - PIMENTA 
BUENO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: AMANDA APARECIDA PAULA 
DE CARVALHO FAGUNDES OAB nº RO5701 
POLO PASSIVO
EXECUTADO: DINALVE GUEDES FERREIRA, RUA PORTO 
ALEGRE 641 NOVA PIMENTA - 76970-000 - PIMENTA BUENO 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
VALOR DA CAUSA: R$ 461,82
DESPACHO
Tentada a consulta via sistema BACENJUD, nos termos do art. 854 
do Código de Processo Civil, sobreveio o Detalhamento de Ordem 
Judicial de Bloqueio de Valores com resultado negativo, conforme 
consulta realizada e juntada aos autos.

Assim, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o exequente indicar 
bens do executado, pois sem bens fica impossibilitada a satisfação 
do crédito em juízo, impossibilitando a prestação jurisdicional 
invocada.
Anoto, por oportuno, que o prazo de 5 (cinco) dias é mais do que 
suficiente para que o autor/exequente informe sobre a existência 
de bens penhoráveis, já que o mínimo que se espera em processos 
desse jaez é que, antes de ingressar com ação, o advogado ou a 
própria parte já façam a pesquisa de eventuais bens, posto que 
é perfeitamente presumível a possibilidade de a diligência a ser 
realizada por oficial de justiça restar negativa.
Decorrido o prazo sem manifestação, o feito poderá ser extinto com 
espeque no art. 53, § 4º da Lei 9.099/95. 
SERVE COMO CARTA/MANDADO INTIMAÇÃO.
Pimenta Bueno , 22 de novembro de 2019 .
Wilson Soares Gama 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
Rua: Cassimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-
000, Pimenta Bueno, Fórum Ministro Hermes Lim 7003773-
54.2019.8.22.0009 Execução de Título Extrajudicial 
POLO ATIVO
EXEQUENTE: VILMAR CATAFESTA, AV CASTELO BRANCO 
693 PIONEIROS - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: THALES CEDRIK CATAFESTA 
OAB nº RO8136 
POLO PASSIVO
EXECUTADO: ELIANE CRISTINA VILAVA, RUA MARIANA 271 
BELA VISTA - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
SENTENÇA
A parte autora foi devidamente intimada para indicar o endereço do 
Réu no prazo de 05 (cinco) dias, deixando decorrer in albis o prazo.
Assim, julgo extinto o processo, nos termos do artigo art. 485, 
inciso IV do Código de Processo Civil de 2015, autorizando, em 
consequência, os necessários levantamentos.
Sem custas.
Registre-se. Intime-se. 
Arquive-se o processo, independentemente do trânsito em julgado 
da sentença.
Pimenta Bueno , 22 de novembro de 2019 .
Wilson Soares Gama 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
Rua: Cassimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-
000, Pimenta Bueno, Fórum Ministro Hermes Lim 7003685-
16.2019.8.22.0009 Execução de Título Extrajudicial 
POLO ATIVO
EXEQUENTE: VILMAR CATAFESTA, AV CASTELO BRANCO 
693 PIONEIROS - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: THALES CEDRIK CATAFESTA 
OAB nº RO8136 
POLO PASSIVO
EXECUTADO: SANDRA REGINA DE SOUZA, AV CARLOS 
GOMES 482 VILA NOVA - 76970-000 - PIMENTA BUENO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
SENTENÇA
A parte autora foi devidamente intimada para indicar o endereço do 
Réu no prazo de 05 (cinco) dias, deixando decorrer in albis o prazo.
Assim, julgo extinto o processo, nos termos do artigo art. 485, 
inciso IV do Código de Processo Civil de 2015, autorizando, em 
consequência, os necessários levantamentos.
Sem custas.
Registre-se. Intime-se. 
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Arquive-se o processo, independentemente do trânsito em julgado 
da sentença.
Pimenta Bueno , 22 de novembro de 2019 .
Wilson Soares Gama 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
Rua: Cassimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno, Fórum Ministro Hermes Lim Processo: 7003976-
50.2018.8.22.0009 
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível 
Assunto: Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 
Cadastro de Inadimplentes 
REQUERENTE: GICELIA DOS SANTOS 
ADVOGADO DO REQUERENTE: NATALIA FERNANDA MORAES 
OAB nº MT21109 
REQUERIDO: VIVO S/A 
ADVOGADO DO REQUERIDO: DANIEL FRANCA SILVA OAB 
nº DF24214, ALAN ARAIS LOPES OAB nº RO1787, WILKER 
BAUHER VIEIRA LOPES OAB nº GO29320 
DESPACHO
Ante a inércia da parte Autora (ID 31970824) quanto ao 
prosseguimento do feito, aliada ao pagamento das custas finais 
pela parte recorrida (ID 32155418), arquivem-se os autos.
Saliento que para o desarquivamento dos autos e eventual 
prosseguimento do feito, deve a parte Autora cumprir o despacho 
anterior, apresentando planilha atualizada do débito.
Intimem-se. 
Cumpra-se.
Pimenta Bueno /RO, 22 de novembro de 2019 .
Wilson Soares Gama 
Juiz (a) de Direito
Rua: Cassimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno, Fórum Ministro Hermes Lim 

PODER JUDICIÁRIO
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
7005435-53.2019.8.22.0009 Procedimento do Juizado Especial 
Cível 
POLO ATIVO
REQUERENTE: ANIZIO LOURENZONI VENTORIN, PADRE 
ADOLFO 429, CASA 01 JARDOM DAS OLIVEIRAS - 76970-000 - 
PIMENTA BUENO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: DIOGO AUGUSTINHO BROD 
OAB nº RO9733, MARCIO PEREIRA ALVES OAB nº RO8718 
POLO PASSIVO
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON , AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 
- LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
R$ 8.000,00
DESPACHO 
Considerando o desinteresse do autor pela audiência de conciliação; 
Considerando que a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA 
S/A - CERON , na maioria absoluta dos casos não tem realizado 
acordos, deixo de designar audiência específica para conciliação 
a fim de propiciar o rápido julgamento do feito e resolução da 
lide, além de não prolongar mais ainda a pauta de audiências da 
CEJUSC, determino:
1. CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte requerida CENTRAIS 
ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON para apresentar 
contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, ciente de 
que, não sendo contestada a ação, poderá ser considerada revel 
e presumidas como verdadeiras as alegações de fato formuladas 
pela parte autora.
Caso a requerida tenha interesse em realizar conciliação, determino 
que junte aos autos, no prazo da contestação, a proposta de acordo 
a fim de ser submetida ao crivo da parte autora.

2. Com a juntada de defesa, INTIME-SE a parte autora para, 
querendo, apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias.
CUMPRA-SE, 
SERVINDO COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/INTIMAÇÃO.
Pimenta Bueno , 22 de novembro de 2019 .
Wilson Soares Gama 
Juiz de Direito
Rua: Cassimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno, Fórum Ministro Hermes Lim 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
Rua: Cassimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno, Fórum Ministro Hermes Lim Processo: 7000812-
43.2019.8.22.0009
Classe Processual: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Nota Promissória
Valor da Causa: R$ 745,79
EXEQUENTE: ARAUJO & ARAUJO LTDA - ME CNPJ nº 
11.475.856/0001-30, AVENIDA CUNHA BUENO 375, SALA C 
PIONEIROS - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: LARISSA YOKOYAMA XAVIER 
OAB nº RO7262
EXECUTADO: ANDERSON ANACLETO ROSA CPF nº 
004.324.372-07, RUA WASHINGTON LUIZ 853 JARDIM DAS 
OLIVEIRAS - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DESPACHO SERVINDO COMO ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO 
DE IMPORTÂNCIA
Trata-se de cumprimento de sentença nos termos do artigo 523 do 
CPC.
Expeça-se Alvará autorizando a parte autora ARAUJO & ARAUJO 
LTDA - ME CNPJ nº 11.475.856/0001-30, por intermédio de seu 
Procurador LARISSA YOKOYAMA XAVIER OAB nº RO7262 
(PROCURAÇÃO ID 25078242), a proceder ao LEVANTAMENTO 
junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA 2783, dos 
valores que se encontram depositados na Conta Judicial ID nº 
072019000017130354 no valor de R$ 255,62 (duzentos e cinquenta 
e cinco reais e sessenta e dois centavos), e cominações legais, 
ciente a Instituição Bancária que não deverão remanescer valores 
na conta após o respectivo levantamento.
SERVE O PRESENTE COMO ALVARÁ. 
INTIME-SE a parte autora/favorecida para levantamento e 
comprovação, bem como, no mesmo prazo, INDICAR bens de 
propriedade da parte requerida quanto ao saldo remanescente, sob 
pena de arquivamento do feito, nos moldes do artigo 53 § 4° da Lei 
9099/95. Prazo: 05 (cinco) dias, contados da intimação.
Manifestando a autora no sentido de indicar bens, EXPEÇA-SE 
mandado de AVALIAÇÃO E PENHORA de bens.
Cumpridas as formalidades, tornem os autos conclusos.
INTIME -SE AS PARTES.
Pimenta Bueno, 22 de novembro de 2019
Wilson Soares Gama
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
7004807-64.2019.8.22.0009 Procedimento do Juizado Especial 
Cível 
POLO ATIVO
REQUERENTE: JOSE BATISTA DOS SANTOS SUPERMERCADO 
- EPP, AV. DOS IMIGRANTES 1246 SERINGAL - 76970-000 - 
PIMENTA BUENO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: MONALISA SOARES 
FIGUEIREDO ANDRADE OAB nº RO7875, MARIANA PILONETO 
FARIAS OAB nº RO8945 
POLO PASSIVO
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REQUERIDO: PEDRO PAULO COSTA MATT, RUA ANÉSIO 
FERREIRA DE CASTRO 152 BNH II - 76970-000 - PIMENTA 
BUENO - RONDÔNIA
SENTENÇA
CONSULTA INFOJUD
PEDRO PAULO COSTA MATT - CPF: 025.798.702-96
ANESIO F DE CASTRO 152 BNH 2
CEP: 76970-000
Municipio: PIMENTA BUENO UF: RO
Considerando a consulta realizada nesta oportunidade, junto 
ao Sistema INFOJUD, que resultou em endereço já diligenciado 
nos autos, conforme se depreende da diligência ID 31682721, 
JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do artigo 53, §4º 
da Lei 9.099/95, autorizando, em consequência, os necessários 
levantamentos.
Registrada e Publicada Eletronicamente. 
Intime-se, arquivando-se o processo, independentemente do 
trânsito em julgado da sentença.
Pimenta Bueno , 22 de novembro de 2019 .
Wilson Soares Gama 
Rua: Cassimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno, Fórum Ministro Hermes Lim 

PODER JUDICIÁRIO
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
7004251-62.2019.8.22.0009 Procedimento do Juizado Especial 
Cível 
POLO ATIVO
REQUERENTE: MARIVANI BECALLI BORSUK EIRELI - EPP, AV 
CUNHA BUENO 631 PIONEIROS - 76970-000 - PIMENTA BUENO 
- RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: MARIANA PILONETO FARIAS 
OAB nº RO8945, MONALISA SOARES FIGUEIREDO ANDRADE 
OAB nº RO7875 
POLO PASSIVO
REQUERIDO: MONICA LIRA DO REGO, RUA GOIÁS 3139 
PRINCESA ISABEL - 76954-000 - ALTA FLORESTA D’OESTE - 
RONDÔNIA
SENTENÇA
CONSULTA INFOJUD
MONICA LIRA DO REGO - CPF:004.223.262-75
R GOIAS 3139 PRINCESA ISABEL CEP: 76954-000 
Municipio: ALTA FLORESTA D’OESTE UF: RO 
Considerando a consulta realizada nesta oportunidade, junto 
ao Sistema INFOJUD, que resultou em endereço já diligenciado 
nos autos, conforme se depreende da diligência ID 30805483, 
JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do artigo 53, §4º 
da Lei 9.099/95, autorizando, em consequência, os necessários 
levantamentos.
Publicada e Registrada Eletronicamente.
Intime-se, arquivando-se o processo, independentemente do 
trânsito em julgado da sentença.
Desnecessária a intimação da parte não assistida.
Pimenta Bueno , 22 de novembro de 2019 .
Wilson Soares Gama 
Rua: Cassimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno, Fórum Ministro Hermes Lim 

PODER JUDICIÁRIO 
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
7002376-57.2019.8.22.0009 Procedimento do Juizado Especial 
Cível 
POLO ATIVO
REQUERENTE: JENIO LUCIO DOS SANTOS, RUA LOANDA 261 
BELA VISTA - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA 
POLO PASSIVO

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO, SEM 
ENDEREÇO
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO 
SENTENÇA
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos 
materiais e morais, que segue o procedimento do Juizado Especial 
da Fazenda Pública, proposta por JENIO LÚCIO DOS SANTOS, em 
face do MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO-RO, partes qualificadas 
nos autos.
Em suma, alega o autor que, no dia 19 de março de 2019, com crise 
hipertensiva e perda de memória, buscou atendimento médico junto 
à Unidade Básica de Saúde Madre Tereza de Calcutá do Município 
de Pimenta Bueno, ocasião em que a médica responsável solicitou 
que o mesmo realizasse um exame de ressonância magnética do 
crânio.
Alega que, no dia 28 de março de 2019, o agente de saúde agendou 
o referido exame, onde seria realizado no dia 01 de abril de 2019 no 
município de Vilhena/RO, conforme consta na ficha de solicitação.
Alega, ainda, que lhe foi informado pelo réu que não haveria 
a disponibilização de transporte para levá-lo até a cidade de 
Vilhena, motivo pela qual, relata que arcou com todos os custos do 
deslocamento, conforme passagens anexas.
No entanto, aduz que, ao comparecer à Clínica de Radiologia, na 
cidade de Vilhena, foi informado que o referido agendamento havia 
sido feito errado e que por conta disso não poderiam realizar o 
exame marcado.
Narra que retornou para o Município de Pimenta Bueno e, ao 
deslocar a Unidade Básica de Saúde e explicar o ocorrido, segundo 
os agentes de saúde nada havia que pudesse se feito, tão somente 
solicitar novo agendamento, porém, sem previsão para realização.
Requer, por isso, a condenação do réu na obrigação de fazer para 
que este seja compelido a realizar o agendamento do exame de 
ressonância magnética do crânio, bem como a condenação ao 
pagamento de R$ 5,000,00 a título de danos morais e o reembolso 
de R$ 221, 55 dos valores gastos com as passagens.
Decisão indeferimento a tutela de urgência almejada (id n. 
27677147).
Citado, o Réu apresentou contestação, asseverando, em suma, 
que de fato fora solicitado a realização do exame, sendo provocado 
o agendamento, porém, intentada realização do exame marcado 
não traz prejuízo ao autor, ainda que tivesse sido realizado.
Argumenta que o exame não fora realizado somente por questões 
de formalidade de regulação do Sistema Único de Saúde, vez que 
fica condicionado ao exame requerido.
Alega, ainda, ausência de culpa e nexo causal entre sua conduta 
e o dano sofrido pela vítima, pelo que, requer sejam julgados 
improcedentes os pedidos da exordial.
Réplica à contestação apresentada.
De seu turno, facultado às partes a especificação de provas, o 
autor pugnou pela provação de testemunhal e o réu informou que 
não há outras provas a serem produzidas.
Os autos vieram conclusos.
O feito, efetivamente, comporta julgamento antecipado da lide, 
porquanto por se tratar de matéria de direito (355, I, CPC)., 
desnecessária na espécie a produção de provas testemunhais, 
e o desfecho jurídico depende apenas de apreciação de provas 
documentais, que no caso são suficientes para a convicção deste 
magistrado.
Ademais, por ser o magistrado o destinatário da prova, a ele 
compete indeferir a produção de provas desnecessárias para a 
formação do seu convencimento, razão pela qual indefiro o pedido 
de dilação probatória formulado pelo autor, mormente porque há 
nos autos provas documentais suficientes a demonstrar o deduzido 
na peça inaugural.
Nesse sentido:
‘’(…) 4. Cabe ao magistrado verificar a existência de provas 
suficientes nos autos para ensejar o julgamento antecipado da lide 
ou indeferir a produção de provas consideradas desnecessárias, 
conforme o princípio do livre convencimento do julgador. (…)’’ 
(STJ – AgRg no AREsp 795.864/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio 
Bellizze, terceira turma, julgado em 08/08/2017).
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PROCESSO CIVIL. PROVA. FINALIDADE E DESTINATÁRIO DA 
PROVA. A prova tem por finalidade formar a convicção do juiz. É o 
juiz o destinatário da prova. É ele quem precisa ter conhecimento 
da verdade quanto aos fatos. Se o juiz afirma que a prova já 
produzida é suficiente para o deslinde da questão, é porque sua 
convicção já estava formada. 
(TRF1 - AGRAVO DE INSTRUMENTO: AG 9476 MG 
2008.01.00.009476-3).
Avançando, pois, ao exame meritório.
DA OBRIGAÇÃO DE FAZER
Como é cediço, o direito à saúde encontra-se no rol dos direitos 
fundamentais do cidadão, inerentes à própria existência humana, 
sua relevância levou o legislador a lhe atribuir status constitucional 
incluído no rol de direitos sociais – art. 6º da Constituição Federal. 
Exatamente por isso, o direito à saúde deve ser assegurado 
com prioridade e eficácia, a fim de preservar a vida e a saúde do 
beneficiário.
Por essa razão, a saúde constitui direito de todos e dever do 
Estado, que tem a obrigação de implementar políticas sociais 
e econômicas que reduzam os riscos de doença e de outros 
agravos, bem como assegurar o seu acesso universal e igualitário, 
nos termos do artigo 196 da Constituição Federal:
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, a ser 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação. (BRASIL, 1988, art. 196).
Nessa esteira, não pode o Município de Pimenta Bueno ser 
indiferente ao problema de saúde da população, sob pena 
de incidir, ainda que por omissão, em grave comportamento 
inconstitucional. 
Nesse diapasão, impende destacar o seguinte dispositivo previsto 
no artigo 143 da Lei Orgânica do Município de Pimenta Bueno/
RO. Vejamos:
Art. 143. A saúde é direito de todos os munícipes e dever do 
Poder Público, assegurada mediante políticas sociais econômicas 
que visem a eliminação do risco de doenças e outros agravos e 
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua 
promoção e recuperação.
Nesse contexto, deve o Réu disponibilizar ao Autor o exame de 
que necessita. Os entes federados não podem abandoná-la à 
própria sorte, omitindo-se em seu dever de assegurar a todos os 
cidadãos assistência social e acesso à saúde. 
O entendimento unânime dos tribunais se pauta no referido artigo 
da Constituição Federal, no sentido de que União, Estados e 
Municípios são solidariamente responsáveis pela assistência a 
saúde e assim, o Município de Pimenta Bueno não pode se eximir 
de tal responsabilidade.
Da análise dos autos, é incontroverso que o autor buscou 
previamente o atendimento integral junto ao órgão municipal do 
SUS, no entanto não obteve êxito.
Na espécie, a pretensão inicial tem por fundamento documentação 
idônea, firmada por profissional da área médica que acompanhou 
o autor e, por esta razão, possui plena condição de prescrever o 
exame correto.
O exame buscado é indispensável para o diagnóstico preciso do 
paciente, sendo que, segundo diagnóstico inicial, este tinha o que 
seria uma hemorragia intracerebral (cid 161), o que justifica a 
procedência do pedido.
Vale destacar que o paciente dirigiu-se ao município de Vilhena/
RO para a realização do exame, no entanto, ao chegar no dia 
e local marcado, não fora antedido, sob alegação de erro no 
agendamento e, além disso, verifica-se dos autos que até o 
presente momento não fora agendado o referido exame, estando o 
paciente há quase 07 (sete!) meses aguardando tal procedimento, 
sem que haja nenhuma previsão para sua disponibilização, o 
que reforça o fundamento de procedência para compelir o ente 
municipal, através da via jurisdicional eleita pelo demandante.

Quanto à hipossuficiência, restou demonstrada que o autor 
não possui condições financeiras que permitem a realização 
do exame pretendido, pois sua renda mensal é em torno de R$ 
998,00, proveniente de aposentadoria, conforme extrato INSS (id 
27621414), e também pelo fato de ser assistido pela Defensoria 
Pública local, cujos elementos se apresentam hábeis a caracterizar 
a excepcionalidade e a necessidade da medida invocada. 
O pedido, portanto, devem ser acolhido em sua integralidade (CF, 
arts. 6 e 196).
PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
De início, cumpre consignar que a responsabilidade civil do Estado, 
em regra é a responsabilidade civil objetiva, assim considerada a 
que não exige a perquirição de culpa. A Constituição Federal de 
1988 adotou a responsabilidade civil objetiva, na modalidade de 
risco administrativo, teoria esta que basta a prova da ação estatal, 
do dano e do nexo de causalidade entre o ato e o dano, conforme 
determina o art. 37, § 6º, da CF, com a seguinte redação:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que 
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado 
o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou 
culpa”.
Pois bem. Os documentos constantes nos autos demonstram que 
médica integrante da rede pública solicitou o exame de ressonância 
magnética do crânio e que foi marcado a data para a realização no 
município de Vilhena/RO.
Todavia, ao chegar no local designado, o autor foi surpreendido com 
a notícia de que não seria possível realizar o exame marcado, haja 
vista que a solicitação havia sido feito errada, fato este reconhecido 
pelo Réu, o qual limitou-se a informar que o exame não foi realizado 
por questões de formalidade do SUS.
Não bastasse isso, após todo o imbróglio, a única providência 
tomada pelo réu foi realizar uma nova solicitação do referido 
exame, ato realizado no dia 01/04/2019, porém não agendado até 
o presente.
Diante desse panorama, restou demonstrado os requisitos 
ensejados da responsabilidade civil objetiva do Estado (art. 37, §6º, 
CF/88), devendo o réu responder pelos danos causados a vítima 
por falha prestação de serviço, qual seja, erro na solicitação do 
exame vindicado.
Entendo, pois, que houve dano moral e isso porque, sem prejuízo 
da frustração diante da notícia de que não seria realizado o exame 
agendado, o que certamente causou sensação de angústia, 
aflição e aborrecimentos, o paciente teve todo o desgaste de se 
deslocar de ônibus com sua companheira até outra cidade, que 
fica à aproximadamente 186,4 km de distância, com a intenção de 
realizar um exame que foi negado.
A situação vivenciada extrapola a esfera do mero aborrecimento, 
portanto, há dano moral indenizável.
No tocante ao quantum indenizatório, considerando que a 
indenização tem a finalidade de proporcionar à vítima satisfação 
na justa medida do abalo sofrido, devendo, por outro lado, evitar 
o enriquecimento sem causa e servir não como uma punição, mas 
como um desestímulo à repetição do ilícito, entendo que a quantia 
de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é razoável e atende ao caráter 
pedagógico e repressivo do qual se reveste.
Outrossim, entendo, também, que houve danos materiais, pois 
o autor teve que arcar com gastos desnecessários relativos ao 
transporte, no valor de R$ 221,44 (duzentos e vinte e um reais e 
quarenta centavos), conforme bilhete de passagem rodoviário (id 
n. 7621416).
Em face do acima exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 
para CONDENAR o MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO-RO na 
obrigação de fazer em favor do Autor JENIO LÚCIO DOS SANTOS 
consistente na realização do exame de Ressonância Magnética de 
Crânio, consoante prescrição médica.
ANTECIPO os efeitos da sentença, pois, presentes os requisitos 
autorizadores, uma vez que demonstrado de forma clara e evidente 
o direito, bem como o receio fundado de dano, e faço isso para 
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determinar que o Réu faça o agendamento do referido exame no 
prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de, em não o fazendo, 
ser compelido a pagar pelo exame a ser realizada na Rede Privada, 
mediante apresentação de, no mínimo, 03 orçamentos pela parte 
interessada, por meio de sequestro de numerário na conta-corrente 
do Município. Ressalto que, eventual recurso apresentado será 
recebido apenas no efeito devolutivo, em razão da antecipação 
supra.
Condeno, ainda, o Município de Pimenta Bueno ao pagamento de 
R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação por danos 
morais, corrigido a partir do arbitramento pelo IPCA-E, nos termos 
da súmula 362 do STJ, bem como o pagamento da quantia de R$ 
221,44 (duzentos e vinte e um reais e quarenta centavos), a título 
de danos materiais, corrigida monetariamente a partir da data do 
desembolso (Súmula 43 STJ).
Dado o rito especial deste juizado, a liquidação dar-se-á mediante 
apresentação de cálculos pela própria parte interessada, devendo 
aplica os índices de atualização contra a Fazenda Pública, qual 
seja, correção monetária pelo IPCA-E e juros de 0,5% (meio por 
cento) ao mês a contar da data da citação, dos quais far-se-á vista 
a outra parte para impugnação, sob pena de renúncia.
Declaro resolvido o mérito com fundamento no artigo 487, I do 
Código de Processo Civil.
Sem custas ou honorários, indevidos neste grau de jurisdição. 
Publicada e Registrada eletronicamente.
Intimem-se as partes pelo sistema PJe , servindo cópia da presente 
de expediente/ comunicação/ intimação/ cartaAR/ mandado.
Pimenta Bueno , 22 de novembro de 2019 .
Wilson Soares Gama 
Juiz de Direito
Rua: Cassimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno, Fórum Ministro Hermes Lim 

PODER JUDICIÁRIO
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
7005431-16.2019.8.22.0009 Procedimento do Juizado Especial 
Cível 
POLO ATIVO
AUTOR: FARMACIA DE MANIPULACAO KAMOMILA LTDA - 
ME, AV: CARLOS DONEJES 75 APÉDIA - 76800-000 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: ALEXANDRE HENRIQUES 
RODRIGUES OAB nº RO3840 
POLO PASSIVO
RÉU: M. D. P. B., AV CASTELO BRANCO 1046 PIONEIROS - 
76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
Valor da Causa: R$ 8.000,00
DECISÃO 
A suspensão do trâmite da execução fiscal, per si, não enseja à 
inexibilidade do crédito, de modo a obstar os efeitos da CDA.
Em juízo sumário, não está caracteriza, a princípio, a ocorrência de 
uma das situações previstas no art. 151, do CTN. 
Os Embargos à Execução Fiscal opostos (7000680-
88.2016.8.22.0009) já foram julgados improcedentes, não havendo 
notícia de que tenha sido suspensa a exigibilidade do crédito 
tributário.
Assim, ausente, ao menos por ora, a fumaça do bom direito, indefiro 
a liminar almejada, salientando que poderá ser reapreciada após 
de defesa do Requerido.
Tendo em vista os princípios da simplicidade, da informalidade, da 
economia processual e da celeridade (art. 27 da Lei 12.153/09 cc 
art.2º da Lei 9.099/95), deixo de designar a solenidade conciliatória, 
porque em todas as ações em trâmite nesta vara contra a 
fazenda pública, a audiência restou frustrada, pela alegação dos 
seus representantes de ausência de legislação específica que 
regulamente a Lei 12.153/09 neste ponto, o que redunda em 
desperdício de tempo e expedientes da escrivania.

Neste norte, discutindo-se nos autos de matéria preponderantemente 
de direito, CITE-SE a parte requerida para responder a presente, 
apresentar sua defesa e todos os documentos de prova que 
porventura possua, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência, 
por aplicação analógica e sistemática dos artigos 9º e 7º da Lei 
12.153/09.
Caso haja interesse da parte requerida em apresentar proposta 
de conciliação e/ou produzir prova testemunhal, deverá consignar 
expressamente na contestação os termos e o rol, caso em que 
os autos deverão vir conclusos para apreciação. Caso contrário, 
a parte autora deverá ser intimada para impugnar em 15 (quinze) 
dias se desejar e após o transcurso, venham conclusos os autos 
para SENTENÇA.
SERVE O PRESENTE DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.
Cite-se e intime-se, via sistema.
Pimenta Bueno , 22 de novembro de 2019 .
Wilson Soares Gama 
Juiz de Direito
Rua: Cassimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno, Fórum Ministro Hermes Lim 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - Juizado Especial 
Rua: Cassimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-
000, Pimenta Bueno, Fórum Ministro Hermes Lim 7002677-
04.2019.8.22.0009 Procedimento do Juizado Especial Cível 
POLO ATIVO
AUTOR: FATIMA APARECIDA DA SILVA, RUA CAMBUIÚ n 82, 
CASA TRIÂNGULO VERDE - 76970-000 - PIMENTA BUENO - 
RONDÔNIA 
ADVOGADO DO AUTOR: MARIA JOSE DE OLIVEIRA URIZZI 
OAB nº RO442 
POLO PASSIVO
RÉU: MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO, AV. CASTELO BRANCO 
1046, PREFEITURA PIONEIROS - 76970-000 - PIMENTA BUENO 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
DE PIMENTA BUENO 
SENTENÇA 
Vistos.
“O Juiz não tem de mostrar quanto direito ele sabe, mas o direito 
que a parte pede.” (Rui Barbosa)
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 
reparação de danos morais e medida liminar, que segue o 
procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública, proposta 
por FÁTIMA APARECIDA DA SILVA em desfavor do MUNICÍPIO 
DE PIMENTA BUENO, partes qualificadas nos autos.
Em apertada síntese, alega a autora que, no ano de 2014, 
tramitou em seu desfavor, ação declaratória de reconhecimento e 
dissolução de união estável c.c partilha de bens (Autos nº 0003473-
90.2014.8.22.0009), tendo sido vencida do pedido da parte adversa 
por decisão judicial transitada em julgada, ocasião em que foi 
encaminhado ofício à Fazenda Pública Municipal determinando a 
transferência do imóvel para o nome do autor daquela ação, Sr. 
José Monteiro.
Em que pese a situação narrada acima, a Requerente alega que 
foi surpreendida com a informação de que havia uma indicação de 
restrição em seu nome, decorrente do não pagamento de IPTU 
oriundo do imóvel objeto daquela ação judicial.
Requer, por isso, a tutela de urgência para sustar os efeitos do 
protesto e, no mérito, seja o réu condenado ao pagamento de 
indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais), acrescido de juros e correção.
Juntou documentos.
Regularmente citado, o Réu apresentou contestação, aduzindo 
que realizou o levantamento de dados junto ao setor próprio, 
no que se refere ao imóvel objeto da presente lide, afirmando 
que consta como proprietária a Requerente, porém constando 
nas observações do cadastro, a determinação de alteração da 
propriedade, por emissão de pesse determinada pela Juízo da 1ª 
Vara Cível desta Comarca.
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Por fim, aduziu que os fatos nos termos da exordial devem ser visto tão 
somente como mero infortúnio, um simples aborrecimento do cotidiano, 
pelo que requer que seja desconsiderada pela improcedência a pretensão 
autoral a título de danos morais.
Juntou documentos.
Réplica apresentada nos autos.
Os autos vieram conclusos.
É o relatório. DECIDO.
O feito, efetivamente, comporta julgamento antecipado da lide, nos moldes 
do art. 355, I, do CPC, porquanto por se tratar apenas de matéria de direito, 
desnecessária a produção de provas testemunhais, e o desfecho jurídico 
depende apenas de apreciação de provas documentais, que no caso são 
suficientes para a convicção deste magistrado (355, I, CPC).
Passo à análise do mérito.
De início, cumpre consignar que a responsabilidade civil do Estado, em 
regra, é a responsabilidade civil objetiva, assim considerada a que não 
exige a perquirição de culpa. A Constituição Federal de 1988 adotou a 
responsabilidade civil objetiva, na modalidade de risco administrativo, teoria 
esta que basta a prova da ação estatal, do dano e do nexo de causalidade 
entre o ato e o dano, conforme determina o art. 37, § 6º, da CF, com a 
seguinte redação:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras 
de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa 
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 
responsável nos casos de dolo ou culpa”.
A Controvérsia dos autos, consiste em analisar a legitimidade da cobrança 
referente ao crédito tributário de IPTU do imóvel em questão, exercícios 
de 2017, 2018 e 2019, em que a autora alega não ser o sujeito passivo da 
obrigação tributária.
Segundo o art. 121 do CTN, sujeito passivo da obrigação principal é a 
pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que 
constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua 
obrigação decorra de disposição expressa de lei.
No caso do IPTU, a responsabilidade pela obrigação do tributo recai sobre 
‘’o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a 
qualquer título’’’, nos termos do art. 34 do CTN.
No caso sub judice, muito embora a constituição do crédito tributário tenha 
sido lançada em nome da autora, em análise ao conjunto probatório 
constante dos autos não restou demonstrado que esta é responsável pela 
obrigação do imposto, ora em discussão.
Com efeito, a narrativa da inicial mostra-se válida, uma vez que a autora 
apresentou aos autos o cadastro imobiliário do imóvel em discussão, 
documento este em que consta nas observações determinação de 
alteração de posse para o Sr. José Monteiro em 03/06/2016, por emissão 
de posse expedido pelo Juízo da Vara Cível, corroborando, assim, com o 
narrado na exordial de que não possui mais qualquer relação com o imóvel 
urbano que originou IPTU’s 2017 a 2019.
De seu turno, em sede de contestação, o próprio réu reconheceu não ser a 
autora a proprietária do referido imóvel, afirmando ter procedido a correção 
do Cadastro, no entanto, o débito permanece em aberto.
Assim, impõe-se a procedência do pedido de declaração de inexistência 
do tributo em discussão, em razão da autora não ter condição de sujeito 
passivo tributário, e, por via de consequência, o cancelamento definitivo do 
protesto.
Resta então analisar se tal situação é suficiente para gerar danos morais.
Do contexto probatório dos autos demonstram que o débito, ora 
em discussão, é inexigível em relação a autora, logo, seu nome foi 
indevidamente levado a protesto.
Inexistente o débito com o ente público, o simples protesto, por si só, 
devido ao caráter público de que gozam os registros públicos, inclusive 
com disponibilização na rede mundial de computadores, é suficiente para 
ocorrência de dano moral àquele que é apontado como “devedor”.
Desta forma, restando claramente demonstrado nos autos o indevido 
protesto de título, há que se indenizar a parte Requerente pelos evidentes 
prejuízos sofridos.
Nesse sentido, destaco o seguinte precedente jurisprudencial do Colendo 
Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. DANO MORAL IN RE 
IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME 
DE CONTEÚDO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7. STJ. JUROS 
DE MORA. INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO. DECISÃO 
MANTIDA.
1. O protesto indevido de título de crédito, por si, é suficiente para a 
ocorrência de danos morais indenizáveis. Cuida-se, no caso, de dano in re 
ipsa. Precedentes.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem 
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe 
a Súmula n. 7/STJ.
3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o 
valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência 
desta Corte permite o afastamento do referido óbice para possibilitar a 
revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se 
mostra excessivo, a justificar a reavaliação, em recurso especial, da verba 
indenizatória fixada.
3. No caso concreto, para desconstituir o entendimento do Tribunal de 
origem quanto à ocorrência de litigância de má-fé, seria necessário o 
reexame dos elementos fáticos dos autos, o que é inadmissível nesta via 
em virtude da incidência da mesma súmula.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1414645/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 
FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 12/02/2015).
Nesse mesmo sentido, é iterativo o entendimento jurisprudencial da Turma 
Recursal do Estado de Rondônia:
“JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PROTESTO DE DÍVIDA DE 
IPTU. DÉBITO DE TERCEIRO. ERRO CONFESSADO. DANO MORAL 
CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E 
PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
- O dano moral proveniente de protesto indevido de título é presumido, 
sendo, desse modo, desnecessária a comprovação do prejuízo sofrido, 
mormente se nos autos sobejam provas acerca da inexistência de vínculo 
entre a propriedade sobre o qual recai débito de IPTU e a pessoa cobrada 
indevidamente. (RI, autos 7000652-69.2015.8.22.0005, Relator Jorge Luiz 
dos Santos Leal, data julgamento 25/10/2017.
Cabe analisar então a questão atinente à fixação do valor da indenização. 
Na aferição do valor indenizatório deve-se proporcionar à vítima satisfação 
na justa medida do abalo sofrido. Por isso, deve o arbitramento da 
indenização ser moderado e equitativo, atento às circunstâncias de cada 
caso, evitando que se converta a dor em instrumento de captação de 
vantagem ou lucro descabido.
Desse modo, na linha dos princípios retro, e atento às circunstâncias do 
caso, impõe-se minorar o valor do pedido na inicial, fixando o dano em R$ 
3.500,00 (três mil e quinhentos reais), quantum que se revela suficiente 
e condizente ao caso por atender ao caráter pedagógico e repressivo do 
qual se reveste, levando-se em consideração que a inicial não indicou a 
extensão dos prejuízos sofridos.
O quantum corresponde ao parâmetro que atualmente está sendo adotado 
por este magistrado em situações semelhantes, considerando o crescimento 
de demandas do mesmo jaez, aliás, ao que se percebe, há desencontros 
no cadastro de IPTU controlado pelo município, recomendando-se uma 
análise minuciosa dos casos negativação de contribuintes, evitando-se, 
assim, negativações indevidas que causam prejuízos ambas as partes, ou 
seja, ao contribuinte pelo dano in re ipsa, e ao erário com as condenações 
pelo dano moral provocado no contribuinte. 
Por tais razões, conjugando com os norteamentos legais que incidem na 
espécie, resolvo o mérito e, com fundamento no artigo 487, I do Código 
de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, 
formulado por FÁTIMA APARECIDA DA SILVA em face do MUNICÍPIO 
DE PIMENTA BUENO/RO e o faço para declarar inexistência dos débitos 
do IPTU referente aos exercícios de 2017 a 2019, em nome da autora, 
devendo o Réu promover exclusão definitiva do protesto junto ao Cartório 
de Protestos de Pimenta Bueno/RO. 
Condeno ainda o Réu a pagar a Autora a título de dano moral o valor de 
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), corrigido a partir do arbitramento 
nos termos da Súmula 362 do STJ, e com juros de 0,5 % (meio por cento), 
a contar da citação.
Torno definitiva a liminar deferida nos autos.
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DECLARO RESOLVIDO o mérito (CPC 487, I).
Dado o rito especial deste juizado, a liquidação dar-se-á mediante 
apresentação de cálculos pela própria parte interessada, devendo aplica 
os índices de atualização contra a Fazenda Pública, qual seja, correção 
monetária pelo IPCA-E e juros de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir da 
citação, dos quais far-se-á vista a outra parte para impugnação, sob pena 
de renúncia.
Considerando que o valor não supera o limite de pequeno valor (A Lei 
Municipal 1.496, de 02 de dezembro de 2.008, em seu artigo 1º (primeiro) 
fixa o limite de 10 (dez) salários-mínimos), expeça-se a RPV e proceda 
à entrega ao réu, nos termos do artigo 13, inciso I da L.12.153/09, caso 
contrário, não havendo renúncia ao excedente, o pagamento far-se-á 
mediante precatório.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 
55, caput, da Lei 9.099/95 e artigo 27, da Lei 12.153/09.
Sentença não sujeita ao reexame necessário (artigo 11 da Lei 12.153/2009).
P. R. I.
Após o trânsito em julgado, não havendo manifestação no prazo de 10 
(dez) dias, arquivem-se.
Pimenta Bueno/RO, 21 de novembro de 2019.
Serve a presente de intimação.
Pimenta Bueno , 22 de novembro de 2019 .
Wilson Soares Gama 
Juiz de Direito 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Pimenta Bueno - Juizado Especial
Endereço: Rua: Cassimiro de Abreu, 237, Fórum Ministro Hermes Lim, 
Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP: 76800-000
Processo nº: 7004405-17.2018.8.22.0009 (Processo Judicial eletrônico - 
PJe)
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA 
PÚBLICA (12078) 
EXEQUENTE: ROSANA MARTINS DOS SANTOS
Advogado do(a) EXEQUENTE: DILNEY EDUARDO BARRIONUEVO 
ALVES - RO301-B
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
Certifico que, compulsando os autos, foi constatado que o patrono da 
parte exequente apresentou os dados bancários referente à Sociedade 
de Advogados, no entanto, a procuração somente outorga poderes aos 
advogados, razão pela qual, promovo a intimação da parte exequente 
para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar os dados bancários 
(nome, CPF, agência, conta corrente e banco) da parte exequente e/ou 
advogados constantes na procuração ou apresentar substabelecimento e 
o Contrato de Honorários Advocatícios em nome do escritório, sob pena de 
arquivamento.
Pimenta Bueno/RO, 22 de novembro de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Pimenta Bueno - Juizado Especial
Endereço: Rua: Cassimiro de Abreu, 237, Fórum Ministro Hermes Lim, 
Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP: 76800-000
Processo nº: 7004408-69.2018.8.22.0009 (Processo Judicial eletrônico - 
PJe)
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 
EXEQUENTE: GILCELIO BRITO DE JESUS
Advogado do(a) EXEQUENTE: DILNEY EDUARDO BARRIONUEVO 
ALVES - RO301-B
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
Certifico que, compulsando os autos, foi constatado que o patrono da 
parte exequente apresentou os dados bancários referente à Sociedade 
de Advogados, no entanto, a procuração somente outorga poderes aos 
advogados, razão pela qual, promovo a intimação da parte exequente 
para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar os dados bancários 
(nome, CPF, agência, conta corrente e banco) da parte exequente e/ou 
advogados constantes na procuração ou apresentar substabelecimento e 
o Contrato de Honorários Advocatícios em nome do escritório, sob pena de 
arquivamento.
Pimenta Bueno/RO, 22 de novembro de 2019.

1ª VARA CÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno Processo nº 7004867-71.2018.8.22.0009
EXEQUENTE: MARIA BATISTA DOS SANTOS
ADVOGADO DO EXEQUENTE: WAGNER QUEDI ROSA OAB nº 
RO9256
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO-
CIAL
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA
DECISÃO
Recebo a presente e determino o seu processamento, nos termos 
do art. 536 e seguintes do Código de Processo Civil. 
Intime-se a parte executada por seu gerente e procurador para, no 
prazo de 15 (quinze) dias, satisfaça a obrigação de implantar be-
nefício previdenciário em favor da parte autora, sob pena de multa 
diária no importe de R$ 500,00, limitada à R$ 10.000,00, a contar 
da data do término para cumprimento da obrigação.
Fica a parte executada advertida de que incidirá na penas de li-
tigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem 
judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de deso-
bediência, nos termos do §3º do artigo 536 do Código de Processo 
Civil. 
Intime-se. 
Pimenta Bueno, 21/11/2019
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno 7005621-47.2017.8.22.0009
Carta Precatória Cível
DEPRECANTE: C. E. F. -. C.
ADVOGADO DO DEPRECANTE: MAURILIO GALVAO DA SILVA 
JUNIOR OAB nº RO2222, MARIO GOMES DE SA NETO OAB nº 
RO1426, MELISSA DOS SANTOS PINHEIRO VASSOLER SILVA 
OAB nº RO2251, EDSON BERNARDO ANDRADE REIS NETO 
OAB nº RO1207, SUARA LUCIA OTTO BARBOZA DE OLIVEIRA 
OAB nº RO2228
DEPRECADO: JULIO MARCOS IBANES ALVES
ADVOGADO DO DEPRECADO: 
Decisão
Cumpra-se na forma deprecada, realizando-se novamente a ava-
liação do bem penhorado.
Após, intimem-se as partes sobre a avaliação.
Não havendo impugnação, desde logo determino a reazliação de 
venda judicial e nomeio como leiloeira a Sra. Evanilde Aquino Pi-
mentel. 
Determino a alienação em hasta pública nos termo do Provimento 
Conjunto nº 005/2017. 
Conste no edital que o valor da taxa a ser utilizada é de 10%, quan-
do a hasta for de bem móvel e 6%, quando se tratar de bem imóvel, 
ambas sobre o valor da arrematação, ficando a empresa com a in-
cumbência de realizar todas as tarefas que antecedem a solenida-
de, bem como a própria hasta pública e, os honorários da leiloeira 
serão adimplidos pelo arrematante.
Outrossim, caso o executado resolva adimplir a dívida diretamente 
com o exequente, mesmo depois de iniciado o procedimento para 
a realização dos leilões, caberá a parte exequente exigir da parte 
executada um acréscimo de 2% (dois por cento) sobre o valor atu-
alizado do débito, para o pagamento dos honorários da leiloeira. 
Intime-se a leiloeira oficial, preferencialmente por e-mail, para que 
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proceda a designação das datas e demais procedimentos necessá-
rios à venda judicial dos bens penhorados. 
Conste no edital o determinado no artigo 8º do Provimento Conjun-
to nº 005/2017, abaixo:
Art. 8º Compete ao ofício judicial publicar o edital no Diário da Jus-
tiça Eletrônico (DJE) e disponibilizar no site do TJRO.
§ 1º O edital conterá:
I – a descrição do bem penhorado, com suas características e, 
tratando-se de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à 
matrícula e aos registros;
II – o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual 
poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, 
a comissão do leiloeiro designado;
III – o lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoven-
tes e, tratando-se de créditos ou direitos, a identificação dos autos 
do processo em que foram penhorados;
IV – o sítio, na rede mundial de computadores, e o período em 
que se realizará o leilão, salvo se este se der de modo presencial, 
hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua 
realização;
V – menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente 
sobre os bens a serem leiloados.
§ 2° No caso de títulos da dívida pública e de títulos negociados em 
bolsa, constará do edital o valor da última cotação.
§ 3º O leiloeiro público providenciará a publicação do edital na rede 
mundial de computadores e/ou em qualquer outro meio de comu-
nicação.
Fixo como preço mínimo o equivalente a 80% do valor da avaliação 
para arrematação em 2ª praça.
Com a apresentação de data para as vendas, intimem-se as partes.
Cumpra-se. Expeça-se o necessário.
Pimenta Bueno, 21/11/2019
Valdirene Alves da Fonseca Clementele

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno
Fone: 69 3451-2477 - pbw1civel@tjro.jus.brProcesso nº:7003208-
27.2018.8.22.0009
EXEQUENTE: EDINHO TRESPADINE
ADVOGADO DO EXEQUENTE: Henrique Scarcelli Severino OAB 
nº RO2714, ELESSANDRA APARECIDA FERRO OAB nº RO4883
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO-
CIAL
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA
DESPACHO
Considerando a anuência do requerido, aguarde-se o pagamento 
das requisições expedidas.
Pimenta Bueno/RO, 21 de novembro de 2019.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno
Fone: 69 3451-2477 - pbw1civel@tjro.jus.brProcesso nº:7003085-
63.2017.8.22.0009
EXEQUENTES: HELIO SEVERINO DE LIMA, CLEBER SEVERI-
NO DA SILVA LIMA
ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: LUIS FERREIRA CAVAL-
CANTE OAB nº RO2790
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO-
CIAL

ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA
DESPACHO
Defiro o pedido retro, devendo ser expedido o necessário.
Pimenta Bueno/RO, 21 de novembro de 2019.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP: 
76800-000 - Fone:(69) 34512477 
Processo nº: 7005249-35.2016.8.22.0009
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Causa: R$ 36.045,45 
EXEQUENTE: CICLO CAIRU LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: JEAN DE JESUS SILVA - RO2518
EXECUTADO: LUIS HENRIQUE NUNES DE OLIVEIRA - ME, LUIS 
HENRIQUE NUNES DE OLIVEIRA, LUIS FERNANDO NUNES DE 
OLIVEIRA, KEYLA KRYSTYANE FREITAS DE OLIVEIRA 
INTIMAÇÃO 
Finalidade: Fica a parte Exequente, por seu(s) procurador(es), in-
timada, no prazo legal, acerca da expedição do Alvará Judicial nº. 
959/2019/1ªVC (ID 32809556), bem como, comprovar o respectivo 
levantamento.
Pimenta Bueno/RO, 21 de novembro de 2019 .
ALAN DANIEL PEREIRA DA SILVA
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno Processo nº 7001209-05.2019.8.22.0009
EXEQUENTE: MARCILIANO DOS ANJOS CAMILLO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MARIA CRISTINA FEITOSA PA-
NIAGO OAB nº RO7861
EXECUTADO: I. -. I. N. D. S. S.
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA
DECISÃO
Intime-se a parte executada por seu procurador para, no prazo de 
30 dias, satisfaça a obrigação de implantar benefício previdenciário 
em favor da parte autora, sob pena de multa diária no importe de 
R$ 500,00, limitada à R$ 5.000,00, a contar da data do término 
para cumprimento da obrigação.
Deixo de determinar a intimação do gerente, tendo em vista a co-
municação a este juízo de que não mais receberá intimações.
Pimenta Bueno, 21/11/2019
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno
Fone: 69 3451-2477 - pbw1civel@tjro.jus.brProcesso nº:7003994-
71.2018.8.22.0009
EXEQUENTE: SIDNEIA REGINA DA SILVA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ROGERIA VIEIRA REIS OAB nº 
RO8436
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO-
CIAL
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA
DESPACHO
Requisite-se o pagamento, intimando-se as partes.
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Com o depósito do valor devido, expeça-se alvará em favor da cre-
dora, devendo o saque ser comprovado em 5 dias.
Pimenta Bueno/RO, 21 de novembro de 2019.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno Processo nº 7003821-13.2019.8.22.0009
AUTOR: PEDRO VITOR GOMES
ADVOGADO DO AUTOR: SUELI BALBINOT DA SILVA OAB nº 
RO6706, ANDERSON RODRIGO GOMES OAB nº SC1869
RÉU: MOVEIS ROMERA LTDA
ADVOGADO DO RÉU: 
DECISÃO
Trata-se de ação de despejo envolvendo as partes acima mencio-
nadas. 
A parte autora pleiteou a reconsideração da decisão anterior no 
tocante à fixação da obrigação de prestar caução para fins de cum-
primento do despejo liminarmente. 
Quanto ao tema, tem-se que a caução é a garantia legal para res-
sarcimento mínimo de eventuais danos sofridos pelo requerido em 
caso de improcedência do pleito inaugural. 
Todavia, o requerente pleiteia a que a caução seja descontada do 
próprio valor do crédito alegado, o que impossibilita que o instituto 
cumpra seu papel de garantia. 
Ademais, é inverossímil que alguém que possua imóvel com valor 
de locação do patamar do objeto da lide, bem como se descreva 
como pecuarista, não possua outros bens que possam serem da-
dos como garantia do pedido liminar. 
Ademais, os julgados trazidos pertencem a tribunais que não vin-
culam este juízo.
Desta forma, considerando a ausência de amparo legal para o plei-
to, indefiro-o e faculto à parte a prestação no prazo de cinco dias, 
sendo que não havendo cumprimento da medida, expeça-se o ne-
cessário para citação e intimação da parte requerida. 
Pimenta Bueno, 21/11/2019
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno 7004860-79.2018.8.22.0009
Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: RIBAMAR SIMOES VEIGA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: CRISDAINE MICAELI SILVA FA-
VALESSA OAB nº RO5360, ANDRE HENRIQUE VIEIRA DE SOU-
ZA OAB nº RO6862
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO-
CIAL
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA
DECISÃO
Preenchidos os requisitos do artigo 534 do Código de Processo 
Civil, recebo o pedido de cumprimento de sentença.
Fixo honorários de execução no percentual de 10% sobre o valor 
do débito.
Ao exequente, para elaboração de novos cálculos.
Com a apresentação ou não dos cálculos, INTIME-SE o INSS, por 
meio da Procuradoria Federal, para, querendo, apresentar impug-
nação no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, nos termos 
do art. 535, do CPC. 
Havendo impugnação, INTIME-SE a parte exequente para se ma-
nifestar em 10 dias.

Em seguida, venham os autos conclusos para deliberação.
Decorrido o prazo sem apresentação de impugnação, certifique-se 
e requisite-se o pagamento. 
Após a expedição da Requisição de Pagamento, intimem-se as 
partes sobre o inteiro teor da mesma, conforme artigo 10 da Reso-
lução n. 168, de 5/12/2011, do Conselho da Justiça Federal.
Com o depósito do valor devido, expeça-se alvará em favor da cre-
dora e/ou seu patrono para levantamento do valor depositado, de-
vendo a parte exequente comprová-lo em juízo em 5 dias.
Após, conclusos.
quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Valdirene Alves da Fonseca Clementele 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno Processo nº 7000545-71.2019.8.22.0009
AUTOR: AGUA MINERAL LIND AGUA LTDA
ADVOGADO DO AUTOR: ATILA RODRIGUES SILVA OAB nº 
RO9996, DENISE CARMINATO PEREIRA OAB nº RO7404, RO-
GER JARUZO DE BRITO SANTOS OAB nº RO10025
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON 
ADVOGADO DO RÉU: ENERGISA RONDÔNIA, JORGE HENRI-
QUE LIMA MOURAO OAB nº RO1117, PAULO ROGERIO BAR-
BOSA AGUIAR OAB nº RO1723, ALEX CAVALCANTE DE SOUZA 
OAB nº RO1818, FRANCISCA JACIREMA FERNANDES SOUZA 
OAB nº RO1434, AUGUSTO FELIPE DA SILVEIRA LOPES DE 
ANDRADE OAB nº MG109119, DENNER DE BARROS E MASCA-
RENHAS BARBOSA OAB nº MS6835
DECISÃO
Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se 
a parte autora acerca da petição de ID 32466205.
Pimenta Bueno, 21/11/2019
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP: 
76800-000 - Fone:(69) 34512477 
Processo nº: 0003919-59.2015.8.22.0009
Classe: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)
Valor da Causa: R$ 319.114,52 
EMBARGANTES: SUZANA MARIA CARLOTTO GNOATTO e ou-
tro
Advogado do(a) EMBARGANTE: RUY CARLOS FREIRE FILHO - 
RO1012
EMBARGADO: DLH NORDISK AS
Advogados do(a) EMBARGADO: ANA KARINA TUMA MELO - 
PA8724, MARIO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA - PA5526, DE-
BORA CRISTINA MORAES - RO6049
INTIMAÇÃO 
Finalidade: Fica a parte Embargante, por seu(s) procurador(es), 
intimada, no prazo legal, acerca da expedição do Alvará Judicial 
(ID 32798176), bem como, comprovar o respectivo levantamento.
Pimenta Bueno/RO, 21 de novembro de 2019 .
ALAN DANIEL PEREIRA DA SILVA
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno Processo nº 7004991-20.2019.8.22.0009
REQUERENTES: VANDERLEI ALVES FEITOSA, MARINALVA 
NUNES FEITOSA



1167DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

ADVOGADOS DOS REQUERENTES: GEISIELI DA SILVA ALVES 
OAB nº RO9343, EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS OAB nº 
RO2930, NOEL NUNES DE ANDRADE OAB nº RO1586
REQUERIDO: FABIO ALVES FEITOSA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
DECISÃO
Defiro a gratuidade de justiça pleiteada. 
Cumpra-se o disposto na decisão anterior. 
Pimenta Bueno, 21/11/2019
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno Processo nº 7002099-41.2019.8.22.0009
AUTOR: SELINA MARIA BELO
ADVOGADO DO AUTOR: CRISDAINE MICAELI SILVA FAVALES-
SA OAB nº RO5360, ANDRE HENRIQUE VIEIRA DE SOUZA OAB 
nº RO6862
RÉU: I. -. I. N. D. S. S.
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔ-
NIA
DECISÃO
Intime-se a parte autora para, no prazo de 5 dias, apresentar cópia 
de sua CTPS para análise das funções que exerceu em sua vida 
laboral.
Pimenta Bueno, 21/11/2019
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno
Fone: 69 3451-2477 - pbw1civel@tjro.jus.brProcesso nº:0004768-
36.2012.8.22.0009
EXEQUENTE: CICLO CAIRU LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JOSE ANGELO DE ALMEIDA 
OAB nº RO309, DANIELE PONTES ALMEIDA OAB nº RO2567
EXECUTADOS: ANTONIO CARLOS CARVALHO, MARLY RO-
DRIGUES CARVALHO, MARLY RODRIGUES CARVALHO - A 
FEDERAL - ME
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: RENATO RODRIGUES CAR-
VALHO OAB nº GO21414
DESPACHO
Intime-se o devedor para as contrarrazões e após, remeta-se os 
autos ao Tribunal de Justiça.
Pimenta Bueno/RO, 21 de novembro de 2019.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP: 
76800-000 - Fone:(69) 34512477 
Processo nº: 7001954-82.2019.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Valor da Causa: R$ 14.317,57 
AUTOR: ELIZABETE BARBOSA LEITE
Advogados do(a) AUTOR: MYRIAN ROSA DA SILVA - RO9438, 
CARLOS OLIVEIRA SPADONI - RO607-A
RÉU: BANCO CETELEM S.A.
Advogado do(a) RÉU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 
BARBOSA - MS6835

INTIMAÇÃO
Finalidade: Fica a parte Autora por seu(s) procurador(es), intimada, 
no prazo legal, acerca da petição da parte requerida juntada aos 
autos.
Pimenta Bueno/RO, 21 de novembro de 2019 .
MARIA APARECIDA FOLGADO
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP: 
76800-000 - Fone:(69) 34512477 
Processo nº: 7000244-32.2016.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Valor da Causa: R$ 24.776,00 
AUTOR: OLIVEIRAS SUPERMERCADOS LTDA - EPP, CLERO 
DE OLIVEIRA
Advogados do(a) AUTOR: JOANE MAGNO DE SOUZA SANTOS 
- RO3523, ROSANY FREITAS MAGALHAES MATOS - RO7187
RÉU: SUA IDEIA PUBLICIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME
Advogados do(a) RÉU: GIOVANA MARIA CRIZOL - SP321420, 
LEANDRO CASSEMIRO DE OLIVEIRA - SP153170
NOTIFICAÇÃO 
Finalidade: Intimar a Parte Autora acerca do retorno dos Autos do 
Tribunal de Justiça,.
Pimenta Bueno/RO, 21 de novembro de 2019 .
MARIA APARECIDA FOLGADO
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP: 
76800-000 - Fone:(69) 34512477 
Processo nº: 7000244-32.2016.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Valor da Causa: R$ 24.776,00 
AUTOR: OLIVEIRAS SUPERMERCADOS LTDA - EPP, CLERO 
DE OLIVEIRA
Advogados do(a) AUTOR: JOANE MAGNO DE SOUZA SANTOS 
- RO3523, ROSANY FREITAS MAGALHAES MATOS - RO7187
RÉU: SUA IDEIA PUBLICIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME
Advogados do(a) RÉU: GIOVANA MARIA CRIZOL - SP321420, 
LEANDRO CASSEMIRO DE OLIVEIRA - SP153170
INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO 
Finalidade: Intimar a Parte Requerida acerca do retorno dos Au-
tos do Tribunal de Justiça, bem como, notifica-la, para o recolhi-
mento da importância de R$ R$ 286,21 (atualizada até a data de 
21/11/2019), e demais acréscimos legais, a título de metade das 
custas do processo em epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias. O 
não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito 
judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na dívida ativa.
Pimenta Bueno/RO, 21 de novembro de 2019 .
MARIA APARECIDA FOLGADO
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno Processo nº 7004673-37.2019.8.22.0009
DEPRECANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO 
MINERAL
ADVOGADO DO DEPRECANTE: PROCURADORIA FEDERAL 
EM RONDÔNIA
DEPRECADO: OLICIO BARBOSA DA SILVA
ADVOGADO DO DEPRECADO: 
DECISÃO
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Defiro o pedido de ID 32813188. 
Retornem os autos à Sra. Oficiala de Justiça responsável. 
Pimenta Bueno, 21/11/2019
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP: 
76800-000 - Fone:(69) 34512477 
Processo nº: 7005102-04.2019.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Valor da Causa: R$ 15.929,00 
AUTOR: VALI KRENKEL MARTINS
Advogados do(a) AUTOR: CRISDAINE MICAELI SILVA FAVALES-
SA - RO5360, ANDRE HENRIQUE VIEIRA DE SOUZA - RO6862
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação
Finalidade: Fica a parte autora, por seus procuradores, Intimada, 
acerca da informação do perito, o qual designou perícia, conforme 
abaixo:
Perito: Alexandre Rezende
Data e honorário: 17.12.19, 09:00 h
Local : Hospital São Paulo, Avenida: São Paulo, 2539, Cacoal-RO
Pimenta Bueno/RO, 21 de novembro de 2019 .
LUCAS PAGNONCELLI FERREIRA
Técnico Judiciário01-

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno
Fone: 69 3451-2477 - pbw1civel@tjro.jus.brProcesso nº:7003934-
64.2019.8.22.0009
EXEQUENTE: CICLO CAIRU LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JEAN DE JESUS SILVA OAB nº 
RO2518
EXECUTADO: BANCO ITAÚ
ADVOGADO DO EXECUTADO: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA 
OAB nº MG3434, GABRIELA DE LIMA TORRES OAB nº RO5714, 
WILSON BELCHIOR OAB nº AC4215
DESPACHO
Expeça-se alvará em favor do autor para levantamento do valor 
incontroverso, conforme pleiteado pelas partes, devendo o saque 
ser comprovado em 5 dias.
No tocante a impugnação apresentada, determino a remessa dos 
autos à Contadora Judicial para análise.
A Sra. Contadora deve levar em conta que os valores a serem res-
sarcido a título de custas processuais não terão incidência de juros 
moratórios, por não fazerem parte da condenação principal, mas 
tão somente de correção monetária desde o desembolso.
Neste sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ISS-
QN - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - RECOLHIMENTO 
A MENOR - DECADÊNCIA - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 150, § 
4º, DO CTN - PRECEDENTES DO STJ - RESSARCIMENTO DE 
CUSTAS PROCESSUAIS - INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA 
- IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Em 
se tratando de tributos sujeitos a lançamento por homologação, a 
Primeira Seção do e. STJ, no julgamento do REsp nº 973.733/SC, 
submetido ao rito do art. 543-C do CPC, firmou a compreensão de 
que, quando não há o pagamento antecipado , o prazo decadencial 
para o lançamento de ofício é aquele estabelecido no artigo 173, I, 
do CTN, e, em havendo pagamento antecipado, por óbvio, aplica-
-se a norma contida no artigo 150, § 4º, do mesmo diploma legal. 
2. Sobre as custas processuais a serem ressarcidas pela parte 
sucumbente ao vencedor, por não fazerem parte da condenação 

principal, deve incidir tão somente a reposição do valor nominal da 
moeda, por meio da correção monetária, sem que haja incidência 
de juros de mora. (TJ-MG - AC: 10024131151888001 MG, Relator: 
Lailson Braga Baeta Neves (JD Convocado), Data de Julgamento: 
30/06/0019, Data de Publicação: 11/07/2019).
Com a apresentação dos cálculos, manifestem-se as partes. 
Pimenta Bueno/RO, 21 de novembro de 2019.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP: 
76800-000 - Fone:(69) 34512477 
Processo nº: 7001535-67.2016.8.22.0009
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Valor da Causa: R$ 8.886,51 
EXEQUENTE: SINVALDO AMANCIO RODRIGUES
Advogado do(a) EXEQUENTE: GEISICA DOS SANTOS TAVA-
RES ALVES - RO3998
EXECUTADO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 
CREDITOS FINANCEIROS S.A.
Advogados do(a) EXECUTADO: IRACEMA SOUZA DE GOIS - 
RO662-A, ALAN DE OLIVEIRA SILVA - SP208322, LUCIANO DA 
SILVA BURATTO - SP179235
INTIMAÇÃO
Finalidade: Fica a parte Requerida por seus procuradores, intima-
da, no prazo legal, acerca da Decisão (ID 32559367), bem como, 
notificada para pagamento das custas processuais conforme ID 
29966105.
Pimenta Bueno/RO, 21 de novembro de 2019 .
MARIA APARECIDA FOLGADO
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno Processo nº 7005174-88.2019.8.22.0009
DEPRECANTE: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL DO 
ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADO DO DEPRECANTE: PGFN - Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional
DEPRECADOS: LUIZ STEFANELLO, JOSE PUPIN, MOUNIR NA-
OUM, ANTONIO SOUTES, JEFFERSON KALAF SERON
ADVOGADOS DOS DEPRECADOS: ALBERTO DURANTI OAB 
nº MT19533O, JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB nº 
MT11785O, RONIMARCIO NAVES OAB nº MT6228O
DECISÃO
Intime-se a União, na forma mencionada no ID 32551604, retifican-
do-se o cadastro junto ao sistema. 
Pimenta Bueno, 21/11/2019
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno
Fone: 69 3451-2477 - pbw1civel@tjro.jus.brProcesso nº:7004516-
35.2017.8.22.0009
EXEQUENTE: MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA ROTHERMEL
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ROSANA FERREIRA PONTES 
OAB nº RO6730, FELIPE WENDT OAB nº RO4590
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO-
CIAL
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ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA
DESPACHO
Considerando as razões expostas pela autora, requisite-se o pa-
gamento intimando-se as partes.
Pimenta Bueno/RO, 21 de novembro de 2019.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - 
CEP: 76800-000 - Fone:(69) 34512477 
Processo nº: 7002671-94.2019.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Valor da Causa: R$ 105.000,00 
AUTOR: IVONEI DOS SANTOS, MARCIA GUILHERMINO DOS 
SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: SEBASTIAO CANDIDO NETO - 
RO1826
Advogado do(a) AUTOR: SEBASTIAO CANDIDO NETO - 
RO1826
RÉU: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE ROLIM DE 
MOURA LTDA
Advogado do(a) RÉU: EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - 
RO2930
INTIMAÇÃO 
Finalidade: Fica a parte Autora por seu(s) procurador(es), inti-
mada, no prazo legal, acerca da Contestação.
Pimenta Bueno/RO, 21 de novembro de 2019 .
LUCAS PAGNONCELLI FERREIRA
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - 
CEP: 76800-000 - Fone:(69) 34512477 
Processo nº: 0052041-21.2006.8.22.0009
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Causa: R$ 223.728,59 
EXEQUENTE: SERRA NEGRA ENGENHARIA LTDA - EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: LOURIVAL GOEDERT - RO2371
EXECUTADO: EDSON RIBEIRO, LUMINAR MONTAGENS ELE-
TRICAS LTDA, LUMINAR COM E IND LTDA, JOAO ANSELMO 
RIBEIRO, MARCIO ANSELMO RIBEIRO
Advogado do(a) EXECUTADO: INGRID ORLANDI BRILINGER 
- SC17641
Advogado do(a) EXECUTADO: CLOVIS ANTONIO WILLIMANN 
NUNES - SC19835
Advogado do(a) EXECUTADO: INGRID ORLANDI BRILINGER 
- SC17641
Advogado do(a) EXECUTADO: INGRID ORLANDI BRILINGER 
- SC17641
Advogado do(a) EXECUTADO: INGRID ORLANDI BRILINGER 
- SC17641
INTIMAÇÃO
Finalidade: Fica a parte Autora por seu(s) procurador(es), inti-
mada, no prazo legal, acerca da petição (ID 32383885).
Pimenta Bueno/RO, 21 de novembro de 2019 .
LUCAS PAGNONCELLI FERREIRA
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP: 
76800-000 - Fone:(69) 34512477 
Processo nº: 7004420-49.2019.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Valor da Causa: R$ 19.960,00 
AUTOR: IDEBRANDE PEREIRA DOS SANTOS
Advogados do(a) AUTOR: JANIO TEODORO VILELA - RO6051, 
MILTON RICARDO FERRETTO - RO571-A
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
Intimação 
Finalidade: Fica a parte Autora por seu(s) procurador(es), intimada, 
no prazo legal, acerca da Contestação.
Pimenta Bueno/RO, 21 de novembro de 2019 .
LUCAS PAGNONCELLI FERREIRA
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP: 
76800-000 - Fone:(69) 34512477 
Processo nº: 7000820-20.2019.8.22.0009
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Valor da Causa: R$ 429.313,19 
EXEQUENTE: FRIGOMIL FRIGORIFICO MIL LTDA - EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: DEBORA CRISTINA MORAES - 
RO6049
EXECUTADO: SELMO APARECIDO AMANCIO RODRIGUES
Intimação
Finalidade: Fica a parte Autora, por seu(s) procurador(es), intima-
da, no prazo legal, acerca do decurso de prazo do executado.
Pimenta Bueno/RO, 21 de novembro de 2019 .
LUCAS PAGNONCELLI FERREIRA
Técnico Judiciário01-

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP: 
76800-000 - Fone:(69) 34512477 
Processo nº: 7004581-59.2019.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Valor da Causa: R$ 49.644,00 
AUTOR: APARECIDA MARIA DO NASCIMENTO
Advogados do(a) AUTOR: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - RO685, 
ELLEN CORSO HENRIQUE DE OLIVEIRA - RO782
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
Intimação 
Finalidade: Fica a parte Autora por seu(s) procurador(es), intimada, 
no prazo legal, acerca da Contestação.
Pimenta Bueno/RO, 21 de novembro de 2019 .
LUCAS PAGNONCELLI FERREIRA
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP: 
76800-000 - Fone:(69) 34512477 
Processo nº: 7003521-51.2019.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Valor da Causa: R$ 15.929,00 
AUTOR: ROSANGELA ALMEIDA MARQUES
Advogados do(a) AUTOR: CRISDAINE MICAELI SILVA FAVALES-
SA - RO5360, ANDRE HENRIQUE VIEIRA DE SOUZA - RO6862
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Intimação 
Finalidade: Fica a parte Autora por seu(s) procurador(es), intimada, 
no prazo legal, acerca da Contestação.
Pimenta Bueno/RO, 21 de novembro de 2019 .
LUCAS PAGNONCELLI FERREIRA
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP: 
76800-000 - Fone:(69) 34512477 
Processo nº: 7000341-27.2019.8.22.0009
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Valor da Causa: R$ 3.193,04 
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMIS-
SAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Advogados do(a) EXEQUENTE: NOEL NUNES DE ANDRADE 
- RO1586, EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - RO2930, ANA 
PAULA SANCHES MENEZES - RO9705
EXECUTADO: MAICON RONI CASSIANO DIAS
Intimação
Finalidade: Fica a parte Autora, por seu(s) procurador(es), intima-
da, no prazo legal, acerca do decurso de prazo do executado.
Pimenta Bueno/RO, 21 de novembro de 2019 .
LUCAS PAGNONCELLI FERREIRA
Técnico Judiciário01-

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP: 
76800-000 - Fone:(69) 34512477 
Processo nº: 7003351-79.2019.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Valor da Causa: R$ 16.030,20 
AUTOR: VALMOR NUNES DE ANDRADE
Advogados do(a) AUTOR: JOELMA ANTONIA RIBEIRO DE CAS-
TRO - RO7052, EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - RO2930, 
NOEL NUNES DE ANDRADE - RO1586
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação 
Finalidade: Fica a parte autora, por seu(s) procurador(es), intima-
da, no prazo legal, acerca do Laudo Pericial.
Pimenta Bueno/RO, 21 de novembro de 2019 .
LUCAS PAGNONCELLI FERREIRA
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP: 
76800-000 - Fone:(69) 34512477 
Processo nº: 7003150-87.2019.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Valor da Causa: R$ 12.974,00 
AUTOR: VIRGINIA VIEIRA DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: ALEXSANDRO KLINGELFUS - RO2395
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
Intimação 
Finalidade: Fica a parte autora, por seu(s) procurador(es), intima-
da, no prazo legal, acerca do Laudo Pericial (ID 32719788).
Pimenta Bueno/RO, 21 de novembro de 2019 .
LUCAS PAGNONCELLI FERREIRA
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP: 
76800-000 - Fone:(69) 34512477 
Processo nº: 7002214-96.2018.8.22.0009
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Valor da Causa: R$ 54.721,77 
EXEQUENTE: CICLO CAIRU LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: JEAN DE JESUS SILVA - RO2518
EXECUTADO: ESTADO DE RORAIMA
Advogado do(a) EXECUTADO: PAULO ESTEVAO SALES CRUZ 
- RR304
Intimação 
Finalidade: Fica a parte Autora por seus procuradores, intimada, no 
prazo legal, acerca do Ofício (ID 31566518).
Pimenta Bueno/RO, 22 de novembro de 2019 .
MARIA APARECIDA FOLGADO
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP: 
76800-000 - Fone:(69) 34512477 
Processo nº: 7004096-59.2019.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Valor da Causa: R$ 17.976,12 
AUTOR: REGINA APARECIDA SCOLARO CABRAL
Advogado do(a) AUTOR: PEDRO HENRIQUE CARVALHO DE 
SOUZA - RO8527
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
Intimação 
Finalidade: Fica a parte Autora, por seu(s) procurador(es), intima-
da, no prazo legal, acerca da juntada aos autos do Laudo Médico 
Pericial.
Pimenta Bueno/RO, 22 de novembro de 2019 .
JANNIFER FABIANA LAM
Técnica Judiciária

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno
Fone: 69 3451-2477 - pbw1civel@tjro.jus.brProcesso: 7003269-
48.2019.8.22.0009
Classe: Execução de Alimentos
EXEQUENTE: L. A. L.
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DEBORA CRISTINA MORAES 
OAB nº RO6049, JUCEMERI GEREMIA OAB nº RO6860
EXECUTADO: E. D. S. L.
ADVOGADO DO EXECUTADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA
Sentença
Trata-se de execução de alimentos envolvendo as partes acima 
indicadas.
A parte autora informou o pagamento do débito.
Pelo exposto, nos termos do artigo 924, inciso II, combinado com 
artigo 925, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinta a exe-
cução.
Sem custas.
Arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público. 
Pimenta Bueno, sexta-feira, 22 de novembro de 2019
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno 7004742-40.2017.8.22.0009
Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JOSE ANGELO DE ALMEIDA 
OAB nº RO309
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO-
CIAL
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA
Sentença
Trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença, envolven-
do as partes acima indicadas. 
Os valores devidos foram depositados pelo TRF1.
É o relatório necessário. Decido. 
Considerando a informação do pagamento do débito, dá-se por sa-
tisfeito o crédito. 
Assim, nos termos do art. 924, inciso II, c.c. art. 925, ambos do 
Código de Processo Civil, julgo extinto o cumprimento de sentença. 
Expeça-se alvará em favor da parte credora, devendo esta compro-
var o saque em 5 dias.
Sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, arquive-se.
Pimenta Bueno, 22/11/2019
Valdirene Alves da Fonseca Clementele

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno 7002402-89.2018.8.22.0009
Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: JOAO BATISTA OLIVEIRA DE SOUZA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JOAO PAULO FERRO RODRI-
GUES OAB nº RO6060, AMANDA APARECIDA PAULA DE CAR-
VALHO FAGUNDES OAB nº RO5701
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO-
CIAL
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA
Sentença
Trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença, envolven-
do as partes acima indicadas. 
O feito atingiu seu objetivo que era a implantação do benefício tão 
somente, em razão de tratar-se de cumprimento provisório.
Posteriormente, caso haja a confirmação da sentença, a parte au-
tora propor o cumprimento nos autos principais.
Assim, nos termos do art. 924, inciso II, c.c. art. 925, ambos do 
Código de Processo Civil, julgo extinto o cumprimento de sentença. 
Sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, arquive-se.
Pimenta Bueno, 22/11/2019
Valdirene Alves da Fonseca Clementele

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno 7004775-30.2017.8.22.0009
Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: LUCIANE DIAS DE MOURA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ALEXANDRE HENRIQUES RO-
DRIGUES OAB nº RO3840
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO-
CIAL
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA

Sentença
Trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença, envolven-
do as partes acima indicadas. 
Foram expedidas requisições de pagamento e Alvarás Judiciais.
A parte autora comprovou/informou o levantamento dos alvarás.
É o relatório necessário. Decido. 
Considerando a informação do pagamento do débito, dá-se por sa-
tisfeito o crédito. 
Assim, nos termos do art. 924, inciso II, c.c. art. 925, ambos do 
Código de Processo Civil, julgo extinto o cumprimento de sentença. 
Sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, arquive-se.
Pimenta Bueno, 22/11/2019
Valdirene Alves da Fonseca Clementele

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno 7002729-34.2018.8.22.0009
Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: SEBASTIAO PIO BENEDITO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: CRISDAINE MICAELI SILVA FA-
VALESSA OAB nº RO5360, ANDRE HENRIQUE VIEIRA DE SOU-
ZA OAB nº RO6862
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO-
CIAL
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA
Sentença
Trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença, envolven-
do as partes acima indicadas. 
Foram expedidas requisições de pagamento e Alvarás Judiciais.
A parte autora comprovou/informou o levantamento dos alvarás.
É o relatório necessário. Decido. 
Considerando a informação do pagamento do débito, dá-se por sa-
tisfeito o crédito. 
Assim, nos termos do art. 924, inciso II, c.c. art. 925, ambos do 
Código de Processo Civil, julgo extinto o cumprimento de sentença. 
Sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, arquive-se.
Pimenta Bueno, 22/11/2019
Valdirene Alves da Fonseca Clementele

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno 7004652-66.2016.8.22.0009
Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: PAULO BENTO CELESTRINI
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ALEXSANDRO KLINGELFUS 
OAB nº RO2395
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO-
CIAL
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA
Sentença
Trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença, envolven-
do as partes acima indicadas. 
Foram expedidas requisições de pagamento e Alvarás Judiciais.
A parte autora comprovou/informou o levantamento dos alvarás.
É o relatório necessário. Decido. 
Considerando a informação do pagamento do débito, dá-se por sa-
tisfeito o crédito. 
Assim, nos termos do art. 924, inciso II, c.c. art. 925, ambos do 
Código de Processo Civil, julgo extinto o cumprimento de sentença. 
Sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, arquive-se.
Pimenta Bueno, 22/11/2019
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
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1ª Vara Cível da Comarca de Pimenta Bueno-RO
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
Prazo: 20 dias
Processo: 7005484-31.2018.8.22.0009
Classe: Execução Fiscal
Valor da Causa: R$ 1.560,7
Exequente: Municipio de Pimenta Bueno 
Advogado: Procuradoria Geral 
Executado: Josefa Nery Marques
Intimação de JOSEFA NERY MARQUES - CPF: 636.131.589-49, 
atualmente em local incerto e não sabido.
Finalidade: INTIMÁ-LA de que foi realizada penhora on-line do va-
lor de R$ 1.560,79, em conta bancária de sua titularidade perante 
ao Banco Brasil, para garantia destes autos, e, querendo, apresen-
te IMPUGNAÇÃO no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 854, § 3º, do 
CPC).
Sede do Juízo: Fórum Ministro Hermes Lima Rua Cassimiro de 
Abreu, 237, Centro, CEP 76.970-000, Pimenta Bueno-RO. Fone/
Fax: (069) 3451 2477.
Pimenta Bueno-RO, 07 de novembro de 2019.
Sandra Regina Corso Baptista da Silva
Diretora de Cartório, mat. 002990
Mf

1ª Vara Cível da Comarca de Pimenta Bueno-RO
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 30 dias
Processo: 7004644-21.2018.8.22.0009
Classe: Execução Fiscal
Procedimento: Execução Fiscal
Exequente: Município de Pimenta Bueno -RO
Advogado: Procurador Municipal
Executado: Claudia Aparecida Verissimo
Valor da Causa: R$ 3.079,47
Finalidade: Intimação da executada CLAUDIA APARECIDA VE-
RISSIMO - CPF: 920.559.582-91, residente em lugar incerto, para 
no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida no valor de R$ 3.079,47, 
acrescida de juros, correção monetária e demais encargos, sob 
pena de ser CONVERTIDO EM PENHORA O ARRESTO efetuado 
conforme ID. 24109351 dos autos, ou seja, 01 (um) Lote de ter-
ras denominado lote 20, da quadra 01000, setor 11, localizado na 
Rua Tapajós, n. 200, Bela Vista, Pimenta Bueno/RO, Avaliado em 
95.000,00 — noventa e cinco mil reais. O qual encontra-se depo-
sitado em mãos do Diretor do Departamento de Desenvolvimento 
Urbano da Prefeitura Municipal, ficando ainda INTIMADO de que, 
querendo, opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, após seguro 
o juízo, ficando, desde logo, intimado da constrição do bem supra.
Sede do Juízo: Fórum Ministro Hermes Lima Rua Cassimiro de 
Abreu, 237, Centro, CEP 76.970-000, Pimenta Bueno-RO. Fone/
Fax: (069) 3451 2477.
Pimenta Bueno-RO, 07 de novembro de 2019.
Sandra Regina Corso Baptista da Silva
Diretora de Cartório, mat. 002990
mf
1ª Vara Cível da Comarca de Pimenta Bueno-RO

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Prazo: 20 dias
Processo: 7003011-38.2019.8.22.0009
Classe: Execução de alimentos
Exequente: L. H. P. G.
Advogado: Defensoria Pública
Executado: L. P. G.
Valor da Causa: R$ 900,90
CITAÇÃO de LUCAS PINHEIRO GONÇALVES, filho de EDNALVA 
ALVES PINHEIRO, atualmente em lugar incerto e não sabido.
Finalidade: INTIMÁ-LO para pagamento do valor da dívida, no im-
porte informado pela parte exequente no valor de R$ 2.240,80 (dois 
mil, duzentos e quarenta e oitenta centavos), no prazo de 15 (quin-

ze) dias, sob pena de execução e multa (art. 523, CPC). Anotan-
do que caso não haja pagamento voluntário, foi fixado honorários 
advocatícios no percentual de 10% sobre o valor executado, bem 
como incidirá multa de 10%, nos termos do art. 523, §1º do Código 
de Processo Civil, e caso, seja efetuado pagamento parcial, a mul-
ta e honorários incidirão sobre o restante (art. 523, §2º). 
Sede do Juízo: Fórum Ministro Hermes Lima Rua Cassimiro de 
Abreu, 237, Centro, CEP 76.970-000, Pimenta Bueno-RO. Fone/
Fax: (069) 3451 2477.
Pimenta Bueno-RO, 20 de Novembro de 2019.
Sandra Regina Corso Baptista da Silva 
Diretora de Cartório, mat. 002990

1ª Vara Cível da Comarca de Pimenta Bueno-RO
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
Prazo: 20 dias
Processo: 7003010-53.2019.8.22.0009
Classe: Execução de alimentos
Exequente: L. H. P. G.
Advogado: Defensoria Pública
Executado: L. P. G.
Valor da Causa: R$ 900,90
CITAÇÃO de LUCAS PINHEIRO GONÇALVES, filho de EDNALVA 
ALVES PINHEIRO, atualmente em lugar incerto e não sabido.
Finalidade: CITÁ-LO e INTIMÁ-LO para, no prazo de 03 (três) dias, 
efetuar o pagamento das prestações alimentícias constantes na ini-
cial, bem como das parcelas que vencerem no curso do processo 
(SÚM. 309 STJ), provar que o fez ou justificar a impossibilidade 
de efetuá-lo, sob pena de protesto da dívida e prisão por 60 dias 
(artigo 528, CPC). Intime-se ainda o devedor de que caso efetue o 
pagamento diretamente à parte autora, deverá efetuar a devida co-
municação nos autos, com o comparecimento pessoal em Cartório 
apresentando o comprovante de pagamento.
Sede do Juízo: Fórum Ministro Hermes Lima Rua Cassimiro de 
Abreu, 237, Centro, CEP 76.970-000, Pimenta Bueno-RO. Fone/
Fax: (069) 3451 2477.
Pimenta Bueno-RO, 19 de Novembro de 2019.
Sandra Regina Corso Baptista da Silva 
Diretora de Cartório, mat. 002990
 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno 7005232-91.2019.8.22.0009
Procedimento Comum Cível
AUTOR: ANTONIO TEIXEIRA
ADVOGADO DO AUTOR: CINTIA GOHDA RUIZ DE LIMA 
UMEHARA OAB nº RO126707
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA
SENTENÇA
Trata-se de ação envolvendo as partes acima indicadas.
A parte autora requereu a extinção do feito por desistência.
É o relatório. Decido.
Diante a capacidade da parte, em atenção ao Parágrafo único do 
artigo 200, do Código de Processo Civil, homologo o pedido de 
desistência da parte autora e julgo extinto o processo, ex vi do 
artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal.
Deixo de aplicar o disposto no §4º do art. 485 do Código de 
Processo Civil, face a ausência de contestação. 
Custas iniciais (primeira parcela) pela parte autora.
Publique-se. Intime-se.
Após, arquive-se.
Pimenta Bueno22/11/2019
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno 7003787-72.2018.8.22.0009
Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: JENAIR DE OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ALEXSANDRO KLINGELFUS 
OAB nº RO2395
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA
SENTENÇA
Trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença, envolvendo 
as partes acima indicadas. 
Foram expedidas requisições de pagamento e Alvarás Judiciais.
A parte autora comprovou/informou o levantamento dos alvarás.
É o relatório necessário. Decido. 
Considerando a informação do pagamento do débito, dá-se por 
satisfeito o crédito. 
Assim, nos termos do art. 924, inciso II, c.c. art. 925, ambos do 
Código de Processo Civil, julgo extinto o cumprimento de sentença. 
Sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, arquive-se.
Pimenta Bueno, 22/11/2019
Valdirene Alves da Fonseca Clementele

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno 7000179-03.2017.8.22.0009
Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: NEDIR REIS DE PAULA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: LILIAN CRISTINA GRILLI GAMA 
OAB nº RO9818, WILLIAM RICARDO GRILLI GAMA OAB nº 
RO3638
EXECUTADO: SM INDUSTRIA DE CALDEIRAS LTDA - ME
ADVOGADO DO EXECUTADO: ELLEN CORSO HENRIQUE DE 
OLIVEIRA OAB nº RO782, PAULO CESAR DE OLIVEIRA OAB nº 
RO685, DENIR BORGES TOMIO OAB nº RO3983
SENTENÇA
Trata-se de ação envolvendo as partes acima indicadas. 
A parte exequente levantou os valores que estavam depositados 
em seu favor e nada mais requereu.
É o relatório necessário. Decido. 
Considerando a informação sobre o pagamento do débito, dá-se 
por satisfeito o crédito. 
Assim, nos termos do art. 924, inciso II, c.c. art. 925, ambos do 
Código de Processo Civil, julgo extinta a presente execução, 
autorizando, em consequência, os necessários levantamentos se 
existentes. 
Custas já pagas. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, arquive-se.
Pimenta Bueno, 22/11/2019
Valdirene Alves da Fonseca Clementele

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno 7001947-95.2016.8.22.0009
Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: CARLOS PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MARCIO SUGAHARA AZEVEDO 
OAB nº RO4469

EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA
SENTENÇA
Trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença, envolvendo 
as partes acima indicadas. 
Foram expedidas requisições de pagamento e Alvarás Judiciais.
É o relatório necessário. Decido. 
Considerando a informação do pagamento do débito, dá-se por 
satisfeito o crédito. 
Assim, nos termos do art. 924, inciso II, c.c. art. 925, ambos 
do Código de Processo Civil, julgo extinto o cumprimento de 
sentença. 
Sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, arquive-se.
Pimenta Bueno, 22/11/2019
Valdirene Alves da Fonseca Clementele

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno 7002738-93.2018.8.22.0009
Procedimento Comum Cível
AUTOR: COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO 
DO PARECIS LTDA
ADVOGADO DO AUTOR: REGINA MARILIA DE OLIVEIRA OAB 
nº MT3659
RÉU: M. S. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME
ADVOGADO DO RÉU: 
SENTENÇA
Trata-se de ação no procedimento comum envolvendo as partes 
acima indicadas.
A parte autora foi intimada a providenciar o andamento do feito, 
suprindo a falta nele existente, que lhe impede o prosseguimento, 
mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência.
Diante do exposto, com fundamento no art. 485, III, do Código de 
Processo Civil, julgo extinto o processo.
Nos termos do art. 485, §2º, do Código de Processo Civil, condeno 
a parte requerente ao pagamento das custas processuais.
Publique-se. Intime-se.
Após, tudo cumprido, arquivem-se.
Pimenta Bueno, 22/11/2019
Valdirene Alves da Fonseca Clementele

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno 7004466-38.2019.8.22.0009
Procedimento Comum Cível
AUTOR: SEBASTIAO DA ANUNCIACAO
ADVOGADO DO AUTOR: CRISDAINE MICAELI SILVA 
FAVALESSA OAB nº RO5360, ANDRE HENRIQUE VIEIRA DE 
SOUZA OAB nº RO6862
RÉU: I. -. I. N. D. S. S.
ADVOGADO DO RÉU: 
Sentença 
Trata-se de ação liquidação/cumprimento envolvendo as partes 
acima indicadas.
A parte autora foi intimada a emendar a inicial, no prazo de 15 dias, 
sob pena de indeferimento e, no entanto, deixou escoar o prazo 
legal sem qualquer manifestação..
Diante do exposto e nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 
e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A 
INICIAL e JULGO EXTINTO o processo, ordenando, pois, o seu 
arquivamento.
Sem custas.
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Havendo recurso, intime-se a parte contrária para as contrarrazões e 
remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
Decorrido o prazo recursal, intime-se a parte requerida e arquive-
se como de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Pimenta Bueno, 22/11/2019
Valdirene Alves da Fonseca Clementele

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno 7000168-08.2016.8.22.0009
Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: RAFAEL CRISTIANO SCHEFFER
ADVOGADO DO EXECUTADO: CEZAR ARTUR FELBERG OAB 
nº RO3841
SENTENÇA
Trata-se de ação envolvendo as partes acima indicadas. 
O exequente informou o pagamento do débito. 
É o relatório necessário. Decido. 
Considerando a informação sobre o pagamento da dívida, dá-se 
por satisfeito o crédito. 
Assim, nos termos do art. 924, inciso II, c.c. art. 925, ambos do 
Código de Processo Civil, julgo extinta a presente execução, 
autorizando, em consequência, os necessários levantamentos se 
existentes. 
Custas e despesas com a realização de eventuais diligências on 
line ou expedição de ofícios em busca de bens ou endereço pela 
parte devedora. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, arquive-se.
Pimenta Bueno, 22/11/2019
Valdirene Alves da Fonseca Clementele

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno 7003752-49.2017.8.22.0009
Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: REGIANE SOARES NASCIMENTO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DEBORA CRISTINA MORAES 
OAB nº RO6049
EXECUTADO: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
ADVOGADO DO EXECUTADO: ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA 
LEITE OAB nº MT7413
SENTENÇA
Trata-se de ação envolvendo as partes acima indicadas. 
É o relatório necessário. Decido. 
Considerando a informação do depósito Judicial do valor da dívida, 
dá-se por satisfeito o crédito. 
Assim, nos termos do art. 924, inciso II, c.c. art. 925, ambos do 
Código de Processo Civil, julgo extinta a presente execução, 
autorizando, em consequência, os necessários levantamentos se 
existentes. 
Certifique-se se houve pagamento das custas da fase de 
conhecimento. 
Expeça-se alvará para levantamento do valor depositado em conta 
Judicial, em favor da exequente, devendo esta comprovar o saque 
em 5 dias. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, arquive-se.
Pimenta Bueno, 22/11/2019
Valdirene Alves da Fonseca Clementele

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno 7001177-97.2019.8.22.0009

Execução de Alimentos
EXEQUENTE: J. G. C.
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA
EXECUTADO: T. C. D. S.
ADVOGADO DO EXECUTADO: DEBORA CRISTINA MORAES 
OAB nº RO6049
SENTENÇA
Trata-se de ação envolvendo as partes acima indicadas. 
O exequente informou o pagamento do débito. 
É o relatório necessário. Decido. 
Considerando a informação sobre o pagamento da dívida, dá-se 
por satisfeito o crédito. 
Assim, nos termos do art. 924, inciso II, c.c. art. 925, ambos do 
Código de Processo Civil, julgo extinta a presente execução, 
autorizando, em consequência, os necessários levantamentos se 
existentes. 
Sem custas. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, arquive-se.
Pimenta Bueno, 22/11/2019
Valdirene Alves da Fonseca Clementele

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno 7003995-56.2018.8.22.0009
Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: DILMA AFONSO MARTINS
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ROGERIA VIEIRA REIS OAB nº 
RO8436
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA
SENTENÇA
Trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença, envolvendo 
as partes acima indicadas. 
Foram expedidas requisições de pagamento e Alvarás Judiciais.
É o relatório necessário. Decido. 
Considerando a informação do pagamento do débito, dá-se por 
satisfeito o crédito. 
Assim, nos termos do art. 924, inciso II, c.c. art. 925, ambos do 
Código de Processo Civil, julgo extinto o cumprimento de sentença. 
Sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, arquive-se.
Pimenta Bueno, 22/11/2019
Valdirene Alves da Fonseca Clementele

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno
Fone: 69 3451-2477 - pbw1civel@tjro.jus.brProcesso nº:7002907-
46.2019.8.22.0009
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 
ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB 
CREDIP
ADVOGADO DO EXEQUENTE: NOEL NUNES DE ANDRADE 
OAB nº RO1586, EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS OAB nº 
RO2930, GEISIELI DA SILVA ALVES OAB nº RO9343
EXECUTADO: FRANCISCO SISNANDO DE BRITO
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DECISÃO
A Lei n. 3.896/2016, assim dispõe em seu artigo 2º:
...
§ 2º Aquele que der causa a repetição ou adiamento de atos, 
mesmo que abrangidos no caput deste artigo, deverá suportar os 
custos decorrentes, comprovando o recolhimento do montante 
previamente à sua renovação. 
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Mais adiante estabelece que:
Art. 19. O requerimento de renovação ou repetição de ato na 
forma do § 2º do artigo 2º, deverá ser instruído com comprovante 
do pagamento do valor de R$15,00 (quinze reais), salvo se a 
diligência ou serviço for mensurado por regulamento próprio. 
Como se vê o autor indicou endereço errôneo do devedor, tanto 
que não localizado anteriormnete.
Desta forma, para fins de expedição de nova carta de citação, 
deve o autor comprovar o pagamento da taxa prevista no art. 19.
Caso seja necessária a expedição de mandado, ao que deverá 
ser intimado pelo Cartório, deve comprovar o pagamento da 
diligência do Oficial de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Pimenta Bueno/RO, 22 de novembro de 2019.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno
Fone: 69 3451-2477 - pbw1civel@tjro.jus.brProcesso 
nº:7001449-33.2015.8.22.0009
EXEQUENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE 
CONSORCIOS S. A.
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA 
OAB nº RO3434, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB 
nº RO4482, MARCELO BRASIL SALIBA OAB nº AC5258, 
GABRIELA DE LIMA TORRES OAB nº RO5714
EXECUTADO: LAZARO FERREIRA ALVES
ADVOGADO DO EXECUTADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA
DESPACHO
Caso não haja manifestação, considerando que não foram 
encontrados bens penhoráveis, determino a suspensão do feito, 
por um ano, na forma do art. 921, III do Código de Processo 
Civil.
O autor poderá requerer o prosseguimento do feito, a qualquer 
momento, desde que indique bens penhoráveis.
Decorrido o prazo sem manifestação do autor, independentemente 
de nova intimação, desde logo, fica determinado o arquivamento 
provisório do feito, na forma do art. 921, §2º, pelo prazo de 3 
anos.
Pimenta Bueno/RO, 22 de novembro de 2019.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno
Fone: 69 3451-2477 - pbw1civel@tjro.jus.brProcesso 
nº:7005092-91.2018.8.22.0009
EXEQUENTE: IMPLEMENTOS AGRICOLAS OLIVEIRA LTDA - 
EPP
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DANIEL REDIVO OAB nº 
RO3181, KELLY CRISTINE BENEVIDES DE BARROS OAB nº 
RO3843, JOAO CARLOS DA COSTA OAB nº RO1258
EXECUTADO: JOSE SERGIO RODRIGUES DOS REIS
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DESPACHO
Considerando que não foram encontrados bens penhoráveis, 
bem como o pedido do autor, determino a suspensão do feito, 
por um ano, na forma do art. 921, III do Código de Processo 
Civil.
O autor poderá requerer o prosseguimento do feito, a qualquer 
momento, desde que indique bens penhoráveis.

Decorrido o prazo sem manifestação do autor, independentemente 
de nova intimação, desde logo, fica determinado o arquivamento 
provisório do feito, na forma do art. 921, §2º, pelo prazo de 5 anos.
Pimenta Bueno/RO, 22 de novembro de 2019.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno
Fone: 69 3451-2477 - pbw1civel@tjro.jus.brProcesso nº:7002019-
21.2017.8.22.0018
EXEQUENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 
S. A.
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MARCELO BRASIL SALIBA OAB 
nº AC5258, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB nº RO4482
EXECUTADO: MARCIO IRIO DA SILVA
ADVOGADO DO EXECUTADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA
DESPACHO
Considerando que não foram encontrados bens penhoráveis, 
determino a suspensão do feito, por um ano, na forma do art. 921, 
III do Código de Processo Civil.
O autor poderá requerer o prosseguimento do feito, a qualquer 
momento, desde que indique bens penhoráveis.
Decorrido o prazo sem manifestação do autor, independentemente 
de nova intimação, desde logo, fica determinado o arquivamento 
provisório do feito, na forma do art. 921, §2º, pelo prazo de 3 
anos.
Pimenta Bueno/RO, 22 de novembro de 2019.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP: 
76800-000 - Fone:(69) 34512477 
Processo nº: 7003206-23.2019.8.22.0009
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Causa: R$ 16.190,99 
EXEQUENTE: MADEIREIRA PIMENTAO LTDA - EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: ERIC JULIO DOS SANTOS TINE 
- RO2507
EXECUTADO: JOSE AILTON LUJAN
Intimação 
Finalidade: Fica a parte Exequente, por seu(s) procurador(es), 
intimada, no prazo legal, para se manifestar acerca da petição 
e documentos apresentados pelo Executado (ID 32682559 e 
32682560).
Pimenta Bueno/RO, 22 de novembro de 2019 .
JANNIFER FABIANA LAM
Técnica Judiciária

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP: 
76800-000 - Fone:(69) 34512477 
Processo nº: 7001976-43.2019.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Valor da Causa: R$ 100.000,00 
AUTOR: CLEUDINEI COUSSEAU
Advogado do(a) AUTOR: YLUSKA DE CARVALHO COSTA AYRES 
- RO9133
RÉU: IEDA KERBER
Intimação
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Finalidade: Fica a parte Autora, por seu(s) procurador(es), intimada, 
no prazo legal, acerca da certidão da Oficiala de Justiça.
Pimenta Bueno/RO, 22 de novembro de 2019 .
JANNIFER FABIANA LAM
Técnica Judiciária

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno
Fone: 69 3451-2477 - pbw1civel@tjro.jus.brProcesso nº:7002342-
19.2018.8.22.0009
EXEQUENTE: Banco Bradesco S/A
ADVOGADO DO EXEQUENTE: EDSON ROSAS JUNIOR OAB nº 
AM1910
EXECUTADO: OPCAO COMERCIO DE MATERIAIS PARA 
CONSTRUCAO LTDA - EPP
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DESPACHO
Intime-se o autor a dar andamento ao feito, ante a informação de 
que o devedor não cumpriu o acordo.
Pimenta Bueno/RO, 22 de novembro de 2019.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP: 
76800-000 - Fone:(69) 34512477 
Processo nº: 7003846-26.2019.8.22.0009
Classe: EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118)
Valor da Causa: R$ 19.810,91 
EMBARGANTE: CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA
Advogado do(a) EMBARGANTE: JOVYLSON SOARES DE 
MOURA - RO8834
EMBARGANTE: MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO
Intimação 
Finalidade: Fica a parte Embargante, por seu(s) procurador(es), 
intimada, no prazo legal, acerca da defesa apresentada pela parte 
Embargada.
Pimenta Bueno/RO, 22 de novembro de 2019 .
JANNIFER FABIANA LAM
Técnica Judiciária

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP: 
76800-000 - Fone:(69) 34512477 
Processo nº: 7003208-27.2018.8.22.0009
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Valor da Causa: R$ 20.034,00 
EXEQUENTE: EDINHO TRESPADINE
Advogados do(a) EXEQUENTE: ELESSANDRA APARECIDA 
FERRO - RO4883, HENRIQUE SCARCELLI SEVERINO - RO2714
EXECUTADO: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL 
INTIMAÇÃO 
Finalidade: Fica a parte Exequente, por seu(s) procurador(es), 
intimada, no prazo legal, acerca da expedição dos Alvarás Judiciais 

(ID’s Num. 32828066 e 32852988), bem como, comprovar os 
respectivos levantamentos.
Pimenta Bueno/RO, 22 de novembro de 2019 .
ALAN DANIEL PEREIRA DA SILVA
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - 
CEP: 76800-000 - Fone:(69) 34512477 
Processo nº: 7002255-34.2016.8.22.0009
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Valor da Causa: R$ 7.881,30 
EXEQUENTE: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL 
DO ESTADO DE RONDONIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: LUIS FILIPE JUNQUEIRA 
FRANCO - SP287135
EXECUTADO: SUELY BATISTA DOS SANTOS
Advogados do(a) EXECUTADO: MILTON RICARDO 
FERRETTO - RO571-A, JANIO TEODORO VILELA - RO6051
NOTIFICAÇÃO 
Finalidade: Notificar a parte Requerida, para o recolhimento 
da importância de R$ R$ 105,57 (atualizada até a data de 
22/11/2019), e demais acréscimos legais, a título de custas 
do processo em epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias. O 
não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de 
débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição 
na dívida ativa.
Pimenta Bueno/RO, 22 de novembro de 2019 .
MARIA APARECIDA FOLGADO
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - 
CEP: 76800-000 - Fone:(69) 34512477 
Processo nº: 7002586-45.2018.8.22.0009
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Valor da Causa: R$ 11.448,00 
EXEQUENTE: LUCIA MOISES DA SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCIO SUGAHARA 
AZEVEDO - RO4469
EXECUTADO: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
Intimação 
Finalidade: Fica a parte Exequente, por seu(s) procurador(es), 
intimada, no prazo legal, para se manifestar acerca da 
petição e documentos apresentados pelo INSS (ID 32343053 
a 32343054).
Pimenta Bueno/RO, 22 de novembro de 2019 .
JANNIFER FABIANA LAM
Técnica Judiciária

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - 
CEP: 76800-000 - Fone:(69) 34512477 
Processo nº: 0002136-03.2013.8.22.0009
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Causa: R$ 18.463,01 
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EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 
ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB 
CREDIP
Advogados do(a) EXEQUENTE: GEISIELI DA SILVA ALVES 
- RO9343, EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - RO2930, 
NOEL NUNES DE ANDRADE - RO1586
EXECUTADO: M RUIZ - ME, MARCOS LOPES, JOAO 
CARLOS BORGES GUIMARAES, MATILDE RUIZ
Intimação 
Finalidade: Fica a parte autora, por seu(s) procurador(es), 
intimada, no prazo legal, para informar o andamento 
processual da Carta Precatória.
Pimenta Bueno/RO, 22 de novembro de 2019 .
SANDRA REGINA CORSO BAPTISTA DA SILVA
Diretora de Cartório

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - 
CEP: 76800-000 - Fone:(69) 34512477 
Processo nº: 7003441-24.2018.8.22.0009
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Valor da Causa: R$ 58.740,00 
EXEQUENTE: BEACH PARK HOTÉIS E TURISMO S/A
Advogados do(a) EXEQUENTE: CAMILLE DA ESCOSSIA 
LIMA - CE33973, ROBERTA COSTA BEZERRA - CE32592, 
JOSE ELOY DA COSTA NETO - CE30732, GIACOMINA 
MARIA AMELIA BORRINI DE FREITAS - CE30488, 
DANIELLE DE MELO PIRES E SOUZA - CE25989, CARLOS 
ROBERTO MARTINS RODRIGUES - CE718, PAULO DE 
TARSO VIEIRA RAMOS - CE12897, REBECCA AYRES DE 
MOURA CHAVES DE ALBUQUERQUE - CE10500, JOSE 
CANDIDO LUSTOSA BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE - 
CE4040, RAPHAEL AYRES DE MOURA CHAVES - CE16077
EXECUTADO: ALAIRTON HOFFMANN
Advogado do(a) EXECUTADO: SEBASTIAO CANDIDO 
NETO - RO1826
INTIMAÇÃO 
Finalidade: Fica a parte Exequente por seus procuradores, 
intimada, no prazo legal, acerca do decurso do prazo do 
exequente.
Pimenta Bueno/RO, 22 de novembro de 2019 .
LUCAS PAGNONCELLI FERREIRA
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - 
CEP: 76800-000 - Fone:(69) 34512477 
Processo nº: 7005338-53.2019.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Valor da Causa: R$ 1.000,00 
AUTOR: LUCAS VALENTIM DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: SEBASTIAO CANDIDO NETO - 
RO1826
RÉS: B. S. V. D. S., VERA LUCIA PEREIRA 
INTIMAÇÃO 
Finalidade: Fica a parte Autora, por seu(s) procurador(es), 
intimada, no prazo legal, acerca da juntada do Relatório 
Informativo (ID 32849409).
Pimenta Bueno/RO, 22 de novembro de 2019 .
ALAN DANIEL PEREIRA DA SILVA
Técnico Judiciário

2ª VARA CÍVEL  

PODER JUDICIÁRIO
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP: 
76800-000 - Fone:(69) 3451-9111 e-mail: pbw2civel@tjro.jus.br
Processo : 7000736-19.2019.8.22.0009
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CECILIA BRAUM DA SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE: LAURO PAULO KLINGELFUS JU-
NIOR - RO2389
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO-
CIAL
INTIMAÇÃO AUTOR - DOCUMENTOS JUNTADOS Fica a parte 
AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar ma-
nifestação acerca dos documentos juntados pela parte adversa ID 
31846453.

PODER JUDICIÁRIO - Cartório da 2ª Vara Cível de Pimenta Bueno 
e Juizado da Infância e Juventude
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno/RO - CEP: 
76970-000
Telefone:(69) 34512477 - E-mail: pbw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO nº: 7002234-53.2019.8.22.0009
CLASSE: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: A. K. B. R.
Advogados do(a) AUTOR: DEBORA CRISTINA MORAES - 
RO6049, JUCEMERI GEREMIA - RO6860
RÉU: ARTUR NUNES DA SILVA REGO
Advogados do(a) RÉU: MARCIO HENRIQUE DA SILVA MEZZO-
MO - RO5836, MARIANNE ALMEIDA E VIEIRA DE FREITAS 
PEREIRA - RO3046, KELLY MEZZOMO CRISOSTOMO COSTA 
- RO3551, JEVERSON LEANDRO COSTA - RO3134-A
Intimação
De ordem da Meritíssima Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Pi-
menta Bueno/RO, fica a parte requerida intimada da Decisão pro-
latada. 
Pimenta Bueno/RO, 21 de novembro de 2019
ALESSANDRA THAIS DA SILVA ARAUJO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno 7000168-03.2019.8.22.0009
AUTOR: ALVINO LARGASSE FILHO
ADVOGADO DO AUTOR: CARLOS OLIVEIRA SPADONI OAB nº 
MT607, MYRIAN ROSA DA SILVA OAB nº RO9438
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SENTENÇA
O INSS apresentou proposta de acordo (ID 31956280) , com a qual 
concordou a parte autora (ID 3252221)
Assim, HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as 
partes para que produza seus efeitos jurídicos e legais e, conse-
quentemente, JULGO EXTINTO o processo com resolução de 
mérito, nos moldes artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 
Processo Civil.
Nos termos da informação prestada pela Gerente APSDJPTV via 
email, em 21/10/19, a respeito da nova sistemática de atendimento 
das demandas judicias estabelecida pela Resolução PRES/INSS 
n. 691/2019, determino ao Cartório que encaminhe os autos à 
Procuradoria Federal no Estado de Rondonia (Porto Velho) para 
ciencia da homologação do acordo e implantação dos beneficio, 
devendo comunicar nos autos a implantação.
Após o trânsito em julgado, altere-se a classe para cumprimento de 
sentença ou execução contra a fazenda pública, de acordo com a 
classe exigida pelo CNJ e intime-se a parte autora, para, em 5 (cin-
co) dias, apresentar a planilha do valor dos atrasados nos exatos 
termos do acordo.
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Apresentada a planilha intime-se o INSS para ciência e nada sendo 
requerido, expeça-se a requisição de pagamento - RPV.
Envidadas as Requisições ao TRF da 1ª Região, aguarde-se o pa-
gamento no arquivo.
Comprovado o pagamento, expeça-se alvará para levantamento 
dos valores, devendo a parte autora comprovar seu levantamento 
em juízo, no prazo de 10 dias, contados da retirada do alvará.
Registro que o desarquivamento do feito ocorrerá sem quaisquer 
ônus para as partes.
Quantos aos honorários periciais, quando da expedição da RPV de-
verá, o Cartório Judicial tentar, novamente, requisitar os honorários 
via sistema diante da impossibilidade certificada no ID 31980293 .
No caso de continuar impossibilitado, intime-se o perito pela ultima 
vez para que providencie a regularização do seu cadastro e infor-
me nos autos, em 10 dias, para nova tentativa de requisição.
Decorrido o prazo in albis, nada resta a fazer a não ser aguardar 
providencias do medico perito para sanar o erro no cadastro e co-
municação posterior nos autos. 
Cumpra-se.
Tudo cumprido, conclusos os autos para extinção. 
Pimenta Buenoquinta-feira, 21 de novembro de 2019
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno 7003449-98.2018.8.22.0009
EXEQUENTE: COMETA JI PARANA COMERCIO DE VEICULOS 
LTDA - ME
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PATRICIA JORGE DA CUNHA 
VIANA DANTAS OAB nº AM8014
EXECUTADO: KELLEN CRISTINA VIEIRA MARTINS RIBEIRO
SENTENÇA
HOMOLOGO o acordo havido entre as partes, o qual se regerá pe-
las cláusulas e condições constantes na petição de ID 31957895. 
Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de 
mérito, nos moldes do artigo 487, III, “b”, do NCPC. 
A requerida já foi condenada no pagamento das custas por ocasião 
da sentença.
Assim, apure-se as custas devidas e intime-se a requerida por AR 
para pagamento em 15 dias, sob pena de protesto e inscrição em 
DA, que fica desde já determinado. 
Determino ao Cartório que altere o endereço da requerida, conso-
ante informado na certidão ID 30825603, qual seja, Avenida dos 
Expedicionários, 521, Bairro Apedia
PRI e arquive-se após.
Serve a presente como intimação da requerida para pagamento 
das custas.
EXECUTADO: KELLEN CRISTINA VIEIRA MARTINS RIBEIRO 
CPF nº 714.845.152-34, com endereço na Avenida dos Expedicio-
nários, 521, Bairro Apediá, nesta.
PB, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno 7002938-66.2019.8.22.0009
AUTORES: DANILA LUCIA DA SILVA E SOUZA, LUIZA DA SILVA 
RODRIGUES
ADVOGADOS DOS AUTORES: VALERIA PINHEIRO DE SOUZA 
OAB nº RO9188
RÉUS: CMD - CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, 
JORDANA LEITE TEIXEIRA
ADVOGADOS DOS RÉUS: JOSE EDILSON DA SILVA OAB nº 
RO1554, ELESSANDRA APARECIDA FERRO OAB nº RO4883
SENTENÇA

HOMOLOGO o acordo havido entre as partes, o qual se regerá pe-
las cláusulas e condições constantes na petição de ID 32309493, 
bem como o pedido de desistência do prazo recursal.
Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de 
mérito, nos moldes do artigo 487, III, “b”, do NCPC. 
No tocante as custas processuais, a homologação de acordo ape-
nas isenta o pagamento das custas finais, mas não das custas ini-
ciais, que no caso é de 02% (dois por cento) pois o acordo foi feito 
após audiencia de conciliação.
No caso dos autos, o autor não recolheu as custas iniciais pois 
foi isento em razão da justiça gratuita, contudo, pelo principio da 
causalidade, as custas iniciais deverão ser custeadas pelos reque-
ridos, que deram causa ao ajuizamento da ação.
Assim, CONDENO os requeridos, solidariamente, ao pagamento 
das custas iniciais no percentual de 02% sobre o valor do acordo, 
que foi o proveito economico obtido (R$ 20.000,00).
Sem custas finais. 
Calcule-se e intime-se para pagamento em 15 dias, pelo DJE, sob 
pena de protesto e inscrição, o que fica desde já determinado.
Deverá o Cartório, antes porém, confirmar o nome e CNPH da em-
presa requerida , pois o nome informado no sistema difere daquele 
informado no acordo.
P.R.I.C. e arquivem-se. 
Pimenta Buenoquinta-feira, 21 de novembro de 2019
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida

PODER JUDICIÁRIO
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP: 
76800-000 - Fone:(69) 3451-2477 e-mail: pbw2civel@tjro.jus.br
Processo : 7000966-95.2018.8.22.0009
Classe : AVERIGUAÇÃO DE PATERNIDADE (123)
REQUERENTE: A. R. P. D. L.
Advogado do(a) REQUERENTE: THALES CEDRIK CATAFESTA 
- RO8136
REQUERIDO: B. A. L.
Intimação AO AUTOR
Finalidade: INTIMAÇÃO da Parte Autora, por meio de seu advoga-
do, para ciência e manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca 
do laudo pericial de DNA juntado aos autos no ID 32087919.
Técnico Judiciário
(Assinado Digitalmente)
AUTOR

PODER JUDICIÁRIO - Cartório da 2ª Vara Cível de Pimenta Bueno 
e Juizado da Infância e Juventude
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno/RO - CEP: 
76970-000
Telefone:(69) 34512477 - E-mail: pbw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO nº: 7003767-47.2019.8.22.0009
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
AUTOR: M. D. J. D. S. V. e outros (2)
Advogado do(a) EXEQUENTE: DEBORA CRISTINA MORAES - 
RO6049
EXECUTADO: R. C. V
INTIMAÇÃO
De ordem da Meritíssima Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Pi-
menta Bueno/RO, ficam as Partes Autoras intimadas para apresen-
tarem manifestação ao despacho ID 32427765.
Pimenta Bueno/RO, 21 de novembro de 2019
ALINE QUESSI FREITAS LIMA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76.970-000, 
Pimenta Bueno, RO Execução Fiscal
0004624-28.2013.8.22.0009
EXEQUENTE: I. B. D. M. A. E. D. R. N. R.
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ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA
EXECUTADO: S. N. Z.
ADVOGADO DO EXECUTADO: RUBENS DEMARCHI OAB nº 
RO2127
Despacho.
Diante do parcelamento informado, suspendo o processo por 180 
dias.
Apos, intime-se exequente para manifestar.
Pimenta Bueno, 3 de setembro de 2019.
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76.970-000, 
Pimenta Bueno, RO 0002784-17.2012.8.22.0009
EXEQUENTE: C. C. L.
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JOSE ANGELO DE ALMEIDA 
OAB nº RO309
EXECUTADOS: D. P. D. O., D. P. D. O. -. M.
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: 
DECISÃO:
O feito encontrava-se suspenso sine die, nos termos do art. 921 do 
CPC, em razão do qual, decorrido o prazo de 01 ano da suspen-
são, sem indicação de bens penhoráveis, o processo é remetido 
automaticamente ao arquivo provisório, ocasião em que começa a 
correr o prazo da prescrição intercorrente (art. 921, § 5º, CPC) de 
três anos.
Verifico que as partes foram intimadas da digitalização dos autos e 
nada requereram. Assim, determino o retorno dos autos ao arquivo 
provisório.
Ressalto que o processo poderá ser desarquivado a qualquer tem-
po se encontrados bens penhoráveis.
Após decorridos três anos do arquivamento provisório, o Cartório 
deverá intimar as partes para que, em 10 dias, se manifestem a 
respeito da prescrição intercorrente, fazendo conclusão após o de-
curso do prazo.
Intime-se.
Pimenta Bueno
terça-feira, 3 de setembro de 2019
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno 0001233-31.2014.8.22.0009
EXEQUENTE: E. S. D. C.
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JOSE ANGELO DE ALMEIDA 
OAB nº RO309
EXECUTADO: S. L. D. S.
ADVOGADO DO EXECUTADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA
DECISÃO:
Devolvam os autos ao arquivo por mais um (1) ano. 
Apos, intimem-se as partes para se manifestarem a respeito da 
prescrição intercorrente.
Pimenta Buenosegunda-feira, 16 de setembro de 2019
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida

PODER JUDICIÁRIO - Cartório da 2ª Vara Cível de Pimenta Bueno 
e Juizado da Infância e Juventude
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno/RO - CEP: 
76970-000
Telefone:(69) 34512477 - E-mail: pbw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO nº: 0003473-90.2014.8.22.0009
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
AUTOR: R. D. R. S. C.

Advogado do(a) EXEQUENTE: RENAN DIEGO REBOUCAS SOU-
ZA CASTRO - RO6269
EXECUTADO: F. A. D. S.
Advogado do(a) EXECUTADO: MARIA JOSE DE OLIVEIRA URI-
ZZI - RO442
Intimação
De ordem da Meritíssima Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Pi-
menta Bueno/RO, ficam as partes autora/executado intimadas do 
Despacho prolatado ID 30463004. 
Pimenta Bueno/RO, 21 de novembro de 2019
ALINE QUESSI FREITAS LIMA

PODER JUDICIÁRIO - Cartório da 2ª Vara Cível de Pimenta Bueno 
e Juizado da Infância e Juventude
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno/RO - CEP: 
76970-000
Telefone:(69) 34512477 - E-mail: pbw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO nº: 7003232-21.2019.8.22.0009
CLASSE: GUARDA (1420)
AUTOR: A. P. L.
REQUERIDO: C. L. D. S.
Advogado do(a) REQUERIDO: SONIA JACINTO CASTILHO - 
RO2617
INTIMAÇÃO
De ordem da Meritíssima Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Pi-
menta Bueno/RO, fica a parte requerida intimada da Sentença pro-
latada. 
Pimenta Bueno/RO, 21 de novembro de 2019
ALINE QUESSI FREITAS LIMA

PODER JUDICIÁRIO
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP: 
76800-000 - Fone:(69) 3451-9111 e-mail: pbw2civel@tjro.jus.br
Processo : 7005598-67.2018.8.22.0009
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ZENEIDE ALVES DO NASCIMENTO OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: PEDRO HENRIQUE CARVALHO DE 
SOUZA - RO8527
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se 
manifestar no feito no prazo de 05 dias.

PODER JUDICIÁRIO - Cartório da 2ª Vara Cível de Pimenta Bueno 
e Juizado da Infância e Juventude
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno/RO - CEP: 
76970-000
Telefone:(69) 34512477 - E-mail: pbw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO nº: 7001104-33.2016.8.22.0009
CLASSE: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
AUTOR: A. L. B. D. M. B.
Advogado do(a) EXEQUENTE: SEBASTIAO CANDIDO NETO - 
RO1826
EXECUTADO: J. D. L. B.
Intimação
De ordem da Meritíssima Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Pi-
menta Bueno/RO, fica a parte autora intimada da Sentença prola-
tada. 
Pimenta Bueno/RO, 21 de novembro de 2019
ALINE QUESSI FREITAS LIMA

PODER JUDICIÁRIO
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP: 
76800-000 - Fone:(69) 3451-9111 e-mail: pbw2civel@tjro.jus.br
Processo : 7004634-74.2018.8.22.0009
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: RIVELINO CABRAL BOTELHO
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Advogado do(a) EXEQUENTE: IVAN DOUGLAS BAPTISTA CAR-
DOSO - RO7320
EXECUTADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se 
manifestar no feito no prazo de 05 dias, conforme determinado no 
despacho de id. 30452872, sob pena de arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO - Cartório da 2ª Vara Cível de Pimenta Bueno 
e Juizado da Infância e Juventude
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno/RO - CEP: 
76970-000
Telefone:(69) 34512477 - E-mail: pbw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO nº: 7003675-69.2019.8.22.0009
CLASSE: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: A. G. T. B.
RÉU: A. K. B.
Advogados do(a) RÉU: SIDINEI GONCALVES PEREIRA - RO8093, 
ERICA DE LIMA ARRUDA - RO8092
INTIMAÇÃO
De ordem da Meritíssima Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Pi-
menta Bueno/RO, fica a parte requerida intimada da Sentença pro-
latada. 
Pimenta Bueno/RO, 21 de novembro de 2019
ALINE QUESSI FREITAS LIMA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno 7004917-97.2018.8.22.0009
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO
EXECUTADO: TERRA REPRESENTACOES LTDA - ME
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
SENTENÇA
Diante do pagamento do débito, conforme noticiado nos autos, dou 
por cumprida a obrigação e, consequentemente, julgo extinto o fei-
to com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.
Determino ao Cartório que verifique a existência de custas penden-
tes. Havendo, intime-se a executada por seu advogado via PJE, ou 
sendo revel por ARMP, email, telefone ou outro meio a disposição 
para pagamento em 15 dias sob pena de protesto e inscrição em 
D.A. ,que fica desde já determinado. 
P. R. I. C. Independente do trânsito em julgado, arquivem-se.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno 7003375-78.2017.8.22.0009
AUTOR: ANUBIA FERNANDES BALIEIRO
ADVOGADO DO AUTOR: Henrique Scarcelli Severino OAB nº 
RO2714
RÉU: Banco Bradesco S/A
ADVOGADO DO RÉU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIG-
NANELI OAB nº RO5546
DECISÃO
Diante do pagamento do débito e seu respectivo comprovante de 
levantamento (31327929 - Pág. 1), dou por cumprida a obrigação 
e, reitero o arquivamento do feito determinado em sentença de ID 
30914872 - Pág. 1.
Apurem-se o valor das custas processuais e, havendo custas, in-
time-se a parte vencida para pagamento, no prazo de 15 (quinze) 
dias, sob pena de protesto e inscrição em Dívida Ativa, o que desde 
já fica determinado.
Determino a escrivania que verifique a possível existência de sal-
do residual na conta judicial vinculada a estes autos. Caso haja, 

providencie-se o levantamento do valor e encerramento da conta, 
expedindo-se o necessário.
Oportunamente, arquivem-se. 
Pimenta Bueno
22 de novembro de 2019
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno 7000004-72.2018.8.22.0009
AUTOR: TICIANA LIPPI PAULUCCI CONSELVAN
ADVOGADO DO AUTOR: ADRIANA DONDE MENDES OAB nº 
RO4785, JULIAN CUADAL SOARES OAB nº RO2597, MARIANA 
DONDE MARTINS OAB nº RO5406
RÉU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
ADVOGADO DO RÉU: ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE 
OAB nº MT7413
SENTENÇA
Diante do pagamento do débito, conforme comprovante de depó-
sito de ID 29697508 - Pág. 1, dou por cumprida a obrigação e, 
consequentemente, julgo extinto o feito com fulcro no artigo 924, II, 
do Código de Processo Civil. 
Expeça-se alvará para levantamento do valor depositado, devendo 
a parte exequente comprová-lo em juízo no prazo de 10 dias, con-
tados da retirada do alvará.
Apurem-se o valor das custas processuais e, havendo custas, in-
time-se a parte vencida para pagamento, no prazo de 15 (quinze) 
dias, sob pena de protesto e inscrição em Dívida Ativa, o que desde 
já fica determinado.
Anoto que antes do arquivamento dos autos, deverá o Diretor de 
Cartório verificar a possível existência de saldo residual na conta 
judicial vinculada a estes autos.
Caso haja saldo remanescente, deverá providenciar o levantamen-
to do valor e encerramento da conta, expedindo-se o necessário.
P. R. I. C. Oportunamente, arquivem-se. 
Pimenta Buenosexta-feira, 22 de novembro de 2019
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno 7005581-31.2018.8.22.0009
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO
EXECUTADO: SONIA REGINA NOGUEIRA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
SENTENÇA
Diante do pagamento do débito, conforme noticiado nos autos, dou 
por cumprida a obrigação e, consequentemente, julgo extinto o fei-
to com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.
Determino ao Cartório que verifique a existência de custas penden-
tes. Havendo, intime-se a executada por seu advogado via PJE, ou 
sendo revel por ARMP, e-mail, telefone ou outro meio à disposição, 
para pagamento em 15 dias sob pena de protesto e inscrição em 
D.A. ,que fica desde já determinado. 
P. R. I. C. Independente do trânsito em julgado, arquivem-se.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno 7004915-93.2019.8.22.0009
AUTOR: OLIVIO BORDINHON
ADVOGADO DO AUTOR: PEDRO HENRIQUE CARVALHO DE 
SOUZA OAB nº RO8527
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RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔ-
NIA
SENTENÇA
Trata-se de ACÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DO-
ENÇA OU CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 
C/ TUTELA ANTECIPADA ajuizada por OLIVIO BORDINHON em 
face de INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, 
partes qualificadas nos autos.
Antes do recebimento da ação, fora determinado ao autor que, no 
prazo de 05 dias, declaresse a sua qualidade de segurado e jun-
tasse os respectivos documentos comprobatórios, ou justificasse a 
impossibilidade.
Intimado, deixou transcorrer o prazo sem manifestação.
É o breve relato. Decido.
Em se tratando de providência que competia à parte autora (art. 
321 do CPC) e tendo esta permanecido inerte ante a determinação 
de emenda, o indeferimento da petição inicial é medida que se im-
põe (art. 330, IV do CPC).
Nesse sentido, os julgados:
“Apelação. Emenda à inicial. Intimação. Inércia. Indeferimento da 
inicial. A ausência de cumprimento da intimação para emenda à 
inicial a fins de recolhimento das custas processuais, impõe o in-
deferimento da petição inicial, ante a inércia do autor”. Vistos, re-
latados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores 
da 1ª Câmara Cível do , na conformidade da ata de julgamentos e 
das notas taquigráficas em, POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVI-
MENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. 
Porto Velho, 11 de junho de 2013. DESEMBARGADOR(A) Raduan 
Miguel Filho (PRESIDENTE). (; 0000677-24.2012.8.22.0001 Ape-
lação; Origem : 00006772420128220001 Porto Velho/RO (10ª Vara 
Cível); Apelante : Patrícia Gonçalves Penêdo; Advogados: João 
de Castro Inácio Sobrinho (OAB/RO 433-A), Adriana Pignaneli de 
Abreu (OAB/SP 212.689) e outros Apelado: Banco BMG S/A; Rela-
tor: Desembargador Raduan Miguel Filho ACÓRDAO).
“APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEI-
RO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRÉVIA OPORTUNIZAÇÃO 
PARA EMENDA. DESCUMPRIMENTO. EXEGESE DO ART. 284 
E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. É firmado o entendimento de 
que passível o indeferimento da inicial depois de oportunizada à 
parte autora a respectiva emenda. Caso concreto em que a ini-
cial restou indeferida depois de possibilitada a regularização do 
polo passivo no prazo de dez dias, quedando-se inerte a parte. 
RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO”. (Apelação Cível Nº 
70049711427, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justi-
ça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 13/03/2013, Data 
de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/03/2013)
Ante o exposto, com fulcro nos arts. 321, parágrafo único e 330, 
inciso IV, ambos do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, em 
consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 
mérito, o que faço com base no artigo 485, incisos I e IV, do CPC.
Custas pelo autor. Intime-se para pagamento em 15 dias, sob pena 
de protesto e inscrição em D.A. ,que fica desde já determinado.
Após o trânsito em julgado e procedidas as anotações necessárias 
e baixas, arquivem-se.
P. R. I.C.
Pimenta Buenosexta-feira, 22 de novembro de 2019
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno 7004899-76.2018.8.22.0009
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO
EXECUTADO: I. S. TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS 
LTDA - ME

ADVOGADO DO EXECUTADO: 
SENTENÇA
Diante do pagamento do débito, conforme noticiado nos autos, dou 
por cumprida a obrigação e, consequentemente, julgo extinto o fei-
to com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.
Determino ao Cartório que verifique a existência de custas pen-
dentes. Havendo, intime-se a parte executada por seu advogado 
via PJE, ou sendo revel por ARMP, e-mail, telefone ou outro meio 
à disposição, para pagamento em 15 dias sob pena de protesto e 
inscrição em D.A. ,que fica desde já determinado. 
P. R. I. C. Independente do trânsito em julgado, arquivem-se.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno 0004306-74.2015.8.22.0009
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO
EXECUTADO: COMETA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
AGROPECUARIOS LTDA - EPP
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
SENTENÇA
Diante do pagamento do débito, conforme noticiado nos autos, dou 
por cumprida a obrigação e, consequentemente, julgo extinto o fei-
to com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.
Determino ao Cartório que verifique a existência de custas penden-
tes. Havendo, intime-se a executada por seu advogado via PJE, ou 
sendo revel por ARMP, e-mail, telefone ou outro meio à disposição, 
para pagamento em 15 dias sob pena de protesto e inscrição em 
D.A. ,que fica desde já determinado. 
P. R. I. C. Independente do trânsito em julgado, arquivem-se.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno 7004924-89.2018.8.22.0009
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO
EXECUTADO: ROSILENE DA SILVA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
SENTENÇA
Diante do pagamento do débito, conforme noticiado nos autos, dou 
por cumprida a obrigação e, consequentemente, julgo extinto o fei-
to com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.
Determino ao Cartório que verifique a existência de custas pen-
dentes. Havendo, intime-se a parte executada por seu advogado 
via PJE, ou sendo revel por ARMP, e-mail, telefone ou outro meio 
à disposição, para pagamento em 15 dias sob pena de protesto e 
inscrição em D.A. ,que fica desde já determinado. 
P. R. I. C. Independente do trânsito em julgado, arquivem-se.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno 7004018-02.2018.8.22.0009
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO
EXECUTADO: CELIA APARECIDA NEUMANN
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
SENTENÇA
Diante do pagamento do débito, conforme noticiado nos autos, dou 
por cumprida a obrigação e, consequentemente, julgo extinto o fei-
to com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.
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Determino ao Cartório que verifique a existência de custas penden-
tes. Havendo, intime-se a executada por seu advogado via PJE, ou 
sendo revel por ARMP, e-mail, telefone ou outro meio à disposição, 
para pagamento em 15 dias sob pena de protesto e inscrição em 
D.A. ,que fica desde já determinado. 
P. R. I. C. Independente do trânsito em julgado, arquivem-se.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno 7003012-57.2018.8.22.0009
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO
EXECUTADO: TECPLAN - COMERCIO DE AREIA E SEIXO LTDA 
- ME
ADVOGADO DO EXECUTADO: MARIA CRISTINA FEITOSA PA-
NIAGO OAB nº RO7861
SENTENÇA
Diante do pagamento do débito, conforme noticiado nos autos, dou 
por cumprida a obrigação e, consequentemente, julgo extinto o fei-
to com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.
Determino ao Cartório que verifique a existência de custas penden-
tes. Havendo, intime-se a executada por seu advogado via PJE, ou 
sendo revel por ARMP, e-mail, telefone ou outro meio à disposição, 
para pagamento em 15 dias sob pena de protesto e inscrição em 
D.A. ,que fica desde já determinado. 
P. R. I. C. Independente do trânsito em julgado, arquivem-se.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno 7001301-17.2018.8.22.0009
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SER-
VICO PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ALEXANDRE PAIVA CALIL OAB 
nº RO2894
EXECUTADO: HELIO HENRIQUE DIAS
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
SENTENÇA
Diante do pagamento do débito, conforme noticiado nos autos, dou 
por cumprida a obrigação e, consequentemente, julgo extinto o fei-
to com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.
Determino ao Cartório que verifique a existência de custas penden-
tes. Havendo, intime-se a executada por seu advogado via PJE, ou 
sendo revel por ARMP, e-mail, telefone ou outro meio à disposição, 
para pagamento em 15 dias sob pena de protesto e inscrição em 
D.A. ,que fica desde já determinado. 
P. R. I. C. Independente do trânsito em julgado, arquivem-se.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno 7004921-37.2018.8.22.0009
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO
EXECUTADO: TALITA CANFUR FREITAS
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
SENTENÇA
Diante do pagamento do débito, conforme noticiado nos autos, dou 
por cumprida a obrigação e, consequentemente, julgo extinto o fei-
to com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.
Determino ao Cartório que verifique a existência de custas penden-
tes. Havendo, intime-se a executada por seu advogado via PJE, ou 
sendo revel por ARMP, e-mail, telefone ou outro meio à disposição, 
para pagamento em 15 dias sob pena de protesto e inscrição em 
D.A. ,que fica desde já determinado. 
P. R. I. C. Independente do trânsito em julgado, arquivem-se.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno 7002038-20.2018.8.22.0009
EXEQUENTE: LUCIANA FERNANDES DA SILVA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: WILSON NOGUEIRA JUNIOR 
OAB nº RO2917, SILVIO CARLOS CERQUEIRA OAB nº RO6787
EXECUTADO: JOSE TEIXEIRA DE SOUZA
ADVOGADO DO EXECUTADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA
SENTENÇA
Diante do pagamento do débito, conforme noticiado nos autos, dou 
por cumprida a obrigação e, consequentemente, julgo extinto o fei-
to com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.
Sem custas.
P. R. I. C. Independente do trânsito em julgado, arquivem-se.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno 7004939-29.2016.8.22.0009
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO
EXECUTADO: ANTONIO GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
SENTENÇA
Diante do pagamento do débito, conforme noticiado nos autos, dou 
por cumprida a obrigação e, consequentemente, julgo extinto o fei-
to com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.
Determino ao Cartório que verifique a existência de custas penden-
tes. Havendo, intime-se a executada por seu advogado via PJE, ou 
sendo revel por ARMP, e-mail, telefone ou outro meio à disposição, 
para pagamento em 15 dias sob pena de protesto e inscrição em 
D.A. ,que fica desde já determinado. 
Libero o arresto de ID: 7831983 p. 1.
P. R. I. C. Independente do trânsito em julgado, arquivem-se.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno 7005482-61.2018.8.22.0009
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO
EXECUTADO: JAIR DOMINGOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
SENTENÇA
A Fazenda Pública do Município de Pimenta Bueno ajuizou ação 
de Execução Fiscal em face de JAIR DOMINGOS DE OLIVEIRA, 
embasando sua inicial com a Certidão de Dívida Ativa acostada 
aos autos. 
Despacho inicial (ID: 22974742 p. 1 a 3)
Frustradas todas as tentativas de citação do executado (ID: 
24061703 p. 1, ID: 31889523 p. 1)
Pedido de extinção do feito, em razão da não localização do exe-
cutado e noticiado que houve parcelamento do débito pelo atual 
possuidor (ID: 32190034 p. 1).
Relatados. Decido.
Considerando que o parcelamento suspende a exigibilidade do 
crédito tributário, nos termos do inciso VI do artigo 151 do Código 
Tributário Nacional, e quando do deferimento do parcelamento a 
relação processual ainda não se aperfeiçoara, é hipótese de se 
julgar extinta a execução em face da inexigibilidade do título, requi-
sito essencial da execução, conforme regra prevista no artigo 783 
do CPC, cuja ausência gera nulidade, nos moldes do artigo 803, 
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inciso I, do CPC.
Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:
TRF4-117189) EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBI-
TO ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O par-
celamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos ter-
mos do inciso VI do art. 151 do CTN. 2. Se quando do deferimento 
do parcelamento a relação processual ainda não se aperfeiçoara, a 
execução deve ser extinta. (Apelação Cível nº 2006.70.14.001628-
8/PR, 1ª Turma do TRF da 4ª Região, Rel. Jorge Antônio Maurique. 
j. 11.11.2009, unânime, DE 24.11.2009).
Releva destacar que, se a citação já houvesse ocorrido, a solução 
seria outra. Suspender-se-ia o processo, até cumprimento ou res-
cisão do parcelamento, conforme entendimento sedimentado pela 
jurisprudência e perfilhado por este Juízo (STJ – Resp. nº. 671.608/
RS, Resp. nº. 446.665/RS e Resp. nº. 111.992/RS; TJRO AC nº. 
100.014.2005.011304-0).
Não bastasse isso, observo que o parcelamento do débito, via 
administrativa, antes da citação, por certo, retira o interesse pro-
cessual da Fazenda na execução do débito. Assim, ausente esta 
condição da ação – interesse processual –, deve o feito ser extinto 
sem resolução do mérito.
Além de inexistência dos pressupostos supracitados exigidos para 
o normal processamento desta execução, convém mencionar que, 
caso fosse determinada a suspensão do feito, sem a citação da 
parte contrária, tal providência contribuiria para o aumento de exe-
cutivos fiscais que atualmente abarrotam os cartórios dos Juízo de 
Primeiro Grau, traduzindo postura flagrantemente contrária à Meta 
3 do Conselho Nacional de Justiça – à qual aderiu o Tribunal de 
Justiça de Rondônia –, qual seja, a redução de processos execu-
tivos fiscais.
Por fim, releva destacar que não se está negando direito de ação à 
exequente, tampouco beneficiando o executado. Na verdade, a ex-
tinção deste processo decorre da aplicação das regras processuais 
adequadas ao caso, bem assim representa medida que reduzirá o 
número de execuções fiscais em curso, atendendo, em última aná-
lise, a meta estabelecida Conselho Nacional de Justiça.
Nada obsta a que a exequente, caso o atual possuidor não salde o 
débito fiscal, promova novamente a execução, no tocante ao saldo 
remanescente, confeccionando, para tanto, uma nova CDA. 
Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, nos ter-
mos dos artigos 485, inciso VI, 783 e 803, inciso I, todos do CPC.
Libero o arresto de ID: 24061716 p. 1 e 2.
Sem custas e honorários.
P. R. I.C.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Pimenta Buenosexta-feira, 22 de novembro de 2019
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno 7004714-38.2018.8.22.0009
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO
EXECUTADO: JOSE FRANCISCO FILHO
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
SENTENÇA
Diante do pagamento do débito, conforme noticiado nos autos, dou 
por cumprida a obrigação e, consequentemente, julgo extinto o fei-
to com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.
Determino ao Cartório que verifique a existência de custas pen-
dentes. Havendo, intime-se a parte executada por seu advogado 
via PJE, ou sendo revel por ARMP, e-mail, telefone ou outro meio 
à disposição, para pagamento em 15 dias sob pena de protesto e 
inscrição em D.A. ,que fica desde já determinado. 
P. R. I. C. Independente do trânsito em julgado, arquivem-se.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno 7001747-88.2016.8.22.0009
EXEQUENTES: THAYANE AVELINA GONCALVES JORDAO, 
DIEGO JORDAO GOMES, GONCALVES & JORDAO LTDA - ME
ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: EVERSON ANTONIO PINI 
JUNIOR OAB nº RO6493
EXECUTADO: Tim Celular
ADVOGADO DO EXECUTADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MAR-
QUES OAB nº AC6235, THAIS DE MELO YACCOUB OAB nº 
RJ121599, ANDRE LUIS GONCALVES OAB nº RO1991, RONAL-
DO CELANI HIPOLITO DO CARMO OAB nº SP195889, RUBENS 
GASPAR SERRA OAB nº AC119859
SENTENÇA
Diante do pagamento do débito, conforme noticiado nos autos, dou 
por cumprida a obrigação e, consequentemente, julgo extinto o fei-
to com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.
Determino ao Cartório que verifique a existência de custas penden-
tes. Havendo, intime-se a executada por seu advogado via PJE, ou 
sendo revel por ARMP, e-mail, telefone ou outro meio à disposição, 
para pagamento em 15 dias sob pena de protesto e inscrição em 
D.A. ,que fica desde já determinado. 
P. R. I. C. Independente do trânsito em julgado, arquivem-se.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno 7002027-25.2017.8.22.0009
EXEQUENTE: PAULO CESAR FERREIRA SILVA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MARCIO SUGAHARA AZEVEDO 
OAB nº RO4469
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO-
CIAL
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA
SENTENÇA
Diante do pagamento do débito, conforme noticiado nos autos, dou 
por cumprida a obrigação e, consequentemente, julgo extinto o fei-
to com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.
Sem custas.
P. R. I. C. Independente do trânsito em julgado, arquivem-se.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno 7004430-93.2019.8.22.0009
AUTORES: JOAO VITOR SOARES PEREIRA, CLAUDINEI AL-
VES PEREIRA, KEILA SOARES MARTINS
ADVOGADOS DOS AUTORES: ANA PAULA GOMES DA SILVA 
OAB nº RO3596
RÉUS: SIVALDINO HENRIQUE SANTANA, F. P. D. M. D. P. B.
ADVOGADOS DOS RÉUS: 
DESPACHO
Verifico que houve apenas a distribuição de documentos como 
ação e determinado ao autor a juntada da peça de ingresso no 
prazo de 05 dias, o autor deixou o prazo transcorrer in albis.
Assim sendo, indefiro o processamento desta ação e julgo extinto, 
sem merito, na forma do art. 485, inc. I do CPC.
Custas pelo autor, no valor minimo por ora (R$ 100,00) diante da 
não apresentação da petição inicial.
PRI e arquive-se.
22 de novembro de 2019
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO - Cartório da 2ª Vara Cível de Pimenta Bueno 
e Juizado da Infância e Juventude
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno/RO - CEP: 
76970-000
Telefone:(69) 34512477 - E-mail: pbw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO nº: 7003512-89.2019.8.22.0009
CLASSE: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
AUTOR: I. H. D. N. S.
Advogado do(a) EXEQUENTE: RUBENS DEMARCHI - RO2127
EXECUTADO: G. C. S.
Intimação
De ordem da Meritíssima Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Pi-
menta Bueno/RO, fica a Parte Autora intimada para, no prazo de 15 
dias, atualizar o débito, incluindo a multa e os honorários de exe-
cução, bem como requerer as diligências que julgar pertinentes.
Pimenta Bueno/RO, 22 de novembro de 2019
ILSON COSTA DE OLIVEIRA FILHO

PODER JUDICIÁRIO
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP: 
76800-000 - Fone:(69) 3451-9111 e-mail: pbw2civel@tjro.jus.br
Processo : 7004941-91.2019.8.22.0009
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: R. E. S. P. e outros
Advogado do(a) AUTOR: PEDRO HENRIQUE CARVALHO DE 
SOUZA - RO8527
Advogado do(a) AUTOR: PEDRO HENRIQUE CARVALHO DE 
SOUZA - RO8527
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO PARTES - LAUDO PERICIAL
Fica a parte AUTORA, intimada a manifestarem-se, no prazo de 15 
(quinze) dias, acerca do laudo pericial apresentado.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno 7003053-58.2017.8.22.0009 
Procedimento Comum Cível 
AUTOR: AGUA MINERAL LIND AGUA LTDA
AUTOR: AGUA MINERAL LIND AGUA LTDAADVOGADO DO 
AUTOR: JOAO PAULO FERRO RODRIGUES OAB nº RO6060, 
AMANDA APARECIDA PAULA DE CARVALHO FAGUNDES OAB 
nº RO5701 
RÉUS: Telefonica Brasil S.A., TELEFONICA DATA S.A.
ADVOGADOS DOS RÉUS: HENRIQUE DE DAVID OAB nº 
RS342632, EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON OAB 
nº RS56214, FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB nº 
RS310300
DESPACHO
Verifico que o perito indicou como data da realização da perícia 13h 
de 25 de novembro de 2019 .
Assim, intimem-se partes via DJE.
Determino ao Cartório que cumpra as demais determinações cons-
tantes no despacho de ID 29765903.
Intimem-se.
PB, 21/11/19.
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno 7000883-45.2019.8.22.0009
AUTOR: F. P. R.
ADVOGADO DO AUTOR: MYRIAN ROSA DA SILVA OAB nº 
RO9438, CARLOS OLIVEIRA SPADONI OAB nº MT607
RÉU: P. V. G.
ADVOGADO DO RÉU: SEBASTIAO CANDIDO NETO OAB nº 
RO1826

DECISÃO
Vistos.
Cuida-se de ação de divórcio litigioso c/c alimentos, guarda e par-
tilha de bens, com pedido de tutela de urgência proposta por F. P. 
R., em desfavor de P. V. G.
Compulsando os autos, verifico que a demanda está em fase final. 
O réu já apresentou contestação, que foi impugnada pela autora, 
sendo, a única medida faltante a realização de estudo psicossocial 
com a requerente, tendo em vista que atualmente reside em outra 
comarca.
Neste quadro, não há se falar em deslocamento da competencia, 
como quer a parte autora. Muito embora se trate de competencia 
absoluta, o caso dos autos, houve mudança de domicilio no curso 
da ação, não podendo o processo ficar a merce e acompanhar a 
parte cada vez que mudar o domicilio.
Portanto, rejeito a arguição de incompetencia, por se tratar de fato 
superveniente, provocado pela parte autora após a citação e ofere-
cimento da defesa pelo réu. 
Em sede de contestação o requerido relata os obstáculos que vem 
encontrando para conseguir manter contato com filhos, ainda que 
por meio eletrônico.
Apesar dos resquícios de conflito com o término do relacionamento 
do casal, não se admite tolher dos filhos o direito à convivência 
familiar, reconhecido constitucionalmente (art. 227) e assegurado, 
no plano infraconstitucional, pelo art. 19 do ECA.
Com mais razão ainda no caso em análise onde o estudo psicos-
social relatou todo o afeto e vinculo existente entre o requerido em 
relação aos filhos, ressaltou os pontos positivos do requerido e o 
quanto é necessário o contato com os filhos.
O requerido peticiona e reitera o pedido de tutela antecipada quan-
to a regulamentação de visitas, em especial desejando autorização 
para que possa buscar as crianças onde estão residindo, para pas-
sar o período de férias escolares consigo.
Considerando o comprovado poder familiar em relação aos filhos, 
conforme certidão de nascimento e outros elementos acostados 
aos autos, não vejo óbice em se deferir a pretensão do requerido 
quanto ao seu direito em visitar os infantes a fim de que possa 
exercer plenamente a sua parentalidade. Ate porque tal medida 
esta recomendada no relatorio psicossocial.
Como decorrência do poder familiar, tem o pai não-guardião o di-
reito de visitar e ter a companhia dos filhos, de forma a estabelecer 
com eles um vínculo afetivo saudável. De outro lado, trata-se de 
superior direito da própria criança, quanto a ter a companhia pa-
terna.
Na regulamentação de visitas, que a rigor materializa o direito do 
filho de conviver com o genitor não-guardião e seus respectivos 
familiares, deve ser buscada sempre a forma que melhor assegurar 
o interesse da criança, atentando-se para a sua faixa etária, em 
função do seu desenvolvimento físico, mental, emocional e, tam-
bém, social.
Cumpre destacar que o Código Civil, em seu artigo 1.589, estatui 
que o pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá 
visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com 
o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua 
manutenção e educação.
Pondero que, em princípio, não há indícios de existirem quaisquer 
das restrições previstas no art. 1.638 do Código Civil, a impedir que 
o genitor passe a ter mais contato para com o filho, não podendo, 
pois, ser privado de visitá-lo.
Ademais, extrai-se do relatório psicossocial “que o Sr. P. V. G. pos-
sui bons requisitos para manter-se em convivência com os filhos, 
sendo tal convivência um direito prioritário das crianças. Infere-se 
assim que o requerido possui condições psicossociais favoráveis a 
exercer bons cuidados aos filhos” (ID 31048837 - Pág. 6).
Assim, DEFIRO o pedido do requerido e estabeleço, de forma pro-
visória, a regulamentação das visitas, que se darão da seguinte 
forma:
a) no primeiro e terceiro final de semana de cada mês, podendo 
buscar as crianças às 08 horas do sábado, devolvendo-a até às 19 
horas do domingo;
b) em feriados intercalados, buscando-a às 18 horas do dia anterior 
e entregando-a às 18 horas do feriado;
c) no dia dos pais;
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d) durante a primeira metade das férias escolares de julho e de-
zembro nos anos impares , e na segunda metade nos anos pares, 
começando em dezembro de 2019.
e) no Natal e Ano Novo intercalados e alternados, começando o de 
2019 com o pai o Natal, que caberá observar a entrega à mãe um 
dia após as datas comemorativas.
Para o início da eficácia da medida fixo o final de semana próximo 
da intimação das partes.
Intime-se o requerido (genitor) por seu patrono.
Intimem-se a autora (genitora) pessoalmente, por carta precatória, 
sobre o inteiro teor desta decisão, no sentido de cumpri-la, ciente 
de que a resistencia poderá ensejar a medida de busca e apreen-
são e a perda da guarda em razão da alienação parental.
Na ocasião da intimação da autora, solicito ao oficial de justiça que 
advirta a guardiã de que, nos termos da lei, está expressamente 
vedado as seguintes condutas:
a) desqualificar para a criança a conduta do pai;
b) dificultar o exercício da autoridade parental;
c) dificultar contato de criança com o pai e respectivos familiares;
d) dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência 
familiar.
Tudo sob pena de eventual caracterização de alienação parental 
legalmente vedada, passível de multa, assim o afastamento do in-
fante, e suspensão da autoridade parental, dentre outras sanções, 
nos termos da Lei 12.318/10.
Solicito ainda que a autora seja intimada a constituir novo advoga-
do, tendo em vista a renúncia do patrono conforme ID 30564242 
- Pág. 2, ou procure a Defensoria Pública local. 
Solicito ainda a realização de estudo psicossocial com a requeren-
te e os filhos a ser realizado em Aripuaná/MT.
Ciência ao Ministério Público.
Com a juntada do relatório psicossocial, conclusos para julgamen-
to.
Pratique-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/CARTA PRE-
CATÓRIA
F. P. R. , Rua Dezessete S/N, Bairro Vila Nova, Aripuanã - MT, CEP 
78325-000.
Finalidade: intimar a parte autora da regulamentação de visitas em 
favor do genitor, devendo cumprir a visitação estipulada sob pena 
de busca e apreensão; intimar a parte autora para que se abste-
nha de praticar atos de alineação parental sob pena de perda da 
guarda; e realização de estudo psicossocial com a autora e filhos.
Pimenta Bueno
21 de novembro de 2019
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO - Cartório da 2ª Vara Cível de Pimenta Bueno 
e Juizado da Infância e Juventude
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno/RO - CEP: 
76970-000
Telefone:(69) 34512477 - E-mail: pbw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO nº: 7003511-07.2019.8.22.0009
CLASSE: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
AUTOR: I. H. D. N. S.
Advogado do(a) EXEQUENTE: RUBENS DEMARCHI - OAB/RO 
2.127
EXECUTADO: G. C. S.
Intimação
De ordem da Meritíssima Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Pi-
menta Bueno/RO, fica a Parte Autora , por via de seu advogado, 
intimada para manifestação acerca da justificativa/pagamento in-
formado no ID 32341539, requerendo o que entender de direito, no 
prazo de 5 dias.
Pimenta Bueno/RO, 21 de novembro de 2019
ILSON COSTA DE OLIVEIRA FILHO

2º Cartório Cível
CARTÓRIO DA 2ª VARA CÍVEL 
Rua Cassemiro de Abreu, 237 
CEP. 76.970-000-Pimenta Bueno-RO 
Fones: (69) 3451-2968/2819-Ramal 226 
End. eletrônico: pbw2civel@tjro.jus.br

Proc.: 0004712-03.2012.8.22.0009
Ação:Execução Fiscal
Exequente:Fazenda Pública do Município de Pimenta Bueno -RO
Advogado:Marcos Antonio Pancier (OAB/RO 3810)
Executado:Eletrogóes S/A
Advogado:Flávio Zahn Kloos (RO 4537), Gustavo Henrique de 
Souza e Silva (MG 84247), Manuela Porto Ribeiro (MG 121998), 
José Anchieta da Silva (MG 23405)
Decisão.Trata-se de execução fiscal deflagrada pelo Município 
de Pimenta Bueno em desfavor da empresa Eletrogóes S.A., no 
dia 22/10/2012.A executada está devidamente representada nos 
autos por procuradores e advogados.No decorrer do processo 
foi determinado a penhora sobre percentual de créditos que a 
executada havia para receber da concessionária de energia elétrica.
Varios depositos foram feitos nos autos, posteriormente tendo 
sido unificadas as contas. Às fl. 645 o Município se manifestou 
nos autos afirmando que a executada firmou termo de confissão 
de dívida extrajudicial com a finalidade de aderir ao Programa de 
Pagamento Incentivado - PPI, instituído pela Lei n. 2.514/2019.Fala 
que o processo de execução e a penhora de valores são anteriores 
ao deferimento da recuperação judicial, e que a dívida fiscal ora 
executada não está incluida no Quadro Geral de Credores, até 
porque se trata de dívida de natureza fiscal não sujeita a concurdo 
de credores.]Requer a expedição de alvará para saque integral dos 
valores depositados neste processo em conta judicial. Apresentou 
os documentos de fls. 645/660.Decido.O Município exequente 
apresenta Instrumento de Confissão de Dívida firmado pela 
Eletrogóes S.A., no ato representada por um de seus procuradores 
constituídos na procuração de fls. 650.Sabe-se que a empresa 
executada encontra-se em fase de recuperação judicial em 
processo que tramita com o número 0577604-06.2016.8.05.0001, 
na 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA.E, por 
esta razão, este juízo da execução fiscal não tem competencia para 
liberar valores penhorados/bloqueados da empresa Eletrogóes, em 
recuperação judicial, ainda que se trate de execução fiscal e ainda 
que diga respeioto a valores bloqueados antes do deferimento da 
recuperação.É bem verdade que a cobrança de dívidas fiscais não 
se sujeitam a concurso de credores, bem como, que as execuções 
fiscais não se suspendem em razão da recupeção judicial. 
Também tem-se ciencia, pelo documento de fls. 660, que a divida 
ora executada não está arrolada no Quadro Geral de Credores, e 
nem poderia exatamente por se tratar de dívida fiscal.Conforme 
dispõe o § 7º do artigo 6º da LFRE 11.101/05, as execuções 
de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da 
recuperação judicial. Contudo, a possibilidade de prosseguimento 
da execução fiscal, aliada à preferência do crédito tributário, não se 
constituem em autorização automática para a prática de todos os 
atos executórios, uma vez que a tomada de medidas constritivas 
pode atrapalhar o cumprimento do plano de recuperação judicial. 
Neste sentido é claro o Enunciado 8 da Jurisprudência em Tese 
do STJ, Edição 37, Recuperação Judicial II: “8) o deferimento 
da recuperação judicial não suspende a execução fiscal, mas os 
atos que importem em constrição ou alienação do patrimônio da 
recuperanda devem se submeter ao juízo universal”.Isso porque 
o proposito da recuperação judicial é exatamente a preservação 
da empresa. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é 
firme neste sentido.Segundo declarou a ministra Nancy: “Não se 
pode perder de vista o objetivo maior, de preservação da empresa, 
que orientou a introdução, no ordenamento jurídico brasileiro, 
da regra do artigo 60, parágrafo único, da Lei 11.101/05. O que 
buscou o legislador, com tal regra, foi implementar a ideia de que 
a flexibilização de algumas garantias de determinados credores, 

http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=00920120071756&strComarca=1&ckb_baixados=null
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conquanto possa implicar aparente perda individual, numa análise 
imediata e de curto prazo, pode significar ganhos sociais mais 
efetivos, numa análise econômica mais ampla, à medida que 
a manutenção do empreendimento pode implicar significativa 
manutenção de empregos, geração de novos postos de trabalho, 
movimentação da economia, manutenção da saúde financeira de 
fornecedores, entre inúmeros outros ganhos”.E neste contexto 
o juízo da falência é quem tem melhores condições para decidir 
acerca das questões financeiras de modo a preservar a empresa.O 
entendimento pacificado do STJ privilegia o juízo universal por este 
ter amplo conhecimento sobre as limitações e necessidades da 
empresa recuperanda.Segundo decisão do Ministro Sidnei Beneti, 
no CC 117.184, “As ações de natureza fiscal não se suspendem em 
razão do deferimento de recuperação judicial, conforme o artigo 6º, 
parágrafo 7º, da Lei 11.101/05. Deve-se ressalvar que o valor obtido 
com a eventual alienação de bens perante o juízo federal deve ser 
remetido ao juízo estadual, entrando no plano de recuperação 
da empresa”.Ao analisar o REsp 914.712, o Ministro Luiz Fux 
entendeu que não há se discutir, em sede de execução, qual a 
preferência para o levantamento dos valores do bem arrematado.
Ainda: “A falência superveniente do devedor não tem o condão de 
paralisar o processo de execução fiscal, nem de desconstituir a 
penhora realizada anteriormente à quebra. Outrossim, o produto 
da alienação judicial dos bens penhorados deve ser repassado ao 
juízo universal da falência para apuração das preferências.” Até 
mesmo a Fazenda Pública deve obedecer à regra de respeitar as 
deliberações do juízo universal da falência, não havendo autonomia 
para atos de constrição de crédito junto à empresa recuperanda. 
Neste sentido;“A jurisprudência desta corte superior firmou 
entendimento de que não são adequados, em execução fiscal, os 
atos de constrição que possam afetar, de alguma forma, o plano de 
recuperação judicial da sociedade empresária, em homenagem ao 
princípio da preservação da empresa, porquanto o pagamento do 
crédito tributário devido será assegurado, no momento oportuno, 
pelo juízo falimentar, observadas as preferências legais, não 
havendo, assim, prejuízo à Fazenda Pública” (Relator Ministro 
Benedito Gonçalves, no REsp 1.592.455).Mas não só.Diante da 
multiplicidade de recursos, os ministros da 1ª Seção do STJ, em 
fevereiro de 2018, afetaram o seguinte tema para julgamento sob 
o rito dos repetitivos: “possibilidade da prática de atos constritivos, 
em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução 
fiscal”, determinando a suspensão de todos os processos com tal 
pretensão. Vide Tema 987.Inclusive, em processo da empresa 
Eletrogés, no qual figurou a empresa como suscitante (Conflito 
de Competencia n. 155.535 - BA 2017/0300703-0), em decisão 
monoicrátia o Ministro Relator Marco Buzzi declarou que, uma vez 
iniciada a recuperação, os atos constrituivos devem ser submetidos 
ao Juizo Recuperacial mesmo após transcorrido o prazo de 180 
dias e ainda que a penhora tenha data anterior ao deferimento 
do pedido de recupeação judicial.https://stj.jusbrasil.com.br/
jurisprudencia/558641656/conflito-de-competencia-cc-155535-
ba-2017-0300703-0/decisao-monocratica-558641715?ref=juris-
tabsPortanto, com tais fundamentos, indefiro o pedido de 
levantamento dos valores, devendo as partes manifestar nos autos 
em 05 dias requerendo o que entenderem necessário.Intimem-
se as partes.Vejo nos autos que constam outros advogados que 
subcrevem as petições. No entanto, no SAP/TJRO consta apenas 
o advogado Flavio Zahn Kloos.Asism, determino ao Cartório que 
cadastre os demais advogados indicados na petição fls. 369 e 
republique esta decisão.Determino que se junte nos autos o extrato 
atualizado da conta que restou ativa após a unificação.Intimem-
sePimenta Bueno-RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019.Keila 
Alessandra Roeder Rocha de Almeida Juíza de Direito.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno 7000071-03.2019.8.22.0009

Procedimento Comum Cível
AUTOR: IRADI RODRIGUES DOS SANTOS OLIVEIRA
ADVOGADO DO AUTOR: CRISDAINE MICAELI SILVA 
FAVALESSA OAB nº RO5360, ANDRE HENRIQUE VIEIRA DE 
SOUZA OAB nº RO6862
RÉU: I. -. I. N. D. S. S.
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA
SENTENÇA
Após realização da pericia judicial, o INSS apresentou proposta 
de acordo (ID 31948404) com a qual concordou a parte autora 
(ID 32687741).
Assim, HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre 
as partes para que produza seus efeitos jurídicos e legais e, 
consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com resolução 
de mérito, nos moldes artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 
Processo Civil.
INTIME-SE o INSS para ciencia da homologação do acordo e 
para que, em sendo o caso, em 30 dias, comprove a implantação/
restabelecimento do beneficio. 
Após o trânsito em julgado, altere-se a classe para cumprimento 
de sentença ou execução contra a fazenda pública, de acordo com 
a classe exigida pelo CNJ e intime-se a parte autora, para, em 
5 (cinco) dias, apresentar a planilha do valor dos atrasados nos 
exatos termos do acordo.
Apresentada a planilha intime-se o INSS para ciência e nada sendo 
requerido, expeça-se a requisição de pagamento - RPV.
Envidadas as Requisições ao TRF da 1ª Região, aguarde-se o 
pagamento no arquivo.
Comprovado o pagamento, expeça-se alvará para levantamento 
dos valores, devendo a parte autora comprovar seu levantamento 
em juízo, no prazo de 10 dias, contados da retirada do alvará.
Registro que o desarquivamento do feito ocorrerá sem quaisquer 
ônus para as partes.
Honorários pericias já requisitados. ID: 30580401 p
Cumpra-se.
Tudo cumprido, conclusos os autos para extinção. 
Pimenta Buenoquinta-feira, 21 de novembro de 2019
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, 
Pimenta Bueno 7000922-42.2019.8.22.0009
Monitória
AUTOR: VALDEMAR FAVALESSA - ME
ADVOGADO DO AUTOR: ANDRE HENRIQUE VIEIRA DE SOUZA 
OAB nº RO6862, CRISDAINE MICAELI SILVA FAVALESSA OAB 
nº RO5360
RÉU: ADIR JACYNTHO
Sentença.
Diante da informação de realização de acordo extrajudicial e pedido 
expresso de arquivamento, recebo o pedido como desistencia e 
homologo sem a necessidade de oitiva do réu, até porque nao 
citado nesta ação.
Sem custas. 
PRI e arquive-se independente do transito em julgado.
PB, 21/11/19.
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP: 
76800-000 - Fone:(69) 3451-9111 e-mail: pbw2civel@tjro.jus.br
Processo : 7001558-08.2019.8.22.0009
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: TROK LTDA - ME
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Advogado do(a) EXEQUENTE: LEANDRO AUGUSTO DA SILVA 
- RO3392
EXECUTADO: HUMBERTO RENATO BECHER e outros
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/
se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e 
arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP: 
76800-000 - Fone:(69) 3451-9111 e-mail: pbw2civel@tjro.jus.br
Processo : 0002939-49.2014.8.22.0009
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: EVALDO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR
Advogados do(a) EXEQUENTE: EDSON MARCIO ARAUJO - 
RO7416, VINICIUS NASCIMENTO SALDANHA DE OLIVEIRA - 
RO1933
EXECUTADO: GLAUBER DARIVA PIRES DE LIMA
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/
se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e 
arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP: 
76800-000 - Fone:(69) 3451-9111 e-mail: pbw2civel@tjro.jus.br
Processo : 7005471-32.2018.8.22.0009
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: RUDI SCHULTZ FELBERG
Advogados do(a) AUTOR: ANA PAULA SANCHES MENEZES - 
RO9705, NOEL NUNES DE ANDRADE - RO1586, EDER TIMOTIO 
PEREIRA BASTOS - RO2930
RÉU: AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA 
Advogado do(a) RÉU: FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO 
- MT7348
INTIMAÇÃO REQUERIDO - CONTRARRAZÕES
Fica a parte REQUERIDA intimada, na pessoa do seu advogado, 
para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as Contrarrazões 
Recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP: 
76800-000 - Fone:(69) 3451-9111 e-mail: pbw2civel@tjro.jus.br
Processo : 7001048-29.2018.8.22.0009
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: CAIRU INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA
RÉU: DISTRIBUIDORA DE MOVEIS SUCESSO LTDA - ME 
Advogado do(a) RÉU: ERIC TEIXEIRA LIMA - OAB/PI 7.226
INTIMAÇÃO RÉU - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
Por força e em cumprimento do Despacho deste Juízo, fica Vossa 
Senhoria, por meio de seu advogado, INTIMADO(A) para, no prazo 
de 15 (quinze) dias, pagar espontaneamente o valor do débito 
cobrado, sob pena de acréscimo da multa de 10% e dos honorários 
de execução de 10%, nos termos do art. 523, caput e §§, do NCPC, 
bem como, realização imediata de penhora. Fica a parte executada 
advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 
apresentar, nos próprios autos, eventual impugnação.
Pimenta Bueno, 21 de novembro de 2019
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP: 
76800-000 - Fone:(69) 3451-9111 e-mail: pbw2civel@tjro.jus.br

Processo : 7000929-34.2019.8.22.0009
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARLUCIA FERREIRA DE JESUS OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: PEDRO HENRIQUE CARVALHO DE 
SOUZA - RO8527
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/se 
manifestar no feito no prazo de 05 dias, requerendo o que entender 
de direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP: 
76800-000 - Fone:(69) 3451-9111 e-mail: pbw2civel@tjro.jus.br
Processo : 7004430-64.2017.8.22.0009
Classe : BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
(81)
AUTOR: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 
INSVESTIMENTO S.A
Advogado do(a) AUTOR: THATIANE TUPINAMBA DE CARVALHO 
- RO5086
RÉU: MAIKON ALMEIDA MACHADO
Advogado do(a) RÉU: JOAO PAULO FERRO RODRIGUES - 
RO6060
INTIMAÇÃO AUTOR - PETIÇÃO DE ID. 31306149 Fica a parte 
AUTORA intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentar 
manifestação acerca da petição retro (id. 31306149) juntada pela 
parte adversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP: 
76800-000 - Fone:(69) 3451-9111 e-mail: pbw2civel@tjro.jus.br
Processo : 7001468-34.2018.8.22.0009
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: CICLO CAIRU LTDA
Advogado do(a) AUTOR: RENAN DIEGO REBOUCAS SOUZA 
CASTRO - RO6269
RÉU: WILSON JOSE VIEIRA - ME
Advogado do(a) RÉU: ALEX RODRIGUES ALES - MS17596
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, 
por meio de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 
(quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP: 
76800-000 - Fone:(69) 3451-9111 e-mail: pbw2civel@tjro.jus.br
Processo : 7000579-46.2019.8.22.0009
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ROSÂNGELA GOMES FELICIANO
Advogados do(a) AUTOR: CRISDAINE MICAELI SILVA 
FAVALESSA - RO5360, ANDRE HENRIQUE VIEIRA DE SOUZA 
- RO6862
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO Fica a parte Autora, por meio de seu advogado, no 
prazo de 5 dias, intimada para manifestar sobre a proposta de 
acordo ID 32812066.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP: 
76800-000 - Fone:(69) 3451-9111 e-mail: pbw2civel@tjro.jus.br
Processo : 7005103-23.2018.8.22.0009
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Classe : BUSCA E APREENSÃO (181)
REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
Advogado do(a) REQUERENTE: CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - 
SP122626-A
REQUERIDO: ERIC JULIO DOS SANTOS TINE
Intimação AO AUTOR - CUSTAS
Fica a parte AUTORA intimada, por meio de seu advogado, para no prazo 
de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas judiciais. O não 
pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito judicial para 
fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço 
eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP: 76800-
000 - Fone:(69) 3451-9111 e-mail: pbw2civel@tjro.jus.br
Processo : 7003752-78.2019.8.22.0009
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MURILO GABRIEL MACHADO
Advogado do(a) AUTOR: LEANDRO RODRIGUES DE SA - RO10340
RÉU: EDIMAQ EMPRESA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE 
MAQ LTDA
Advogados do(a) RÉU: KETLLEN KEITY GOIS PETTENON - RO6028, 
MARCELO ESTEBANEZ MARTINS - RO3208
INTIMAÇÃO AUTOR - RÉPLICA Fica a parte AUTORA intimada, por meio 
de seu advogado, para apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76.970-000, Pimenta 
Bueno, RO 7000196-39.2017.8.22.0009
EXEQUENTES: M. G. D. S., T. G. D. S.
ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: ANA PAULA GOMES DA SILVA 
OAB nº RO3596
EXECUTADO: G. G. D. S.
ADVOGADO DO EXECUTADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA, ANDRE HENRIQUE VIEIRA DE SOUZA OAB nº RO6862
SENTENÇA
Diante do pagamento do débito, conforme protocolo de acordo extrajudicial, 
dou por cumprida a obrigação e, consequentemente, julgo extinto o feito 
com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.
Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais (iniciais e 
finais) pelo principio da sucumbencia e causalidade da ação, já que foi 
quem deu causa ao ajuizamento.
Determino ao cartório que faça apuração das custas, intime o requerido 
para pagamento, sob pena de inscrição em dívida ativa e protesto, o que 
desde já fica autorizado. 
Ciência as partes e ao Ministério Público.
Oportunamente, arquivem-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP: 76800-
000 - Fone:(69) 3451-9111 e-mail: pbw2civel@tjro.jus.br
Processo : 7004357-29.2016.8.22.0009
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ADEMAR ANTONIO RAMOS
Advogado do(a) EXEQUENTE: WILSON NOGUEIRA JUNIOR - RO2917
EXECUTADO: MICIAS FLORES e outros
Advogados do(a) EXECUTADO: CIBELE THEREZA BARBOSA 
RISSARDO - RO235-B, CARLOS OLIVEIRA SPADONI - RO607-A
INTIMAÇÃO AUTOR - PROMOVER ANDAMENTO
Fica a parte AUTORA intimada a promover o regular andamento/
se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e 
arquivamento.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

PODER JUDICIÁRIO - Cartório da 2ª Vara Cível de Pimenta Bueno e 
Juizado da Infância e Juventude
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno/RO - CEP: 76970-
000
Telefone:(69) 34512477 - E-mail: pbw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO nº: 0004408-04.2012.8.22.0009
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
AUTOR: E. C. S.e outros
Advogado do(a) EXEQUENTE: ERIC JULIO DOS SANTOS TINE - 
RO2507
EXECUTADO: M. E. d. S. S.
Intimação
De ordem da Meritíssima Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Pimenta 
Bueno/RO, fica a parte autora intimada do Despacho prolatado. 
“Deferi e realizei diligência em sistema BACENJUD, contudo, a pesquisa 
restou infrutífera, conforme detalhamento anexo, pois não foram 
encontrados valores em nome da executada. Assim intimo o credor a 
impulsionar o feito em 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 
direito, podendo: a) indicar bens passíveis de penhora; b) postular a 
realização das consultas pelos sistemas informatizados, RENAJUD e 
INFOJUD, desde que recolhidas as devidas custas processuais, conforme 
art. 17 da Lei n. 3896/2016, se não for beneficiária da gratuidade da 
justiça; c) apresentar cálculo atualizado da dívida, sob pena de extinção 
e/ou arquivamento da presente execução/cumprimento de sentença. Se 
decorrer in albis o prazo, determino a suspensão do feito nos termos do art. 
921 do CPC. Pimenta Bueno, 3 de Setembro de 2019. Keila Alessandra 
Roeder Rocha de Almeida - Juíza de Direito.”
Pimenta Bueno/RO, 22 de novembro de 2019
ILSON COSTA DE OLIVEIRA FILHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP: 76800-
000 - Fone:(69) 3451-9111 e-mail: pbw2civel@tjro.jus.br
Processo : 7005250-49.2018.8.22.0009
Classe : ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: CAROLINA CARVALHO PESSOA
Advogado do(a) AUTOR: WALTER DOS SANTOS JUNIOR - RO7779
RÉU: TIAGO PEREIRA DA SILVA 
INTIMAÇÃO - DOCUMENTOS JUNTADOS
Ficam as partes intimadas, no prazo de 15 (quinze) dias, a apresentar 
manifestação quanto ao Relatório de Estudo Social retro. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, Pimenta 
Bueno 7003125-79.2016.8.22.0009
AUTOR: ANDRADE MARCELLO LTDA - ME
ADVOGADO DO AUTOR: DEBORA CRISTINA MORAES OAB nº 
RO6049
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON 
ADVOGADO DO RÉU: ENERGISA RONDÔNIA, DENNER DE BARROS 
E MASCARENHAS BARBOSA OAB nº MS6835
Sentença.
Diante do cumprimento do acordo, o que foi comprovado pelo requerido 
com as guias de deposito retro juntadas e ratificado pelo autor, dou por 
cumprida a presente obrigação e julgo extinto o feito.
Verifico que apos o acordo houve pagamento das custas apenas pelo 
requerido (ID 31623557), no entanto a sentença condenou ambas as 
partes no pagamento das custas processuais , vejamos: “Em razão da 
sucumbência sofrida, CONDENO a autora ao pagamento de 1/3 das 
custas processuais, e a requerida em 2/3 das custas processuais” (ID 
9249277, pag.4).
Não houve reforma da sentença, tampouco o acordo posterior feito 
pelas partes dispôs sobre a quem caberia a obrigação sobre as custas 
processuais.
E como bem ressaltou o Excelentissimo Desembargador, o acordo foi 
firmado somente após a prolação da sentença. Isso significa que as partes 
são obrigadas ao pagamento das custas integrais, que no caso dos autos 
será calculada , agora, observando o valor total do acordo, a saber, R$ 
242.000,00, que foi o proveito economico efetivamente obtido.
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Assim, determino ao Cartório que calcule as custas processuais, observando 
os parametros da sentença (1/3 para autor e 2/3 para a ré), observando o 
valor do acordo e observando as custas que já foram recolhidas nos autos.
Após, intimem-se as partes para pagamento no prazo de 15 dias, sob pena 
de protesto e inscrição em, D.A., o que fica desde já determinado.
Tudo cumprido, arquive-se.
22/11/2019Pimenta Bueno
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, Pimenta 
Bueno 0001478-76.2013.8.22.0009
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 
DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
ADVOGADO DO EXEQUENTE: GEISIELI DA SILVA ALVES OAB nº 
RO9343, NOEL NUNES DE ANDRADE OAB nº RO1586, PRISCILA 
MORAES BORGES POZZA OAB nº RO6263, EDER TIMOTIO PEREIRA 
BASTOS OAB nº RO2930, ANA PAULA SANCHES MENEZES OAB nº 
RO9705
EXECUTADO: APARECIDO JOSE MOREIRA
ADVOGADO DO EXECUTADO: IMPERATRIS DE CASTRO PAULA 
OAB nº RO2214
SENTENÇA
Trata-se de execução de titulo extrajudicial que tramita desde 09/6/2014.
Houve penhora de imovel e também registro de indisponibilidade desse 
mesmo bem.
As partes celebraram acordo, cujas clausulas constam na petição 
ID 32631785.
As partes são maiores e capazes e o objeto acordado não é juridicamente 
impossível. Assim, HOMOLOGO o acordo havido entre as partes, o qual 
se regerá pelas cláusulas e condições constantes na petição ID 32631785 
para que produza efeitos legais.
Determino a suspensão do processo pelo prazo de 180 dias, devendo ser 
impulsionado após pelas partes. 
Mantenho a indisponibilidade e a penhora que foram feitas neste processo 
no imóvel rural matrícula 4.420, denominado lote de terra rural n. 35, da 
gleba 14, do Setor Barão de Melgaço, consoante ID 29088145 p. 78 e ID: 
29106305 p. 38 de 57.
As constrições serão levantadas após cumprimento integral do acordo, 
mediante requerimento das partes.
As custas finais serão devidas após satisfação da obrigação.
Em razão da penhora no rosto dos autos realizada consoante ID 29088146, 
p. 18, DETERMINO ao Cartório que oficie ao Juízo da 1a Vara Cível da 
Comarca de Espigão do Oeste informando que a presente execução 
foi suspensa pelo prazo de 180 dias em razão do acordo firmado entre 
as partes Sicoob Credip e Aparecido José Moreira e Josefina Agostinho 
Moreira.
Intime-se.
Cumpra-se.
SERVE A PRESENTE COMO OFICIO.
OFICIO ao Juízo da 1ª Vara Civel da Comarca de Espigão do Oeste.
Referente ao processo Vosso n. 0001623-35.2013
Informa a ocorrencia de acordo neste processo, realizado pelas partes 
Sicoob e o EXECUTADO: APARECIDO JOSE MOREIRA
Pimenta Buenosexta-feira, 22 de novembro de 2019
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, Pimenta 
Bueno 7003733-72.2019.8.22.0009
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
AUTOR: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL 
LTDA.
ADVOGADO DO AUTOR: JEFERSON ALEX SALVIATO OAB nº 
SP236655
RÉU: RONALDO SILVA MACIEL
ADVOGADO DO RÉU: 
SENTENÇA

HOMOLOGO o acordo havido entre as partes, o qual se regerá pelas 
cláusulas e condições constantes na petição de ID ID: 31765269 para que 
produza efeitos legais.
Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, 
nos moldes do artigo 487, III, “b”, do NCPC. 
Sem custas finais em razão acordo.
Indefiro o pedido de suspensão do processo pois eventual descumprimento 
do acordo extrajudicial deverá ser comunicado nos autos com o pedido de 
cumprimento de sentença, sem o pagamento de taxa pelo desarquivamento, 
o que fica desde já autorizado.
Não houve restrição do veiculo, portanto nada a liberar via renajud.
PRI e arquive-se independente do transito.
Pimenta Buenosexta-feira, 22 de novembro de 2019
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

PODER JUDICIÁRIO - Cartório da 2ª Vara Cível de Pimenta Bueno e 
Juizado da Infância e Juventude
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno/RO - CEP: 76970-
000
Telefone:(69) 34512477 - E-mail: pbw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO nº: 7004332-11.2019.8.22.0009
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ELACIR LEONEL DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: ALEXSANDRO KLINGELFUS - RO2395
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
Intimação
De ordem da Meritíssima Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Pimenta 
Bueno/RO, fica a parte autora intimada para, no prazo de 05 dias, se 
manifestar da juntada de AR negativo (motivo:mudou-se). 
Pimenta Bueno/RO, 22 de novembro de 2019
YANA RIBEIRO DE SOUZA MONTEIRO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, Pimenta 
Bueno 7001575-44.2019.8.22.0009
Separação Litigiosa
AUTOR: S. R. D. B.
ADVOGADO DO AUTOR: SONIA JACINTO CASTILHO OAB nº RO2617
RÉU: G. G. D. J. B.
ADVOGADO DO RÉU: THIAGO FUZARI BORGES OAB nº RO5091
Sentença parcial.
Na audiencia de conciliação as partes celebraram acordo no tocante a 
guarda dos filhos, pensão e forma de visitação, com o qual o Ministério 
Público concordou.
Assim, homologo o acordo neste tocante e autorizo a expedição de Termo 
de Guarda mediante pedido dos guardiões.
Contudo, o processo deverá prosseguir para discussão quanto aos bens 
arrolados pela requerida na contestação, objeto de pedido contraposto.
Muito embora ja tenha sido feito acordo quanto aos semoventes na 1ª 
audiencia de conciliação, inclusive expedido Formal de Partilha, quando 
da audiencia em que houve acordo dos semoventes a requerida ainda 
não tinha apresentado contestação. Portanto, não vejo como rejeitar 
sumariamente seu pedido contraposto quanto aos demais bens indicados 
na contestação só fato de já ter havido acordo anterior sobre bens e partilha.
Intime-se o autor, pelo advogado via DJE, para no prazo de 10 dias 
apresentar impugnação à contestação, bem como, contestação ao pedido 
contraposto, querendo, ciente de que será presumida a veracidade dos 
fatos alegados pela ré no caso de omissão.
AS provas deverão serem especificadas ja na impugnação, como 
determina o CPC, inclusive com indicação do rol de testemunhas, sob pena 
de preclusão.
INDEFIRO o pedido de justiça gratuita feito pela ré, pois há nos autos 
bens e renda suficiente para custear as despesas do processo, inclusive já 
recebeu outrora, em partilha parcial, vários semoventes. 
Apresentada contestação ao pedido contraposto, intime-se a ré para, 
querendo , apresentar impugnação em 10 dias.
Apos tudo cumprido, conclusos para decisão. 
Cumpra-se.
PB, 22 de novembro de 2019.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Comarca de Pimenta Bueno
Cartório da 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juventude
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno/RO - CEP: 76970-
000
Telefone:(69) 3451-9111 - E-mail: pbw2civel@tjro.jus.br 
Intimação
PAGAMENTO DE CUSTAS
INTIMAÇÃO DE: DARIO CAMBUI DE MELO e MARLI ALMEIDA 
MOREIRA MELO, brasileiros, casados entre si, ele administrador, portador 
da CI-RG n. 743.334 SSP/RO, inscrito no CPF sob n. 715.460.492-15, 
ela cabeleireira, portadora da CI-RG n. 1010100, inscrita no CPF sob n. 
846.291.772-72, domiciliados na Avenida Cunha Bueno, n. 695, Bairro 
Pioneiros, na cidade de Pimenta Bueno –RO, CEP 76.970-000 
PROCESSO nº: 7003855-22.2018.8.22.0009
CLASSE: MONITÓRIA (40)
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 
CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Advogados do(a) AUTOR: EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - 
RO2930, NOEL NUNES DE ANDRADE - RO1586, GEISIELI DA SILVA 
ALVES - RO9343
REQUERIDOS: DARIO CAMBUI DE MELO, MARLI ALMEIDA MOREIRA
Advogado do(a) RÉU: CRISTHIANNE PAULA CREMONESE DE 
FREITAS - RO2470
Por força e em cumprimento da r. decisão deste Juízo, ficam os requeridos, 
pela presente, INTIMADOS a pagarem as custas judiciais finais, no prazo 
de 15 (quinze dias). Não havendo pagamento, a dívida será protestada e 
posteriormente encaminhada para Dívida Ativa Estadual - DAE.
Obs.: O boleto para pagamento deverá ser retirado diretamente no site do 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, qual seja, “www.tjro.jus.br”. Em 
caso de dúvida poderá a parte entrar em contato com o telefone constante 
no cabeçalho para emissão do boleto. 
Pimenta Bueno/RO, 22 de novembro de 2019
(Assinado Digitalmente)
Marcelo S. Carneiro
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, Pimenta 
Bueno 7004399-73.2019.8.22.0009
Separação Consensual
REQUERENTE: V. O.
ADVOGADO DO REQUERENTE: MONALIZA OENNING DA SILVA 
OAB nº RO7004
REQUERIDO: C. D.
Sentença.
Trata-se de ação visando o reconhecimento de união estável, partilha de 
bens e guarda e alimentos ajuizada consensualmente por V.O.e C.D., 
representados pelo mesmo patrono.
O Ministério Público manifestou favorável ao acordo.
Decido.
Vejo nos autos que as partes são maiores, capazes, estão representadas 
por procurador judicial e que o objeto acordado é licito.
Assim, HOMOLOGO o acordo apresentado na petição inicial ID 30863129 
para que surta efeitos legais.
Determino ao Cartório que apure as custas processuais remanescentes e 
intime-se as partes, pelo advogado, para pagamento em 15 dias sob pena 
de protesto e inscrição em DA, o que fica desde já determinado.
Ademais, sem quitação das custas não será expedido o Formal de Partilha.
Quanto ao Formal, a procuração ID 30863952 não comprova a aquisição 
do imóvel Lote urbano n. 01/BA, Q 02, Setor 04, pois a Escritura esta em 
nome de terceira pessoa, e não foi apresentado nenhum documento de 
compra ou posse.
Assim, determino aos autores que apresentem documento comprobatório 
idoneo comprovando a aquisição da propriedade ou da posse do bem, 
em 10 dias, ciente de que nada sendo apresentado, constará no Formal 
apenas e tão somente a partilha dos bens descritos na letra “a”, letra “b”, 
letra “c” e “d”, da petição pag. 2, ID 30863129.
Apresentado documento idoneo e recolhidas as custas , EXPEÇA-SE 
FORMAL DE PARTILHA nos termos do acordo.

Nada apresentado ou havendo duvida quanto ao documento, conclusos.
Desejando as partes, fica autorizo a expedição de Termo de Guarda 
mediante pedido nos autos. 
PRI. 
Tudo cumprido e não havendo pendencias, arquive-se.
Intimem-se.
PB, 22/11/19.
Keila Alessandra Roeder Rocha de AlmeidaKeila Alessandra Roeder 
Rocha de Almeida

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, Pimenta 
Bueno 7005072-37.2017.8.22.0009
EXEQUENTE: FABIO MANOEL DE OLIVEIRA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PEDRO HENRIQUE CARVALHO DE 
SOUZA OAB nº RO8527
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA
SENTENÇA
Diante do pagamento do débito, conforme noticiado nos autos, dou por 
cumprida a obrigação e, consequentemente, julgo extinto o feito com fulcro 
no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.
Sem custas.
DETERMINO ao Cartório que requisite os honorários periciais.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
Tudo cumprido, arquive-se.
PB, 22/11/19.
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, Pimenta 
Bueno 7005875-20.2017.8.22.0009
EXEQUENTE: MARIA ORCINIA DA SILVA DIAS
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ROGERIA VIEIRA REIS OAB nº RO8436
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA
SENTENÇA
Diante do pagamento do débito, conforme comprovante de levantamento 
nos autos / noticiado nos autos, dou por cumprida a obrigação e, 
consequentemente, julgo extinto o feito com fulcro no artigo 924, II, do 
Código de Processo Civil.
P. R. I. C. Independente do trânsito em julgado, arquivem-se.
PB, 22/11/19.
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível 
Rua Casimiro de Abreu, nº 237, Bairro Centro, CEP 76800-000, Pimenta 
Bueno 7001451-66.2016.8.22.0009
AUTOR: DELFINO HELLMANN
ADVOGADO DO AUTOR: ALEXSANDRO KLINGELFUS OAB nº 
RO2395
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SENTENÇA
Diante do pagamento do débito, conforme noticiado nos autos, dou por 
cumprida a obrigação e, consequentemente, julgo extinto o feito com fulcro 
no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.
Sem custas.
Os honorarios periciais ja foram requisitados nos autos.
P. R. I. C. Independente do trânsito em julgado, arquivem-se.
PB, 22/11/19.
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida
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COMARCA DE  ROLIM DE MOURA 

1ª VARA CRIMINAL  

1º Cartório Criminal
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rolim de Moura-RO
e-mail: rmm1criminal@tjro.jus.br
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Vara Criminal de Rolim de Moura - RO
Expediente do dia 22/11/2019
Juíza de Direito: Cláudia Vieira Maciel de Sousa
Prazo do Edital 15 dias

Proc.: 0001018-13.2018.8.22.0010
Condenado: RAICO GUTENDORFER DE ANDRADE, brasileiro, 
solteiro, nascido aos 03/03/1989, natural de Rolim de Moura/RO, 
filho de Floresilda Gutendorfer.
Condenado: NATANAEL ARAÚJO NUNES, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 07/06/1997, natural de Cacoal/RO, filho de Adão 
Siqueira Nunes e Sandra Matos Araújo. 
Finalidade: 
1) Intimar os condenados acima mencionados, para efetuarem 
o pagamento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias, e 
comprovarem no Cartório da Vara Criminal, sob pena de inscrição na 
dívida ativa, nos autos supracitados. Rolim de Moura, 22/11/2019. 
Cláudia Vieira Maciel de Sousa, Juíza de Direito da Vara Criminal. 
Eu, Solange Aparecida Gonçalves, Diretora de Cartório, mandei 
lavrar o presente.
(frso)
SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES, 
Escrivão: rmm1criminal@tj.ro.gov.br
Juiz: rmmjuiz@tj.ro.gov.br

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Vara Criminal de Rolim de Moura - RO
Expediente do dia 22/11/2019
Juíza de Direito: Cláudia Vieira Maciel de Sousa
Prazo do Edital 15 dias

Proc.: 0004283-33.2012.8.22.0010
Condenado: ALEXANDRE JÚLIO FELIPE DA SILVA, brasileiro, 
solteiro, nascido aos 07/06/1992, natural de Rolim de Moura/RO, 
filho de Valter Antônio da Silva e Edinalva Aparecida Felipe. 
Finalidade: 
1) Intimar o condenado acima para efetuar o pagamento da pena 
de multa, no prazo de 15 (quinze) dias, e comprovar no Cartório 
da Vara Criminal, sob pena de inscrição na dívida ativa, nos autos 
supracitados. Rolim de Moura, 22/11/2019. Cláudia Vieira Maciel 
de Sousa, Juíza de Direito. Eu, Solange Aparecida Gonçalves, 
Diretora de Cartório, mandei lavrar o presente.
(frso)
SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES, 
Escrivão: rmm1criminal@tjro.jus.br
Juiz: rmmjuiz@tjro.jus.br

GABARITO
Vara Criminal de Rolim de Moura - RO
Expediente do dia 22/11/2019
Juíza de Direito: Cláudia Vieira Maciel de Sousa
Prazo do Edital 05 dias

Proc.: 0000936-45.2019.8.22.0010
Acusada: JOSIANE NUNES BARBOSA, brasileira, união estável, 
nascida aos 28/04/1996, natural de Rolim de Moura/RO, filha de 
Lurdes Nunes dos Santos e Sebastião Barbosa.
Acusado: ROSIVALDO JUSTINO DE SOUZA, brasileiro, união 
estável, nascido aos 24/04/1989, natural de Nova Brasilândia 
D’Oeste/RO, filho de Leonidia Cícero Galdino e Manoel Justino de 
Souza.

Adv.: Dra. ANA CAROLINE CARDOSO DE AZEVEDO, OAB-RO 
6891, com escritório profissional na Comarca de Rolim de Moura/
RO. 
Adv.: Dr. GLEYSON CARDOSO FIDELIS RAMOS, OAB-RO, com 
escritório profissional na Comarca de Rolim de Moura/RO.
Finalidade: 
1 – Intimar os advogados acima mencionados, para apresentarem 
as alegações finais, no prazo legal, nos autos supracitados. 
Cláudia Vieira de Sousa, Juíza de Direito. Eu, Solange Aparecida 
Gonçalves, Diretora de Cartório, mandei lavrar o presente. 
(frso)
SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES
Escrivão: rmm1criminal@tjro.jus.br
Juiz: rmmjuiz@tjro.jus.br

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Vara Criminal de Rolim de Moura - RO
Expediente do dia 22/11/2019
Juíza de Direito: Cláudia Vieira Maciel de Sousa.
Prazo do Edital 15 dias

Proc.: 0000248-83.2019.8.22.0010
Condenado: LUCAS DE SOUZA SILVA, brasileiro, solteiro, filho 
de Mariuza de Souza Silva e Mario Mariano da Silva, nascido aos 
27/07/1994, natural de Nova Brasilândia do Oeste/RO. 
Condenada: JOELSON MADALENA MAGALHÃES, brasileiro, 
solteiro, estudante, nascido em 21/02/1995, natural de Alta 
Floresta do Oeste-RO, filho de Pedro Ferreira Magalhães e Izabel 
Madalena. 
Adv.: Dra. ADRIANA BEZERRA DOS SANTOS OAB-RO 5822, com 
escritório profissional na Comarca de Nova Brasilândia D’Oeste-
RO. 
Finalidade: 
1) Intimar os condenados acima mencionados para efetuarem o 
pagamento da pena multa e custas (Lucas de Souza Sila) e pena 
de multa (Joelson Madalena Magalhães), no prazo de 15 (quinze) 
dias, e comprovarem no Cartório da Vara Criminal, sob pena de 
inscrição na dívida ativa, nos autos supracitados. Rolim de Moura, 
22/11/2019. Cláudia Vieira Maciel de Sousa, Juíza de Direito. Eu, 
Solange Aparecida Gonçalves, Diretora de Cartório, mandei lavrar 
o presente.
(frso)
SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES, 
Escrivão: rmm1criminal@tjro.jus.br
Juiz: rmmjuiz@tjro.jus.br

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO
Vara Criminal de Rolim de Moura - RO
Expediente do dia 22/11/2019
Juíza de Direito: Cláudia Vieira Maciel de Sousa
Prazo do Edital 15 dias

Proc.: 0005707-13.2012.8.22.0010
Réu: JOSÉ FRANCISCO APARECIDO FERREIRA, brasileiro, 
solteiro, funileiro, nascido aos 18/07/1989, natural de Naviraí/MS, 
filho de Wanderlei Ferreira e Marinez Santos Ferreira.
Finalidade: Intimar o réu acima mencionado da decisão nos autos 
supra, cujo dispositivo transcrevo: “Vistos. O Ministério Público à 
fl. 181, requereu a extinção da punibilidade do réu em razão da 
ocorrência da prescrição. Pois bem. Ao compulsar os autos constatei 
a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado (artigo 
61 do CPP). Explico: Com efeito, o crime em comento prevê pena 
de detenção, de um a seis meses, ou multa (artigo 147, caput, 
do CP). Considerando a pena máxima em abstrato, a prescrição 
ocorreria em 03 (três) anos (art. 109, VI, CP). O fato se deu em 
03/05/2012 e o recebimento da denúncia 17/09/2014. O processo 
ficou suspenso no período de 08/05/2015 (fl. 80) a 26/10/2016 (fl. 
114), oportunidade em que se deu início novamente a contagem 
do prazo prescricional, tem-se assim, que já transcorreu o lapso 
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suerior a 03 (três) anos. Posto isso, com fundamento no arti 109, 
VI, do Código Penal, reconheço a ocorrência da prescrição em 
perspectiva e, consequentemente, com fulcro no artigo 107, IV, do 
referido Código c.c. artigo 61 do Código de Processo Penal, extingo 
a punibilidade do denunciado JOSÉ FRANCISCO APARECIDO 
FERREIRA, com relação aos fatos narrados nestes autos. 
Sentença registrada e publicada automaticamente pelo sistema de 
automação processual. Intime-se o réu por edital quanto ao teor 
desta sentença. Ciência ao Ministério Público e a Defesa. Sem 
custas. Preclusa esta decisão: a) certifique-se a data do trânsito 
em julgado; b) comunique-se o desfecho da ação penal ao Instituto 
Nacional de Identificação (INI) e ao Instituto de Identificação do 
Estado e realizadas as diligências ora determinadas, arquivem-
se os autos. Rolim de Moura-RO, segunda-feira, 11 de novembro 
de 2019. Cláudia Vieira Maciel de Sousa Juíza de Direito” Eu, 
Solange Aparecida Gonçalves, Diretora de Cartório, mandei lavrar 
o presente.
(frso)
SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES, 
Escrivão: rmm1criminal@tjro.jus.br
Juiz: rmmjuiz@tjro.jus.br

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Vara Criminal de Rolim de Moura - RO
Expediente do dia 22/11/2019
Juíza de Direito: Cláudia Vieira Maciel de Sousa.
Prazo do Edital 15 dias

Proc.: 0001869-62.2012.8.22.0010
Condenado: JONAS DE SOUZA LAMAS brasileiro, nascido aos 
28/07/1990, natural de Rolim de Moura/RO, filho de João Lamas 
Júnior e Natalina de Souza Lamas. 
Finalidade: 
1) Intimar o condenado acima para efetuar o pagamento da pena de 
multa e custas processuais, no prazo de 10 (dez) dias, e comprovar 
no Cartório da Vara Criminal, sob pena de inscrição na dívida ativa, 
nos autos supracitados. Rolim de Moura, 22/11/2019. Cláudia 
Vieira Maciel de Sousa, Juíza de Direito. Eu, Solange Aparecida 
Gonçalves, Diretora de Cartório, mandei lavrar o presente.
(frso)
SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES, 
Escrivão: rmm1criminal@tjro.jus.br
Juiz: rmmjuiz@tjro.jus.br

GABARITO
Vara Criminal de Rolim de Moura - RO
Expediente do dia 22/11/2019
Juíza de Direito: Cláudia Vieira Maciel de Sousa
Prazo do Edital 05 dias

Proc.: 0000105-31.2018.8.22.0010
Denunciado: JUAREZ JOSÉ DA SILVA, brasileiro, união estável, 
lavrador, nascido aos 25/09/1967, natural de Rondonópolis/MT, 
filho de Eurides José da Silva e Sebastiana Clara.
Adv.: RONNY TON ZANOTELI, OAB-RO 1393, com escritório na 
Comarca de Rolim de Moura – RO.
Finalidade: Intimar o advogado acima mencionado da sentença 
de pronúncia proferida nos autos supracitados, cujo dispositivo 
transcrevo: (…) “III – DISPOSITIVO. Posto isso, com fundamento no 
artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o acusado 
JUAREZ JOSÉ DA SILVA, brasileiro, união estável, portador do 
RG nº. 511.758 SSP/RO, inscrito no CPF sob o n.: 561.720.362-
20, natural de Rondonópolis/MT, nascido aos 25/09/1967, filho 
de Eurides José da Silva e Sebastiana Clara, residente na Linha 
184, norte, km 11, Rolim de Moura/RO, para que seja submetido 
a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no artigo 121, 
§2°, inciso II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Tendo 
em vista que o acusado encontra-se solto, concedo-lhe o direito 
de aguardar o julgamento pelo Tribunal do Júri em liberdade, eis 

que não surgiram fatos novos capazes de justificar a decretação de 
sua prisão cautelar. Intimem-se. Sentença publicada e registrada 
automaticamente pelo sistema de automação processual. 
Transitada em julgado, intimem-se o Ministério Público e a Defesa 
para em cinco dias apresentarem rol de testemunhas, documentos 
e requererem diligências, nos termos do artigo 422, Código de 
Processo Penal. Apresentado rol de testemunhas e pedido de 
diligências, venham os autos conclusos, para os fins do artigo 
423, Código de Processo Penal, e designação de data para o júri. 
Pratique-se o necessário. Rolim de Moura-RO, terça-feira, 8 de 
outubro de 2019. Cláudia Vieira Maciel de Sousa Juíza de Direito”. 
Eu, Solange Aparecida Gonçalves, Diretora da Cartório, mandei 
lavrar o presente.
(frso)
SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES, 
Escrivão: rmm1criminal@tj.ro.gov.br
Juiz: rmmjuiz@tj.ro.gov.br

GABARITO
Vara Criminal de Rolim de Moura - RO
Expediente do dia 22/11/2019
Juíza de Direito: Cláudia Vieira Maciel de Sousa

Proc.: 0006323-80.2015.8.22.0010
Acusado: VALTER STRUBILCH, brasileiro, RG 383.325 SSP/RO, 
CPF 350.428.852-34, nascido aos 16/04/1971, filho de Antônio 
Strubilch e Liziria da Costa Strubilch,. 
Adv.: Dr. RHENNE DUTRA DOS SANTOS, OAB-RO 5270, 
advogado com escritório profissional na comarca de Rolim de 
Moura/RO. 
Adv.: Dr. NIVALDO VIEIRA DE MELO, OAB-RO 257-A, advogado 
com escritório profissional na comarca de Rolim de Moura/RO. 
Finalidade: 
1 - Intimar os advogados, da Audiência de Instrução e Julgamento 
designada para o dia 16/12/2019, às 08h00min, nos autos 
supracitados. Cláudia Vieira Maciel de Sousa, Juíza de Direito 
da Vara Criminal. Eu, Solange Aparecida Gonçalves, Diretora de 
Cartório, mandei lavrar o presente.
SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES, 
Escrivão: rmm1criminal@tjro.jus.br
Juiz: rmmjuiz@tjro.jus.br
Solange Aparecida Gonçalves
Diretora de Cartório

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL  

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Rolim de Moura - Juizado Especial
Endereço: Av. João Pessoa, 455, Centro, Rolim de Moura - RO - 
CEP: 76940-000
Processo nº: 7004850-95.2019.8.22.0010 (Processo Judicial 
eletrônico - PJe) 
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 
AUTOR: ADIL CARDOZO 
Advogado do(a) AUTOR: GLEYSON CARDOSO FIDELIS RAMOS 
- RO6891 
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA 
INTIMAÇÃO AO REQUERENTE
Por determinação do(a) MM. Juiz(a) de Direito, deste Juizado 
Especial da Fazenda Pública, fica Vossa Senhoria intimada para, 
querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação à 
contestação.
Rolim de Moura/RO, 22 de novembro de 2019.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de 
Moura 7005540-32.2016.8.22.0010
Cumprimento de sentença - Fornecimento de Medicamentos
R$ 2.483,46
EXEQUENTE: IRENE RODRIGUES PINHEIRO CPF nº 
479.315.312-72, AVENIDA SÃO LUIZ 5696 PLANALTO - 76940-
000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA, AVENIDA SÃO LUIZ 5696 PLANALTO - 76940-000 
- ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA, SEM ENDEREÇO
Considerando-se que o(s) documento(s)¹ apresentado(s) pelo(a) 
exequente comprovaria(m) a utilização do dinheiro sequestrado, no 
custeio do tratamento objeto da condenação (id 31012060), e que 
com tal ajuste estaria de acordo o executado, pois reparo algum lhe 
fez, tem-se por correto o acerto de contas.
No mais, diante da notícia de que não providenciado o fornecimento 
dos remédios que se fazem necessários ao tratamento de Irene, 
e considerando-se que se deve garantir ao cidadão um mínimo 
de direitos essenciais a uma vida digna, entre os quais se inclui 
o pleno acesso a um serviço de saúde de qualidade¹, defere-
se o saque de R$ 597,99 da conta bancária do executado para a 
aquisição dos fármacos Ginko biloba 80mg, Nitrendipino (Caltren) 
20mg, Pantoprazol 40mg, Losartana Potássica (Cozaar) 100mg, 
clortalidona 25mg e Hemifumarato de Bisoprolol (Concor) 10mg, 
em quantidade suficiente para dois meses de tratamento (Id 
32235643, pág. 3).
Serve esta de alvará, autorizando IRENE RODRIGUES PINHEIRO 
CPF nº 479.315.312-72 a providenciar o LEVANTAMENTO junto 
à Caixa Econômica Federal, agência 2755, dos valores que se 
encontram depositados na conta judicial ID n. 072019000017014567 
(principal e cominações legais), promovendo-se, na sequência, o 
ENCERRAMENTO dela.
Intime-se a parte beneficiária para levantamento e prestação de 
contas, no prazo de 10 dias.
Decorrido o prazo, intime-se o executado (10 dias).
Na sequência, façam-se conclusos os autos.
Serve, ainda, de mandado, ofício etc.
Rolim de Moura, sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 12:04
Cláudia Vieira Maciel de Sousa
Juiz(a) de Direito
________________
¹ Anexo(s) virtualmente. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de 
Moura 
7006402-95.2019.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial Cível - Tratamento da Própria 
Saúde
R$ 150,00
AUTOR: JOSE DOMINGOS PLINA CPF nº 085.450.812-00, RUA 
GERALDO DIAS FIUZA 0458 CIDADE ALTA - 76940-000 - ROLIM 
DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, 
RUA GERALDO DIAS FIUZA 0458 CIDADE ALTA - 76940-000 - 
ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA

RÉU: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA CNPJ nº 04.394.805/0001-
18, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
DE ROLIM DE MOURA, SEM ENDEREÇO
Embora a condenação tenha sido para o cumprimento de obrigação 
de fazer, decorrido mais de um ano, noticia-se a inércia do 
executado que não providenciou para que Domingos, acometido de 
coronariopatia isquêmica, tivesse acesso ao médico cardiologista, 
de modo que verifica-se pertinente a tese dele no sentido de que 
necessária a tomada de alguma das providências de que trata o 
art. 3º da Lei nº 12.153/2009 para que lhe dispense o tratamento.
Assim, realiza-se, desde já, o bloqueio (vide anexo) de R$ 150,00 
(ID: Num. 32626139 - Pág. 2 - menor orçamento) da conta bancária 
de que titular o executado, para o custeio da despesa.
Serve esta de alvará, autorizando JOSE DOMINGOS PLINA CPF 
nº 085.450.812-00 a providenciar o LEVANTAMENTO junto à Caixa 
Econômica Federal, agência 2755, dos valores que se encontram 
depositados na conta judicial ID n. 072019000017014605 
(principal e cominações legais), promovendo-se, na sequência, o 
ENCERRAMENTO dela.
Intime-se a parte beneficiária para levantamento e prestação de 
contas, no prazo de 10 dias.
Decorrido o prazo, intime-se o executado (10 dias).
Na sequência, façam-se conclusos os autos.
Serve, ainda, de mandado, ofício etc.
Rolim de Moura, sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 12:05
Cláudia Vieira Maciel de Sousa
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de 
Moura 
7002601-74.2019.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial Cível - Saúde
R$ 463,89
REQUERENTE: ANTONIA GOMES DE SOUZA CPF nº 
326.165.202-06, AVENIDA BELO HORIZONTE 3673 JARDIM 
TROPICAL - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: DEFENSORIA PÚBLICA 
DE RONDÔNIA, AVENIDA BELO HORIZONTE 3673 JARDIM 
TROPICAL - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA, SEM ENDEREÇO
ANTONIA GOMES DE SOUZA realizou prévia pesquisa de 
preços (anexa virtualmente) e o sequestro de valores foi deferido 
observando-se o menor orçamento. Por consequência, não há 
falar de modo algum em violação de princípios (v.g., moralidade 
administrativa, impessoalidade e indisponibilidade do interesse 
público).
Demais disso, sem dúvida que toda a burocracia, dentre elas a 
de que a empresa da qual se adquiriu o(s) fármaco(s)/tratamento 
médico deveria comprovar estado de regularidade perante o Instituto 
Nacional de Seguridade Social – INSS e o Fundo de Garantia de 
Tempo de Serviço – FGTS, não é de se exigir aqui.
Aliás, sim, teriam que ser entregues ao Estado certidões conforme 
arts. 195, da Carta Magna, e 47, da Lei n. 8.212/91, em licitação, mas, 
nesse caso, o ente público estaria cumprindo o dever a que 
incumbido, isto é, o de implementar o direito à saúde (CRPF/88, 
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art. 196) e, ante a sua conduta comissiva, desnecessário seria o 
bloqueio de verbas e até mesmo a propositura da demanda.
Quanto ao argumento de que não se afixou aos autos nota(s) 
fiscal(is) comprovando as expensas, de todo inoportuno, tendo 
em vista o(s) documento(s) que acompanha(m) a prestação de 
contas.
Não prospera também a alegação segundo a qual “a decisão que 
determina o imediato sequestro de verba pública, sem a prévia 
oitiva do Ente Público, com a consequente transferência de valores 
para contas particulares é nula de pleno direito, por ofensa à 
Constituição Federal e ao Código de Processo Civil, devendo ser 
imediatamente cassada”.
É que houve sim prévia intimação do Estado a informar as 
providências que viriam sendo adotadas para o cumprimento 
da obrigação; a propósito, tomou ele conhecimento da ordem 
aqui imposta há meses e vem reiteradamente descumprindo 
o decisum.
Lado outro, de se destacar que o e. Superior Tribunal de 
Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.069.810/RS1, em 
procedimento de recursos repetitivos, firmou entendimento no 
sentido da possibilidade do bloqueio de valores, não havendo falar, 
por conseguinte, em ilegalidade do confisco ante a exigência de 
prévio procedimento licitatório.
Ante o exposto, o(s) documento(s)2 apresentado(s) pelo(a) 
exequente comprova(m) a utilização do dinheiro sequestrado, no 
custeio do tratamento objeto da condenação, razão pela qual tem-
se por correto o acerto de contas.
No mais, nos termos da decisão no id 32088756, procede-
se ao bloqueio dos R$ 510,51 necessários à aquisição 
do fármaco rivaroxabana 20 mg– Xarelto, para dois meses de 
trato.
Serve este(a) de alvará, autorizando ANTONIA GOMES DE 
SOUZA CPF nº 326.165.202-06 a providenciar o LEVANTAMENTO 
junto à Caixa Econômica Federal, agência 2755, do valor que se 
encontra depositado na conta judicial ID 072019000017014532 
(principal e cominações legais), promovendo-se, na sequência, o 
ENCERRAMENTO dela.
Intime-se a parte beneficiária para levantamento e prestação de 
contas em 10 dias.
Decorrido o prazo, intime-se a Fazenda Pública (10 dias).
Na sequência, façam-se conclusos os autos.
Serve, ainda, de mandado, carta, carta precatória etc.
Rolim de Moura, sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 12:02
Cláudia Vieira Maciel de Sousa
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de 
Moura 
7005066-56.2019.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de 
Medicamentos
R$ 2.205,37
REQUERENTE: EULUINA ALVES DA COSTA CPF nº 389.277.642-
34, RUA 5 DE AGOSTO 0787 CIDADE ALTA - 76940-000 - ROLIM 
DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA, RUA 5 DE AGOSTO 0787 CIDADE ALTA - 76940-
000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
REQUERIDOS: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, SEM ENDEREÇO, MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA CNPJ 
nº 04.394.805/0001-18, SEM ENDEREÇO
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA, SEM ENDEREÇO, PROCURADORIA 
GERAL DO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA, SEM 
ENDEREÇO

Serve este(a) de alvará, autorizando EULUINA ALVES DA COSTA 
CPF nº 389.277.642-34 , sua filha e cuidadora, Sr.ª FRANCISCA 
ALVES SOUZA DA SILVA, RG 1210083 SSP/RO, CPF/MF 
559.801.552-87, a providenciar o LEVANTAMENTO junto à Caixa 
Econômica Federal, agência 2755, dos valores depositados 
(principal e cominações legais) na(s) conta(s) judicial(is) ID 
072019000016258063 (Município), ID 072019000016079789 e ID 
072019000016695676 (Estado), promovendo-se, na sequência o 
ENCERRAMENTO delas.
Intime-se a parte beneficiária para levantamento e prestação de 
contas em 10 dias.
Decorrido o prazo, intime-se a Fazenda Pública (10 dias).
Na sequência, façam-se conclusos os autos.
Serve, ainda, de mandado, carta, carta precatória etc.
Rolim de Moura, sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 12:05
Cláudia Vieira Maciel de Sousa
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de 
Moura 
7006525-93.2019.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial Cível - Tratamento da Própria 
Saúde
R$ 878,99
AUTOR: MARIA DAS GRACAS FELIPE COSTA CPF nº 
509.154.872-68, RUA BARÃO DE MELGAÇO n 4244 BAIRRO 
PLANALTO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, 
RUA BARÃO DE MELGAÇO n 4244 BAIRRO PLANALTO - 76940-
000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
RÉUS: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA CNPJ nº 
04.394.805/0001-18, SEM ENDEREÇO, GOVERNADORIA CASA 
CIVIL CNPJ nº 04.280.889/0001-69, SEM ENDEREÇO
ADVOGADOS DOS RÉUS: PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA, SEM ENDEREÇO
Presentes, no caso sub judice, os requisitos indispensáveis à 
concessão de tutela de urgência (fumus boni iuris e periculum in 
mora – art. 3º, LJEFP c.c. art. 300, CPC).
Sim, porque: 
i) a saúde é direito fundamental, consectária de fundamento da 
República Federativa do Brasil, inclusive – a dignidade da pessoa 
humana (art. 1º, inc. III, CRFB/88);
ii) a aposentada MARIA DAS GRACAS FELIPE COSTA , pessoa 
de parcos recursos (declaração de hipossuficiência junto à inicial), 
trouxe aos autos laudos e receituários subscritos por servidor do 
SUS (id 32821582, pgs. 20/24), dando conta de que necessita, e 
com urgência, de remédios e fraldas descartáveis, uma vez que 
acamada e portadora de epilepsia refratária, com sequelas de 
queimaduras de 3º grau; e
iii) mesmo oficiados pela Defensoria Pública, os réus deixaram de 
fornecer o tratamento.
Ante o exposto, considerando-se ainda o Enunciado 8, da 1ª Jornada 
de Direito da Saúde, a diretriz constitucional prevista no art. 198, 
inc. I (descentralização), a Relação Nacional de Medicamentos 
Essenciais (disponível em: ) e o ofício nº 571/SEMUSA/2019, 
determino que de plano forneça o: 
a) Estado de Rondônia, Oleptal 600mg (oxcarbazepina), 
Micardis 80mg (telmisartana), Óleo Dersani e pomada 
cloranfenicol+colagenase;
b) Município de Rolim de Moura, Rivotril 2mg (clonazepam), Ablok 
25mg (atenolol) e fraldas geriátricas descartáveis tamanho GG.
No mais:
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cancele-se eventual audiência de conciliação designada, uma vez 
que não se verifica aqui hipótese do art. 8º, da Lei n. 12.153/09; 
cite(m)-se e intime-se (via sistema) a contestar, no prazo de quinze 
dias, ressaltando-se que não haverá prazo diferenciado para a 
prática de qualquer ato processual e que deverá a Fazenda Pública 
fornecer a este Juizado a documentação de que disponha para 
o esclarecimento da causa (arts. 7º e 9º, da LJEFP) no mesmo 
prazo para a resposta; intime-se o(a) demandante a impugnar 
a contestação (quinze dias); por fim, cientifique-se o Ministério 
Público. Serve esta de mandado, carta, carta precatória etc.
Rolim de Moura, sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 12:23
Cláudia Vieira Maciel de Sousa
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de 
Moura 
7005227-66.2019.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial Cível - Tratamento da Própria 
Saúde
R$ 250,00
AUTOR: MARINEZ SANTOS DE CARVALHO CPF nº 422.199.492-
49, RUA 06, n 0061 BAIRRO CIDADE ALTA - 76940-000 - ROLIM 
DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, 
RUA 06, n 0061 BAIRRO CIDADE ALTA - 76940-000 - ROLIM DE 
MOURA - RONDÔNIA
RÉU: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-71, 
SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DE RONDÔNIA, SEM ENDEREÇO
Desnecessário o chamamento da União ao processo, pois que 
segundo jurisprudência do STJ a presença de qualquer dos entes 
federativos no polo passivo da demanda supre a dos demais. 
(por todos, veja-se: (AgInt no AREsp 1464492/PE, Rel. Ministra 
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 
17/09/2019, DJe 24/09/2019).
Noutro giro, a inicial é apta sim aos diversos fins a que se destina, 
em específico ao de circunscrever a matéria sobre o que incidirá o 
provimento jurisdicional, mediante dedução expressa da causa de 
pedir, observando-se que em sede de juizados a proibição não é a 
de pedido genérico, mas sim de sentença ilíquida (Lei nº 9.099/95, 
art. 38, parágrafo único).
Não haveria que se falar também em nulidade de possível medida 
liminar inaudita altera parte, uma vez que a Lei nº 12.153/2009, 
que é posterior a Lei nº 8437/1992, diga-se de passagem, autoriza 
expressamente o juiz a, de ofício, se for a hipótese, deferir quaisquer 
providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, 
para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3º).
Idem, quanto a uma pseudo exigência de prévio procedimento 
licitatório, já que a se levar em conta o teor do parágrafo único do 
art. 1º da Lei nº 8.666/93 MARINEZ SANTOS DE CARVALHO não 
seria destinatária de referida norma, e ainda, porque se trata aqui 
de relação consumerista em que o dinheiro objeto da medida 
(sequestro de valores), por força do mau serviço prestado pelo ente 
público (CDC, art. 22, parágrafo único) viria apenas consubstanciar 
a entrega da tutela jurisdicional.
A resolução das outras questões de ordem processual, por se 
confundirem com as de mérito, dar-se-á ao longo desse capítulo 
da sentença.
Pois bem.

Na linha do novo sistema processual brasileiro, em que se destaca 
a valorização dos precedentes (art. 947 ss, 976 ss), vê-se que 
desnecessárias maiores argumentações, vez que, em conjunturas 
similares à do(a) beneficiária do INSS, MARINEZ SANTOS DE 
CARVALHO , isto é, nas quais o demandante busca, em vão, 
atendimento pelo SUS, a e. Turma Recursal do TJ/RO vem 
decidindo reiteradamente¹ que, in verbis:
É obrigação do Poder Público o fornecimento de medicamento 
de uso contínuo e ininterrupto em razão da responsabilidade pelo 
acesso integral, universal e gratuito à saúde, havendo solidariedade 
entre os entes estatais.
Ante o exposto e confirmando a decisão que antecipou os efeitos 
da tutela, julgo procedente o pedido, para condenar o ESTADO DE 
RONDÔNIA à obrigação de fazer traduzida na entrega de avaliação 
médica (especialista em joelho).
Interposto dentro do prazo, admito desde já e apenas no efeito 
devolutivo (art. 43) o recurso de que trata o art. 41, da Lei n.º 
9.099/95, do qual a parte adversa deverá ser intimada.
Esgotados os dez dias para as contrarrazões (art. 42, § 2º), 
encaminhe-se o feito à e. Turma Recursal.
No mais, deixo de deferir o sequestro de valores, para que o réu 
possa cumprir voluntariamente o julgado. 
Cientifique-se o Ministério Público.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Serve esta de mandado, carta, ofício etc.
Rolim de Moura, sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 12:36
Cláudia Vieira Maciel de Sousa
Juiz(a) de Direito
______________________
¹ 0002548-68.2012, 0007343-23.2012, 0000371-30.2014, 0012872-
92.2013, 0006367-45.2014, 0005344-55.2014, 0005703-05.2014, 
0008033-87.2014, 0004272-33.2014, 0013873-24.2013, 0010781-
57.2012, 0010110-06.2013, 0001354-02.2013, 0004255-18.2014 e 
0005258-91.2013.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de 
Moura 
7006504-54.2018.8.22.0010
Cumprimento de sentença - Fornecimento de Medicamentos
R$ 764,05
EXEQUENTE: MATILDE ALVES DA SILVA CPF nº 371.092.199-
68, AV. PORTO VELHO 5353 CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE 
MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA, AV. PORTO VELHO 5353 CENTRO - 76940-000 - 
ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA, SEM ENDEREÇO
Primeiro intime-se o procurador do executado (via sistema) a, 
no prazo de 3 dias, informar as providências que eventualmente 
estariam sendo tomadas para o fornecimento das insulinas Glargina 
e Lispro, do medicamento Somalgin Cardio e da agulha para caneta 
de insulina 4mm, ressaltando-se que a ausência de notícia de que 
cumprida a obrigação ensejará o bloqueio da quantia necessária.
Havendo manifestação, intime-se o(a) exequente. 
Do contrário, façam-se conclusos os autos.
Serve este(a) de mandado, carta, carta precatória etc.
Rolim de Moura, sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 12:22
Cláudia Vieira Maciel de Sousa
Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de 
Moura 7006266-98.2019.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial Cível - Tratamento da Própria 
Saúde
R$ 37.060,40
AUTOR: ROSILENE VIEIRA DA SILVA LISBOA CPF nº 
710.741.632-49, AVENIDA MANAUS n4530 BAIRRO CENTRO - 
76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, 
AVENIDA MANAUS n4530 BAIRRO CENTRO - 76940-000 - ROLIM 
DE MOURA - RONDÔNIA
RÉU: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-71, 
SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DE RONDÔNIA, SEM ENDEREÇO
Intimado da decisão antecipatória, o Estado de Rondônia nada 
disse no sentido de que providenciou ou que está providenciando os 
meios para o fornecimento de ureterolitotripsia flexível à esquerda, 
nefrolitotripsia percutânea à direita, Ceftriona (ceftriaxona dissódica 
hemieptaidratada) e cimetidina.
Ademais, o Secretário Estadual de Saúde fora instado a se 
manifestar, deixando transcorrer in albis o prazo.
Assim, tendo em vista ainda a peculiar condição da autora (vide 
relatório médico anexo ao id 32675480), verifica-se pelo simples 
fator tempo que a espera pelo cumprimento da obrigação sponte 
propria do réu colocaria em desnecessário risco a saúde dela, 
razão pelo qual defiro o sequestro de R$ 37.063,92 (considerando-
se as menores estimativas de preço – id 32375326, p. 40 ss.).
Serve este(a) de alvará, autorizando ROSILENE VIEIRA DA SILVA 
LISBOA CPF nº 710.741.632-49 a providenciar o LEVANTAMENTO 
perante à Caixa Econômica Federal, agência 2755, do valor que 
se encontra depositado na conta judicial ID 072019000017015814 
(principal e cominações legais), promovendo-se, na sequência, o 
ENCERRAMENTO dela.
Intime-se a parte beneficiária para levantamento e prestação de 
contas, no prazo de 10 dias.
Oportunamente, arquive-se.
Serve, ainda, de mandado, carta, carta precatória etc.
Rolim de Moura, sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 12:28
Cláudia Vieira Maciel de Sousa
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de 
Moura 
7006512-94.2019.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial Cível - Tratamento da Própria 
Saúde
R$ 1.200,00
AUTOR: MARIA APARECIDA FUZINATO GROLA CPF nº 
294.337.382-68, AVENIDA MACAPÁ, n3466 BAIRRO JARDIM 
TROPICA - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, 
AVENIDA MACAPÁ, n3466 BAIRRO JARDIM TROPICA - 76940-
000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
RÉUS: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-71, 
SEM ENDEREÇO, MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA CNPJ nº 
04.394.805/0001-18, SEM ENDEREÇO
ADVOGADOS DOS RÉUS: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DE RONDÔNIA, SEM ENDEREÇO, PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA, SEM ENDEREÇO
Os relatórios médicos esclarecem que Maria Aparecida necessita, 
e com urgência, realizar procedimento com o produto Synvisc em 
articulação do joelho atacado por artrose grave, haja vista o quadro 

de dor não revertido por tratamento conservador, e se encontra sob 
risco, pois que o processo degenerativo e desgaste pode piorar 
e pode ocorrer a necessidade de realizar intervenção cirúrgica 
artroplastia do joelho (id 32817076, págs. 16/19). 
Doutro lado, depreende-se do texto constitucional a solidariedade 
dos entes públicos na execução dos serviços através de um 
sistema único de saúde (art. 198, CF), não devendo ser exigível 
da pessoa que dele necessite com urgência, fique esperando 
por questões burocráticas ou mesmo sofrer as consequências da 
ineficácia de tratamento amplo e adequado, ou ainda vaga ou fila 
para tratamento, quando se apresenta situação que requer pronto 
atendimento.
Assim, sendo fácil concluir-se que, se postergada a entrega do 
medicamento por não constar da lista do SUS, estará ele exposto a 
risco de todo evitável, adota-se aqui o entendimento dos tribunais 
segundo o qual, no que se refere a tratamento médico, possível o 
sequestro de verbas públicas, visto que se deve garantir ao cidadão 
um mínimo de direitos essenciais a uma vida digna¹, entre os quais 
se inclui o pleno acesso a um serviço de saúde oportuno.
Assim, determino providencie o Estado eficaz atendimento ao 
pedido.
É que nada obstante a reconhecida solidariedade entre os entes 
públicos (União, Estado e Município) quanto ao dever que lhes 
impõe o art. 196, da Lei Maior, não há dúvida ser do Estado a 
obrigação, uma vez que o fármaco não faz parte do componente 
especializado da assistência farmacêutica , prescindível a presença 
do Município no polo passivo da demanda.
No mais:
retifique-se o polo passivo excluindo o Município de Rolim de 
Moura; cancele-se eventual audiência de conciliação designada, 
uma vez que não se verifica aqui hipótese do art. 8º, da Lei n. 
12.153/09; cite(m)-se e intime-se (via sistema) a contestar, no prazo 
de quinze dias, ressaltando-se que não haverá prazo diferenciado 
para a prática de qualquer ato processual e que deverá a Fazenda 
Pública fornecer a este Juizado a documentação de que disponha 
para o esclarecimento da causa (arts. 7º e 9º, da LJEFP) no mesmo 
prazo para a resposta; intime-se o(a) demandante a impugnar a 
contestação (quinze dias); Serve esta de mandado, carta, carta 
precatória etc. 
Rolim de Moura, sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 12:35
Cláudia Vieira Maciel de Sousa
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de 
Moura 
7006535-40.2019.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em 
Cadastro de Inadimplentes
R$ 10.146,00
REQUERENTE: JOAO BATISTA CORONA CPF nº 848.805.892-
68, LINHA 168 KM 10,5 s SETOR RURAL - 76940-000 - ROLIM DE 
MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: OZIEL SOBREIRA LIMA OAB nº 
RO6053, SEM ENDEREÇO
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON CNPJ nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA CORUMBIARA 
4220, ESQUINA COM CURITIBA CENTRO - 76940-000 - ROLIM 
DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA, AVENIDA 
CORUMBIARA 4220, ESQUINA COM CURITIBA CENTRO - 
76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
O autor, nesse primeiro momento, postula a exclusão de seu nome 
do cadastro de inadimplentes, sustentando haver quitado a dívida 
objeto dos autos.
Pois bem.
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É certo que a inscrição em rol de devedores proporciona diversos 
infortúnios ao consumidor, inclusive porque embaraça o seu papel 
na relação consumerista, ante a dificuldade de adquirir produtos no 
crediário, por exemplo. Daí então falar no fator perigo de dano a 
que faz menção a norma (art. 300, CPC).
De outro norte, desvela a probabilidade do direito a tese de JOAO 
BATISTA CORONA segundo a qual, in verbis, nunca formalizou 
qualquer contrato com a ré que pudesse originar a dívida.
Em casos assim, isto é, em que se almeja discutir o débito 
judicialmente, os tribunais têm se manifestado no sentido de que 
é pertinente a concessão da tutela antecipada para determinar 
a exclusão dos cadastros restritivos de crédito, sob pena de se 
frustrar, mesmo que em parte, a pretensão discutida, pela imediata 
perda da credibilidade do(a) suposto(a) devedor(a) (TJ-RS, AI n.º 
70056879950, 12ª Câmara Cível, Rel. Umberto Guaspari Sudbrack, 
DJe 21/01/2014).
Sobre o assunto, vejam-se também:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 
CANCELAMENTO DE REGISTRO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO 
AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. Estando em discussão a própria 
existência da dívida, possível o cancelamento da inscrição do 
nome da autora dos cadastros de restrição de crédito até a decisão 
final na demanda. Medida que resguarda o direito ao crédito e 
não impõe restrição ao eventual credor de postular seus direitos. 
Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO 
MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70068765312, Décima 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto 
Schreiner Pestana, Julgado em 22/03/2016). (...) Prudente seja 
deferida a antecipação da tutela, na medida em que a perspectiva 
de inclusão (...) em cadastro de serviço de restrição ao crédito, 
por si só, já se mostra capaz de trazer diversos constrangimentos 
e privações (...) (TJ-PE - AGV: 3396467 PE, Relator: Francisco 
Manoel Tenorio dos Santos, Data de Julgamento: 02/10/2014, 4ª 
Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2014). (…) Ainda que 
sem o depósito da quantia considerada devida, torna descabida 
a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes 
dos serviços de proteção ao crédito, demonstrado o dissídio 
levantado (...) (STJ , Relator: Ministro FRANCIULLI NETTO, Data 
de Julgamento: 21/09/2004, T2 - SEGUNDA TURMA). 
Ante o exposto, defiro o pleito urgente, firme no art. 300 do Código 
de Processo Civil.
Cite-se e intime-se a ré a, no prazo de cinco dias, proceder à 
exclusão do nome do(a) autor(a) dos cadastros de proteção ao 
crédito no tocante à dívida sub judice.
Intime-se também à audiência preliminar designada para 03/02/2020, 
às 8 horas, no CEJUSC, frisando-se que:
a) nas causas de valor até vinte salários mínimos, as partes 
comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado; 
nas de valor superior, a assistência é obrigatória (art. 9º, Lei n.º 
9.099/95);
b) deixando de comparecer à sessão de conciliação ou à audiência 
de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção 
do Juiz (art. 20);
c) a contestação, que será oral ou escrita , conterá toda matéria de 
defesa, exceto arguição de suspeição ou impedimento do Juiz, que 
se processará na forma da legislação em vigor (art. 30).
Serve esta de mandado, carta, carta precatória etc.
Rolim de Moura, sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 12:36
Cláudia Vieira Maciel de Sousa
Juiz(a) de Direito
_________________________
Este processo tramita por meio do Sistema de Processo Judicial 
Eletrônico – PJE (http://pje.tjro.jus.br/).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de 
Moura 

7006520-71.2019.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial Cível - Comercialização e/ou 
Utilização sem Restrições de Medicamentos
R$ 450,00
AUTOR: MARIA APARECIDA JACINTO CPF nº 420.177.502-04, 
LADO SUL km 08 LINHA 180 - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, 
LADO SUL km 08 LINHA 180 - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - 
RONDÔNIA
RÉUS: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-71, 
SEM ENDEREÇO, MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA CNPJ nº 
04.394.805/0001-18, SEM ENDEREÇO
ADVOGADOS DOS RÉUS: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DE RONDÔNIA, SEM ENDEREÇO, PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA, SEM ENDEREÇO
As recentes prescrições médicas (Num. 32819714 - Págs. 26 e 
28) esclarecem satisfatoriamente o motivo pelo qual se prescreve 
à autora medicamentos não incluídos em listas oficiais do SUS 
como forma de tratar diabete melito de dificil controle que lhe tem 
minorado a saúde.
Além do mais, o risco que tal patologia pode representar ao paciente 
– doenças cardiovasculares, retinopatia, insuficiência renal, 
neuropatia periférica -, sem dúvida que suplanta a circunstância que, 
segundo se alega, impediria os entes demandados satisfazerem a 
pretensão sub judice – não fazerem parte da Rename.
Doutro lado, depreende-se do texto constitucional a solidariedade 
dos entes públicos na execução dos serviços através de um 
sistema único de saúde (art. 198, CF), não devendo ser exigível 
da pessoa que dele necessite com urgência, fique esperando 
por questões burocráticas ou mesmo sofrer as consequências da 
ineficácia de tratamento amplo e adequado, ou ainda vaga ou fila 
para tratamento, quando se apresenta situação que requer pronto 
atendimento.
Assim, determino que de plano forneça o Estado de Rondônia os 
fármacos cloridrato de Pioglitazona (Stanglit) 30 MG, Vildagliptina 
(Galvus) MET 50/100 MG e Dapaglifozina (Forxiga) 10 MG.
É que nada obstante a reconhecida solidariedade entre os entes 
públicos (União, Estado e Município) quanto ao dever que lhes 
impõe o art. 196, da Lei Maior, não há dúvida ser do Estado a 
obrigação, uma vez que os fármacos não fazem parte do componente 
especializado da assistência farmacêutica, prescindível a presença 
do Município no polo passivo da demanda.
No mais:
retifique-se o polo passivo excluindo-se o Município de Rolim de 
Moura; cancele-se eventual audiência de conciliação designada, 
uma vez que não se verifica aqui hipótese do art. 8º, da Lei n. 
12.153/09; cite(m)-se e intime-se (via sistema) a contestar, no prazo 
de quinze dias, ressaltando-se que não haverá prazo diferenciado 
para a prática de qualquer ato processual e que deverá a Fazenda 
Pública fornecer a este Juizado a documentação de que disponha 
para o esclarecimento da causa (arts. 7º e 9º, da LJEFP) no mesmo 
prazo para a resposta; intime-se o(a) demandante a impugnar a 
contestação (quinze dias); Serve esta de mandado, carta, carta 
precatória etc.
Rolim de Moura, sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 12:35
Cláudia Vieira Maciel de Sousa
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de 
Moura 
7006486-96.2019.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial Cível - Auxílio-Doença 
Previdenciário
R$ 16.772,64
AUTOR: MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA CPF nº 
652.669.352-00, LINHA 208 KM 18, LADO SUL ZONA RURAL - 



1198DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: JOAO CARLOS DA COSTA OAB nº 
RO1258, AVENIDA JOÃO PESSOA 4639 CENTRO - 76940-000 
- ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA, DANIEL REDIVO OAB nº 
RO3181, AVENIDA JOÃO PESSOA 4639 CENTRO - 76940-000 - 
ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA, KELLY CRISTINE BENEVIDES 
DE BARROS OAB nº RO3843, SEM ENDEREÇO
RÉU: INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUBL. MUNIC. DE ROLIM 
DE MOURA CNPJ nº 63.788.426/0001-71, RUA JOÃO PESSOA 
4392 CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUBL. 
MUNIC. DE ROLIM DE MOURA, RUA JOÃO PESSOA 4392 
CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
Conforme a própria MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA 
observou na inicial (tópico “dos pedidos”, item “c”), para o 
deslinde do ponto aqui controvertido, qual seja, se ela está ou não 
incapacitada temporariamente para o trabalho, necessária a feitura 
de perícia médica, encaminhamento esse incompatível com o rito 
célere e simples preconizado pelo art. 3º da Lei nº 9.099/95.
Sobre o tema, colaciona-se abaixo acórdão (ementa) do e. Turma 
Recursal do TJ/RS:
Ementa: AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 
PERMANENTE. NÃO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 
TENDO EM VISTA O TEOR DA SÚMULA N.278 DO STJ. 
AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM DATA POSTERIOR À ALTERAÇÃO 
DA SÚMULA N.14 DAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS QUE 
PASSOU A ADOTAR A GRADUAÇÃO DA INVALIDEZ QUE NÃO 
RESTOU PROVADA. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE 
PERÍCIA PARA COMPROVAR A EFETIVA INVALIDEZ E APURAR 
O SEU GRAU. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA 
DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO EXTINTO, SEM 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. (Recurso 
Cível Nº 71007578032, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 
Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado 
em 24/04/2018).
Ante o exposto, nos termos ainda do art. 51, inc. II, do precitado 
diploma legal, extingo o processo.
Interposto dentro do prazo (10 dias) e com o devido pagamento das 
custas, admito desde já o recurso de que trata o art. 41, da Lei n.º 
9.099/95, do qual a parte adversa deverá ser intimada.
Esgotados os 10 dias para as contrarrazões (art. 42, § 2º), 
encaminhe-se o feito à e. Turma Recursal.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se.
Rolim de Moura, sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 12:32
Cláudia Vieira Maciel de Sousa
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de 
Moura 7006453-43.2018.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial Cível - Tratamento da Própria 
Saúde
R$ 830,00
REQUERENTE: KAIKI SAVASSINI GONÇALVES CPF nº 
DESCONHECIDO, RUA TOCANSTINS 6318 BOA ESPERANÇA 
- 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA, RUA TOCANSTINS 6318 BOA ESPERANÇA - 76940-
000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA CNPJ nº 
04.394.805/0001-18, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA, SEM ENDEREÇO
Intime-se (5 dias) a Fazenda Pública acerca da prestação de 
contas.
No que se refere ao pedido de sequestro, primeiro intimem-se o 
Secretário Municipal de Saúde (por oficial de justiça) e o Procurador 

do Município (via sistema) a, no prazo de 5 dias, informarem as 
providências que eventualmente estariam sendo tomadas para 
o fornecimento do acompanhamento neuropsicológico, ressaltando-
se que a ausência de notícia de que cumprida a obrigação ensejará 
o bloqueio da quantia necessária.
Havendo manifestação do Município, intime-se o(a) exequente. 
Do contrário, façam-se conclusos os autos.
Serve este(a) de mandado, carta, carta precatória etc.
Rolim de Moura, sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 12:33
Cláudia Vieira Maciel de Sousa
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de 
Moura 
7001275-84.2016.8.22.0010
Cumprimento de sentença - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou 
Fornecimento de Medicamentos
R$ 277,43
EXEQUENTE: CLEUZA JULIA PEREIRA CPF nº 077.394.408-76, 
RUA BARÃO DE MLGAÇO 4807, CASA CENTRO - 76940-000 - 
ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA, RUA BARÃO DE MLGAÇO 4807, CASA CENTRO - 
76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA, SEM ENDEREÇO
Primeiro intime-se o procurador do executado (via sistema) a, 
no prazo de 3 dias, informar as providências que eventualmente 
estariam sendo tomadas para o fornecimento de rivaroxabana – 
Xarelto, ressaltando-se que a ausência de notícia de que cumprida 
a obrigação ensejará o bloqueio da quantia necessária (R$ 673,20 
- menor preço, id 32722606, p. 3).
Havendo manifestação, intime-se o(a) exequente. 
Do contrário, façam-se conclusos os autos.
Serve este(a) de mandado, carta, carta precatória etc.
Rolim de Moura, sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 12:23
Cláudia Vieira Maciel de Sousa
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de 
Moura 
7006447-02.2019.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial Cível - Cumprimento Provisório 
de Sentença, Tratamento da Própria Saúde
R$ 700,00
AUTOR: LIDIO MARTELLO CPF nº 559.683.922-15, TRAVESSA 
RELÍQUIA n 3645 BAIRRO OLÍMPICO - 76940-000 - ROLIM DE 
MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, 
TRAVESSA RELÍQUIA n 3645 BAIRRO OLÍMPICO - 76940-000 - 
ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
RÉU: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-71, 
SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DE RONDÔNIA, SEM ENDEREÇO
Embora a condenação tenha sido para o cumprimento de obrigação 
de fazer, conforme inúmeros outros processos a tramitar por aqui, 
provável acabe sendo realizada com a entrega de dinheiro.
De modo que, noticiada a inércia do executado, verifica-se 
pertinente a tese de Lidio Martello no sentido de que necessária a 
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tomada de alguma das providências de que trata o art. 3º da Lei nº 
12.153/2009 para que lhe dispense o réu o tratamento.
Assim, primeiro intimem-se o Secretário Estadual de Saúde (por 
oficial de justiça) e o Procurador do Estado (via sistema) a, no 
prazo de 20 dias, informarem as providências que eventualmente 
estariam sendo tomadas para o fornecimento de tomografia 
computadorizada de abdomen total, ressaltando-se que a ausência 
de notícia de que cumprida a obrigação ensejará o bloqueio da 
quantia necessária.
Havendo manifestação do Estado, intime-se o(a) exequente. 
Do contrário, façam-se conclusos os autos.
Serve este(a) de mandado, carta, carta precatória etc.
Rolim de Moura, sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 12:30
Cláudia Vieira Maciel de Sousa
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de 
Moura 
7005587-98.2019.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de 
Medicamentos
R$ 4.274,57
AUTOR: FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS CPF nº 
633.637.552-87, AVENIDA MACEIÓ n 4319 CENTRO - 76940-000 
- ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, 
AVENIDA MACEIÓ n 4319 CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE 
MOURA - RONDÔNIA
RÉUS: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-71, 
SEM ENDEREÇO, MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA CNPJ nº 
04.394.805/0001-18, SEM ENDEREÇO
ADVOGADOS DOS RÉUS: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DE RONDÔNIA, SEM ENDEREÇO, PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA, SEM ENDEREÇO
Desnecessário o chamamento da União ao processo, pois que 
segundo jurisprudência do STJ a presença de qualquer dos entes 
federativos no polo passivo da demanda supre a dos demais. 
(por todos, veja-se: (AgInt no AREsp 1464492/PE, Rel. Ministra 
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 
17/09/2019, DJe 24/09/2019).
Noutro giro, a inicial é apta sim aos diversos fins a que se destina, 
em específico ao de circunscrever a matéria sobre o que incidirá o 
provimento jurisdicional, mediante dedução expressa da causa de 
pedir, observando-se que em sede de juizados a proibição não é a 
de pedido genérico, mas sim de sentença ilíquida (Lei nº 9.099/95, 
art. 38, parágrafo único).
Não haveria que se falar também em nulidade de possível medida 
liminar inaudita altera parte, uma vez que a Lei nº 12.153/2009, 
que é posterior a Lei nº 8437/1992, diga-se de passagem, autoriza 
expressamente o juiz a, de ofício, se for a hipótese, deferir quaisquer 
providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, 
para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3º).
Idem, quanto a uma pseudo exigência de prévio procedimento 
licitatório, já que a se levar em conta o teor do parágrafo único do art. 
1º da Lei nº 8.666/93 FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS não 
seria destinatário de referida norma, e ainda, porque se trata aqui 
de relação consumerista em que o dinheiro objeto da medida 
(sequestro de valores), por força do mau serviço prestado pelo ente 
público (CDC, art. 22, parágrafo único) viria apenas consubstanciar 
a entrega da tutela jurisdicional.
A resolução das outras questões de ordem processual, por se 
confundirem com as de mérito, dar-se-á ao longo desse capítulo 
da sentença.
Pois bem.
Na linha do novo sistema processual brasileiro, em que se 
destaca a valorização dos precedentes (art. 947 ss, 976 ss), vê-

se que desnecessárias maiores argumentações, vez que, em 
conjunturas similares à do(a) aposentado(a) FRANCISCO DOS 
SANTOS MARTINS , isto é, nas quais o demandante busca, em 
vão, atendimento pelo SUS, a e. Turma Recursal do TJ/RO vem 
decidindo reiteradamente¹ que, in verbis:
É obrigação do Poder Público o fornecimento de medicamento 
de uso contínuo e ininterrupto em razão da responsabilidade pelo 
acesso integral, universal e gratuito à saúde, havendo solidariedade 
entre os entes estatais.
Ante o exposto e confirmando a decisão que antecipou os efeitos 
da tutela, julgo procedente o pedido, para condenar o ESTADO 
DE RONDÔNIA à obrigação de fazer traduzida na entrega de 
sonda uretral em polivinil nº 12, baclofeno, tizanidina, cloridrato 
de duloxetina (Velija) e cloridrato de oxibutinina (Retemic), e o 
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA à entrega de amitriptilina, gel 
anestésico, saco coletor descartável, dispositivos para incontinência 
urinária com preservativo, gazes, luvas látex, óleo mineral, 
fraldas descartáveis EG e sessões de fisioterapia, eletroterapia, 
hidroginástica e equoterapia.
Interposto dentro do prazo, admito desde já e apenas no efeito 
devolutivo (art. 43) o recurso de que trata o art. 41, da Lei n.º 
9.099/95, do qual a parte adversa deverá ser intimada.
Esgotados os dez dias para as contrarrazões (art. 42, § 2º), 
encaminhe-se o feito à e. Turma Recursal.
No mais, deixo de deferir o sequestro de valores, para que os réus 
possam cumprir voluntariamente o julgado. 
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Serve esta de mandado, carta, ofício etc.
Rolim de Moura, sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 12:31
Cláudia Vieira Maciel de Sousa
Juiz(a) de Direito
______________________
¹ 0002548-68.2012, 0007343-23.2012, 0000371-30.2014, 0012872-
92.2013, 0006367-45.2014, 0005344-55.2014, 0005703-05.2014, 
0008033-87.2014, 0004272-33.2014, 0013873-24.2013, 0010781-
57.2012, 0010110-06.2013, 0001354-02.2013, 0004255-18.2014 e 
0005258-91.2013.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de 
Moura 
7006504-20.2019.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano 
Moral, Protesto Indevido de Título
R$ 20.031,52
AUTOR: CASSIA MARTINS MENDES CPF nº 864.875.402-00, 
AVENIDA NATAL 3178 CENTENÁRIO - 76940-000 - ROLIM DE 
MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: SERGIO MARTINS OAB nº RO3215, 
SEM ENDEREÇO
RÉU: ENERGISA S/A CNPJ nº 00.864.214/0001-06, RUA 4220, 
CORUMBIARA CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
CASSIA MARTINS MENDES deixou de comprovar a inscrição no 
cadastro de inadimplentes. 
Ressalte-se, o comunicado anexo à inicial – id 32805964, p. 4 – 
não seria suficiente a tanto. Inclusive, nos termos do enunciado 
29, do FOJUR, para análise do dano por negativação indevida é 
necessária a juntada de pesquisa realizada diretamente junto ao 
órgão de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCPC etc.).
Ante o exposto e considerando-se o que dispõe o art. 300 do CPC, 
deixo de antecipar efeito algum da tutela.
Por ora, então, apenas:
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I. intime-se (prazo de quinze dias) o(a) demandante a cumprir o 
que orienta o enunciado 29;
II. cite(m)-se e intime(m)-se o(a)(s) ré(u)(s) à audiência preliminar 
designada para 31/01/2020, às 10 horas, no CEJUSC, frisando-se 
que:
a) nas causas de valor até vinte salários mínimos, as partes 
comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado; 
nas de valor superior, a assistência é obrigatória (art. 9º, Lei n.º 
9.099/95);
b) deixando de comparecer à sessão de conciliação ou à audiência 
de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção 
do Juiz (art. 20);
c) a contestação, que será oral ou escrita , conterá toda matéria de 
defesa, exceto arguição de suspeição ou impedimento do Juiz, que 
se processará na forma da legislação em vigor (art. 30).
Serve esta de mandado, carta, carta precatória etc.
Rolim de Moura, sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 12:33
Cláudia Vieira Maciel de Sousa
Juiz(a) de Direito
_________________________
Este processo tramita por meio do Sistema de Processo Judicial 
Eletrônico – PJE (http://pje.tjro.jus.br/).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de 
Moura 7002166-03.2019.8.22.0010
Cumprimento Provisório de Sentença - Tratamento Médico-
Hospitalar
R$ 38.000,00
EXEQUENTE: JOSE CARLOS BISPO CPF nº 571.652.708-68, AV 
TERESINA 4821 OLÍMPICO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA, AV TERESINA 4821 OLÍMPICO - 76940-000 - ROLIM 
DE MOURA - RONDÔNIA
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA, SEM ENDEREÇO
Intime-se (prazo de 5 dias) o Estado de Rondônia acerca da 
manifestação de id 31587033¹.
Decorrido o prazo, intime-se o exequente (5 dias).
Não havendo outros requerimentos, arquive-se.
Rolim de Moura, sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 12:36
Cláudia Vieira Maciel de Sousa
Juiz(a) de Direito
_______
¹ In verbis: [...] A Defensoria Pública do Estado de Rondônia, no 
uso de suas atribuições legais, em atendimento ao Despacho 
retro proferido nos autos, em contato com o autor este esclareceu 
que foi notificado pelo Requerido a respeito do fornecimento do 
tratamento fisioterápico na capital Porto Velho. Ocorre, Excelência, 
que o autor se encontra impossibilitado para se deslocar até a 
capital (cerca de 500km) e dar continuidade ao seu tratamento 
de saúde com a realização das sessões de fisioterapia, visto que 
está se locomovendo com muita dificuldade devido a realização da 
cirurgia, razão pela qual pugna para que o Requerido disponibilize 
o tratamento fisioterápico essencial a sua saúde, em local mais 
próximo de seu domicílio, sendo no caso o Hospital Regional de 
Cacoal/RO [...].

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de 
Moura 
7005659-85.2019.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial Cível - Tratamento Médico-
Hospitalar
R$ 5.000,00
REQUERENTE: MIRIAM NOE DOS SANTOS SILVA CPF nº 
891.703.502-72, RUA GETULIO VARGAS 0759 CIDADE ALTA - 
76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA, RUA GETULIO VARGAS 0759 CIDADE ALTA - 
76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA, SEM ENDEREÇO
Embora a condenação tenha sido para o cumprimento de obrigação 
de fazer, conforme inúmeros outros processos a tramitar por aqui, 
provável acabe sendo realizada com a entrega de dinheiro.
De modo que, noticiada a inércia do Estado de Rondônia, 
verifica-se pertinente a tese da exequente no sentido segundo o 
qual necessária a tomada de alguma das providências de que trata 
o art. 3º da Lei nº 12.153/2009 para que lhe dispense o executado 
o tratamento; na hipótese, a do bloqueio da quantia necessária ao 
custeio da cirurgia (tratamento de tenossinovite estenosante), isto 
é, R$ 4.500,00, conforme menor estimativa de preço anexada aos 
autos (ID: 32542135 p. 2).
Serve esta de alvará, autorizando MIRIAM NOE DOS SANTOS 
SILVA CPF nº 891.703.502-72 a providenciar o LEVANTAMENTO 
junto à Caixa Econômica Federal, agência 2755, dos valores que se 
encontram depositados na conta judicial ID n. 072019000017014923 
(principal e cominações legais), promovendo-se, na sequência, o 
ENCERRAMENTO dela.
Intime-se a parte beneficiária para levantamento e prestação de 
contas, no prazo de 10 dias.
Decorrido o prazo, intime-se o executado (10 dias).
Na sequência, façam-se conclusos os autos.
Serve, ainda, de mandado, ofício etc.
Rolim de Moura, sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 12:25
Cláudia Vieira Maciel de Sousa
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de 
Moura 
7003909-19.2017.8.22.0010
Cumprimento de sentença - Fornecimento de Medicamentos
R$ 1.504,50
EXEQUENTE: ISABELLY ALEXSANDRA RICARTE DE SOUZA 
CPF nº 054.715.562-08, AV. MARINGÁ 4131 BEIRA RIO - 76940-
000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA, AV. MARINGÁ 4131 BEIRA RIO - 76940-000 - ROLIM 
DE MOURA - RONDÔNIA
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA, SEM ENDEREÇO
Haja vista a notícia de descumprimento da obrigação, e 
considerando que o direito à saúde do indivíduo deve ser tratado 
como prioridade, considerando que está diretamente relacionado 
à dignidade da pessoa humana (TJ- DF, 20160020417896AGI, 
Rel. Gilberto P. de Oliveira, j. 03/05/17), um dos fundamentos da 
República Federativa do Brasil (art. 1º, inc. III, CRFB), defiro desde 
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já o saque de R$ 1.531,98 (ID: 32040639 p. 1 – menor preço), para 
custear um mês de tratamento.
Serve esta de alvará, autorizando JOSIANY RICARTE DA COSTA, 
RG 1097427 SSP/RO, CPF 007.602.332-09 (genitora da menor I. A. 
R. S.) a providenciar o LEVANTAMENTO junto à Caixa Econômica 
Federal, agência 2755, dos valores que se encontram depositados 
na conta judicial ID n. 072019000017014930 (principal e cominações 
legais), promovendo-se, na sequência, o ENCERRAMENTO dela.
Intime-se a parte beneficiária para levantamento e prestação de 
contas, no prazo de 10 dias.
Decorrido o prazo, intime-se o executado (10 dias).
Na sequência, façam-se conclusos os autos.
Serve, ainda, de mandado, ofício etc.
Rolim de Moura, sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 12:28
Cláudia Vieira Maciel de Sousa
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de 
Moura 7004970-75.2018.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano 
Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, 
Antecipação de Tutela / Tutela Específica
R$ 10.089,60
REQUERENTE: CREMILDE ALVES DE OLIVEIRA CPF nº 
515.224.622-87, AV 25 DE AGOSTO 1762 CENTRO - 76940-000 
- ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: JOSCIANY CRISTINA SGARBI 
LOPES OAB nº RO3868, SEM ENDEREÇO
REQUERIDO: COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DE 
RONDÔNIA - CAERD CNPJ nº 05.914.254/0001-39, AVENIDA 
PINHEIRO MACHADO 2112, - DE 3186 A 3206 - LADO PAR 
EMBRATEL - 76820-838 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Decorrido o prazo sem o pagamento voluntário da condenação ou 
impugnação¹, a requerimento da exequente (id 31719300), defere-
se o bloqueio do valor do débito R$ 11.297,52² em conta bancária 
da qual titular a executada. 
Intime-se a executada COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS 
DE RONDONIA CAERD, na pessoa dos (as) advogados (as) 
CLAYTON CONRAT KUSSLER OAB: RO0003861, para, querendo, 
se manifestar, no prazo de 5 dias (CPC, art. 854, §§ 2º e 3º)³.
Decorrido este prazo, façam-se conclusos os autos.
Serve, ainda, de mandado, carta, carta precatória etc.
Rolim de Moura, sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 12:24
Cláudia Vieira Maciel de Sousa
Juiz(a) de Direito
¹ CPC, Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que 
o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação;
Sentença id 22298507: […] Com o trânsito em julgado, data a 
partir da qual e independentemente de qualquer outra intimação 
se iniciará a contagem do prazo (quinze dias) para pagamento 
voluntário [...];
Acórdão id 31093857: “Condeno o recorrente ao pagamento das 
custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 
cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da lei 
nº 9.099/95”.
Enunciado nº 05 do Fojur - Somente deverá ser intimada a parte 
para o pagamento voluntário da condenação, caso não tenha sido 
determinado na sentença ou no acórdão que o início do prazo para 
pagamento era automático e a contar do trânsito em julgado.
² Enunciado 30, do Fojur - A penhora on line em sede de Juizados 
Especiais Cíveis se fará com observância dos princípios da 
celeridade e economia processual, de acordo com as disposições 
estabelecidas nos artigos 52 e 53 da Lei n. 9.099/95, podendo ser 
procedida imediatamente a transferência de valores bloqueados.

³ Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou 
em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem 
dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições 
financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 
supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis 
ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se 
a indisponibilidade ao valor indicado na execução. 
§ 1º (...)
§ 2º Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, 
este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 
pessoalmente. 
§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar 
que: 
I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; 
II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos 
financeiros. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de 
Moura 7006546-69.2019.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial Cível - Tratamento da Própria 
Saúde
R$ 1.600,00
AUTOR: GENI ALEIXO LOPES CPF nº 852.180.732-53, AV. 
MACAPÁ n 3585 JARDIM TROPICAL - 76940-000 - ROLIM DE 
MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, 
AV. MACAPÁ n 3585 JARDIM TROPICAL - 76940-000 - ROLIM DE 
MOURA - RONDÔNIA
RÉU: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA CNPJ nº 04.394.805/0001-
18, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
DE ROLIM DE MOURA, SEM ENDEREÇO
Retifique-se a classe judicial para cumprimento provisório de 
sentença.
No que se refere ao pedido de sequestro, primeiro intimem-se o 
Secretário Municipal de Saúde (por oficial de justiça) e o Procurador 
do Município (via sistema) a, no prazo de 5 dias, informarem as 
providências que eventualmente estariam sendo tomadas para 
o fornecimento das sessões de fisioterapia, ressaltando-se que 
a ausência de notícia de que cumprida a obrigação ensejará o 
bloqueio da quantia necessária.
Havendo manifestação do Município, intime-se o(a) exequente. 
Do contrário, façam-se conclusos os autos.
Serve este(a) de mandado, carta, carta precatória etc.
Rolim de Moura, sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 12:36
Cláudia Vieira Maciel de Sousa
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de 
Moura 7000330-33.2017.8.22.0020
Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano 
Moral, Indenização por Dano Moral
R$ 10.000,00
REQUERENTE: DENISE PIPINO FIGUEIREDO CPF nº 
961.518.541-87, AV. PRESIDENTE TANCREDO NEVES 2892 
SETOR 13 - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: RAIMISSON MIRANDA DE 
SOUZA OAB nº RO5565, SEM ENDEREÇO
REQUERIDO: VISA DO BRASIL EMPREENDMENTOS LTDA CNPJ 
nº 31.551.765/0001-43, AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO 
KUBITSCHEK, 1909 1909, CONJUNTO 31, PAVIMENTO II, 
TORRE NORTE VILA NOVA CONCEIÇÃO - 04543-907 - SÃO 
PAULO - SÃO PAULO
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ADVOGADO DO REQUERIDO: DULCINEIA BACINELLO 
RAMALHO OAB nº AC1088, AVENIDA CARLOS GOMES 1223, 
- DE 969 A 1223 - LADO ÍMPAR CENTRO - 76801-123 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA, SAMARA DE OLIVEIRA SOUZA OAB nº 
RO7298, , - DE 8834/8835 A 9299/9300 - 76800-000 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
Decorrido o prazo sem o pagamento voluntário da condenação ou 
impugnação¹, a requerimento da exequente (id 31641833), defiro 
o bloqueio do valor do débito R$ 16.677,56² em conta bancária da 
qual titular o réu. 
Intime-se o executado VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS 
LTDA, na pessoa dos (as) advogados (as) DULCINEIA BACINELLO 
RAMALHO OAB nº AC1088, e/ou SAMARA DE OLIVEIRA SOUZA 
OAB nº RO7298, para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 dias 
(CPC, art. 854, §§ 2º e 3º)³.
Decorrido este prazo, façam-se conclusos os autos.
Serve, ainda, de mandado, carta, carta precatória etc.
Rolim de Moura, sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 12:24
Cláudia Vieira Maciel de Sousa
Juiz(a) de Direito
¹ CPC, Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que 
o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação;
Sentença id 10568988 : […] o prazo para quitação voluntária 
da dívida transcorrerá desde o trânsito em julgado da sentença, 
independentemente de qualquer outra intimação [...];
Acórdão id 31089839: “Condeno o recorrente ao pagamento das 
custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 
cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da lei 
nº 9.099/95”.
Enunciado nº 05 do Fojur - Somente deverá ser intimada a parte 
para o pagamento voluntário da condenação, caso não tenha sido 
determinado na sentença ou no acórdão que o início do prazo para 
pagamento era automático e a contar do trânsito em julgado.
² Enunciado 30, do Fojur - A penhora on line em sede de Juizados 
Especiais Cíveis se fará com observância dos princípios da 
celeridade e economia processual, de acordo com as disposições 
estabelecidas nos artigos 52 e 53 da Lei n. 9.099/95, podendo ser 
procedida imediatamente a transferência de valores bloqueados.
³ Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou 
em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem 
dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições 
financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 
supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis 
ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se 
a indisponibilidade ao valor indicado na execução. 
§ 1º (...)
§ 2º Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, 
este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 
pessoalmente. 
§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar 
que: 
I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; 
II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos 
financeiros. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de 
Moura 
7005031-96.2019.8.22.0010
Procedimento do Juizado Especial Cível - Tratamento da Própria 
Saúde
R$ 430,00
AUTORES: ELISA LIIPKE GUMES CPF nº 000.165.252-48, 
LADO SUL km 11 LINHA 180 - 76940-000 - ROLIM DE MOURA 
- RONDÔNIA, C.G.A. CPF nº 046.688.822-83, LADO SUL km 11 
LINHA 180 - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA

ADVOGADOS DOS AUTORES: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA, LADO SUL km 11 LINHA 180 - 76940-000 - ROLIM DE 
MOURA - RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, 
LADO SUL km 11 LINHA 180 - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - 
RONDÔNIA
RÉU: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-71, 
SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DE RONDÔNIA, SEM ENDEREÇO
Desnecessário o chamamento da União ao processo, pois que 
segundo jurisprudência do STJ a presença de qualquer dos entes 
federativos no polo passivo da demanda supre a dos demais. 
(por todos, veja-se: (AgInt no AREsp 1464492/PE, Rel. Ministra 
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 
17/09/2019, DJe 24/09/2019).
Noutro giro, a inicial é apta sim aos diversos fins a que se destina, 
em específico ao de circunscrever a matéria sobre o que incidirá o 
provimento jurisdicional, mediante dedução expressa da causa de 
pedir, observando-se que em sede de juizados a proibição não é a 
de pedido genérico, mas sim de sentença ilíquida (Lei nº 9.099/95, 
art. 38, parágrafo único).
Não haveria que se falar também em nulidade de possível medida 
liminar inaudita altera parte, uma vez que a Lei nº 12.153/2009, 
que é posterior a Lei nº 8437/1992, diga-se de passagem, autoriza 
expressamente o juiz a, de ofício, se for a hipótese, deferir quaisquer 
providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, 
para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3º).
Idem, quanto a uma pseudo exigência de prévio procedimento 
licitatório, já que a se levar em conta o teor do parágrafo único do 
art. 1º da Lei nº 8.666/93 C.G.A não seria destinatária de referida 
norma, e ainda, porque se trata aqui de relação consumerista 
em que o dinheiro objeto da medida (sequestro de valores), por 
força do mau serviço prestado pelo ente público (CDC, art. 22, 
parágrafo único) viria apenas consubstanciar a entrega da tutela 
jurisdicional.
A resolução das outras questões de ordem processual, por se 
confundirem com as de mérito, dar-se-á ao longo desse capítulo 
da sentença.
Pois bem.
Na linha do novo sistema processual brasileiro, em que se destaca 
a valorização dos precedentes (art. 947 ss, 976 ss), vê-se que 
desnecessárias maiores argumentações, vez que, em conjunturas 
similares à do(a) menor C.G.A, isto é, nas quais o demandante 
busca, em vão, atendimento pelo SUS, a e. Turma Recursal do TJ/
RO vem decidindo reiteradamente¹ que, in verbis:
É obrigação do Poder Público o fornecimento de medicamento 
de uso contínuo e ininterrupto em razão da responsabilidade pelo 
acesso integral, universal e gratuito à saúde, havendo solidariedade 
entre os entes estatais.
Ante o exposto e confirmando a decisão que antecipou os efeitos 
da tutela, julgo procedente o pedido, para condenar o ESTADO 
DE RONDÔNIA à obrigação de fazer traduzida na fornecimento de 
consulta com neuropediatra.
Interposto dentro do prazo, admito desde já e apenas no efeito 
devolutivo (art. 43) o recurso de que trata o art. 41, da Lei n.º 
9.099/95, do qual a parte adversa deverá ser intimada.
Esgotados os dez dias para as contrarrazões (art. 42, § 2º), 
encaminhe-se o feito à e. Turma Recursal.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Serve esta de mandado, carta, ofício etc.
Rolim de Moura, sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 12:23
Cláudia Vieira Maciel de Sousa
Juiz(a) de Direito
______________________
¹ 0002548-68.2012, 0007343-23.2012, 0000371-30.2014, 0012872-
92.2013, 0006367-45.2014, 0005344-55.2014, 0005703-05.2014, 
0008033-87.2014, 0004272-33.2014, 0013873-24.2013, 0010781-
57.2012, 0010110-06.2013, 0001354-02.2013, 0004255-18.2014 e 
0005258-91.2013.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de 
Moura 
7002032-78.2016.8.22.0010
Cumprimento de sentença - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou 
Fornecimento de Medicamentos
R$ 826,03
EXEQUENTE: MATILDE ALVES DA SILVA CPF nº 371.092.199-
68, AVENIDA PORTO VELHO 5353, CASA CENTRO - 76940-000 
- ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA, AVENIDA PORTO VELHO 5353, CASA CENTRO - 
76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA, SEM ENDEREÇO
Considerando-se que Matilde ainda precisa do tratamento contínuo 
e a inércia do executado em fornecê-lo, e ainda, tendo em vista 
o entendimento jurisprudencial no sentido da possibilidade do 
sequestro de verbas públicas a fim de garantir o fornecimento de 
medicamentos/tratamento médico aos que deles necessitam (STJ, 
REsp 1.069.810/RS²), será disponibilizado o valor necessário 
– R$ 777,90 para aquisição dos fármacos Losartana Potássica 
(Aradois H) 100/25mg; Hemifumarato de Bisoprolol (Concor) 10mg; 
Espironolactona (Aldactone) 50mg; nitrendipino (Caltren) 20mg; 
rosuvastatina (Plenance) 10mg; Ácido Tióctico (Thioctacid) 600H e 
fitas de DESTRO, em quantidade bastante a um mês de tratamento 
(id 30332481, pág. 2). 
Serve esta de alvará, autorizando MATILDE ALVES DA SILVA 
CPF nº 371.092.199-68 a providenciar o LEVANTAMENTO junto 
à Caixa Econômica Federal, agência 2755, dos valores que se 
encontram depositados na conta judicial ID n. 072019000017014583 
(principal e cominações legais), promovendo-se, na sequência, o 
ENCERRAMENTO dela.
Intime-se a parte beneficiária para levantamento e prestação de 
contas, no prazo de 10 dias.
Decorrido o prazo, intime-se o executado (10 dias).
Na sequência, façam-se conclusos os autos.
Serve, ainda, de mandado, ofício etc.
Rolim de Moura, sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 12:05
Cláudia Vieira Maciel de Sousa
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial 
Av. João Pessoa, nº 455, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de 
Moura 7002220-66.2019.8.22.0010
Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Tratamento 
da Própria Saúde
R$ 1.904,00
EXEQUENTE: DEYVYD HENRIQUE RODRIGUES VIEIRA CPF nº 
034.742.362-02, RUA GUAPORÉ 5995 BEIRA RIO - 76940-000 - 
ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA, RUA GUAPORÉ 5995 BEIRA RIO - 76940-000 - 
ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA, SEM ENDEREÇO
Determino a intimação do Secretário Estadual de Saúde, a prestar 
esclarecimentos a respeito das providências que o executado venha 
tomando para o cumprimento da obrigação de fazer traduzida no 
fornecimento ao adolescente Deyvyd Henrique Rodrigues Vieira dos 
exames cariótipo banda G e ressonância magnética do crânio.

Consigne-se que, não havendo informação no prazo de 15 dias, 
considerar-se-á ser mesmo a hipótese de lhe assegurar o acesso 
à saúde integral constitucionalmente garantido (art. 196), mediante 
bloqueio de valores para custear o cumprimento da obrigação.
Serve esta de mandado, carta, ofício etc.
Rolim de Moura, sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 12:33
Cláudia Vieira Maciel de Sousa
Juiz(a) de Direito

1ª VARA CÍVEL   

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 
76940-000
Fone: (69) 3442-1458
Processo : 7002062-79.2017.8.22.0010
Classe/Ação : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Requerente : GUELINDA RATUNDE WESTPHAL
Advogado : Advogado do(a) AUTOR: DILMA DE MELO GODINHO 
- RO6059
Requerido : INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL e outros
Intimação 
Ficam as partes intimadas, acerca do retorno dos autos da instância 
superior, para requererem o que entenderem de direito, no prazo 
legal.
Rolim de Moura/RO, 21 de novembro de 2019.
CHEILA EDJANE DE ANDRADE RAPOSO
Téc. Judiciário

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de 
Moura Processo n.: 7002806-06.2019.8.22.0010 Classe: Monitória 
Valor da ação: R$ 44.047,42 Exequente: AUTOR: COMERCIO DE 
PRODUTOS MAIS LTDA Advogado: ADVOGADO DO AUTOR: 
IZALTEIR WIRLES DE MENEZES MIRANDA OAB nº RO6867 
Executado: RÉU: IDEAL TRUK CENTER Advogado: ADVOGADO 
DO RÉU: CATIANE DARTIBALE OAB nº RO6447 
SENTENÇA
Homologo o acordo celebrado entre as partes, o qual será regido 
pelas cláusulas insertas na petição (ID 29432680), o que faço com 
fundamento no art. 515, III, do Código de Processo Civil; e art. 840 
do Código Civil.
Com efeito, o acordo será regido pelas cláusulas e condições 
estabelecidas na petição juntada aos autos pelas partes, 
ressalvados direitos de terceiros de boa-fé.
Esta sentença homologatória de transação valerá como título 
executivo judicial, conforme previsto no art. 515, III, do referido 
diploma legal.
Resolvo o processo com exame de mérito, nos termos do art. 487, 
III, “b”, do CPC.
Sem custas finais, ante a disposição inserta no art. 90, §3°, do 
CPC.
P. R. I. 
Oportunamente, arquivem-se.
Rolim de Moura - RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
RMM1CIVGJ2
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim 
de Moura Processo n.: 7006458-02.2017.8.22.0010 Classe: 
Procedimento Comum Cível Valor da ação: R$ 11.254,00 
Exequente: AUTOR: JOSUE COSTA Advogado: ADVOGADO DO 
AUTOR: ELOIR CANDIOTO ROSA OAB nº RO4355 Executado: 
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
Advogado: ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL 
EM RONDÔNIA 
A parte autora não impugnou os cálculos apresentados pelo 
INSS (ID 29545762). Assim, expeçam-se requisições de pequeno 
valor para pagamento do crédito principal e dos honorários 
advocatícios sucumbenciais, observando os cálculos apresentados 
pelo INSS (ID 29146639).
A direção do cartório deverá observar as normas do Manual de 
Procedimentos Relativos aos Pagamentos de Precatórios e 
Requisições de Pequeno valor na Justiça Federal.
Expedidas RPVs, aguarde-se pelo prazo de 60 dias.
Autorizado o pagamento e informados os dados da(s) ordem(ns) 
de pagamento, expeça(m)-se alvará(s). 
Com a comprovação do levantamento do alvará pelo credor, extingo 
a fase de cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, 
inc. II, do CPC.
Desnecessária a intimação das partes, por medida de economia 
aos cofres públicos e porque a ausência desta comunicação não 
lhes causará prejuízo.
Oportunamente, arquivem-se.
Rolim de Moura - RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
RMM1CIVGJ2

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim 
de Moura Processo n.: 7000447-20.2018.8.22.0010 Classe: 
Procedimento Comum Cível Valor da ação: R$ 11.448,00 
Exequente: AUTOR: CLOVIS ARAUJO DE SOUZA Advogado: 
ADVOGADO DO AUTOR: CINTIA GOHDA RUIZ DE LIMA 
UMEHARA OAB nº RO126707 Executado: RÉU: INSS - INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Advogado: ADVOGADO DO 
RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA 
A parte autora concordou com os cálculos paresentados pelo 
INSS (ID 29553127). Assim, expeçam-se requisições de pequeno 
valor para pagamento do crédito principal e dos honorários 
advocatícios sucumbenciais, observando os cálculos apresentados 
pelo INSS (ID 29146639).
A direção do cartório deverá observar as normas do Manual de 
Procedimentos Relativos aos Pagamentos de Precatórios e 
Requisições de Pequeno valor na Justiça Federal.
Expedidas RPVs, aguarde-se pelo prazo de 60 dias.
Autorizado o pagamento e informados os dados da(s) ordem(ns) 
de pagamento, expeça(m)-se alvará(s). 
Com a comprovação do levantamento do alvará pelo credor, extingo 
a fase de cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, 
inc. II, do CPC.
Desnecessária a intimação das partes, por medida de economia 
aos cofres públicos e porque a ausência desta comunicação não 
lhes causará prejuízo.
Oportunamente, arquivem-se.
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
RMM1CIVGJ2

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim 
de Moura Processo n.: 7002517-10.2018.8.22.0010 Classe: 
Cumprimento de sentença Valor da ação: R$ 56.346,60 Exequente: 
EXEQUENTE: VALMIRO ALVES OLIVEIRA BARROS Advogado: 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: LUIS FERREIRA CAVALCANTE 
OAB nº RO2790, RENATO PEREIRA DA SILVA OAB nº RO6953, 
MARIZA SILVA MORAES CAVALCANTE OAB nº RO8727 
Executado: EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 
SEGURO SOCIAL Advogado: ADVOGADO DO EXECUTADO: 
PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA 
SENTENÇA
Conforme comprovantes de ID 28083594, a parte executada 
satisfez a obrigação exigida por meio desta demanda, razão pela 
qual extingo a fase de cumprimento de sentença, o que faço com 
fundamento no art. 924, II, do CPC.
Desnecessária a intimação das partes, por medida de economia 
aos cofres públicos e porque a ausência desta comunicação não 
lhes causará prejuízo.
Arquivem-se imediatamente.
ROLIM DE MOURA/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
RMM1CIVGJ2

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim 
de Moura Processo n.: 7000037-59.2018.8.22.0010 Classe: 
Cumprimento de sentença Valor da ação: R$ 11.741,29 Exequente: 
EXEQUENTE: GILSON BARBIERI Advogado: ADVOGADO DO 
EXEQUENTE: REJANE MARIA DE MELO GODINHO OAB nº 
RO1042 Executado: EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL 
DO SEGURO SOCIAL Advogado: ADVOGADO DO EXECUTADO: 
PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA 
O INSS concordou expressamente com os novos cálculos do 
autor (ID 29115349). Assim, expeçam-se requisições de pequeno 
valor para pagamento do crédito principal e dos honorários 
advocatícios sucumbenciais, observando os cálculos apresentados 
pelo exequente (ID 28586596).
A direção do cartório deverá observar as normas do Manual de 
Procedimentos Relativos aos Pagamentos de Precatórios e 
Requisições de Pequeno valor na Justiça Federal.
Expedidas RPVs, aguarde-se pelo prazo de 60 dias.
Autorizado o pagamento e informados os dados da(s) ordem(ns) 
de pagamento, expeça(m)-se alvará(s). 
Com a comprovação do levantamento do alvará pelo credor, extingo 
a fase de cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, 
inc. II, do CPC.
Desnecessária a intimação das partes, por medida de economia 
aos cofres públicos e porque a ausência desta comunicação não 
lhes causará prejuízo.
Oportunamente, arquivem-se. 
Rolim de Moura/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
RMM1CIVGJ2

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim 
de Moura Processo n.: 7000835-83.2019.8.22.0010 Classe: 
Procedimento Comum Cível Valor da ação: R$ 15.878,20 Parte 
autora: ALEXSANDRO LIMA DA SILVA CPF nº 619.856.272-72 
Advogado: MARIA APARECIDA CUSTODIO DOS SANTOS OAB nº 
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RO1675 Parte requerida: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 
S.A. CNPJ nº 07.207.996/0001-50 Advogado: GUILHERME DA 
COSTA FERREIRA PIGNANELI OAB nº RO5546 
ALEXSANDRO LIMA DA SILVA ingressou em juízo com 
pedidos declaratório e de reparação contra BANCO BRADESCO 
FINANCIAMENTOS S/A, narrando, como causa de pedir, que 
entabulou negócio jurídico com o requerido consistente em um 
financiamento de veículo em 60 parcelas de R$ 1.807,82. O 
contrato teria sido quitado em 2017.
Mesmo tendo cumprido com sua parte no contrato, o requerido 
realizou cobranças e ainda inscreveu o nome do autor em serviço 
de proteção ao crédito. Esses fatos causaram, em sua narração, 
dano moral que deve receber reparação pecuniária.
Requereu condenação do requerido à entrega de R$ 15.878,20 
pelo abalo moral e que fosse declarada a inexistência do débito.
À causa foi atribuído o valor de R$ 15,878,20. Os pedidos são 
certos e determinados.
Com a inicial vieram instrumento de mandato (doc. Id. 24894712), 
boleto e comprovante de pagamento (doc. Id. 24894714), consulta 
ao Serasa (doc. Id. 24894716).
Correção do valor da causa foi determinada (doc. Id. 25261242). O 
autor modificou o pedido de reparação dos danos morais para R$ 
6.000,00 (doc. Id. 25878776).
Por preencher os requisitos do art. 319 do CPC, a petição inicial, 
depois de registrada e distribuída, foi recebida, tendo ainda este 
juízo concedido os benefícios da gratuidade judiciária ao autor 
(doc. Id. 26592667).
Houve concessão de tutela de urgência, determinando a retirada 
do nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito.
Nos termos do art. 334 do CPC, foi designada audiência de 
conciliação, bem como ordenada a citação da demandada (ID 
26592667).
A parte requerida foi citada e intimada para comparecer à audiência 
de conciliação/mediação designada pelo juízo (ID 27794881).
Em audiência preliminar de conciliação/mediação, as partes não 
conseguiram pôr fim à demanda mediante composição consensual 
(ID 27645364).
A parte demandada ofertou contestação (doc. Id. 27628951), 
oportunidade em que afirma ter o autor deixado de pagar a 60ª 
parcela do contrato, no valor de R$ 1.087,82. Diz, mais, que as 
parcelas referentes a maio e junho de 2017 foram entregues com 
atraso o que autorizou a inscrição do débito em cadastro restritivo.
Conclui que a negativação tem por base a inadimplência e seria 
exercício regular de direito. Diz que não há prova de pagamento 
nos autos. Entende que não houve ilício e que não há obrigação 
de indenizar. Pugna pela improcedência e condenação no mérito 
secundário.
Juntou reprodução do contrato (doc. Id. 27628952).
Em que pese a parte requerida não haver alegado nenhum fato 
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, 
art. 350), o demandante, ainda assim, ofertou réplica (doc. 
Id. 28280991), oportunidade em que retorquiu as alegações 
apresentadas pelo requerido em sua resposta, repetindo ainda 
argumentos já aduzidos na petição inicial. Ademais, sustentou a 
validade das provas documentais que acompanham a prefacial.
Eis o relatório. A DECISÃO.
O feito comporta julgamento antecipado, uma vez que, nos termos 
do art. 355, inc. I, do CPC, embora a questão de mérito envolva 
temas de direito e de fato, não se vislumbra a necessidade de 
produção de prova oral em audiência, mormente diante da prova 
documental anexada aos autos e do que dispõe o art. 320 do 
Código de Processo Civil (A petição inicial será instruída com os 
documentos indispensáveis à propositura da ação.)
Trata-se pedido de declaração de inexistência de débito e pedido 
de reparação por danos morais dado que o autor teve o nome 
lançado nos cadastros de inadimplentes em razão do débito que 
diz ser inexistente.
A questão se resolve pelo ônus da prova. Como alega extinção da 
obrigação pelo pagamento, o ônus da prova será do autor.

É incontroverso dos autos que as partes entabularam negócio 
jurídico em 2013. A existência do contrato n. 4354925193 (doc. 
Id. 27628952) é consenso. Cada uma das 60 parcelas era de R$ 
1087,82.
Alega o requerido que não foi paga a parcela de número 60. 
Não impugnou, entretanto, o boleto e respectivo comprovante de 
pagamento anexado no id. 24894714.
O boleto bancário em questão deixa estreme de dúvidas que 
refere-se à parcela de número 60, vencível em 16/12/2018 e 
referente ao contrato 4354925193. A autenticação do comprovante 
de pagamento confere. Demais disso, o requerido não impugnou o 
documento. Simplesmente preferiu afirmar que não há comprovação 
de que a parcela 60 fora quitada – o contrário, entretanto, denota 
o tal documento.
Resta evidenciado, assim, que em 16/1/2017 a 60ª parcela do 
contrato foi quitada. O requerido insiste que tal parcela está em 
aberto (item 8, id. 27628951, p. 3). Está sem razão, como já visto.
Ao que indica a consulta de id. 24894716, p. 2, o suposto débito 
foi inscrito em 7/1/2019. Naquele momento a parcela de n. 60 
estava quitada havia dois anos (doc. Id. 24894715). A inscrição foi 
irregular, conclui-se, pois não havia débito.
Alega a requerida que “as parcelas correspondentes aos meses de 
maio e junho/2017 foram pagas com atraso, e o nome da autora foi 
incluso nos órgãos restritivos de crédito em data anterior ao débito” 
(item 7, doc. Id. 27628951, p. 3). As parcelas em questão não estão 
em discussão neste feito e a exclusão da anotação foi feita em 
27/2/2017 (conforme documento anexado pela própria executada, 
doc. Id. 27628951, p. 2). A questão aqui diz respeito à parcela de 
n. 60, alegadamente não paga, a despeito de comprovante juntado 
ao feito.
Conforme consulta anexada à inicial, no momento da distribuição 
somente existia a inscrição referente a um débito de R$ 1.087,82 
que o requerido reconhece como sendo referente à 60ª parcela. E 
tal débito não mais existia. Há que se declarar, sem dúvida, que o 
débito é inexistente.
Diz o autor que o acontecimento lhe causou abalo que ultrapassa 
a esfera de simples aborrecimentos. Em verdade, é incontroverso 
que a matéria fática atinente à inscrição indevida do nome da parte 
autora nos órgãos de proteção ao crédito caracteriza-se ato ilícito a 
ensejar indenização por danos morais, que existe in re ipsa, ou seja, 
decorre do próprio ato, prescindido da comprovação do prejuízo.
Oportuna, neste momento, a lição de Sérgio Cavalieri Filho acerca 
da desnecessidade de prova, quando se trata de dano moral puro:
“[...] Por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral 
não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a 
comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até 
impossível exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a 
humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não 
teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio 
através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por 
ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em 
razão de fatores instrumentais. Nesse ponto a razão se coloca 
ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na 
própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. [...] Em outras 
palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente 
do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso 
facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção 
natural, uma presunção hominis ou facti que decorre das regras 
de experiência comum.” (CAVALIERI FILHO, S. Programa de 
responsabilidade civil. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 100.)
Como bem leciona o doutrinador, “o dano moral é lesão de bem 
integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a 
saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, 
vexame e humilhação à vítima” (op. cit., p. 74).
É evidente que o episódio trouxe abalo à honra da parte demandante, 
já que a inscrição indevida reflete na sua reputação e no seu bom 
nome.
Demais disso saliento que não se pode nem se deve limitar a 
ocorrência dos chamados danos morais, também denominados 



1206DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

de danos imateriais aos casos estritos de ofensa aos direitos da 
personalidade da vítima, já que esses danos também abrangem 
as circunstâncias em que a parte é colhida por aborrecimentos 
significativos, oriundos de vícios advindos na incorreta execução 
das obrigações da outra parte.
Verifica-se, segundo o critério do artigo 944 do Código Civil, que a 
extensão do dano não foi alta, sem que houvesse demonstração de 
outros prejuízos por parte do demandante.
O grau de culpa e a situação econômica das partes não trazem a 
necessidade de exasperação da indenização.
Assim, tendo em vista que a reparação do dano moral visa coibir 
que uma das partes volte a praticar o ato ilícito, enquanto a outra se 
locuplete indevidamente, é razoável a fixação da verba reparatória 
em R$ 6.000,00, conforme pedido de id. 25878776.
Pretendia a requerente condenação à reparação do dano moral 
em R$ 6.000,00 mais a declaração de inexistência débito no valor 
de R$ 1.087,82. Deu à causa o valor de apenas R$ 6.000,00 (id. 
25878776). Esse total, entretanto, não corresponde ao proveito 
econômico pretendido pelo demandante e o valor da causa 
corresponderia àquele pretendido pela reparação mais a parcela 
que entendia indevida. O valor, sem atualização, é o somatório de 
R$ 6.000,00 e R$ 1.087,82, ou seja, R$ 7.087,82.
Determino, assim, a retificação do valor dado à causa para fins de 
cômputo das custas.
DISPOSITIVO.
Isso posto, acolho as pretensões deduzidas por ALEXSANDRO 
LIMA DA SILVA , na inicial e na emenda, para:
a) Declarar inexistente o débito da parcela n. 60 com referência 
ao contrato de n. 4354925193, confirmando a tutela provisória 
concedida na decisão de id. 26592667.
b) Condenar o requerido BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 
S/A ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de reparação dos danos 
morais em razão da inscrição da dívida inexistente em cadastro 
restritivo de crédito.
Os valores estarão sujeitos à incidência de juros (1% ao mês) a 
contar da data do evento danoso, conforme previsto no enunciado 
n. 54 da súmula do STJ. Já a correção monetária (pelo INPC/
IBGE, vide Provimento 013/98 da CGJ) deverá incidir a partir da 
data da publicação desta sentença ou do acórdão que a modificar 
(enunciado n. 362 da súmula do STJ).
À ré competirá o recolhimento das custas processuais iniciais 
e finais. Proceda a Direção do Cartório na forma dos art. 35 
e seguintes da Lei Estadual 3896/2016, observando, ainda, o 
Provimento Conjunto n. 002/2017-PR-CG.
Fixo os honorários dos advogados da parte autora em R$ 1.000,00, 
com base no § 8º e segundo critérios do § 2º, ambos do art. 85 
do CPC. Deveras, os advogados da parte autora atuaram com 
adequado grau de zelo. Já o lugar de prestação do serviço não 
exigiu grandes despesas do vencedor. Salienta-se que o feito 
tramitou por 9 meses até o momento.
Resolvo o processo com análise de mérito, nos termos do art. 487, 
inc. I, do Código de Processo Civil.
Publique-se e intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se.
Rolim de Moura, , quinta-feira, 21 de novembro de 2019.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
RMM1CIVGJ1

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim 
de Moura Processo n.: 7002295-08.2019.8.22.0010 Classe: 
Procedimento Comum Cível Valor da ação: R$ 1.000,00 Exequente: 
AUTOR: AIRTON ALVES Advogado: ADVOGADO DO AUTOR: 
ONEIR FERREIRA DE SOUZA OAB nº RO6475, CIDINEIA GOMES 
DA ROCHA OAB nº RO6594 Executado: RÉU: I. -. I. N. D. S. S. 
Advogado: ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL 
EM RONDÔNIA 

SENTENÇA
Trata-se de ação previdenciária em que o autor AIRTON ALVES 
reivindica o restabelecimento do benefício intitulado auxílio-doença 
e sua conversão em aposentadoria por invalidez, alegando que é 
segurado obrigatório da previdência social e está incapacitado para 
o exercício da sua atividade laboral (art. 11, inc. I, alínea “a”, da Lei 
8.213/91).
Sustenta que padece de doença incapacitante, fato esse já 
reconhecido pelo próprio réu, pois já lhe concedeu o benefício 
auxílio-doença (ID 27153523). Contudo, ao ser submetido a nova 
perícia médica, o réu concluiu que o autor estava apto para retornar 
ao trabalho, o que não é verdadeiro.
Com a inicial vieram documentos indispensáveis à sua propositura, 
em especial instrumento de mandato (procuração), declaração de 
hipossuficiência econômica, documentos pessoais, comunicação 
de decisão pelo INSS, CNIS, laudos, exames e receituários 
médicos.
À causa foi atribuído o valor de R$ 1.000,00.
Os pedidos são certos e determinados.
Por preencher os requisitos do art. 319 do CPC, a petição inicial, 
depois de registrada e distribuída, foi recebida, tendo ainda este 
juízo concedido os benefícios da gratuidade judiciária ao autor e 
deferido a produção de prova pericial (ID 27217263).
O pedido de antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência 
em caráter incidental foi negado (ID 27217263).
Laudo médico pericial foi anexado ao ID 28279735.
O réu foi citado e apresentou contestação (ID 28705261), 
oportunidade em que alegou que o autor não comprovou o 
preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do 
benefício previdenciário vindicado.
O autor apresentou alegações finais, reportando-se ao que já 
mencionado durante a fase postulatória. O demandante reclamou o 
acolhimento de sua pretensão por entender que a prova produzida 
nos autos a ele socorre (ID 28844021). Por sua vez, o réu não se 
manifestou.
Eis o relatório. A DECISÃO.
O autor pleiteou inicialmente a concessão do benefício auxílio-
doença e, após a realização da perícia, foi constatada redução 
da capacidade laboral em decorrência de sequelas permanentes 
causadas por acidente de trabalho.
Assim sendo, não há como conceder-lhe o benefício auxílio-
doença, pois não demonstrada incapacidade total e temporária, 
tampouco há falar em aposentadoria por invalidez, por não restou 
comprovada incapacidade total e permanente.
Desse modo, aplico o princípio da fungibilidade dos benefícios 
previdenciários, uma vez que foram preenchidos os requisitos 
necessários à concessão do benefício auxílio-acidente.
Além disso, o auxílio-doença e o auxílio-acidente são benefícios 
previdenciários que visam proteger riscos sociais congêneres, qual 
seja, a tutela dos interesses do hipossuficiente.
Nesse sentido, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO 
DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DIVERSO DO PEDIDO. 
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É possível a concessão 
de benefício previdenciário diverso do pedido na inicial nos 
casos em que, do conjunto probatório dos autos, restar evidente 
o cumprimento dos requisitos necessários, aplicando-se, assim, 
o princípio da fungibilidade. 2. Agravo interno ao qual se nega 
provimento. (STJ, AgRg no REsp 637.163/SP, Rel. Ministro CELSO 
LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA 
TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 03/11/2009).
Com relação ao benefício auxílio-acidente, dispõe o art. 86 da Lei 
n. 8.213/91: 
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao 
segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de 
acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem 
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997).
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§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por 
cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto 
no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até 
a data do óbito do segurado. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 
1997)
§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao 
da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer 
remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua 
acumulação com qualquer aposentadoria. (Redação dada pela Lei 
nº 9.528, de 1997)
§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, 
exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não 
prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente. 
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997).
Nota-se que aludido benefício possui natureza indenizatória, a fim 
de compensar o segurado pela redução de sua capacidade laboral, 
ou seja, trata-se de complemento; autorizado neste caso, mesmo o 
pagamento de percentual inferior ao valor de um salário-mínimo.
Para a concessão do auxílio-acidente, necessária a comprovação 
da condição de segurado empregado, trabalhador avulso e especial 
e, ainda, a constatação de que após a consolidação das lesões 
decorrentes do acidente, as sequelas resultantes apresentaram 
uma redução da capacidade para o trabalho que habitualmente 
exercia.
Importante ressaltar que a concessão do benefício pretendido pelo 
autor independe de período de carência, nos termos do art. 26, 
inciso I, da Lei n. 8.213/91.
No caso em análise, os documentos anexados aos autos revelam 
que o cancelamento e o indeferimento do benefício auxílio-doença 
ocorreram pelo fato de ser constatado, por meio de perícia médica, 
que o autor estaria apto para retornar ao trabalho. Observa-se que 
o benefício auxílio-doença foi concedido administrativamente ao 
demandante até 24 de abril de 2019 (ID 27153523).
Contudo, o laudo médico judicial (ID 28279735), elaborado pelo 
médico perito Dr. Oziel Soares Caetano, CRM/RO 4515, e demais 
documentos anexados aos autos, demonstram que o demandante 
exercia atividade como operador de máquinas em frigorífico e que 
houve a redução da capacidade laboral em virtude de acidente de 
trabalho que lhe causou lesão em mão esquerda com amputação da 
falange média do 2° dedo e falange distal do 3° dedo, apresentando 
restrições físicas leves no membro afetado.
O perito relatou que o autor tem 49 anos de idade e foi diagnosticado 
com AMPUTAÇÃO PARCIAL DE DEDOS (CID S68.2), apresentando 
incapacidade parcial e permanente para as atividades laborais que 
exijam esforços intensos da mão esquerda.
Em verdade, as provas carreadas aos autos demonstraram que 
houve a consolidação das lesões decorrentes de acidente do 
trabalho, as quais resultaram em sequela definitiva oriunda da 
redução da capacidade para o labor que o requerente habitualmente 
exercia, dando ensejo a concessão do benefício auxílio-acidente.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-
ACIDENTE. HÉRNIA DISCAL. NECESSIDADE DE REABILITAÇÃO 
PROFISSIONAL PARA ATIVIDADE QUE NÃO DEMANDASSE 
FORÇA E FLEXÃO DA COLUNA. - Auxílio-acidente. De acordo 
com o art. 86 da Lei nº 8.213/91, o auxílio-acidente será concedido, 
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das 
lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem 
sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que 
habitualmente exercia. Benefício cuja natureza é precipuamente 
indenizatória e não se destina a substituir remuneração do 
segurado, mas sim servir de acréscimo aos seus rendimentos, 
em decorrência de um infortúnio que reduziu sua capacidade 
laborativa. Matéria pacificada no âmbito de recurso repetitivo Resp 
nº 1.109.591/SC. - Apreciação da prova. Não vinculação do juiz às 
conclusões do perito. Conforme art. 436, do CPC, o juiz não está 
vinculado às conclusões do laudo pericial, sendo possível decidir 
em contrariedade quando as demais provas dos autos indicam a 
necessidade de afastar as conclusões do perito. - Reabilitação 

profissional. Caso concreto em que a própria autarquia, após 
quase dois anos de auxílio-doença, indicou a necessidade de 
readaptar a autora em função que não demandasse força e flexão 
da coluna, incompatível com a atividade de técnica de enfermagem. 
Evidenciado o acidente de trabalho e as lesões, representadas 
pelas hérnias discais e patologias que impossibilitaram a autora 
no retorno às suas funções habituais. Benefício de auxílio-
acidente devido desde a data da cessação do auxílio-doença 
até a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, no 
valor equivalente a 50% do salário de benefício. - Consectários 
legais. A inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º da Lei 
11.960/09, que alterava o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, impõe o 
desmembramento dos juros moratórios e correção monetária. 
Juros de mora continuam sendo regidos pelo art. 1º-F da Lei nº 
9.494/97, calculados com base no índice oficial de remuneração 
básica e juros aplicados às cadernetas de poupança. Índice de 
correção monetária que melhor recompõe as parcelas vencidas é 
o IPCA. Precedentes do STJ. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA, POR 
MAIORIA. (TJ/RS, Apelação Cível Nº 70064908510, Nona Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, 
Julgado em 22/07/2015).
REEXAME NECESSÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. 
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA EM 
MEMBRO SUPERIOR DIREITO. CONFIGURAÇÃO DOS 
PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. 
PROVA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E DE 
NECESSIDADE DE EMPREGO DE MAIOR ESFORÇO PARA 
ATIVIDADE HABITUALMENTE EXERCIDA. CONSECTÁRIOS 
LEGAIS. - Auxílio-acidente. De acordo com o art. 86 da Lei nº 
8.213/91, o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao 
segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de 
acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem 
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 
Benefício cuja natureza é precipuamente indenizatória e não se 
destina a substituir remuneração do segurado, mas sim servir de 
acréscimo aos seus rendimentos, em decorrência de um infortúnio 
que reduziu sua capacidade laborativa. Matéria pacificada no âmbito 
de recurso repetitivo REsp nº 1.109.591/SC. - Caso concreto. 
Configurados os pressupostos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, 
porquanto a perícia técnica foi conclusiva ao atestar a redução da 
capacidade laborativa para sua função habitual. - Consectários 
legais. A inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º da Lei 
11.960/09, que alterava o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, impõe o 
desmembramento dos juros moratórios e correção monetária. 
Juros de mora continuam sendo regidos pelo art. 1º-F da Lei nº 
9.494/97, calculados com base no índice oficial de remuneração 
básica e juros aplicados às cadernetas de poupança, desde a 
citação. Índice de correção monetária que melhor recompõe as 
parcelas vencidas é o IPCA. Precedentes do STJ. SENTENÇA 
PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO 
POR MAIORIA. (TJ/RS, Reexame Necessário Nº 70064986201, 
Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos 
Eduardo Richinitti, Julgado em 22/07/2015).
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DO TRABALHO. INSS. AUXÍLIO-
ACIDENTE. AMPUTAÇÃO DA FALANGE DISTAL DO POLEGAR 
DIREITO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. CONCESSÃO 
DO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. POSSIBILIDADE. O auxílio-
acidente será concedido ao segurado quando, após consolidação 
das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem 
seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho 
que habitualmente exercia. Artigo 86 da Lei nº 8.213/91. Caso 
concreto em que a prova produzida nos autos demonstra a redução 
da capacidade laborativa do segurado, decorrente de acidente do 
trabalho que acarretou a amputação da falange distal do polegar 
direito, exigindo emprego de maior esforço para o desempenho 
das atividades profissionais que habitualmente exercia. REEXAME 
NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. SÚMULA 490 DO STJ. 
Sentença sujeita a reexame necessário, à vista do disposto no 
inciso I do artigo 475 do CPC, por não se ajustar à exceção prevista 
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no § 2º desse dispositivo legal. Orientação assentada pela Corte 
Especial do Superior Tribunal de Justiça, que afirma a necessidade 
do reexame obrigatório das sentenças ilíquidas proferidas contra 
a União, os Estados, os Municípios e as respectivas autarquias e 
fundações de direito público, independentemente do valor atribuído 
à causa. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA 
EM REEXAME NECESSÁRIO. (TJ/RS, Apelação Cível Nº 
70062888813, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 22/07/2015).
DISPOSITIVO.
Isso posto, acolho a pretensão do autor, o que faço com lastro no 
art. 487, I, do Código de Processo Civil e, como consequência, nos 
termos do art. 18, I, “h”, c/c o art. 86, ambos da Lei n. 8.213/91, 
condeno o INSS a implantar o benefício auxílio-acidente em favor 
de AIRTON ALVES, no percentual 50% do salário de benefício e 
será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início 
de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.
No que se refere aos critérios de aferição para o deferimento 
da tutela provisória de urgência, entendo verossímil a alegação 
do requerente de que é segurado da previdência, porque restou 
demonstrada essa condição pela prova documental acostada aos 
autos. Por sua vez, o dano irreparável reside na dificuldade do 
autor prover o necessário para a sua subsistência. Além disso, o 
benefício pretendido trata-se de verba indenizatória.
É certo, pois, que a não concessão da medida pleiteada poderá 
causar dano de difícil reparação ao requerente. Assim, creio haver 
indicado de modo claro e preciso as razões do meu convencimento. 
De outro norte, dada a natureza da causa, não vislumbro perigo de 
irreversibilidade do provimento antecipado.
Dessa forma, concedo a tutela provisória de urgência e, como 
consequência, DETERMINO que o réu implemente imediatamente, 
em favor do autor o benefício intitulado auxílio-acidente. O 
cumprimento da medida deverá ser feito no prazo de 30 dias.
Intime-se o INSS por meio dos seus procuradores.
Consigne-se na intimação que o descumprimento da tutela aqui 
deferida implicará em aplicação de multa diária no valor de R$ 
500,00 até o limite de R$ 20.000,00, em favor do requerente. A 
cessação indevida do benefício uma vez implantado por meio 
desta decisão implicará em multa no valor de R$ 40.000,00, em 
favor do autor.
O benefício será devido a contar da cessação do auxílio-doença 
(24/04/2019 - ID 27153523).
O valor das parcelas vencidas deverá ser corrigido pelo Índice de 
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).
O INSS é isento do pagamento das custas processuais.
Nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC, condeno o vencido (INSS) a 
pagar honorários aos advogados do autor, os quais arbitro em 10% 
sobre o valor total das prestações vencidas devidas a seu cliente.
Deveras, os patronos do autor atuaram com zelo profissional. 
Já o lugar de prestação do serviço não exigiu grandes despesas 
dos profissionais. Por sua vez, a singela natureza e modesta 
importância da causa, bem como o trabalho sem grandes 
complexidades realizado pelos advogados do autor e o comedido 
tempo exigido para o serviço sustentam a fixação dos honorários 
naquela proporção.
Nos termos do art. 487, I, do CPC, extingo o processo com 
resolução de mérito.
Expeça-se o necessário para o pagamento dos honorários médicos 
periciais.
Esta sentença não está sujeita ao reexame necessário, dado que 
a condenação é de valor certo não excedente a 1.000 (mil) salários 
mínimos (art. 496, § 3º, I, do CPC).
Sentença registrada eletronicamente pelo PJe e publicada no 
DJe.

A intimação das partes dar-se-á por meio do DJe, eis que 
regularmente representadas por advogados/procuradores.
Nos termos da Portaria Conjunta n. 1/2018, transitada em julgado 
esta sentença em 1º ou 2º graus de jurisdição, vista, por primeiro, 
ao INSS para ciência da formação da coisa julgada material e 
formal.
Logo, com o trânsito em julgado desta decisão, vencida a Autarquia, 
fica ainda o INSS notificado da oportunidade que lhe é dada 
para, no prazo de 30 dias, conforme previsto no art. 535 do CPC, 
adotar o procedimento de “execução invertida”, devendo informar 
o valor que julga devido ao(à) segurado(a) e/ou dependentes 
para realização de pagamento voluntário via RPV, acaso a parte 
vencedora concorde com os cálculos.
Rolim de Moura - RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
RMM1CIVGP1
Anexo da Recomendação Conjunta n. 4/2012 Corregedoria 
Nacional de Justiça e CGJF:
Nome do segurado:
Airton Alves
Benefício concedido:
Auxílio-acidente - acidente do trabalho (código 94)
Número do benefício:
6266871460 
Número do CPF:
501.753.861-53 
Nome da mãe:
Avelina Francisca de Jesus
Número do PIS/PASEP:
1.237.664.079-4 
Endereço do segurado:
Linha 180, Km 07, lado sul, zona rural, Rolim de Moura/RO
Renda mensal inicial – RMI, fixada judicialmente ou “a calcular pelo 
INSS”:
a calcular pelo INSS
Renda mensal atual, fixada judicialmente ou “a calcular pelo 
INSS”:
a calcular pelo INSS
Data de início do benefício – DIB:
24/04/2019
Data do início do pagamento administrativo:
-

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 
76940-000
Fone: (69) 3442-1458 E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br Processo : 
7004331-23.2019.8.22.0010
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Polo ativo : ANDERSON AUGUSTO FERREIRA
Advogado : Advogado do(a) AUTOR: RHENNE DUTRA DOS 
SANTOS - RO5270
Polo passivo : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL
Intimação
Fica a PARTE AUTORA, por meio de seu advogado, intimada 
a, no prazo de 15 (quinze) DIAS, manifestar-se sobre o LAUDO 
PERICIAL.
Rolim de Moura, 21 de novembro de 2019.
CHEILA EDJANE DE ANDRADE RAPOSO
Técnico Judiciário
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim 
de Moura Processo n.: 7000669-51.2019.8.22.0010 Classe: 
Procedimento Comum Cível Valor da ação: R$ 7.762,50 Parte 
autora: ROSIANE AQUINO DA ROCHA CPF nº 039.770.592-11 
Advogado: HENRIQUE HEIDRICH DE VASCONCELOS MOURA 
OAB nº RO7497, INNOR JUNIOR PEREIRA BOONE OAB nº 
RO7801 Parte requerida: Seguradora Líder dos Consórcios do 
Seguro DPVAT S.A. CNPJ nº 09.248.608/0001-04 Advogado: 
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES OAB nº RJ5369 
DECISÃO
Rejeito a preliminar de ausência de comprovante de residência 
arguida pela parte requerida, uma vez que é completamente 
desnecessária a juntada de comprovante de endereço em nome da 
requerente, mormente porque o Código de Processo Civil, prevê, 
em seu artigo 319, inciso II, que na petição inicial deverá constar, 
entre outras informações, o domicílio e residência da autora, sem 
especificar a necessidade de prova dessa informação.
Demais disso, foram juntados aos autos procuração, declaração de 
pobreza, entre outros documentos, que corroboram o fato de que a 
autora reside no endereço indicado na petição inicial.
A atividade probatória recairá sobre a perda funcional descrita 
na petição inicial e sobre os eventos que conduziram a tal perda. 
Admito, inicialmente, a produção de prova pericial.
O ônus da prova competirá a autora da demanda.
Assim, nos termos dos arts. 156, § 5º e 465 do CPC, nomeio 
perito(a) o(a) médico(a) dr.(a) BRUNA CAROLINE BASTIDA 
ANDRADE deverá examinar a autora e responder aos quesitos do 
Juízo (formulário anexo) e das partes.
Designo a perícia médica para o dia 07 de fevereiro de 2020, 
às 14h30min., por ordem de chegada, a qual será realizada na 
Clínica INTEGRA - Instituto Empresarial Médico, localizada na 
Rua Guaporé, 5100, Centro, Rolim de Moura/RO. (Telefone 3442-
4057)
Arbitro os honorários periciais em R$ 700,00, valor que deverá ser 
pago pela requerida, no prazo de 10 dias (depósito na conta do 
médico, se possível).
O custeio da perícia deverá ser feito pela parte requerida dado 
que houve a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária a 
requerente. 
Intime-se o(a) perito(a) para: a) inteirar-se dos fatos, verificar se 
não há incompatibilidade e dizer se está em condições de assumir 
o compromisso de realizar o trabalho; b) informar dados de eventual 
conta bancária para a efetivação do depósito dos honorários já 
arbitrados. 
Desde já informo que não será aceita como escusa eventual alegação 
de que o(a) perito(a) nomeado(a) não exerce a especialidade da 
perícia médico-forense, dado que nem o CPC, nem os Tribunais 
exigem a presença de tal requisito para que médicos atuem como 
auxiliares do 
PODER JUDICIÁRIO. 
Cientifique-se o perito nomeado do disposto nos art. 157 e 158 
do CPC e demais observações e normas insertas no formulário 
anexo.
O laudo deverá ser encaminhando a este Juízo no prazo de 30 
dias, a contar da data da realização do exame pericial. 
Concedo o prazo de 15 dias para a manifestação do(a) perito(a), 
sob pena de, em caso de silêncio, a aceitação ser presumida. 
Após a manifestação do(a) perito(a), intime-se a parte ré para 
depositar o valor dos honorários periciais no prazo já consignado e 
a parte autora para comparecer ao local, dia e horário designados 
para a realização do exame pericial. 
Desde já fica a parte autora advertida do seguinte:
a) Não comparecendo injustificadamente ou não comparecendo 
e apresentando justificativa destituída de fundamento relevante 
e/ou de prova das alegações, o feito será julgado no estado em 

que se encontrar, pois ficará caracterizada a desistência da parte 
relativamente à prova pretendida.
b) Ainda na hipótese do item anterior, caso a parte demonstre 
interesse na designação de nova data para perícia, o pedido 
somente será deferido mediante depósito judicial prévio do valor 
referente aos honorários médico-periciais.
As partes poderão indicar assistentes técnicos no prazo de 5 dias, 
salvo se já o fizeram. 
A parte autora deverá apresentar ao perito todos os exames e 
demais documentos relacionados com sua doença/invalidez e que 
porventura estejam em seu poder. 
A perícia médica judicial, além de ato médico, também é ato 
processual (vide Nota Técnica SJ/CFM n. 31/2015). Assim, os 
advogados das partes, a critério delas, poderão participar da 
produção da prova pericial médica, limitando-se sua atuação e 
presença a dar conforto e segurança jurídica ao periciando. 
Logo, os patronos das partes não poderão interferir no ato 
médico-pericial a ser realizado, que é de competência exclusiva 
do médico perito. Somente na hipótese de sentir-se, de alguma 
forma, constrangido ou coagido por algum dos patronos das partes, 
poderá o médico-perito decidir acerca da presença do advogado/
procurador/defensor no recinto em que a perícia for realizada, 
devendo o perito explicitar por escrito seus motivos.
Intimem-se. 
Encaminhe-se cópia desta decisão ao médico nomeado perito. 
Vindo o laudo, manifestem-se as partes no prazo sucessivo de 
5 dias. Caso já comprovado o depósito judicial dos honorários 
periciais, expeça-se o necessário para imediata entrega dos valores 
ao perito.
Cientifique-se o perito do disposto no art. 378 do CPC. 
Recomendo à direção do Cartório que pratique os atos ordinatórios 
previstos no art. 124 das DGJ.
Rolim de Moura, , quinta-feira, 21 de novembro de 2019.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
RMM1CIVGJ2

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de 
Moura Processo n.: 7001166-36.2017.8.22.0010 Classe: Execução 
de Título Extrajudicial Valor da ação: R$ 57.951,04 Parte autora: 
TERCILIO BOTTEGA CPF nº 326.042.549-72 Advogado: TONY 
PABLO DE CASTRO CHAVES OAB nº RO2147 Parte requerida: 
LUCIANO BRUNHOLI XAVIER CPF nº 555.796.129-15 Advogado: 
LUCIANO JOAO TEIXEIRA XAVIER OAB nº PR3319, DALTON 
JOSE BORBA OAB nº PR14119, LUCIANO BRUNHOLI XAVIER 
OAB nº RO550 
DECISÃO
1) Considerando o disposto no art. 835, inc. I e art. 854, ambos do 
CPC, decreto a indisponibilidade de ativos financeiros localizados 
em nome da parte executada, conforme detalhamento anexo.
Convolo esse bloqueio em penhora, servindo esta decisão como 
termo de penhora.
Registro ainda que, nos termos do art. 854, § 3º, do CPC, compete 
à parte executada comprovar que a(s) quantia(s) depositada(s) 
em conta-corrente refere(m)-se à hipótese do inciso IV do art. 
833 do CPC, ou que está(ão) revestida(s) de outra forma de 
impenhorabilidade. 
Deve a parte executada ser intimada do bloqueio, pessoalmente ou 
por intermédio do seu advogado, caso tenha patrono constituído 
nos autos.
Decorrido in albis o prazo para o oferecimento de impugnação, 
certifique-se e, em seguida, expeça-se alvará dos valores constritos 
em favor do credor. Desde já fica autorizada a transferência, acaso 
seja informado o número de conta.
Após, intime-se a parte exequente a, no prazo de 10 dias, requerer 
o que entender oportuno devendo, nessa oportunidade, apresentar 
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o valor atualizado do débito, deduzida a importância já recebida.
2) Anoto que procedi, via sistema RENAJUD, à busca de veículo 
em nome da parte devedora e bem(ns) foi(foram) localizado(s), 
conforme consulta anexa.
Dado que a parte devedora foi citada pessoalmente, o Oficial de 
Justiça deverá procurá-la a fim de proceder à penhora e avaliação 
do(s) veículo(s) localizado(s) via sistema RENAJUD. 
Sirva-se como mandado de penhora e avaliação.
Nome: LUCIANO BRUNHOLI XAVIER
Endereço: Rua A, n. 2656, bairro Jardim das Oliveiras, Rolim de 
Moura/RO.
Penhorado(s) o(s) veículo(s), venham-me os autos para inclusão 
da constrição e restrição de circulação no sistema RENAJUD, 
devendo a parte credora manifestar-se em seguida.
Não localizado(s) o(s) bem(ns), intime-se a parte exequente a, no 
prazo de 10 dias, requerer o que entender pertinente para fins de 
satisfação do crédito.
Somente então, tornem-me os autos conclusos.
Rolim de Moura, , quinta-feira, 21 de novembro de 2019.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
RMM1CIVGJ2

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim de 
Moura Processo n.: 7001459-69.2018.8.22.0010 Classe: Execução 
de Título Extrajudicial Valor da ação: R$ 1.151,99 Parte autora: 
NUTRIZON ALIMENTOS LTDA CNPJ nº 07.242.726/0001-80 
Advogado: KELLY CRISTINE BENEVIDES DE BARROS OAB nº 
RO3843, JOAO CARLOS DA COSTA OAB nº RO1258, DANIEL 
REDIVO OAB nº RO3181 Parte requerida: CLAUDINEI DA SILVA 
ROCHA CPF nº 833.810.662-34 Advogado: 
Há notícia da extinção da pessoa jurídica por incorporações 
sucessivas (consulta à Receita Federal anexada), primeiro por 
INVIVO NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA e depois por 
NEOVIA NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA. Logo, determino 
a regularização da representação processual, em 10 dias, pena de 
extinção. Intime-se pelo DJE e também por carta, pessoalmente, 
no endereço da incorporadora:
NEOVIA NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA, CNPJ 
18631739000167, RODOVIA FERNAO DIAS S/N , KM 755, Distrito 
Industrial, Tres Coracoes - MG
Nada anexado, diga o executado (se possuir advogado nos autos) 
e retornem conclusos.
Rolim de Moura, , quinta-feira, 21 de novembro de 2019.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
RMM1CIVGJ1

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 
76940-000
Fone: (69) 3442-1458 E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br Processo : 
7004405-14.2018.8.22.0010
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Polo ativo : SILVANA ALVES DA SILVA
Advogado : Advogado do(a) AUTOR: RHENNE DUTRA DOS 
SANTOS - RO5270
Polo passivo : INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
Advogado : 
Intimação
Ficam AS PARTES, por meio de seus procuradores, intimadas a, 
no prazo legal, manifestarem-se sobre o LAUDO PERICIAL.
Rolim de Moura, 21 de novembro de 2019.
EMERSON CIZMOSKI
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 
76940-000
Fone: (69) 3442-1458 E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br Processo : 
7000822-89.2016.8.22.0010
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Polo ativo : MARIA NEIDE DA SILVA SANTOS
Advogado : Advogado do(a) AUTOR: ALEXSANDRO KLINGELFUS 
- RO2395
Polo passivo : INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
Advogado : 
Intimação
Fica a PARTE REQUERIDA, por meio de seu procurador, intimada 
a, no prazo de 10 (dez) DIAS, dar ANDAMENTO ao feito, requerendo 
o que entender necessário.
Rolim de Moura, 21 de novembro de 2019.
CHEILA EDJANE DE ANDRADE RAPOSO
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 
76940-000
Fone: (69) 3442-1458 E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br Processo : 
7004085-95.2017.8.22.0010
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Polo ativo : VALDIR RODRIGUES DA SILVA
Advogado : Advogado do(a) AUTOR: SIRLEY DALTO - RO7461
Polo passivo : ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS 
FINANCEIROS e outros
Advogado : Advogado do(a) RÉU: DAVID SOMBRA PEIXOTO - 
BA39585
Advogado do(a) RÉU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA 
PIGNANELI - RO5546
Intimação
Fica a PARTE AUTORA e a REQUERIDA ATIVOS S.A. 
SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, por meio 
de seu advogado, intimadas a, no prazo de 15 (quinze) DIAS, 
apresentar CONTRARRAZÕES ao recurso de apelação.
Rolim de Moura, 22 de novembro de 2019.
EMERSON CIZMOSKI
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 
76940-000
Fone: (69) 3442-1458 E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br Processo : 
7001555-50.2019.8.22.0010
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Polo ativo : CEZIRA DE ANDRADE KRAINE
Advogado : Advogado do(a) AUTOR: EMILLY CARLA ROZENDO 
- RO9512
Polo passivo : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL
Advogado : 
Intimação
Ficam AS PARTES, por meio de seus procuradores, intimadas a, 
no prazo legal, manifestarem-se sobre o LAUDO PERICIAL.
Rolim de Moura, 22 de novembro de 2019.
EMERSON CIZMOSKI
Técnico Judiciário
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PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 
76940-000
Fone: (69) 3442-1458 E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br Processo : 
7000271-12.2016.8.22.0010
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Polo ativo : ZILDA FERREIRA ROSSETI
Advogado : Advogado do(a) AUTOR: MICHELE TEREZA CORREA 
- RO7022
Polo passivo : INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
Advogado : 
Intimação
Fica a PARTE REQUERENTE, por meio de seu advogado, 
intimada a, no prazo de 5 (cinco) DIAS, dar ANDAMENTO ao feito, 
requerendo o que entender necessário.
Rolim de Moura, 22 de novembro de 2019.
CHEILA EDJANE DE ANDRADE RAPOSO
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 
76940-000
Fone: (69) 34422268 Processo : 7006071-50.2018.8.22.0010
Classe/Ação : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente : BANCO DA AMAZONIA SA
Advogado : Advogado do(a) EXEQUENTE: ELAINE AYRES 
BARROS - RO8596
Requerido : BELA VISTA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 
e outros (2)
Advogado :
INTIMAÇÃO
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca 
Rolim de Moura/RO, fica a parte autora intimada, para no prazo 
de 5 (cinco) dias, a manifestar da diligência negativa do oficial de 
justiça ID (31715875).
Rolim de Moura/RO, 22 de novembro de 2019.
CHEILA EDJANE DE ANDRADE RAPOSO
Téc. Judiciário

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 
76940-000
Fone: (69) 3442-1458 E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br Processo : 
7005635-91.2018.8.22.0010
Classe : PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)
Polo ativo : AUXILIADORA APARECIDA QUIRINO
Advogado : Advogado do(a) AUTOR: MARINEUZA DOS SANTOS 
LOPES - RO6214
Polo passivo : INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
Advogado : 
Intimação
Fica a PARTE AUTORA, por meio de seu advogado, intimada a, 
no prazo de 15 (quinze) DIAS, apresentar CONTRARRAZÕES ao 
recurso de apelação.
Rolim de Moura, 22 de novembro de 2019.
EMERSON CIZMOSKI
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 
76940-000

Fone: (69) 3442-1458Processo : 7004069-44.2017.8.22.0010
Classe/Ação : PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)
Requerente : UEDILEI MOISES VEIGA
Advogado : PAULO NUNES RIBEIRO - RO7504
Requerido : SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO 
DPVAT SA
Advogado : WILSON VEDANA JUNIOR - RO6665, PAULO 
BARROSO SERPA - RO4923, IRAN DA PAIXAO TAVARES 
JUNIOR - RO5087, JOSE HENRIQUE BARROSO SERPA - 
RO9117
Intimação
Fica a PARTE AUTORA, por meio de seu advogado, intimada a, 
no prazo de 5 (cinco) DIAS, manifestar-se acerca de informação de 
que não compareceu à perícia médica.
Rolim de Moura/RO, 22 de novembro de 2019.
SILVIO DE MOURA CRUZ
Téc. Judiciário

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 
76940-000
Fone: (69) 3442-1458 E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br Processo : 
7006921-41.2017.8.22.0010
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Polo ativo : COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 
DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Advogado : Advogados do(a) EXEQUENTE: NOEL NUNES DE 
ANDRADE - RO1586, PRISCILA MORAES BORGES POZZA - 
RO6263, EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - RO2930
Polo passivo : DEIJAI SANTANA DA SILVA 15094057553 e 
outros
Advogado : 
Intimação
Fica a PARTE EXEQUENTE, por meio de seu advogado, intimada a, 
no prazo de 5 (cinco) DIAS, dar ANDAMENTO ao feito, requerendo 
o que entender necessário, conforme parte final da decisão ID 
(28383520).
Rolim de Moura, 22 de novembro de 2019.
CHEILA EDJANE DE ANDRADE RAPOSO
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 
76940-000
Fone: (69) 34422268 Processo : 7006297-89.2017.8.22.0010
Classe/Ação : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente : COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 
DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Advogado : Advogados do(a) EXEQUENTE: GEISIELI DA SILVA 
ALVES - RO9343, NOEL NUNES DE ANDRADE - RO1586, EDER 
TIMOTIO PEREIRA BASTOS - RO2930
Requerido : JOSIANE R. FREITAS - ME e outros (2)
Advogado :
INTIMAÇÃO
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca Rolim 
de Moura/RO, diante da informação constantes nos Ids 18856498 
e 19577673 de que os executados não foram encontrados no 
endereço: Rua Esperantina, 5166, Jardim Tropical, cidade de Rolim 
de Moura, fica a parte autora intimada, para se manifestar no prazo 
de 5 (cinco) dias.
Rolim de Moura/RO, 22 de novembro de 2019.
LEONARDO GOMES DE MOURA
Téc. Judiciário
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PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 
76940-000
Fone: (69) 3442-1458 
Processo : 7000447-20.2018.8.22.0010
Classe/Ação : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Requerente : CLOVIS ARAUJO DE SOUZA
Advogado : Advogado do(a) AUTOR: CINTIA GOHDA RUIZ DE 
LIMA UMEHARA - RO4227
Requerido : INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
Advogado : 
INTIMAÇÃO
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca 
Rolim de Moura/RO, ficam as partes intimadas, acerca das RPVs 
expedidas nos autos.
Rolim de Moura/RO, 22 de novembro de 2019.
LEONARDO GOMES DE MOURA
Téc. Judiciário

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 
76940-000
Fone: (69) 3442-1458 
Processo : 7006458-02.2017.8.22.0010
Classe/Ação : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Requerente : JOSUE COSTA
Advogado : Advogado do(a) AUTOR: ELOIR CANDIOTO ROSA - 
RO4355
Requerido : INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
Advogado : 
INTIMAÇÃO
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca 
Rolim de Moura/RO, ficam as partes intimadas, acerca das RPVs 
expedidas nos autos.
Rolim de Moura/RO, 22 de novembro de 2019.
LEONARDO GOMES DE MOURA
Téc. Judiciário

2ª VARA CÍVEL   

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 
76940-000 - Fone: 69 3442 8273, rmm2civel@tjro.jus.br Processo 
: 7002176-47.2019.8.22.0010
Classe : ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: PAULO MOURA DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: MARINEUZA DOS SANTOS LOPES - 
RO6214
RÉU: ALISON MOURA DA SILVA
Intimação
Diante da carta precatória devolvida, fica o EXEQUENTE intimado, 
a dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de 
direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão.

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 
76940-000 - Fone: 69 3442 8273, rmm2civel@tjro.jus.br Processo 
: 7003182-89.2019.8.22.0010
Classe : SEPARAÇÃO LITIGIOSA (141)

AUTOR: JANETE DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: SILVIO VIEIRA LOPES - RO72-B
RÉU: ROSINEY MIRANDA COSTA
Intimação Fica a parte Exequente intimada, por seu patrono, para 
proceder a retirada do Termo de Guarda.

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-
000 - Fone: 69 3442 8273, rmm2civel@tjro.jus.br PROCESSO Nº: 
7002733-68.2018.8.22.0010 
CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 
DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
ADVOGADO DO EXEQUENTE: NOEL NUNES DE ANDRADE - 
RO1586, EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - RO2930, GEISIELI 
DA SILVA ALVES - RO9343
EXECUTADO: TIAGO MICHAEL CALIANI, JAQUELINE ROBERTA 
ORTEGA DIAS
EDITAL DE CITAÇÃO - INTIMAÇÃO
PRAZO: 30 dias
DE: EXECUTADA: JAQUELINE ROBERTA ORTEGA DIAS, CPF: 
008.990.432-08, atualmente em lugar incerto. 
Finalidade: Proceder a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do(a) Executado(a) 
para pagar o débito e encargos legais, no o valor de R$ 2.174,05 
(dois mil cento e setenta e quatro reais e cinco centavos), no prazo 
de três (3) dias ou opor embargos em quinze (15) dias, contados do 
término do prazo deste edital, independente de depósito ou caução 
(arts. 829, 830 e 915 do NCPC).
No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e 
comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, 
acrescido de custas e de honorários de advogado, o(a) executado(a) 
poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 
(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de 
juros de um por cento ao mês, (art. 916 do NCPC).
Ficam fixados os honorários em 10% sobre o valor do débito. 
Em caso de pronto pagamento no prazo de três (3) dias, a verba 
honorária será reduzida pela metade, (art. 827, § 1º do NCPC).
Caso a dívida não seja paga em 03 dias, fica autorizada à penhora 
ou arresto e avaliação de bens suficientes à satisfação do crédito 
(art. 829, §1º e art. 830 do NCPC).
Eu, Heloisa Gonçalves Dias, Diretora de Cartório, cadastro 
204151-0, o fiz digitar, conferi e subscrevi.
Rolim de Moura, RO, 19 de novembro de 2019.
JEFERSON CRISTI TESSILA MELO
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 
76940-000 - Fone: 69 3442 8273, rmm2civel@tjro.jus.br Processo 
: 7000289-28.2019.8.22.0010
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARIA APARECIDA ALVES NERES
Advogado do(a) AUTOR: DILMA DE MELO GODINHO - RO6059
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação Fica a parte Requerente intimada, por meio de seu 
procurador, da Sentença de ID 32823082, podendo recorrer, caso 
queira, no prazo de 15 (quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim 
de Moura 
Fone: 69 3442 8273 - rmm2civel@tjro.jus.brProcesso nº: 7000289-
28.2019.8.22.0010
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Requerente/Exequente: MARIA APARECIDA ALVES NERES
Advogado(a): DILMA DE MELO GODINHO OAB nº RO6059
Requerido/Executado: I. -. I. N. D. S. S.
Advogado(a): PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SENTENÇA SERVINDO DE OFÍCIO
1. RELATÓRIO:
MARIA APARECIDA ALVES NERES pretende seja o INSTITUTO 
NACIONAL DE SEGURO SOCIAL condenado a lhe pagar o 
benefício previdenciário de Aposentadoria por Idade Rural, uma 
vez que preencheria os requisitos necessários: idade (mais de 55 
anos) e condição de segurado especial (trabalhador do campo), 
não obstante entendimento em sentido contrário da Autarquia ré, 
que lhe indeferiu o pedido administrativamente. 
Recebida a inicial, foi indeferida a tutela antecipada e determinada 
a citação do Requerido (id. n. 24305307).
Citado, o Requerido apresentou contestação (id. 25346922) 
alegando que a prova material trazida aos autos é muito escassa 
em termos probatórios e insuficiente para provar o trabalho rural 
em regime de economia familiar.
Impugnação (id. 26226706). Deferida a prova testemunhal (id. 
28416639), foram ouvidas a autora e duas testemunhas (id. 
29060343). 
É o relatório. Decido. 
2. FUNDAMENTAÇÃO – MÉRITO:
Feito em ordem e regularmente instruído, estando apto a 
julgamento.
Da aposentadoria por idade (trabalhador rural):
A concessão do benefício de aposentadoria por idade, pleiteado 
pela parte autora, exige a demonstração do trabalho rural, 
cumprindo-se o prazo de carência do art. 142 da Lei de Benefícios, 
mediante início razoável de prova material, coadjuvada de prova 
testemunhal, ou prova documental plena. Exige-se idade superior 
a 60 anos para homem e 55 anos para mulher (artigo 48, § 1º, da 
Lei de Benefícios). 
Das provas:
1. Idade e carência:
No tocante ao requisito etário da segurada (55 anos) tem-se que 
este foi alcançado em 04/09/2017 (id. 24211872).
O período de carência corresponde a 180 meses, em consonância 
com o §3º do art. 48 da Lei 8.213/91, incluído pela Lei n. 11.718/2008, 
sendo este iniciado em 2002.
2. Trabalho Rural – qualidade de segurado:
Bem se sabe que, para a demonstração da condição de rurícola, 
cumpre ao interessado comprovar o exercício de atividade rural 
em regime de economia familiar, mediante início razoável de prova 
material complementada com prova testemunhal, isto quando os 
documentos não forem bastante à comprovação inequívoca dos 
requisitos previstos em lei (art. 39, I ou art. 143 c/c art. 55, §3º, 
da Lei n. 8.213/91 e Súmulas n. 27/TRF1ª Região e 149/STJ – 
precedente: TRF1 – Segunda Turma, AC n. 1998.01.00.019654-3/
MG, in DJ de 19.10.2006).
Para comprovar o exercício do labor rural, a autora juntou aos 
autos: Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural, 
em que o esposo da Requerente adquire a propriedade localizada 
na Linha 208, km 06 lado Sul, nesta cidade e comarca, sendo o 
mesmo endereço da inicial (ID: 24211875 p. 1-2); 
Ficha de Matrícula na rede escolar do filho da Requerente, ano 
de 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 e 2001 
constando o endereço da inicial (ID: 24211877 p. 1 de 3 e ID: 
24211877 p. 2 de 3, ID: 24211877 p. 3 de 3); 
Compra e Venda de produtos campesinos, constando o endereço 
da inicial (ID: 24211884 p. 1 a 4, ID: 24211884 p. 3 de 4, ID: 

24211884 p. 4 de 4 ); 
Ficha Geral de Atendimento na rede de saúde municipal, constando 
o endereço da inicial (ID: 24211888 p. 1 de 2, ID: 24211888 p. 
2 de 2); Consulta pública à REDESIM de Rondônia, constando o 
nome do esposo da Requerente como produtor rural e o endereço 
constante na inicial (ID: 24212411 p. 1), dentre outros (id. Num. 
29004833 - Pág. 1 e seguintes).
A prova oral colhida em audiência foi favorável à pretensão da 
parte Autora, vejamos:
Depoimento da autora – MARIA APARECIDA ALVES NEVES:
“...a autora mora na Linha 208, Lado Sul, Km. 5; o imóvel que a 
autora reside é familiar; a autora mora neste lugar com seu esposo; 
a autora e seu marido cultivam arroz e feijão para o consumo 
familiar; antes havia café plantado no sítio, mas a plantação foi 
cortada; não há empregados neste imóvel;...”
ADAIR LUIS ROSA:
“...o depoente conhece a autora desde 1984, quando chegou em 
Rondônia; nesta época a autora morava no sítio, na Linha 208, Km. 
6, lado Sul; até hoje a autora mora neste lugar; a autora e seus 
familiares criavam galinhas e ovos para vender na feira; o depoente 
viu a autora e seu marido vendendo estes produtos na feira;...”
JOSÉ CARLOS ROSA:
“...o depoente conhece a autora desde 1983, quando o depoente 
chegou em Rondônia; nesta época a autora já morava no naquela 
região, num sítio localizado na Linha 208, Km. 6, lado Sul; até 
hoje a autora mora neste lugar; a autora e seus familiares criavam 
galinhas e ovos para vender na feira; o depoente viu a autora e 
seus marido vendendo estes produtos na feira;...”
Assim, comprovado documentalmente o exercício da atividade 
rural, ainda que descontínua, conforme permitida pela legislação e 
a qualidade de segurado especial rural da Autora, não há dúvidas 
quanto à procedência do pedido de benefício. 
No tocante ao termo inicial, deve ser concedido desde a data do 
indeferimento administrativo. 
3. DISPOSITIVO:
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e, por 
consequência, condeno o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 
SOCIAL a implementar em favor de MARIA APARECIDA ALVES 
NERES o benefício APOSENTADORIA POR IDADE a trabalhador 
rural com efeitos financeiros desde o pedido administrativo.
Tendo em vista o teor do dispositivo supra, em que se afirma a 
própria existência do direito e não uma mera probabilidade, sendo 
presumível por outro lado o risco de dano a que exposto a autora no 
caso de ter que esperar mais algum tempo para ver enfim produzir 
efeito a decisão, antecipo os efeitos da tutela aqui concedida (CPC, 
art. 300). 
Pelo princípio da sucumbência condeno a Autarquia ao pagamento 
de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação 
(art. 85, §2º do NCPC), excluídas as parcelas vincendas (Súmula 
111, STJ).
Sem custas. 
Retroativos: correção monetária e juros moratórios conforme 
índices/percentuais previstos no Manual de Cálculos da Justiça 
Federal, sempre em sua “versão mais atualizada” em vigor ao 
tempo do cumprimento/liquidação do julgado. 
Sirva este de ofício determinando ao INSS a implantação do 
benefício concedido em 30 dias. No caso de descumprimento da 
ordem, FIXO multa diária, no valor de R$ 100,00 até o limite de 
R$ 3.000,00. O cartório providenciará a remessa do expediente e 
documentos necessários ao cumprimento da ordem.
P. R. Intimem-se na pessoa dos Procuradores. 
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Apresentado recurso, ciência à parte contrária para contrarrazões, 
independente de nova deliberação, devendo a Escrivania proceder 
às intimações e certificações necessárias.
No NCPC (art. 1.030) o juízo de 1º grau não exerce mais qualquer 
atividade após proferida a sentença, pois o juízo de admissibilidade/
recebimento recursal e seu processamento competem à Instância 
Superior. 
Neste caso, estando o feito em ordem, DETERMINO a 
remessa dos autos ao E. TRF1.ª Região para processamento e 
julgamento dos recursos que venha a ser interpostos, com nossas 
homenagens.
Transitada em julgado, quanto à verba retroativa PROCEDA-SE 
em execução invertida, conforme Portaria Conjunta n.º 1/2018, de 
6/8/2018, devendo o Cartório intimar o INSS.
Oportunamente CIÊNCIA ao INSS para apresentar os cálculos, 
DIB, DCB e eventuais valores pagos administrativamente.
Rolim de Moura/RO, 21 de novembro de 2019.
Jeferson Cristi Tessila Melo
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 
76940-000 - Fone: 69 3442 8273, rmm2civel@tjro.jus.br Processo 
: 7001369-27.2019.8.22.0010
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JOSE UBIRAJARA LEITE FERNANDES VIEIRA
Advogados do(a) AUTOR: JOAO CARLOS DA COSTA - RO1258, 
DANIEL REDIVO - RO3181, KELLY CRISTINE BENEVIDES DE 
BARROS - RO3843
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação Fica a parte Requerente intimada, por meio de seu 
procurador, da Sentença de ID 32821597, podendo recorrer, caso 
queira, no prazo de 15 (quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 
76940-000 - Fone: 69 3442 8273, rmm2civel@tjro.jus.br Processo 
: 7006621-45.2018.8.22.0010
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO 
PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogado do(a) AUTOR: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS - 
RO3208
RÉU: EVA DONIZETE DA SILVA LEITE
Intimação 
Fica a parte Exequente intimada para recolher as custas no 
valor de R$ 15,00 (Quinze Reais) para cada diligência pleiteada 
(BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, outros bancos de dados 
e sistemas), nos termos do art. 17 da Lei Estadual n.º 3.896, de 
24/8/2016.
“Art. 17. O requerimento de buscas de endereços, bloqueio de 
bens ou quebra de sigilo fiscal, telemático e assemelhados, ainda 
que por meio eletrônico, deverá ser instruído com comprovante do 
pagamento da diligência, no valor de R$15,00 (quinze reais) para 
cada uma delas.”

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-
000 - Fone:(69) 34422268
7000277-82.2017.8.22.0010
AUTOR: DIEFILLEY STUARTY DOS SANTOS PIMENTA
RÉU: THIAGO DA SILVA DIAS, BERENICE LUIZA ASSIS 
SANTIAGO
CERTIDÃO 
Certifico, para os devidos fins de direito, que, nesta data, procedi 
com a juntada de juntada de correspondência negativa.
Rolim de Moura, 21 de novembro de 2019
ELIANE MARIA DOS SANTOS
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 
76940-000 - Fone: 69 3442 8273, rmm2civel@tjro.jus.br Processo 
: 7002263-03.2019.8.22.0010
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: SUELI BATISTA DA SILVA SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: SILVIO VIEIRA LOPES - RO72-B
RÉU: SEBASTIÃO MARIA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) RÉU: JUAREZ CORDEIRO DOS SANTOS - 
RO3262
INTIMAÇÃO Fica a parte Autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 
intimada para querendo, apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) 
dias. 

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 
76940-000 - Fone: 69 3442 8273, rmm2civel@tjro.jus.br Processo 
: 7002137-21.2017.8.22.0010
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 
MG44698-A
EXECUTADO: J ALVES DE AQUINO & RABELO LTDA - ME e 
outros (2)
Advogado do(a) EXECUTADO: RENATO PEREIRA DA SILVA - 
RO6953
Advogado do(a) EXECUTADO: RENATO PEREIRA DA SILVA - 
RO6953
Advogado do(a) EXECUTADO: RENATO PEREIRA DA SILVA - 
RO6953
Intimação 
Fica a parte Exequente intimada para recolher as custas no 
valor de R$ 15,00 (Quinze Reais) para cada diligência pleiteada 
(BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, outros bancos de dados 
e sistemas), nos termos do art. 17 da Lei Estadual n.º 3.896, de 
24/8/2016.
“Art. 17. O requerimento de buscas de endereços, bloqueio de 
bens ou quebra de sigilo fiscal, telemático e assemelhados, ainda 
que por meio eletrônico, deverá ser instruído com comprovante do 
pagamento da diligência, no valor de R$15,00 (quinze reais) para 
cada uma delas.”
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim 
de Moura 
Fone: 69 3442 8273 - rmm2civel@tjro.jus.brProcesso nº: 7005092-
88.2018.8.22.0010
Requerente/Exequente: ISMAEL DOS SANTOS
Advogado/Requerente/Exequente: JAKSON JUNIOR SERAFIM 
CAETANO OAB nº RO6956, EDSON VIEIRA DOS SANTOS OAB 
nº RO4373
Requerido/Executado: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 
SEGURO SOCIAL
Advogado/Requerido/Executado: PROCURADORIA FEDERAL 
EM RONDÔNIA
1) Proferida a decisão ID: 32593322, vieram os embargos de 
declaração mencionados no doc. ID: 32675994, opostos pela 
Autora.
Em síntese, a Autora (ora embargante) alega que a sentença não 
se pronunciou sobre levantamento de valores ou se a autora teria 
legitimidade para tanto.
2) Os embargos de declaração são manifestamente 
improcedentes.
Não há dúvida alguma, pois a decisão delimitou o porquê foi 
proferida.
A lide foi julgada IMPROCEDENTE. Logo não há valor algum a 
levantar ou tampouco RPV a expedir. E muito menos informação 
de quem deveria ser seu beneficiário.
As parcelas devidas já foram pagas até o óbito de ISMAEL, ao que 
se entende, tanto que a tutela fora revogada. Portanto, NADA HÁ 
A ACLARAR.
Por meio dos “embargos de declaração” a Autora pretende alterar 
o conteúdo da decisão (mérito e provas), ou seja, quer mudar a 
decisão, pretendendo dar efeitos “infringentes” aos embargos de 
declaração.
Estas matérias já foram apreciadas na decisão e não são conteúdo 
de embargos de declaração, os quais não podem ter “efeitos 
infringentes”, como quer a parte. Neste sentido, entendimento 
pacífico:
Embargos de Declaração em Apelação (PJe) 
Origem: 7001345-04.2016.8.22.0010
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA 
Decisão: “NEGOU-SE PROVIMENTO AOS EMBARGOS NOS 
TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.” 
Ementa: Embargos de Declaração. Omissão. Ausência. 
Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Prequestionamento. 
1. Não há omissão a ser sanada em decisão que expressamente 
afasta a incidência de imunidade tributária e de decadência do 
crédito tributário. 
2. Nega-se provimento a embargos de declaração que visem tão 
somente rediscutir matéria já apreciada. 
3. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a 
embargante tenha suscitado para fins de pré-questionamento, 
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou 
rejeitados. Inteligência do art. 1.025 do CPC/2015. Precedentes do 
STF. Súmula 211 do STJ superada. 4. Embargos não providos.
(DJ de 15/5/2018 p. 44).
Data do julgamento: 09/09/2014
0006271-51.2014.8.22.0000 Embargos de Declaração em Agravo 
de Instrumento
Relator: Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior

Decisão: “POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS 
EMBARGOS”.
Ementa: Embargos de declaração. Contradição. Ausência. Violação 
ao princípio da congruência. Inocorrência. Pretensão de rediscutir 
a decisão. Impossibilidade. Recurso não provido.
Não há violação ao princípio da congruência quando a decisão 
é proferida nos estritos limites objetivos da lide, traçados pelas 
partes, ainda que a fundamentação utilizada pelo julgador seja 
distinta daquela trazida pelas partes, em razão do princípio da jura 
novit curia.
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar 
omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, 
para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, 
devem ser rejeitados.
O inconformismo da parte em relação ao conteúdo da decisão deve 
ser objeto de recurso próprio, não se prestando os embargos para 
rediscutir a matéria. Recurso a que se nega provimento.
(publicado no DJe de 18/9/2014, p. 71).
1015281-51.2004.8.22.0001 
Relator: Desembargador Roosevelt Queiroz Costa
Decisão: “POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS 
EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”.
Ementa: Embargos de declaração. Função integrativa e aclaradora. 
Vício inexistente. Insatisfação com o resultado do julgamento.
O recurso de embargos de declaração tem precípua função 
integrativa ou aclaradora e não deve ser utilizado como sucedâneo 
para veicular mera insatisfação com o resultado da decisão.
(Diário da Justiça n.º 224, de 03/12/2009, pp. 65-66).
1001884-46.2009.8.22.0001 
Relator: Desembargador Miguel Monico Neto
Decisão: “POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS 
EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR”.
Ementa: Declaratórios. Intuito de rediscussão. Rejeição.
O simples descontentamento com a decisão não tem o condão 
de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem 
ao aprimoramento, mas não à sua modificação, que, só muito 
excepcionalmente, é admitida. 
(Diário da Justiça n.º 224, 3/12/2009, p. 70).
No mesmo sentido, o TRF1 em acórdão proferido nos autos 
00058296020118220010 (Ap 0015014-19.2014.401.9199), 
publicado no e-DJe1 de 1/10/2015.
Portanto, nada há aclarar ou a alterar. E por isso, MANTENHO a 
decisão já proferida por seus termos.
Se as partes pretenderem fatos ou resultado de outra natureza, 
devem ajuizar o respectivo recurso, obedecendo aos pressupostos, 
tanto objetivos como subjetivos. Neste sentido: NELSON NERY 
Jr. Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos. 4.ª 
edição. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais e HUMBERTO 
THEODORO Jr. Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 24.ª 
edição. Rio de Janeiro. Editora Forense, pp. 553/560.
Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de ID: 
32765994 por serem tempestivos, mas NEGO PROVIMENTO aos 
mesmos, mantendo a decisão doc. ID: 32593322, por seus termos, 
pois não há omissão, obscuridade ou contradição, visto que foram 
apreciadas as matérias trazidas pelas partes e as que deveriam 
sê-lo de ofício, em acordo com a documentação e provas trazidas 
aos autos.
Aguarde-se o transcurso do prazo recursal.
Apresentado recurso, ciência à parte contrária para contrarrazões, 
independente de nova deliberação, devendo a Escrivania proceder 
às intimações e certificações necessárias.
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No NCPC (art. 1.030) o juízo de 1º grau não exerce mais qualquer 
atividade após proferida a sentença, pois o juízo de admissibilidade/
recebimento recursal e seu processamento competem à Instância 
Superior.
Neste caso, estando o feito em ordem, DETERMINO a remessa dos 
autos ao E. TRF1.ª Região para processamento e julgamento dos 
recursos que venham a ser interpostos, com nossas homenagens.
Ficam as partes e interessados intimados, na pessoa de seus 
Procuradores (art. 270 do CPC e art. 50 das DGJ), mediante a 
disponibilização no PJe.
Rolim de Moura/RO, 21 de novembro de 2019.
Jeferson Cristi Tessila Melo
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 
76940-000 - Fone: 69 3442 8273, rmm2civel@tjro.jus.br Processo 
: 7001065-62.2018.8.22.0010
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: VALEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS 
VALE DO PARAIBA LTDA - EPP
Advogados do(a) AUTOR: LUIZ CARLOS BELLAN - RJ138983, 
BIANCA GOMES DE MOURA FERREIRA - RJ190265
RÉU: MAY TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI
Advogados do(a) RÉU: FABIO JOSE REATO - RO2061, AIRTON 
PEREIRA DE ARAUJO - RO243, DANILO CONSTANCE MARTINS 
DURIGON - RO5114, CRISTOVAM COELHO CARNEIRO - RO115, 
DANIEL DOS ANJOS FERNANDES JUNIOR - RO3214, TAYNA 
DAMASCENO DE ARAUJO - RO6952, ANANDA OLIVEIRA 
BARROS - RO8131
INTIMAÇÃO - Retorno do TJ/RO
Ficam as partes intimadas a se manifestarm pelo andamento do 
processo, no prazo de 15 dias, acerca do retorno dos autos, sob 
pena de arquivamento. 
Saliento que, conforme prevê o art. 31, parágrafo único da Lei 
3896/16, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, 
desde que apresentado pedido descritivo, acompanhado de 
planilha dos créditos, de acordo com os arts. 523 e 524 do CPC, 
visando a intimação da parte adversa ao início do cumprimento de 
sentença. 

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 
76940-000 - Fone: 69 3442 8273, rmm2civel@tjro.jus.br Processo 
: 7004316-59.2016.8.22.0010
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: LINDINALVA CAMBUIM GOMES e outros (14)
Advogados do(a) EXEQUENTE: JEFFERSON WILLIAN DALLA 
COSTA - RO6074, JOAQUIM JOSE DA SILVA FILHO - RO3952
EXECUTADO: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
Intimação Fica a parte Requerente intimada, no prazo de 05 dias, 
a apresentar manifestação acerca dos documentos juntados ID. 
32842901.

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 
76940-000 - Fone: 69 3442 8273, rmm2civel@tjro.jus.br Processo 
: 7006346-62.2019.8.22.0010
Classe : PROCEDIMENTO COMUM INFÂNCIA E JUVENTUDE 
(1706)

REQUERENTE: MARCOS ROGERIO DA SILVA ALMEIDA e 
outros
Advogado do(a) REQUERENTE: PRISCILA DE SOUZA RIBEIRO 
- RO6067
Advogado do(a) REQUERENTE: PRISCILA DE SOUZA RIBEIRO 
- RO6067
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE 
RONDONIA
Intimação Fica a parte Requerente intimada, por meio de seu 
procurador, da Sentença de ID. 32785752, para ciência.

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 
76940-000 - Fone: 69 3442 8273, rmm2civel@tjro.jus.br Processo 
: 7006412-42.2019.8.22.0010
Classe : EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)
EMBARGANTE: EDSON DE OLIVEIRA
Advogado do(a) EMBARGANTE: VAGNER GULARTE PEREIRA 
- RO9724
EMBARGADO: SAULO ROGERIO DE SOUZA
Advogado do(a) EMBARGADO: RODRIGO FERREIRA BARBOSA 
- RO8746
Intimação Fica a parte Autora intimada, por meio de seu procurador, 
do Despacho de Id: 32686572, devendo cumprir as determinações 
ali contidas. Prazo 15 dias.

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 
76940-000 - Fone: 69 3442 8273, rmm2civel@tjro.jus.br Processo 
: 7006111-32.2018.8.22.0010
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JOEL LEOPOLDINO DE AQUINO
Advogados do(a) AUTOR: EDDYE KERLEY CANHIM - RO6511, 
FLAVIA LUTIENE ARAUJO RABELO - RO9029
RÉU: Estado de Rondônia e outros
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente intimada a, no prazo de 15 dias, apresentar 
contrarrazões ao recurso de apelação. 

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 
76940-000 - Fone: 69 3442 8273, rmm2civel@tjro.jus.br Processo 
: 7006473-97.2019.8.22.0010
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ADRIANO JOSE BARRETO
Advogado do(a) AUTOR: ALAN CARLOS DELANES MARTINS - 
RO10173
RÉU: SILMARA DOS SANTOS ALVES
Intimação Fica a parte Autora intimada, por meio de seu procurador, 
do Despacho de Id: 32753975, devendo cumprir as determinações 
ali contidas. Prazo de 15 dias.

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 
76940-000 - Fone: 69 3442 8273, rmm2civel@tjro.jus.br Processo 
: 7003207-05.2019.8.22.0010
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
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EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 
MG44698-A
EXECUTADO: CONSTRUTORA VIEIRA LTDA - ME e outros (3)
Advogado do(a) EXECUTADO: EDER JUNIOR MATT - RO3660
Intimação
Por ordem do Exmo. Dr. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca 
de Rolim de Moura, fica o REQUERENTE/EXEQUENTE intimado, a 
dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, 
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão / extinção e 
arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim 
de Moura 
Fone: 69 3442 8273 - rmm2civel@tjro.jus.brProcesso nº: 7007064-
93.2018.8.22.0010
Requerente/Exequente: ELIANE DA SILVA ABDOM, ALEXANDRO 
MARQUES LISBOA
Advogado/Requerente/Exequente: CEZAR BENEDITO VOLPI 
OAB nº RO533
Requerido/Executado: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA, 
GILVAN LEAO DE OLIVEIRA, HOSPITAL BOM JESUS
Advogado/Requerido/Executado: PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA, RHENNE DUTRA DOS 
SANTOS OAB nº RO5270, NIVALDO VIEIRA DE MELO OAB nº 
SP73522
1) Defiro o pedido de id. 32763851, na forma abaixo:
2) REDESIGNO a AUDIÊNCIA UNA para o dia 05 de FEVEREIRO 
de 2020 (4.ª feira), às 8:30 horas, com depoimento pessoal das 
partes e oitiva das testemunhas indicadas (residentes em Rolim 
de Moura).
3) Quanto às testemunhas mencionadas as partes deverão cumprir 
o art. 455, §§1.º a 3.º do NCPC (notificando-as) ou trazê-las 
independente de intimação à audiência acima designada.
4) DEPREQUE-SE a oitiva das testemunhas:
4.1) THAIZ JACOMIN BERGAMASCI SOLIGO: brasileira, casada, 
enfermeira, CPF n. 005.833.012-74, residente e domiciliada 
na AV GOV. JORGE TEIXEIRA 1351 – SETOR 14 – NOVA 
BRASILANDIA (custos desta precatória pelo requerido HOSPITAL 
E MATERNIDADE BOM JESUS LTDA - ID: 30701002 p. 1).
4.2) CELSO JANDIR SMANIOTTO:
CPF 283.401.160-53
Rua José Bonifácio, n° 1.814, Jardim Clodoaldo, Cacoal – RO 
(custos desta precatória pelo requerido GILVAN LEÃO DE 
OLIVEIRA - ID: 30555165 p. 2).
Antes que se questione, as custas judiciais que venham a ser 
recolhidas NÃO se referem às Cartas Precatórias a serem 
expedidas, pois são taxas distintas.
Considere-se a previsão do art. 2.º, §1.º inciso III c/c art. 30 da Lei 
N. 3.896, de 24/8/2016, interpretados junto com o Provimento n° 
007/2016-CG/TJRO, Ofício Circular 35/2016-DECOR/CG, arts. 1.º, 
c e 124, I, das DGJ e valor atualizado pelo Provimento n. 017/2018-
CG (DJE de 20/12/2018).
AGUARDE-SE comprovação, para expedição, distribuição e 
encaminhamento das Cartas Precatórias.
5) Caso seja apresentado recurso, expediente ou algum outro 
incidente, desde já mantenho a decisão por seus fundamentos, 
pois as demais matérias estão preclusas.
6) Intimem-se as Partes, inclusive da audiência, na pessoa de seus 
Procuradores constituídos nos autos (art. 270 do NCPC e art. 50 
das DGJ), via sistema PJe.
Rolim de Moura/RO, 22 de novembro de 2019.
Jeferson Cristi Tessila Melo
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível 
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim 
de Moura 
Fone: 69 3442 8273 - rmm2civel@tjro.jus.brProcesso nº: 7000314-
41.2019.8.22.0010
Requerente/Exequente: ODETE AVELINA ALVES DOMINGOS
Advogado(a): RONILSON WESLEY PELEGRINE BARBOSA OAB 
nº RO4688, RODRIGO FERREIRA BARBOSA OAB nº RO8746
Requerido/Executado: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 
SEGURO SOCIAL
Advogado(a): PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
SENTENÇA SERVINDO DE OFÍCIO
1. RELATÓRIO:
ODETE AVELINA ALVES DOMINGO pretende seja o INSTITUTO 
NACIONAL DE SEGURO SOCIAL condenado a lhe pagar o 
benefício previdenciário de Aposentadoria por Idade Rural, uma 
vez que preencheria os requisitos necessários: idade (mais de 55 
anos) e condição de segurado especial (trabalhador do campo), 
não obstante entendimento em sentido contrário da autarquia que 
lhe indeferiu o pedido administrativamente. 
Determinada a emenda à inicial (Num. 24242859 - Pág. 1), com 
os esclarecimentos (24495825) foi indeferida a tutela antecipada e 
determinada a citação do Requerido (id. n. 25690094).
Citado, o Requerido apresentou contestação (id. 27152302) 
alegando que a prova material trazida aos autos é muito escassa 
em termos probatórios e insuficiente para provar o trabalho rural 
em regime de economia familiar.
Impugnação (id. 27519757). Deferida a prova testemunhal 
(id. 28060160), foram ouvidas a autora e uma testemunha (id. 
29021261). 
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. Decido. 
2. FUNDAMENTAÇÃO – MÉRITO:
Feito em ordem, regulamente instruído, estando apto a 
julgamento.
Da aposentadoria por idade (trabalhador rural):
A concessão do benefício de aposentadoria por idade, pleiteado 
pela parte autora, exige a demonstração do trabalho rural, 
cumprindo-se o prazo de carência do art. 142 da Lei de Benefícios, 
mediante início razoável de prova material, coadjuvada de prova 
testemunhal, ou prova documental plena. Exige-se idade superior 
a 60 anos para homem e 55 anos para mulher (artigo 48, § 1º, da 
Lei de Benefícios). 
Das provas:
1. Idade e carência:
No tocante ao requisito etário da segurada (55 anos) tem-se que 
este foi alcançado em 01/03/2014 (id. 24237000).
O período de carência corresponde a 180 meses, em consonância 
com o §3º do art. 48 da Lei 8.213/91, incluído pela Lei n. 11.718/2008, 
sendo este iniciado em 2002.
2. Trabalho Rural – qualidade de segurado:
Bem se sabe que, para a demonstração da condição de rurícola, 
cumpre ao interessado comprovar o exercício de atividade rural 
em regime de economia familiar, mediante início razoável de prova 
material complementada com prova testemunhal, isto quando os 
documentos não forem bastante à comprovação inequívoca dos 
requisitos previstos em lei (art. 39, I ou art. 143 c/c art. 55, § 3º, 
da Lei n. 8.213/91 e Súmulas n. 27/TRF1ª Região e 149/STJ – 
precedente: TRF1 – Segunda Turma, AC n. 1998.01.00.019654-3/
MG, in DJ de 19.10.2006).



1218DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

Para comprovar o exercício do labor rural, a autora juntou aos 
autos: Certidão de Casamento com a profissão do esposo de 
lavrador (1980); Contrato de Compra e Venda de Imóvel, o qual 
adquiriu o lote n. 30, localizado na linha 94, km 7,5, lado sul; 
Contrato particular de comodatário; Declaração de Atividade Rural; 
Nota fiscal de compra para comercialização (café beneficiado) ano 
2016, 2014, 2010; Venda de Café beneficiado em 2010; Notas 
fiscais de 1996, 1997, 2011, todas do endereço do lote n. 30; GTA; 
Cadastro de Marcação do Produtor consta endereço lote 30; ficha 
de matrícula dos filhos em escola da zona rural, dentre outros (id. 
Num. 24237503 - Pág. 1 e seguintes).
A prova oral colhida em audiência foi favorável à pretensão da 
parte Autora, vejamos:
Depoimento da autora - ODETE AVELINA ALVES DOMINGOS:
“...a autora mora em Rolim de Moura, perímetro urbano, desde 2017; 
antes a autora mora Linha 94, km. 7; este sítio era de propriedade 
familiar, que fora vendido; a autora morava neste imóvel com seu 
marido e seus filhos; neste imóvel em São Miguel cultivavam café, 
feijão, milho;...”
JOSÉ GOMES DE FREITAS:
“...o depoente conhece a autora desde que esta morava em São 
Miguel do Guaporé, há uns vinte anos; nesta época a autora morava 
na área rural; a autora trabalhava num imóvel de propriedade 
familiar; neste imóvel produziam lavoura branca, café e animais; 
a autora e seus familiares não tinham empregados neste imóvel; 
a autora e seus familiares viviam da renda produzida pelo sítio; a 
autora e seus familiares não possuíam outra fonte de renda;...”
JOSÉ CARLOS DE MELO:
“...o depoente conhece a autora desde que esta morava na Linha 
94, em São Miguel do Guaporé, há uns vinte ou vinte e vinco anos; 
o depoente ainda mora nesta linha, lado norte; nesta época a 
autora morava na área rural; a autora trabalhava num imóvel de 
propriedade familiar; neste imóvel produziam arroz, milho, feijão, 
café e animais; a autora e seus familiares não tinham empregados 
neste imóvel; a autora e seus familiares viviam da renda produzida 
pelo sítio; a autora e seus familiares não possuíam outra fonte de 
renda;...”
Em consulta ao PJE, autos n. 0012261-30.2009.8.22.0022, 
Comarca de São Miguel do Guaporé, verifica-se que autora teve 
reconhecido o direito do auxílio-doença, na condição de segurada 
especial, e que o referido benefício permaneceu de 12/5/2009 a 
04/06/2018 (id. n. 27152303).
O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Edição n. 94, 
Jurisprudência em Tese, publicou o entendimento sufragado em 
Recurso Repetitivo, tema 642, que o segurado rural deverá estar 
trabalhando no campo quando completar a idade mínima para se 
aposentar, vejamos:
10) O segurado especial tem que estar laborando no campo, 
quando completar a idade mínima para se aposentar por idade 
rural, momento em que poderá requerer seu benefício.
Ressalvada a hipótese do direito adquirido, em que o segurado 
especial, embora não tenha requerido sua aposentadoria por idade 
rural, preenchera de forma concomitante, no passado, ambos os 
requisitos carência e idade. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C 
do CPC/73 – TEMA 642) Julgados: AgInt no AREsp 1083712/SP, 
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
26/09/2017, DJe 06/10/2017; AgInt no REsp 1397910/PR, Rel. 
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, 
julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017; AgInt no AREsp 552815/
SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado 
em 20/06/2017, DJe 23/06/2017; AgInt no AREsp 1044918/PE, Rel. 
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 06/06/2017, DJe 20/06/2017; REsp 1644082/PR, Rel. Ministro 
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, 
DJe 17/05/2017; REsp 1354908/SP (recurso repetitivo), Rel. Ministro 
MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 
09/09/2015, DJe 10/02/2016. (VIDE RECURSO REPETITIVO – 
TEMA 642) (VIDE INFORMATIVO DE JURISPRUDÊNCIA N. 576)
e, Recurso Repetitivo:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS PARA 
APOSENTADORIA RURAL POR IDADE PREVISTA NO ART. 143 
DA LEI N. 8.213/1991. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO 
CPC E RES. STJ N. 8/2008). TEMA 642. 
O segurado especial (art. 143 da Lei n. 8.213/1991) tem que estar 
laborando no campo quando completar a idade mínima para se 
aposentar por idade rural, momento em que poderá requerer seu 
benefício. Ressalvada a hipótese do direito adquirido em que 
o segurado especial preencheu ambos os requisitos de forma 
concomitante, mas não requereu o benefício. A problemática do 
caso está no reconhecimento do benefício aposentadoria por idade 
rural àquele segurado especial que, nos moldes do art. 143 da Lei 
n. 8.213/1991, não mais trabalhava no campo no período em que 
completou a idade mínima. Pois bem, o segurado especial deixa de 
fazer jus ao benefício previsto no art. 48 da Lei n. 8.213/1991 quando 
se afasta da atividade campesina antes do implemento da idade 
mínima para a aposentadoria. Isso porque esse tipo de benefício 
releva justamente a prestação do serviço agrícola às vésperas da 
aposentação ou, ao menos, em momento imediatamente anterior 
ao preenchimento do requisito etário. Na mesma linha, se, ao 
alcançar a faixa etária exigida no art. 48, § 1º, da Lei n. 8.213/1991, 
o segurado especial deixar de exercer atividade como rural, sem 
ter atendido a regra de carência, não fará jus à aposentadoria rural 
pelo descumprimento de um dos dois únicos critérios legalmente 
previstos para a aquisição do direito. O art. 143 da Lei n. 
8.213/1991 contém comando de que a prova do labor rural deverá 
ser no período imediatamente anterior ao requerimento. O termo 
“imediatamente” pretende evitar que pessoas que há muito tempo 
se afastaram das lides campesinas obtenham a aposentadoria por 
idade rural. Assim, a norma visa agraciar exclusivamente aqueles 
que se encontram, verdadeiramente, sob a regra de transição, isto 
é, trabalhando em atividade rural por ocasião do preenchimento da 
idade. No caso do segurado especial filiado à Previdência Social 
antes da Lei n. 8.213/1991, o acesso aos benefícios exige, nos 
termos do art. 143, tão somente a comprovação do exercício da 
atividade rural. Dessa forma, como esse artigo é regra transitória 
- portanto, contém regra de exceção - deve-se interpretá-lo de 
maneira restritiva. Além disso, salienta-se que a regra prevista no 
art. 3º, § 1º, da Lei n. 10.666/2003, que permitiu a dissociação da 
comprovação dos requisitos para os benefícios que especificou 
(aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria 
especial e aposentadoria por idade urbana), os quais pressupõem 
contribuição, não se Número 576 Brasília, 5 a 19 de fevereiro de 
2016. RECURSOS REPETITIVOS 1 aplica à aposentadoria por 
idade rural prevista no art. 143 da n. Lei 8.213/1991. Portanto, 
a despeito de a CF preconizar um sistema de seguridade social 
distributivo e de caráter universal, resguardando a uniformidade 
de direitos entre os trabalhadores urbanos e rurais, em favor da 
justiça social, não é possível reconhecer o direito do segurado 
especial à aposentadoria rural por idade, se afastado da atividade 
campestre no período imediatamente anterior ao requerimento. 
Precedente citado: Pet 7.476-PR, Terceira Seção, DJe 25/4/2011. 
REsp 1.354.908-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira 
Seção, julgado em 9/9/2015, DJe 10/2/2016. 
Desta forma, a parte Autora detinha os requisitos legais para 
requisição do benefício em 2014, pois além de completar a idade 
mínima para aposentadoria (55 anos) tem indicativo que seu esposo 
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realizava atividade rural (vide acima), além de estar em pleno gozo 
do benefício de auxílio-doença na qualidade de segurada especial, 
de forma que se torna imperioso reconhecer o direito ao gozo do 
benefício pretendido, ainda que não exerça atividade rural após o 
ano de 2017.
Assim, comprovado documentalmente o exercício da atividade 
rural, ainda que descontínua, conforme permitida pela legislação e 
a qualidade de segurado especial rural da Autora, não há dúvidas 
quanto à procedência do pedido de benefício. 
No tocante ao termo inicial, deve ser concedido desde a data do 
indeferimento administrativo. 
3. DISPOSITIVO:
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e, por consequência, 
condeno o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL a 
implementar em favor de ODETE AVELINA ALVES DOMINGO o 
benefício APOSENTADORIA POR IDADE a trabalhador rural com 
efeitos financeiros desde o pedido administrativo.
Tendo em vista o teor do dispositivo supra, em que se afirma a 
própria existência do direito e não uma mera probabilidade, sendo 
presumível por outro lado o risco de dano a que exposto a autora no 
caso de ter que esperar mais algum tempo para ver enfim produzir 
efeito a decisão, antecipo os efeitos da tutela aqui concedida (CPC, 
art. 300). 
Pelo princípio da sucumbência condeno a Autarquia ao pagamento 
de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação 
(art. 85, §2º do NCPC), excluídas as parcelas vincendas (Súmula 
111, STJ).
Sem custas. 
Retroativos: correção monetária e juros moratórios conforme 
índices/percentuais previstos no Manual de Cálculos da Justiça 
Federal, sempre em sua “versão mais atualizada” em vigor ao 
tempo do cumprimento/liquidação do julgado. 
Sirva este de ofício determinando ao INSS a implantação do 
benefício concedido em 30 dias. No caso de descumprimento da 
ordem, FIXO multa diária, no valor de R$ 100,00 até o limite de 
R$ 3.000,00. O cartório providenciará a remessa do expediente e 
documentos necessários ao cumprimento da ordem.
P. R. Intimem-se na pessoa dos Procuradores. 
Apresentado recurso, ciência à parte contrária para contrarrazões, 
independente de nova deliberação, devendo a Escrivania proceder 
às intimações e certificações necessárias.
No NCPC (art. 1.030) o juízo de 1º grau não exerce mais qualquer 
atividade após proferida a sentença, pois o juízo de admissibilidade/
recebimento recursal e seu processamento competem à Instância 
Superior. 
Neste caso, estando o feito em ordem, DETERMINO a remessa 
dos autos ao E. TRF1.ª Região para processamento e julgamento 
do recurso que venha a ser interposto, com nossas homenagens.
Transitada em julgado, arquive-se. 
Rolim de Moura/RO, 21 de novembro de 2019.
Jeferson Cristi Tessila Melo
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 
76940-000 - Fone: 69 3442 8273, rmm2civel@tjro.jus.br Processo 
: 7001563-27.2019.8.22.0010
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: SEBASTIAO ANANIAS DO ROZARIO
Advogados do(a) AUTOR: MYRIAN ROSA DA SILVA - RO9438, 
CARLOS OLIVEIRA SPADONI - RO607-A

RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação Fica a parte Requerente intimada, por meio de seu 
procurador, da Sentença de ID: 32797710, podendo recorrer, caso 
queira, no prazo de 15 (quinze) dias.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim 
de Moura
Fone: 69 3442 8273 - rmm2civel@tjro.jus.brProcesso nº: 7000032-
03.2019.8.22.0010
Requerente/Exequente: CERVEJARIA PETROPOLIS S/A
Advogado(a): JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA 
OAB nº MT10070, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB 
nº DF47761
Requerido/Executado: AILTON ROSA DA SILVA
Advogado(a): 
D E S P A C H O
1) LIBERE-SE o valor abaixo em favor do exequente. Havendo 
interesse informe-se conta para transferência.
2) ESCLAREÇA o exequente se o acordo vem sendo cumprido, 
pois constam parcelas com vencimento para o dia 15/11/2019.
3) Alguns valores já foram desbloqueados em favor do executado.
4) AGUARDE-SE cumprimento do acordo
Intimem-se as partes na pessoa dos procuradores constituídos. 
Rolim de Moura/RO, 21 de novembro de 2019.
Jeferson Cristi Tessila Melo
Juiz de Direito
390.278.212-91 - AILTON ROSA DA SILVA 
[ Total bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 1.673,10] [ 
Quantidade atual de não respostas: 0] Respostas BCO BRADESCO/ 
Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de 
Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado 
Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 27/08/2019 12:39 
Bloq. Valor Jeferson Cristi Tessila de Melo 5.000,00 (03) Cumprida 
parcialmente por insuficiência de saldo. 
1.673,10 1.673,10 27/08/2019 19:58 07/11/2019 17:25 
Transf. de Valores e Desb. de Saldo Remanescente 
ID:072019000016316845 
Instituição:CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
Agência:2755 
Tipo créd. jud.:GeralJeferson Cristi Tessila de Melo 308,70 
(01) Recebida. 
em 07/11/2019. Valor Previsto: 308,70 
Respostas BCO BRADESCO/ Todas as Agências / Todas as Contas 
Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) 
Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 
Cumprimento 13/08/2019 12:11 Bloq. Valor Jeferson Cristi Tessila 
de Melo 10.000,00 (03) Cumprida parcialmente por insuficiência 
de saldo. 
173,91 173,91 13/08/2019 21:05 07/11/2019 17:20 Desb. 
Valor Jeferson Cristi Tessila de Melo 173,91 (01) Cumprida 
integralmente. 
173,91 0,00 07/11/2019 20:08 Nenhuma ação disponível BCO 
COOPERATIVO DO BRASIL/ Todas as Agências / Todas as Contas 
Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) 
Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 
Cumprimento 13/08/2019 12:11 Bloq. Valor Jeferson Cristi Tessila 
de Melo 10.000,00 (03) Cumprida parcialmente por insuficiência 
de saldo. 
3,61 3,61 14/08/2019 18:03 07/11/2019 17:20 Desb. Valor Jeferson 
Cristi Tessila de Melo 3,61 (01) Cumprida integralmente. 
3,61 0,00 08/11/2019 05:28 Nenhuma ação disponível 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível
Av. João Pessoa, nº 4555, Bairro Centro, CEP 76940-000, Rolim 
de Moura
Fone: 69 3442 8273 - rmm2civel@tjro.jus.brProcesso nº: 7000463-
37.2019.8.22.0010
Requerente/Exequente: UNIMED JI PARANA COOPERATIVA DE 
TRABALHO MEDICO
Advogado(a): CLEBER CARMONA DE FREITAS OAB nº RO3314
Requerido/Executado: SONIA TONELI
Advogado(a): 
DETERMINAÇÃO PARA RECOLHER AS TAXAS PARA BUSCAS 
AO BACENJUD e RENAJUD
Executado tem pleno conhecimento da ação que há tempos tramita, 
devendo ser tomadas as medidas necessárias a tanto.
O objetivo do credor é receber seu crédito. Apenas fazer uma 
citação, mandados, edital não resolve, devendo ser tomadas as 
medidas mais efetivas.
Por medida de efetividade, para buscas ao BACENJUD e 
RENAJUD outros bancos de dados e sistemas, DEFIRO, devendo 
ser cumprido o art. 17 da Lei Estadual n.º 3.896, de 24/8/2016.
Art. 17. O requerimento de buscas de endereços, bloqueio de bens 
ou quebra de sigilo fiscal, telemático e assemelhados, ainda que 
por meio eletrônico, deverá ser instruído com comprovante do 
pagamento da diligência, no valor de R$15,00 (quinze reais) para 
CADA uma delas (código 1007, DJ de 20/12/2018).
AGUARDE-SE RECOLHIMENTO e COMPROVAÇÃO.
RECOLHIDAS DEFIRO AS BUSCAS.
Intimem-se, na pessoa dos Procuradores (art. 270 do NCPC e art. 
50 das DGJ).
Rolim de Moura/RO, 21 de novembro de 2019.
Jeferson Cristi Tessila Melo
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 
76940-000 - Fone: 69 3442 8273, rmm2civel@tjro.jus.br Processo 
: 7002977-60.2019.8.22.0010
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE ROLIM 
DE MOURA LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: GEISIELI DA SILVA ALVES - 
RO9343, NOEL NUNES DE ANDRADE - RO1586, EDER TIMOTIO 
PEREIRA BASTOS - RO2930
EXECUTADO: YUKON PESQUISA, MINERACAO E SERVICOS 
ESPECIALIZADOS LTDA - ME e outros (2)
Intimação
Por ordem do Exmo. Dr. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da 
Comarca de Rolim de Moura, fica o REQUERENTE intimado, a 
dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, 
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão / extinção e 
arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 
76940-000 - Fone: 69 3442 8273, rmm2civel@tjro.jus.br Processo 
: 7006533-07.2018.8.22.0010
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: CLOVIS FERREIRA DE MELO
Advogado do(a) AUTOR: JOSCIANY CRISTINA SGARBI LOPES 
- RO3868
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
Intimação Fica a parte Requerente intimada, por meio de seu 
procurador, da Sentença de ID: 32799444, podendo recorrer, caso 
queira, no prazo de 15 (quinze) dias.

COMARCA DE VILHENA

1ª VARA CRIMINAL   

1º Cartório Criminal
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena/RO. E-mail: 
vha1criminal@tjro.jus.br
Juíza de Direito: Liliane Pegoraro Bilharva
Diretor de Cartório: Emerson Batista Salvador 

Proc.: 0003169-03.2019.8.22.0014
Ação:Embargos de Terceiro
Embargante:Poliana Berto Ugucioni
Advogado:Pamela Daiana Abdalla Costa Ghisi (OAB/RO 5916)
Finalidade: Intimar o advogado supra, da decisão proferida nos 
autos, a saber: “Vistos.Trata-se de embargos de terceiro, opostos 

http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=01420190035913&strComarca=1&ckb_baixados=null
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por Poliana Berto Ugucioni, em razão de ter sido determino o 
sequestro de bem imóvel nos autos nº 1002892-38.2017.8.22.0014 
de propriedade da embargante, argumentando que teria adquirido de 
boa-fé, requerendo o levantamento do sequestro sobre seu imóvel.
Não obstante os argumentos expostos pelo embargante, tenho 
que razão assiste ao Ministério Público.Entendo que a aferição de 
boa-fé poderá ser melhor determinada após a instrução processual 
e não somente por prova documental, até porque, remanescem 
dúvidas quanto a forma de aquisição e o real proprietário do imóvel, 
de modo que sem adentrar ao mérito da causa, verifico que ao 
contrário do dito pela embargante, verifica-se que a mesma fez 
o contrato com André Phellip Silva de Carvalho, porém, pagou o 
imóvel para Ailton da Silva Nunes.Assim, por ora, deixo de analisar 
os embargos apresentados, e suspendo o feito até a término da 
instrução processual, ocasião em que os fatos serão melhores 
esclarecidos.Desde já, determino que seja atendido, com urgência, 
o requerido pelo Ministério Público, no item 5.1 de fl. 63, para tanto, 
expeça-se mandado de avaliação e constatação.Com a juntada 
do mandado, dê-se vistas as partes para ciência, após aguarde-
se o termo da instrução dos autos principais, ao qual este deverá 
ser apensado, devendo depois os autos virem conclusos para 
deliberação quanto aos embargos de terceiro.Vilhena-RO, quinta-
feira, 24 de outubro de 2019.Liliane Pegoraro Bilharva Juíza de 
Direito”.

Proc.: 0125919-95.2005.8.22.0014
Ação:Ação Penal de Competência do Júri (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Agnaldo Garcia
Advogado:Dorvalino Gleririan (OAB-MT 18906) Monyka Fortes 
(OAB/MT 24.111)
Finalidade: Intimar o advogado supra, da decisão proferida nos autos 
a saber: “Diante da manifestação do Ministério Público (fls. 184) 
homologo a desistência de oitiva da testemunha Olivério de Souza 
Maia.No mais, designo audiência para a oitiva das testemunhas 
Clarice Muniz de Souza e Aderlane Gonçalves Cardoso para o dia 
17 de fevereiro de 2020, às 11h30min.Intimem-se. Serve cópia da 
presente de mandado para intimação das testemunhas.Vilhena-
RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019.Liliane Pegoraro Bilharva 
Juíza de Direito”.

Proc.: 0001925-54.2010.8.22.0014
Ação:Ação Penal de Competência do Júri (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Condenado:Everson Antônio Nascimento Gomes
Advogado:Renilda Santana Puglia Batista (OAB-SP 416.488) 
Guilherme Batalha Luz (OAB/SP 407.849) Ivaldo Bezerra Furtado 
(OAB/SP 375.290)
Finalidade: Intimar os advogados supra, da decisão o qual 
determinou o recolhimento das custas processuais, no valor de R$ 
738,99, conforme decisão a seguir:”Considerando que o réu possui 
advogado constituído, do que se deduz tenha o necessário para 
custear o processo e, levando em conta, ainda, que já foi julgado 
e condenado, condeno-o ao pagamento das custas, na forma da 
Lei.Intime-se para que efetue o pagamento em no máximo quinze 
dias e, não o fazendo, inscrevam-se as custas em dívida ativa.
Intimem-se.Vilhena-RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019.
Liliane Pegoraro Bilharva Juíza de Direito”.
Emerson Batista Salvador
Diretor de Cartório

2ª VARA CRIMINAL   

2º Cartório Criminal
Sugestões ou reclamações, façam-nas pessoalmente ao juiz ou 
contate-nos via internet. 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: 
Juiz: Adriano Lima Toldo
Diretora de Cartório - Dalila Effgen de Almeida
vha2criminal@tjro.gov.br 

Proc.: 0001909-85.2019.8.22.0014
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Condenado:Rafael Prado, Kaio César Costa
Advogado:Debora Cristina Prado Dutra (RO 6163), Lairce Martins 
de Souza (OAB/RO 3041)
Decisão:
Vistos.Atenda-se o pedido retro.Quanto ao outro aparelho celular, 
não havendo notícia de quem seja o proprietário, destino-o à 
Associação Agente Mirim.Expeça-se o necessário.Após, não 
havendo pendências, arquive-se.Vilhena-RO, sexta-feira, 22 de 
novembro de 2019.Adriano Lima Toldo Juiz de Direito
Dalila Effgen de Almeida
Diretora de Cartório

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL  

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - Juizado Especial 
Avenida Luiz Mazziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 
76980-702, Vilhena 7001959-26.2018.8.22.0014
Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: NELSON LINARES, RUA PRINCESA ISABEL 790, 
CASA CENTRO (S-01) - 76980-136 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: SERGIO CRISTIANO CORREA 
OAB nº RO3492
REQUERIDOS: DIRCEIA LAURECI MARTINS, AVENIDA 
MARECHAL RONDON 3698, APARTAMENTO 02 EM CIMA DA 
CASA DAS TINTAS CENTRO (S-01) - 76980-080 - VILHENA - 
RONDÔNIA
VILSON DIAS DA SILVA, AVENIDA MARECHAL RONDON 3698, 
APARTAMENTO 02 EM CIMA DA CASA DAS TINTAS CENTRO 
(S-01) - 76980-080 - VILHENA - RONDÔNIA
GILCILENE COSTA SOUZA, AVENIDA CELSO MAZUTTI 4545, 
EM CIMA DO PREDIO DA BAND JARDIM AMÉRICA - 76980-751 
- VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: 
SENTENÇA 
Vistos etc.
Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da LJE. DECIDO.
Pretende o reclamante receber dos reclamados valor referente a 
encargos contratuais de aluguel de imóvel. 
Segundo consta os reclamados, avalizados por Gilcilene Costa 
de Souza, locaram imóvel de propriedade do reclamante em 
01/07/2017 com prazo de duração de 1(um) ano sendo acordado 
valor de aluguel de R$2.800,00, com desconto pontualidade de 
R$700,00.
Afirma o reclamante que o imóvel foi desocupado em 28/02/2018 
restando a receber o valor de R$4.200,00 por multa de impontualidade 
dos alugueres; multa contratual R$8.400,00 e encargos de pintura 
do imóvel R$4.707,93, totalizando R$17.307,93.
Os reclamados contestaram a inicial cada qual afirmando 
benfeitorias no imóvel, bem como a improcedência da inicial. 
Entendo que o pedido inicial merece parcial procedência.

http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=01420050125919&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=01420100019255&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=01420190021300&strComarca=1&ckb_baixados=null
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As partes celebram contrato, sendo que ele firmado com pleno 
conhecimento das cláusulas, sendo certo que comunicação não 
formal pelos reclamados não são aceitas.
Ocorre, entretanto que alguns pontos mereçam ser elencados. 
A multa por impontualidade dos pagamentos cobrada entendo não 
ser aplicável. O reclamante não comprovou qual era a data que 
os pagamentos deveriam ser realizados, sendo certo que os dois 
depósitos comprovados nos autos pelo reclamante ocorrem na 
mesma data, pelo que os tenho por pontual.
A multa prevista por infração contratual face a rescisão antecipada 
deve ter análise ponderada. A multa deverá ser proporcional 
ao tempo de locação, ou seja, se a multa é de 3 alugueres de 
R$2.800,00 cada, totaliza R$8.400,00. Deverá ela ser dividida 
pelo tempo de duração do contrato (12) e ai verificar-se o tempo 
descumprido do contrato (5 meses), sendo o valor resultante será 
o devido a título de multa contratual (R$3.500,00). 
Ora, segundo restou demonstrado os reclamados infringiram o 
contrato celebrado com o reclamante nada sendo comprovado 
em contrário, devendo efetuar o pagamento da multa por rescisão 
contratual antecipada bem como o pagamento pelos reparos 
necessários no imóvel (R$4.707,93), sendo improcedentes os 
demais pedidos da inicial.
Face ao exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO 
INICIAL, com fundamento no art. 487, I, do CPC, e via de 
consequência condeno os reclamados VILSON DIAS DA SILVA, 
DIRCEIA LAURECI MARTINS e GILCELENE COSTA SOUZA, 
solidariamente, a pagarem ao reclamante NELSON LINARES 
quantia de R$8.207,93 (oito mil, duzentos e sete reais e noventa e 
três centavos) valor esse referente a multa contratual pela rescisão 
antecipada referente aos reparos não realizados no imóvel. O valor 
deverá ser corrigido desde a propositura da ação e acrescidos de 
juros de 1% ao mês a partir da citação. Declaro constituído o título 
executivo judicial. 
Após o trânsito em julgado, os reclamados terão o prazo de 15 
(quinze) dias para cumprir a sentença, sob pena de execução 
forçada acrescida de multa de 10% (dez por cento) do valor da 
condenação nos termos do artigo 523, §1, do novo CPC.
Sem custas e honorários.
Transitado em julgado sem pedido de cumprimento de sentença, 
arquivem-se os autos. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, servindo a 
presente como mandado.
Vilhena, 21 de novembro de 2019.
(a) Gilberto José Giannasi
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Vilhena - Juizado Especial
Endereço: Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena 
- RO - CEP: 76980-702
Processo nº: 7007169-24.2019.8.22.0014 (Processo Judicial 
eletrônico - PJe) 
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 
AUTOR: SILVANA PEREIRA DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: ELENICE APARECIDA DOS SANTOS - 
RO2644
REQUERIDO: MUNICIPIO DE VILHENA, ESTADO DE 
RONDÔNIA
Intimação AO REQUERENTE
Por determinação do(a) MM. Juiz(a) de Direito, deste Juizado 
Especial da Fazenda Pública, fica Vossa Senhoria intimada para, 
querendo, no prazo de 15(quinze) dias, apresentar impugnação à 
contestação.
Vilhena/RO, 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - Juizado Especial 
Avenida Luiz Mazziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 
76980-702, Vilhena 7005117-55.2019.8.22.0014
Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: NADIR FERREIRA PEREIRA, AVENIDA BENNO 
LUIZ GRAEBIN 6099 BNH - 76987-240 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ELENICE APARECIDA DOS 
SANTOS OAB nº RO2644
REQUERIDOS: MUNICIPIO DE VILHENA, RUA RONY DE 
CASTRO PEREIRA 4177, CENTRO ADM. SEN. TEOTÔNIO 
VILELA JARDIM AMÉRICA - 76980-736 - VILHENA - RONDÔNIA, 
ESTADO DE RONDÔNIA, SEM ENDEREÇO
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: PROCURADORIA GERAL 
DO MUNICÍPIO DE VILHENA, PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
SENTENÇA
Vistos etc.
Tratam os autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela 
de urgência interposta por NADIR FERREIRA PEREIRA contra o 
MUNICÍPIO DE VILHENA e ESTADO DE RONDÔNIA.
Aduz a inicial que a parte autora vem enfrentando problemas de 
saúde, razão pela qual o médico que lhe acompanha solicitou 
a realização de um exame específico, conforme documentação 
anexada aos autos. Afirma que apresentado pedido na secretaria 
competente, não teve sua solicitação atendida. Assim, por não 
possuir recursos suficientes para custear o referido procedimento 
na rede privada de saúde, não lhe restou alternativa senão a 
interposição da presente demanda.
A ordem liminar foi indeferida.
Citados, os requeridos apresentaram contestações pugnando pela 
improcedência do pedido ora apresentado e discorrendo sobre as 
razões que entendem legitimar suas condutas.
Apresentadas impugnações, a parte autora reiterou os termos da 
inicial e pugnou pela total procedência do feito.
Vieram os autos conclusos.
É o sucinto relatório, dispensado o mais nos termos do artigo 38 
da Lei 9.099/95.
Decido.
Tendo em vista que a matéria discutida é essencialmente de 
direito e que não há necessidade de produção de outras provas 
em audiência, passo ao julgamento antecipado da lide na forma do 
artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.
De início, importante registrar que a necessidade médica 
alegada pela parte autora, além de restar comprovada através de 
documentos de lavra de profissional da área, não foi impugnada. 
Assim, de acordo com os documentos anexados aos autos, a parte 
autora encontra-se aguardando agendamento do exame médico e, 
até o presente momento, segundo o constante dos autos, nenhuma 
providência foi adotada.
Estabelece o artigo 196 da Constituição Federal que: 
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 
Fato é que o direito à saúde é decorrência direta do princípio 
da dignidade da pessoa humana, princípio este que é um dos 
fundamentos da República e, portanto, é dever do Poder Público 
implementar as ações necessárias para garantia desse direito.
Ocorre que os requeridos furtaram-se a fornecer o procedimento 
quando lhe fora apresentado o pedido e, até o presente momento 
não comprovaram que tenha adotado as providências para tanto.
Ora, como amplamente reconhecido pela jurisprudência, a 
responsabilidade na garantia do direito à saúde é solidária a todos 
os entes estatais. Todavia, em que pese existir o reconhecimento 
da solidariedade, tenho que no presente caso inexiste qualquer 
divergência que, administrativamente, o ESTADO DE RONDÔNIA 
tem tal atribuição.
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Portanto, figurando o ente Municipal e o ente Estatal no 
polo passivo e, principalmente por considerar toda a divisão 
orçamentária, as impossibilidades técnicas enfrentadas pelo 
ente municipal e, ainda, o prévio conhecimento do ente estadual 
na necessidade de estar preparado para atender as demandas 
que buscam os procedimentos ora pleiteados, tenho que, em 
respeito a proporcionalidade e razoabilidade, o reconhecimento 
da responsabilidade em fornecê-lo deve respeitar a divisão de 
atribuições existente administrativamente.
Assim, considerando que o presente feito visa assegurar a 
realização de exame médico que, administrativamente, encontra-
se sob a responsabilidade do ESTADO DE RONDÔNIA, contra 
ele é que deve ser reconhecido o dever de cumprir a garantia 
assegurada constitucionalmente.
Os documentos trazidos pela parte autora são suficientes para 
provar que o exame médico se faz necessário para dar continuidade 
ao tratamento adequado.
Da mesma forma, a ausência de condições financeiras para custear 
o procedimento na rede particular também restou comprovada, uma 
vez que de acordo com suas alegações não possuiu condições de 
arcar com o procedimento na rede privada de saúde. Firmou, ainda, 
declaração de pobreza, não tendo os requeridos apresentado 
nenhum documento trouxesse sequer indícios do contrário.
Os direitos fundamentais são comandos de eficácia imediata. 
É certo que o Estado tem obrigação de zelar pela saúde de seu povo, 
de modo que lhe cabe, por imposição do princípio constitucional 
da eficiência, tomar as medidas necessárias para atender, com 
eficácia, a obrigação que constitucionalmente lhe foi conferida.
Outros argumentos comumente apresentados por ocasião da 
defesa em situações da mesma natureza, também não merecem 
prosperar.
Não se pode invocar a teoria da reserva do possível, importada 
do Direito Alemão, como escudo para o Estado se furtar ao 
cumprimento de suas obrigações prioritárias. 
Realmente as limitações orçamentárias são um entrave para a 
efetivação dos direitos sociais. No entanto, é preciso ter em mente 
que o princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de 
forma indiscriminada.
Evidente que qualquer pleito que vise a fomentar uma existência 
minimamente decente não pode ser encarado como sem razão 
(supérfluo), quanto mais o de aguardar de forma indefinida pela 
realização de um procedimento cirúrgico, pois garantir a dignidade 
humana é um dos objetivos principais do Estado brasileiro.
É por isso que o princípio da reserva do possível não pode ser 
oposto a um outro princípio, conhecido como princípio do mínimo 
existencial. Somente depois de atingido esse mínimo existencial é 
que se poderá discutir, relativamente aos recursos remanescentes, 
em quais outros projetos se deve investir.
Por esse motivo, não havendo comprovação objetiva da 
incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, inexistirá 
empecilho jurídico para que o Judiciário determine a inclusão de 
determinada política pública nos planos orçamentários do ente 
político.
Neste sentido:
ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS - 
DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. 
MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA 
DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO. NÃO 
OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO 
EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO. MULTA DIÁRIA. 
DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. 1. A 
solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não 
caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Não podem os direitos 
sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo 
de suma importância que o Judiciário atue como órgão controlador 
da atividade administrativa. Seria distorção pensar que o princípio 
da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo 
de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado 

justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente 
relevantes. 3. Tratando-se de direito essencial, incluso no conceito 
de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o 
Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública 
nos planos orçamentários do ente político, mormente quando 
não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-
financeira da pessoa estatal. 4. In casu, não há impedimento 
jurídico para que a ação, que visa a assegurar o fornecimento 
de medicamentos, seja dirigida contra a União, tendo em vista a 
consolidada jurisprudência do STJ: “o funcionamento do Sistema 
Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, 
Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas 
entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo 
de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para 
pessoas desprovidas de recursos financeiros” (REsp 771.537/RJ, 
Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005). 5. Está 
devidamente comprovada a necessidade emergencial do uso do 
medicamento sob enfoque. A utilização desse remédio pela autora 
terá duração até o final da sua gestação, por se tratar de substância 
mais segura para o bebê. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça admite o bloqueio de verbas públicas e a fixação de 
multa diária para o descumprimento de determinação judicial, 
especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos 
ou tratamento de saúde. 7. Recurso Especial não provido. (REsp 
1488639/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 16/12/2014)
Posto isto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 
no art. 487, I do CPC/2015, acolho o pedido apresentado na inicial 
e, consequentemente, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 
o pedido inicial para o fim de CONDENAR o ESTADO DE 
RONDÔNIA a providenciar o necessário para a realização 
do exame de RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA 
TORÁCICAna paciente NADIR FERREIRA LUPATINI, consoante 
prescrição médica, NO PRAZO MÁXIMO DE 60 (SESSENTA) 
DIAS, sob pena de sequestro dos valores necessário a realização 
dos procedimentos. IMPROCEDENTE o pedido em face ao 
MUNICÍPIO DE VILHENA.
Em cumprimento ao disposto no artigo 27 da Lei 12.153/09 e artigo 
55 da Lei 9.099/95, deixo de condenar o requerido ao pagamento 
de honorários advocatícios e custas processuais.
Sentença não sujeita a reexame necessário, nos termos do art. 11 
da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, servindo a 
presente decisão como mandado.
Vilhena, 21 de novembro de 2019.
(a) Gilberto José Giannasi
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Vilhena - Juizado Especial
Endereço: Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena 
- RO - CEP: 76980-702
Processo nº: 7007448-44.2018.8.22.0014 (Processo Judicial 
eletrônico - PJe)
REQUERENTE: LISEIA DA APARECIDA DE OLIVEIRA
Advogados do(a) REQUERENTE: MICHELE MACHADO SANT 
ANA LOPES - RO6304, CARLA FALCAO SANTORO - RO616-A
REQUERIDO: MUNICIPIO DE VILHENA
ATO ORDINATÓRIO
Intimar as partes acerca da data de realização da perícia.
Vilhena/RO, 21 de novembro de 2019.
GIOVANE DE SOUZA MAIA
Técnico Judiciário
(Assinado Digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - Juizado Especial 
Avenida Luiz Mazziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 
76980-702, Vilhena 7005540-83.2017.8.22.0014
Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
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EXEQUENTE: SOLANGE MARIA GOMES, AV. SABINO BEZERRA 
DE QUEIROZ 2884 JARDIM AMÉRICA - 76980-220 - VILHENA - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: TAYANE ALINE HARTMANN 
PIETRANGELO OAB nº RO5247
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
Despacho
Vistos.
Considerando a anuência das partes com os cálculos da contadoria, 
HOMOLOGO OS CÁLCULOS anexados no id nº. 26464583 e, 
consequentemente determino a expedição de PRECATÓRIO, 
tudo consoante as determinações constantes na Resolução nº. 
006/2017-TJ/RO, devendo a exequente informar os dados e/
ou cópia de documentos necessários para a devida expedição/
instrução.
Ocorrido o depósito dos valores, comprove a parte nos autos.
Após, conclusos.
Vilhena, 19 de novembro de 2019.
(a). Gilberto José Giannasi
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - Juizado Especial 
Avenida Luiz Mazziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 
76980-702, Vilhena 7005288-12.2019.8.22.0014
Procedimento do Juizado Especial Cível
AUTOR: CAROLINA CANSANCAO VIEIRA, AVENIDA DOS 
GUARANTÃS 1.026, - DE 726 A 1192 - LADO PAR JARDIM 
MARINGÁ - 78556-258 - SINOP - MATO GROSSO
ADVOGADO DO AUTOR: KELLY MEZZOMO CRISOSTOMO 
COSTA OAB nº RO3551, MARCIO HENRIQUE DA SILVA 
MEZZOMO OAB nº RO5836, JEVERSON LEANDRO COSTA 
OAB nº MT3134, MARIANNE ALMEIDA E VIEIRA DE FREITAS 
PEREIRA OAB nº RO3046
REQUERIDO: MUNICIPIO DE VILHENA, CENTRO 
ADMINISTRATIVO DR TEOTONIO VILELA S/N JARDIM 
ELDORADO - 76908-354 - VILHENA - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE VILHENA
DESPACHO
Vistos.
Diante da manifestação da parte autora, existem fatos que devem 
ser objeto de prova. Designo, pois, audiência de instrução e 
julgamento para o dia 27/04/2019, às 09horas.
Testemunhas independentemente de arrolamento e intimação, 
salvo se requerido assim com antecedência de 15 dias.
Proceda a Serventia como de praxe para as necessárias 
intimações. Consigno que as partes, autora e reclamada, mesmo 
com advogado constituído deverão ser intimadas pessoalmente 
para comparecimento a solenidade, com as advertências legais, 
excetuando os entes públicos, cujas intimações deverão ser feitas 
através do sistema.
Intimem-se.
Cumpra-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO.
Vilhena, 21 de novembro de 2019.
(a) Gilberto José Giannasi 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - Juizado Especial 
Avenida Luiz Mazziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 
76980-702, Vilhena 7006464-94.2017.8.22.0014
Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTES: JOCIONIO ARAUJO DA SILVA, AVENIDA 
ERIVALDO VENCESLAU DA SILVA 2148, (RUA 710) TELEFONE 
69-9-8421-3095 BODANESE - 76981-068 - VILHENA - 
RONDÔNIA

CLEITO OLIVEIRA DE SOUZA, RUA ONZE MIL SEISCENTOS E 
CINCO 2296, TELEFONE 69-9-9238-4368 RESIDENCIAL UNIÃO 
- 76983-890 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: BRUNO MENDES SANTOS 
OAB nº RO8584
REQUERIDOS: VANDERLEI DA SILVA, RUA SERAFIN 
RODRIGUES DA CRUZ 517, BAIRRO BELÉM S-56 - 76986-651 - 
VILHENA - RONDÔNIA
VALDIR ARNO ARENHARDT, AVENIDA DAS VIOLETAS 1382, 
(AVENIDA 1707) JARDIM PRIMAVERA - 76983-342 - VILHENA 
- RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: MICHELE SODRE AZEVEDO 
OAB nº PR34412
SENTENÇA 
Vistos, etc.
Dispensado o relatório. 
Pretendem os reclamantes receber dos reclamados importância 
relativa da reparação moral bem como ser ressarcido de veículo 
adquirido por Cleito. 
Os reclamados contestaram a inicial e informaram que foram 
vítimas de um estelionatário, o qual acabou por vender o veículo 
aos reclamantes. 
Segundo depreende-se dos documentos trazidos a baila, o único 
que comprovou a propriedade do veículo foi o reclamado Vanderlei 
da Silva, tendo ele juntado contrato e DUT assinado em seu favor. 
Em que pese o prejuízo amargado pelos reclamantes, eles não 
acautelaram-se acerca da real propriedade do veículo que 
adquiriram, eis que ao que consta nem mesmo os documentos do 
veículo chegaram a possuir.
Denota-se que tantos os reclamantes quanto os reclamados foram 
vítimas de terceiro, alheio aos autos, o qual não foi localizado nem 
mesmo em sede policial quando da instauração do inquérito para 
verificar eventual estelionato. 
Conforme mencionado, o único que comprovou a propriedade do 
bem é aquele que de fato encontra-se na sua posse, pelo que 
improcedem os pedidos iniciais. 
Por certo que estando o reclamado Vanderlei em pleno exercício de 
seus direitos, não há que se falar em restituir bem aos reclamantes 
ou mesmo em dano moral. 
O pedido contraposto improcede. Isso porque os reclamantes ao 
ajuizarem a demanda, por inequívoca certeza quanto a propriedade 
do veículo, face a contrato celebrado por possuidor do bem, 
entendiam pleitear direito próprio. 
Portanto, improcedem o pedido inicial e o pedido contraposto. 
Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial 
da presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 
E MATERIAIS que JOCIONIO ARAUJO DA SILVA e CLEITO 
OLIVEIRA DE SOUSA ajuizaram em face da VANDERLEI DA 
SILVA e de VALDIR ARNO ARENHARDT, nos termos do artigo 
487, I do CPC. JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto dos 
reclamados. 
Sem custas e honorários.
Com o trânsito em julgado, arquive-se. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Serve a presente como mandado. 
Vilhena, 21 de novembro de 2019.
(a) Gilberto José Giannasi
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - Juizado Especial 
Avenida Luiz Mazziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 
76980-702, Vilhena 7006904-22.2019.8.22.0014
Obrigação de Fazer / Não Fazer
AUTOR: ANDREIA COSTA PEREIRA WEIBER CPF nº 
786.643.812-91, RUA PROFESSOR CARLOS MAZALA 3683 
JARDIM AMÉRICA - 76980-844 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: SANDRA VITORIO DIAS OAB nº 
RO369



1225DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

RÉU: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-71
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DE RONDÔNIA
DECISÃO
Vistos.
Tratam os autos de ação de obrigação de fazer com pedido de 
tutela de urgência interposta por ANDREIA COSTA PEREIRA 
WEIBER contra o ESTADO DE RONDÔNIA.
Aduz a inicial que a parte autora necessita realizar tratamento 
fora do domicílio e, apesar do requerido já ter deferido os 
custos através do TFD em outras oportunidades, nesta ocasião 
indeferiu o pedido apresentado. Consta ainda que a requerente 
necessita das passagens para a data de 23/11/2019, vez que seu 
tratamento esta agendado para os dias 25 à 30/11/2019. Ocorre 
que, apesar de apresentado requerimento, não teve seu pleito 
atendido e, como não possui condições de arcar com os custos do 
deslocamento, a única alternativa que lhe restou foi a interposição 
da presente demanda.
Juntou documentos.
Vieram os autos conclusos.
Pois bem.
Em que pese a verossimilhança do direito invocado pela parte 
autora, compulsando os autos não vislumbro que esteja presente o 
requisito do perigo da demora. 
Registre-se que, em uma análise prefacial dos argumentos e 
documentos apresentados, pode-se concluir acerca da necessidade 
do tratamento que a requerente realiza. Todavia, o mesmo não pode 
ser afirmado acerca do perigo da demora que justifique a concessão 
da tutela provisória, uma vez que não há DOCUMENTO MÉDICO 
LEGÍVEL justificando as razões da necessidade do pleiteado 
tratamento em cidade litorânea em época de alta temporada. Ao 
que consta, o acompanhamento é feito anualmente e, pelo menos 
dos documentos anexados aos autos, não vislumbro razão para 
ser realizado exatamente na época mais cara do ano. 
Ademais, ainda é de se consignar que no documento anexado não 
foi possível verificar as razões que levaram o requerido a, desta 
vez, indeferir o custeio do deslocamento através do TFD.
Vale ressaltar que não se questiona a importância do pedido, 
principalmente por versar sobre bem jurídico fundamental. Porém, 
pelo menos em sede de cognição sumária, não há elementos que 
indiquem irregularidades do ente estatal, ou mesmo elementos 
documentados por profissional competente que justifiquem, de 
imediato, a determinação de medida liminar que implique o imediato 
deslocamento da requerente.
Neste sentido já se manifestou a jurisprudência pátria:
TJMG-0426748) SUS. NECESSIDADE DE CIRURGIA. URGÊNCIA. 
POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROVA. Se é necessária à 
cirurgia de paciente usuário do Sistema Único de Saúde - SUS, 
o Município e o Estado devem custear seus gastos, tendo em 
vista o caráter relevante do direito constitucionalmente protegido, 
admitindo-se a concessão de liminar em ação civil pública. 
Contudo, para concessão da liminar é imprescindível a presente 
do periculum in mora e fumus boni iuris. Não se discute o dever 
da Administração de prestar assistência médica aos cidadãos, em 
vista da proteção constitucional do direito à saúde. Havendo fila de 
espera para o atendimento pleiteado, há que respeitá-la em razão 
do atendimento igualitário que rege o Sistema Único de Saúde 
- SUS e o princípio da igualdade, insculpido na Constituição da 
República. A fila só pode ser desrespeitada mediante instrumentos 
de prova inequívoca que demonstre a necessidade e a urgência 
da cirurgia. (Agravo de Instrumento nº 0031885-44.2013.8.13.0000 
(10338120106335001), 7ª Câmara Cível do TJMG, Rel. Wander 
Marotta. j. 09.04.2013, DJ 12.04.2013).
Diante destes argumentos e tomando por parâmetro apenas os 
documentos acostados aos autos, INDEFIRO, por ora, a concessão 
da tutela de urgência, o que não impede que a parte reclamante 
apresente documento médico legível indicando as razões que 
justificam a urgência do pedido para reapreciação do pedido 
liminar.

Cite-se e intime-se, devendo o requerido esclarecer a este juízo 
as razões do indeferimento na espera administrativa, bem como 
esclarecer se ATUALMENTE o tratamento que a requerente 
pleiteia ainda não é disponível neste Estado, ou mesmo se inexiste 
em cidade mais próxima desta comarca.
Cumpra-se, servindo a presente como mandado.
Vilhena, 21 de novembro de 2019. 
(a) Gilberto José Giannasi
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Vilhena - Juizado Especial
Endereço: Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena 
- RO - CEP: 76980-702
Processo nº: 7001795-95.2017.8.22.0014 (Processo Judicial 
eletrônico - PJe) 
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA 
PÚBLICA (12078) 
EXEQUENTE: DAVID MATOS DE OLIVEIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: IZABELA MINEIRO MENDES - 
RO4756
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
Intimação AO EXEQUENTE (VIA DJE)
Finalidade: Intimar a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) 
dias, se manifestar sobre a petição apresentada pela parte 
executada ID nº 32447740. 
Vilhena/RO, 21 de novembro de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Vilhena - Juizado Especial
Endereço: Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena 
- RO - CEP: 76980-702
Processo nº: 7006530-06.2019.8.22.0014 (Processo Judicial 
eletrônico - PJe) 
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 
AUTOR: SADRAQUE DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: ELENICE APARECIDA DOS SANTOS - 
RO2644
REQUERIDO: MUNICIPIO DE VILHENA, ESTADO DE 
RONDÔNIA
Intimação AO REQUERENTE
Por determinação do(a) MM. Juiz(a) de Direito, deste Juizado 
Especial da Fazenda Pública, fica Vossa Senhoria intimada para, 
querendo, no prazo de 15(quinze) dias, apresentar impugnação à 
contestação.
Vilhena/RO, 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - Juizado Especial 
Avenida Luiz Mazziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 
76980-702, Vilhena 7008088-47.2018.8.22.0014
Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
EXEQUENTE: GILSON CESAR STEFANES, AVENIDA 
LIBERDADE 3305 CENTRO (S-01) - 76980-144 - VILHENA - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: GILSON CESAR STEFANES 
OAB nº RO3964
EXECUTADO: MUNICIPIO DE VILHENA
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE VILHENA
Despacho
Vistos.
Tratam os autos de cumprimento de sentença interposto por 
GILSON CESAR STEFANES em face do Município de Vilhena. 
Considerando a anuência das parte devedora no ID 32699663, com 
os cálculos apresentados pelo credor no ID 27370303, HOMOLOGO 
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OS CÁLCULOS anexados no ID referido e, consequentemente 
determino a expedição de PRECATÓRIO, tudo consoante as 
determinações constantes na Resolução nº. 006/2017-TJ/RO.
Intimem-se.
Cumpra-se, SERVINDO O PRESENTE DESPACHO COMO 
MANDADO.
Vilhena/RO, 19 de novembro de 2019.
(a) Gilberto José Giannasi
Juiz de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Vilhena - Juizado Especial
Endereço: Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena 
- RO - CEP: 76980-702
Processo nº: 7001776-89.2017.8.22.0014 (Processo Judicial 
eletrônico - PJe)
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA 
PÚBLICA (12078)
EXEQUENTE: WILSON RODRIGUES BARREIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: IZABELA MINEIRO MENDES - 
RO4756
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
ATO ORDINATÓRIO
Intimar as partes para, no prazo de 10(dez) dias, se manifestarem 
sobre os cálculos apresentados pela contadoria judicial. Vilhena/
RO, 21 de novembro de 2019.
ELISANGELA OLIVEIRA SILVA
Gestor(a) de Equipe
(Assinatura Digital)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - Juizado Especial 
Avenida Luiz Mazziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 
76980-702, Vilhena 7006970-02.2019.8.22.0014
Procedimento do Juizado Especial Cível
AUTOR: FRANCISCO DE PAULA MOREIRA BARBOSA, RUA 
CLAUDIO COUTINHO 661 5º BEC - 76980-000 - VILHENA - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: JIMMY PIERRY GARATE OAB nº 
RO8389
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Vistos.
Aguarde-se por 20 dias. Nada vindo aos autos, intimem-se para 
manifestação.
Cumpra-se o determinado. 
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO.
Vilhena, 21 de novembro de 2019.
(a) Gilberto José Giannasi
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 
76980-702,(69) 33212340 
Processo n°: 7005428-80.2018.8.22.0014
REQUERENTE: POP MODAS COMERCIO DE CONFECCOES 
EIRELI - EPP
Advogado do(a) REQUERENTE: EDUARDA DA SILVA ALMEIDA 
- RO1581
REQUERIDO: ILIANI MARIA SMANIOTTO
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)

FINALIDADE: Por força e em cumprimento ao disposto deste 
Juízo, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, a apresentar planilha 
de cálculos devidamente atualizada ID 24722902 ou a requerer o 
que entender de direito ID 32839098, no prazo de 5 (cinco) dias.
Vilhena, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - Juizado Especial 
Avenida Luiz Mazziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 
76980-702, Vilhena 1002633-19.2012.8.22.0014
Petição Cível
REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS MARTINS, 
AVENIDA MARECHAL RONDON, APTO. 25 3800, PRÉDIO 
DISÁGUA - TELEFONE: 3322-7853/8404-5416 CENTRO - 76980-
000 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: HULGO MOURA MARTINS 
OAB nº RO4042
REQUERIDO: BANCO PAN S.A., AVENIDA PAULISTA, 1374, 12 
ANDAR BELA VISTA - 01310-100 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADO DO REQUERIDO: FELICIANO LYRA MOURA OAB 
nº AC3905, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB nº 
AL23255
DESPACHO
Vistos.
Visando analisar o pedido de busca de valores através do Bacenjud, 
deverá a parte autora apresentar planilha atualizada com o valor do 
débito do executado, no prazo de 5 dias. 
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO.
Vilhena, 22 de novembro de 2019.
(a) Gilberto José Giannasi
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - Juizado Especial 
Avenida Luiz Mazziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 
76980-702, Vilhena 7001068-05.2018.8.22.0014
Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, 
Assistência Judiciária Gratuita, Citação
REQUERENTE: ADENILSON FALCAO DA ROCHA, AVENIDA 
CARMELITA FERMINA DOS ANJOS 6539, RUA840, SETOR 08 
ALTO ALEGRE - 76985-251 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: DENNS DEIVY SOUZA GARATE 
OAB nº RO4396, NAIARA GLEICIELE DA SILVA SOUSA OAB nº 
RO8388
REQUERIDO: TIM CELULAR S.A., AVENIDA DOS IMIGRANTES 
4105, PARTE B INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: LUIS CARLOS MONTEIRO 
LAURENCO OAB nº AM16780
SENTENÇA
Vistos, etc. 
Dispensado o relatório nos termos do art. 38, caput, da Lei nº. 
9.099/95.
Decido.
Diante da confirmação de que a obrigação reconhecida foi 
efetivamente cumprida (id nº. 27402060), a extinção do feito é a 
medida que se impõe. Via de consequência, JULGO EXTINTO O 
PROCESSO, nos termos do artigo 526, §3º c/c 924, II do CPC.
Expeça-se alvará em favor do reclamante, conforme requerido, 
intimando-o a comprovar o levantamento no prazo de 05 dias.
Sem custas e honorários.
Com o trânsito em julgado, arquive-se. 
P. R. I. Cumpra-se, servindo a presente como mandado.
Vilhena, 22 de novembro de 2019.
(a) Gilberto José Giannasi
Juiz de Direito 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - Juizado Especial 
Avenida Luiz Mazziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 
76980-702, Vilhena 7008193-58.2017.8.22.0014
Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: I. J. DE ARAUJO - ME, AVENIDA PRESIDENTE 
TANCREDO NEVES 7515 JARDIM ARAUCÁRIA - 76987-444 - 
VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: MICHELE MACHADO SANT 
ANA LOPES OAB nº RO6304, CARLA FALCAO SANTORO OAB 
nº MG616
REQUERIDOS: ADELÇO BASTOS, RUA QUARENTA E CINCO 
958 JARDIM ELDORADO - 76987-220 - VILHENA - RONDÔNIA
RAFAEL PERIN, AVENIDA MAJOR AMARANTE 4119, 4 
ANDAR, ED. CAPRA CENTRO (S-01) - 76980-075 - VILHENA - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: MICHELE MARQUES 
ROSATO OAB nº RO3645
DESPACHO
Vistos.
Retifique-se a classe para cumprimento de sentença.
Intime-se a executada para pagamento do valor liquidado, no prazo 
de 15 dias, sob pena de ser acrescido multa de 10%, nos termos 
do artigo 523, §1º do Código de Processo Civil, ou para, querendo, 
opor impugnação no prazo de 15 dias.
Ocorrido o pagamento por meio depósito judicial, expeça-se alvará 
para levantamento dos valores em favor do exequente, intimando-o 
a comprovar o levantamento no prazo de 05 dias. 
Se inerte, expeça-se mandado de penhora, avaliação e depósito, 
nos termos do Art. 523, § 3º do CPC. Se a diligência for negativa, 
atualizem-se os cálculos e voltem conclusos para penhora online.
Cumpra-se.
Serve o presente despacho como mandado/intimação.
Vilhena 22 de novembro de 2019
(a) Gilberto José Giannasi
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - Juizado Especial 
Avenida Luiz Mazziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 
76980-702, Vilhena 7009810-53.2017.8.22.0014
Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
EXEQUENTE: ANDRE VENICIO ARARUNA PIRES, RUA 
TABAJARAQ 3242, CASA CENTRO - 76994-000 - CABIXI - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: LENOIR RUBENS MARCON OAB 
nº RO146
EXECUTADO: MUNICIPIO DE VILHENA, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE VILHENA
SENTENÇA
Vistos etc.
Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput da Lei 
9099/95.
Diante do obrigação satisfeita noticiada nos autos (ID 32829911), a 
extinção do feito se impõe.
Via de consequência, Julgo Extinto o Processo na forma do art. 
924, II, do CPC.
Sem custas e honorários.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Arquive-se.
Serve a presente como mandado.
Vilhena, 22 de novembro de 2019.
(a) Gilberto José Giannasi
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - Juizado Especial 
Avenida Luiz Mazziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 
76980-702, Vilhena 7001998-86.2019.8.22.0014
Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: LILIANE PEGORARO BILHARVA, RUA 
QUINTINO CUNHA 740, 69-9-8112-7472 CENTRO (S-01) - 76980-
112 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: 
REQUERIDOS: RAVIERA MOTORS COMERCIAL DE VEICULOS 
LTDA, CELSO MAZUTTI 8181, PRÓXIMO AO POSTO PARADA 
GRANDE SETOR INDUSTRIAL - 76980-000 - VILHENA - 
RONDÔNIA, FIAT AUTOMOVEIS LTDA., FIAT AUTOMÓVEIS 
3455, AVENIDA CONTORNO 3455 DISTRITO INDUSTRIAL 
PAULO CAMILO SUL - 32669-900 - BETIM - MINAS GERAIS
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: DANIEL RIVOREDO VILAS 
BOAS OAB nº MG74368, ALLAN PEREIRA GUIMARAES OAB nº 
RO1046
DECISÃO
Vistos.
Recebo os embargos. 
De acordo com o que dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95, “caberão 
embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, nos 
casos previstos no Código de Processo Civil”.
Os embargos devem ser julgados improcedentes.
Não há que se falar em obscuridade, contradição, omissão ou dúvida 
na sentença que julgou procedente o pedido inicial condenando a 
parte reclamada ao pagamento de dano moral. 
A sentença determinou a correção monetária do dano moral a partir 
da decisão e a aplicação de juros a partir da citação, contra o que 
se insurge a parte reclamada. Consigno que a aplicação dos juros 
a partir da citação está firmada nos termos do artigo 405 do Código 
Civil, eis que a obrigação inicial trata-se de descumprimento de 
contratual.
Assim, não sendo caso de obscuridade, contradição, omissão ou 
dúvida, incabível embargos de declaração.
Diante do exposto, NÃO RECONHEÇO presentes motivos de 
modificação da decisão embargada, pelo que a mantenho em seu 
inteiro teor. 
Intimem-se. 
Serve a presente como mandado.
Vilhena, 22 de novembro de 2019.
(a) Gilberto José Giannasi
Juiz de Direito

7001208-05.2019.8.22.0014
Procedimento do Juizado Especial Cível
AUTOR: IRIO MARTINOVSKI 34971122249, RUA MARQUES 
HENRIQUE 274, PERTO DO SUPERMERCADO PATO BRANCO 
CENTRO (S-01) - 76980-086 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ROBERTO CARLOS MARTINS 
MACHADO OAB nº RO44813
RÉU: DANIELI FLAVIA DA SILVA CONCEICAO, RUA GENERAL 
OSÓRIO 722 SÃO JOSÉ - 76980-310 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
SENTENÇA
Vistos etc.
Dispensado o Relatório nos termos do artigo 38, caput, da Lei n. 
9.099/95.
HOMOLOGO POR SENTENÇA para que produza os jurídicos 
e legais efeitos o acordo de vontade das partes celebrantes, ID 
32469811 e, via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, 
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos Artigo 487, III-b, do Código 
de Processo Civil. Declaro constituído em favor do reclamante título 
executivo judicial.
Sem custas e honorários advocatícios.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Arquive-se.
Vilhena, 22 de novembro de 2019
Gilberto José Giannasi
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - Juizado Especial 
Avenida Luiz Mazziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 
76980-702, Vilhena 7001837-13.2018.8.22.0014
Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: VERA ILMA DO NASCIMENTO, RUA V-TRÊS 6533 
ARIPUANÃ - 76985-516 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ALCIR LUIZ DE LIMA OAB nº 
RO6770
EXECUTADO: TIM CELULAR S.A., AVENIDA DOS IMIGRANTES 
4105, PARTE B INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: RUBENS GASPAR SERRA 
OAB nº AC119859, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB nº 
AC6235
SENTENÇA
Vistos etc.
Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput da Lei 
9099/95.
Diante do pagamento noticiado nos autos, a extinção do feito se 
impõe.
Via de consequência, Julgo Extinto o Processo na forma do art. 
924, II, do CPC.
Face a certidão da contadoria Judicial (id.32368850), a qual apurou 
valor depositado a maior pela parte executada, defiro expedição 
de alvará em favor da parte autora para levantamento do valor de 
seu direito, e expedição de alvará em favor da parte executada 
referente ao valor depositado em excesso pela mesma, devendo 
as partes comprovarem o levantamento no prazo de 5 (cinco) dias, 
sob pena dos valores serem encaminhados para conta Judicial 
centralizadora independente de nova intimação.
Sem custas e honorários.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Arquive-se.
Serve a presente como mandado.
Vilhena, 22 de novembro de 2019.
(a) Gilberto José Giannasi
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - Juizado Especial 
Avenida Luiz Mazziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 
76980-702, Vilhena 7002322-76.2019.8.22.0014
Acidente de Trânsito
REQUERENTE: LOURIVAL LUIZ DA SILVA, AVENIDA 
PRESIDENTE TANCREDO NEVES 3508 JARDIM AMÉRICA - 
76980-776 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: PAULO BATISTA DUARTE 
FILHO OAB nº RO4459
REQUERIDO: EXPRESSO ITAMARATI S.A., AVENIDA TARRAF, 
- DE 2352 A 3000 - LADO PAR JARDIM ANICE - 15057-441 - SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO - SÃO PAULO
ADVOGADO DO REQUERIDO: ADRIANO HENRIQUE LUIZON 
OAB nº SP160903
SENTENÇA
Vistos, etc. 
Dispensado o relatório nos termos do art. 38, caput, da Lei nº. 
9.099/95.
Decido.
Diante da confirmação de que a obrigação reconhecida foi 
efetivamente cumprida (id nº. 31426574), a extinção do feito é a 
medida que se impõe. Via de consequência, JULGO EXTINTO O 
PROCESSO, nos termos do artigo 526, §3º c/c 924, II do CPC.

Expeça-se alvará em favor do reclamante, conforme requerido, 
intimando-o a comprovar o levantamento no prazo de 05 dias.
Sem custas e honorários.
Com o trânsito em julgado, arquive-se. 
P. R. I. Cumpra-se, servindo a presente como mandado.
Vilhena, 22 de novembro de 2019.
(a) Gilberto José Giannasi
Juiz de Direito 

7006681-69.2019.8.22.0014
Procedimento do Juizado Especial Cível
AUTOR: MARIO CESAR BRANDAO BARROS, RUA MARECHAL 
DEODORO DA FONSECA 217 CENTRO (S-01) - 76980-224 - 
VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: GREYCE KELLEN ROMIO SOARES 
CABRAL VACARIO OAB nº RO3839
RÉU: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A, AVENIDA 
DOUTOR MARCOS PENTEADO DE ULHÔA RODRIGUES 939, 
TORRE JATOBA, 9 ANDAR TAMBORÉ - 06460-040 - BARUERI 
- SÃO PAULO
ADVOGADO DO RÉU: ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO 
OAB nº PE42379
SENTENÇA
Vistos etc.
Dispensado o Relatório nos termos do artigo 38, caput, da Lei n. 
9.099/95.
HOMOLOGO POR SENTENÇA para que produza os jurídicos 
e legais efeitos o acordo de vontade das partes celebrantes, ID 
32459336 e, via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, 
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos Artigo 487, III-b, do Código 
de Processo Civil. Declaro constituído em favor do reclamante título 
executivo judicial.
HOMOLOGO desistência do prazo recursal. 
Sem custas e honorários advocatícios.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Arquive-se.
Vilhena, 22 de novembro de 2019
Gilberto José Giannasi
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - Juizado Especial 
Avenida Luiz Mazziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 
76980-702, Vilhena 7008261-71.2018.8.22.00147008261-
71.2018.8.22.0014
Procedimento do Juizado Especial CívelProcedimento do Juizado 
Especial Cível
REQUERENTE: POP MODAS COMERCIO DE CONFECCOES 
EIRELI - EPP, AVENIDA MAJOR AMARANTE 3358 CENTRO 
(S-01) - 76980-091 - VILHENA - RONDÔNIAREQUERENTE: POP 
MODAS COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - EPP, AVENIDA 
MAJOR AMARANTE 3358 CENTRO (S-01) - 76980-091 - VILHENA 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: EDUARDA DA SILVA ALMEIDA 
OAB nº RO1581ADVOGADO DO REQUERENTE: EDUARDA DA 
SILVA ALMEIDA OAB nº RO1581
REQUERIDO: PATRICIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, RUA 
ALFREDO FONTINELLI 5717 CENTRO (5º BEC) - 76988-026 - 
VILHENA - RONDÔNIAREQUERIDO: PATRICIA RODRIGUES DE 
OLIVEIRA, RUA ALFREDO FONTINELLI 5717 CENTRO (5º BEC) 
- 76988-026 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIAADVOGADO DO REQUERIDO: DEFENSORIA 
PÚBLICA DE RONDÔNIA
SENTENÇA
Vistos etc.
Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput da Lei 
9099/95.
Intimada a parte executada da sentença proferida pelo juízo, 
manifestou-se ela requerendo o parcelamento do débito em 8x 
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R$152,05 (cento e cinquenta e dois reais e cinco centavos), tendo 
efetuado o depósito de uma parcela (id. 31318326)
Devidamente intimado a dar andamento no feito, o reclamante 
quedou-se inerte, dando azo à extinção do feito, eis que não 
atendeu o despacho, conforme certidão ID 32619402 .
Em consequência, Julgo Extinto o Processo, na forma do artigo 
485, inciso III, do Código de Processo Civil.
Custas pelo reclamante, consoante Enunciado 09 do FOJUR. 
Decorrido o prazo sem comprovação do pagamento das custas, 
proceda a serventia a expedição da certidão de débito, para fins de 
efetivar protesto. Após, decorrido prazo sem o pagamento e com o 
protesto do título, expeça-se o necessário para inclusão em Dívida 
Ativa. 
Diante da inércia da parte exequente, proceda-se o necessário para 
destinação do valor depositado pela executada para conta judicial 
centralizadora, independentemente de nova intimação. . 
Indevidos honorários.
Com a certificação do trânsito, arquivem-se os autos.
P. R. I. Cumpra-se.
Vilhena, 22 de novembro de 2019.
(a) Gilberto José Giannasi
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - Juizado Especial 
Avenida Luiz Mazziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 
76980-702, Vilhena 7005026-62.2019.8.22.0014
Procedimento do Juizado Especial Cível
AUTOR: MARIA ALVES PESSOA, AVENIDA ARACAJU 3922 
JARDIM OLIVEIRAS - 76980-626 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: VINICIUS POMPEU DA SILVA GORDON 
OAB nº RO5680, GLORIA CHRIS GORDON OAB nº RO3399
RÉU: MUNICIPIO DE VILHENA, SEM ENDEREÇO 
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
DE VILHENA
DESPACHO
Vistos.
Existem fatos que devem ser objeto de prova. Designo, 
pois, audiência de instrução e julgamento para o dia 27/04/2020, 
às 10:00 horas.
Testemunhas independentemente de arrolamento e intimação, 
salvo se requerido assim com antecedência de 15 dias.
Proceda a Serventia como de praxe para as necessárias 
intimações. Consigno que as partes, autora e reclamada, mesmo 
com advogado constituído deverão ser intimadas pessoalmente 
para comparecimento a solenidade, com as advertências legais, 
excetuando os entes públicos, cujas intimações deverão ser feitas 
através do sistema.
Intimem-se.
Cumpra-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO.
Vilhena, 22 de novembro de 2019.
(a) Gilberto José Giannasi 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 
76980-702
Processo nº : 7005695-18.2019.8.22.0014
Requerente: ELDEVINO BISPO NOVAES
Advogado do(a) REQUERENTE: AILTON FELISBINO TEIXEIRA 
- RO4427
Requerido(a): ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A

Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E 
MASCARENHAS BARBOSA - MS6835
Intimação À PARTE RECORRIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões 
Recursais.
Vilhena, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 
76980-702 
Processo nº 7001274-82.2019.8.22.0014
REQUERENTE: ALINE SILVA DE SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: ALINE SILVA DE SOUZA - 
RO6058
REQUERIDO: ROSELI APARECIDA LUCIANO, LEONEL LUIZ 
SANTOS SILVA
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes 
intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a comparecerem 
à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na sala de audiências 
da CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, 
localizado à Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena 
- RO - CEP: 76980-702 , conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: CEJUSC - SALA 01 - VESPETINO Data: 
16/03/2020 Hora: 16:00 
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a 
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser 
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo 
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da 
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade 
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar 
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de 
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca; 
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as 
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4) 
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) 
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu 
não comparecimento a qualquer das audiências designadas, 
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados 
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria 
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo 
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação, 
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo 
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da 
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, 
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de 
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive 
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às 
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas 
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar 
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de 
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada 
ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa 
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a 
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º, 
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas 
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na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e 
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de 
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE 
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão 
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente 
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para 
instruir do feito.
Vilhena, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 
76980-702 
Processo n°: 7007729-97.2018.8.22.0014
EXEQUENTE: JONAS ZONTA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ROBSON REINOSO DE PAULA - 
RO1341
EXECUTADO: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A
Advogados do(a) EXECUTADO: DENNER DE BARROS E 
MASCARENHAS BARBOSA - MS6835, BRUNA TATIANE DOS 
SANTOS PINHEIRO SARMENTO - RO5462
Intimação À PARTE REQUERENTE(VIA SISTEMA PJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido 
documento à agência da Caixa Econômica Federal, sob pena de 
encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de 
Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Vilhena, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 
76980-702 
Processo n°: 7007866-16.2017.8.22.0014
EXEQUENTE: LAUXEN & ALVES LTDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: RENILDA OLIVEIRA FERREIRA - 
RO7559
EXECUTADO: ELIANE QUEIROZ TIMOTEO
Intimação À PARTE REQUERENTE(VIA SISTEMA PJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido 
documento à agência da Caixa Econômica Federal, sob pena de 
encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de 
Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Vilhena, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - Juizado Especial 
Avenida Luiz Mazziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 
76980-702, Vilhena 7007944-73.2018.8.22.0014
Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: LEANDRO SOUZA RAMOS, RUA CENTO E 
DOIS-DEZ 2514, CASA RESIDENCIAL MOYSÉS DE FREITAS - 
76982-652 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: JANETE MARIA WARTA OAB 
nº RO6223, JOSE MARCIO WARTA OAB nº RO7006
REQUERIDO: THAYLA PEREIRA DA SILVA SIGNOR, RUA 
DUZALINA MILANI 549 JARDIM ELDORADO - 76987-090 - 
VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: CAMILA DOMINGOS OAB nº 
RO5567

SENTENÇA 
Vistos, etc. 
É o relatório, dispensado o mais nos termos do art. 38, LJE, passo 
a decidir.
Tratam os autos de ação de indenização por dano moral C/C 
obrigação de fazer ajuizada por LEANDRO SOUZA RAMOS em face 
de THAYLA PEREIRA DA SILVA SIGNOR, ambos qualificados nos 
autos, alegando que a reclamada em tom de ameaças lhe ordenou 
para entrar em veículo para proceder conserto hidráulico em 
estabelecimento de sua propriedade.
Afirma que conheceu a reclamada em data anterior, quando na 
condição de terceirizado construiu a parte hidráulica do imóvel 
em que funciona o restaurante SUBWAY. Informa desconhecer 
os motivos da abordagem, vez que a reclamada não se queixou 
quanto os serviços realizados, se limitando apenas a encaminhar 
mensagens via aplicativo WHATSAPP, pedindo para que fosse até 
o referido estabelecimento. 
Aduz que a reclamada, com objetivo de denegrir sua imagem, 
publicou ofensas na rede social FACEBOOK, atacando a sua honra 
e imagem, pelo que requer a sua condenação a pagar a título de 
danos morais o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e retratação 
por parte da requerida.
A reclamada, em sua defesa, alega que o reclamante não logrou o 
êxito em comprovar o dano sofrido. Efetuou proposta de acordo a 
qual restou infrutífera. Aduz que o reclamante utiliza a demanda 
com cunho financeiro, pelo que aduz a inexistência de dano moral 
e requer a improcedência da ação. 
Denota-se que a pretensão inicial é reparação moral e obrigação 
de fazer pela reclamada em virtude de publicação em rede social. 
Segundo o reclamante, a publicação realizada pela reclamada, 
ataca a sua honra e imagem. 
A reclamada postou em sua rede social FACEBOOK: “ELE NÃO!!!!!/
LEANDRO ENCANADOR/Está fazendo obra???/Se puder, não 
contrate./Se contratou, se fudeu!!!!/Se puder trocar, ainda está em 
tempo./Se não puder, arrume alguém que acompanhe o serviço 
para depois te socorrer. Já que depois da cagada feita ele se 
recusa a te atender até para dizer onde passam os canos./Vou 
atrás de um vidente para fazer uma adivinhação!!!!/Alguém me faz 
uma indicação????”.
Na presente demanda, verifica-se que em decorrência da ação da 
parte reclamada, o autor sofreu um dano a um bem juridicamente 
tutelado, ou seja, a violação do direito à honra e imagem do autor.
Assim como as liberdades de imprensa e de expressão, o direito 
à privacidade, à honra e à imagem consubstanciam garantias 
constitucionalmente asseguradas, de forma que a responsabilidade 
cível passível de reparação por danos morais.
O Código Civil Brasileiro, estabelece que são elementos essenciais 
para configuração da responsabilidade civil: a prática de uma 
conduta antijurídica, comissiva ou omissiva; a existência de um 
dano; e, o nexo de causalidade entre um e outro.
Na presente lide, o conteúdo publicado pela reclamada extrapola 
os limites da livre expressão, intencionando injuriar e difamar o 
reclamante. Ela ofendeu o reclamante, expondo publicamente sua 
insatisfação em virtude de serviço por ele ofertado há mais de 2 
anos. Nem se diga quanto ao fato de que eventual tentativa de 
localizar tubulação hidráulica deveria ocorrer com base a consulta 
ao projeto do imóvel ou mesmo junto ao engenheiro responsável 
técnico pela obra. A reclamada ultrapassou o seu direito de 
expressar seus pensamentos e sua opinião, devendo responder 
por sua ação. 
Nesse sentido:
TJDFT-0379971) DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO 
CIVIL. FACEBOOK. LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO 
PENSAMENTO. LIMITES. PESSOA JURÍDICA. HONRA 
OBJETIVA. OFENSA. DANO MORAL. VALOR. I - A Constituição 
Federal estabelece como direito fundamental a liberdade de 
manifestação do pensamento. No entanto, nenhum direito 
constitucional é absoluto, sofrendo restrições perante a análise 
de compatibilidade com o conjunto das demais preposições 
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constitucionais, tal como, o direito à honra. II - A divulgação de 
severas e inverídicas críticas em desfavor do fornecedor em rede 
social na internet (facebook) enseja a responsabilização civil do 
consumidor pelos danos causados. III - A pessoa jurídica pode ser 
compensada por dano moral se comprovar a lesão à sua honra 
objetiva (Súmula 227 do STJ), consistente na reputação que goza 
perante terceiros. IV - O valor a ser fixado pelos danos morais deve 
ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, 
observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, 
a natureza e a extensão do dano. A indenização não pode ser tão 
grande a ponto de traduzir enriquecimento ilícito, nem tão pequena 
que se torne inexpressiva. V - Negou-se provimento ao recurso. 
(APC nº 20140110070324 (996286), 6ª Turma Cível do TJDFT, 
Rel. José Divino. j. 15.02.2017, DJe 21.02.2017).
Inexistindo dúvidas quanto a ocorrência das ofensas proferidas que 
qualificam de forma pejorativa a honra, resta evidente a prática de 
ato ilícito, motivo pelo qual a responsabilidade em indenizar pelo 
DANO MORAL é medida que se impõe.
Quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os 
critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau 
de culpa do ofensor, extensão do dano e capacidade econômica 
das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. 
Assim, ante a ausência de elementos que imponham a fixação em 
valor diverso, tenho que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) 
é suficiente para compensação do dano sofrido. Consigno que o 
reclamante não comprovou a perda de oportunidade profissionais 
em virtude do post, motivo pelo qual o valor é razoável.
Em relação a retratação como medida educativa, entendo que 
determinar a reclamada uma retratação publica traria a tona fatos 
que já caíram no esquecimento dos usuários de redes sociais, 
devendo ela atentar-se a fatos como o presente, visando não 
extrapolar o limite do seu direito de expressão. 
Face ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 
pedido inicial da presente ação, e condeno a Reclamada THAYLA 
PEREIRA DA SILVA SIGNOR a pagar ao Reclamante LEANDRO 
SOUZA RAMOS a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título 
de compensação por dano moral, valor esse corrigido desde a data 
da sentença, acrescido de juros de 1,0 % ao mês contados da 
citação, declarando constituído título executivo judicial, nos termos 
do art. 487, I, do CPC.
Após o trânsito em julgado, a reclamada terá o prazo de 15 (quinze) 
dias para cumprir a sentença, sob pena de execução forçada 
acrescida de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação 
nos termos do artigo 523, §1, do novo CPC.
Sem custas e honorários.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Com o transito em julgado, não havendo pedido de cumprimento 
da sentença, arquivem-se os autos.
Serve a presente como mandado.
Vilhena, 22 de novembro de 2019.
(a) Christian Carla de Almeida Freitas
Juíza de Direito em substituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 
76980-702 
Processo n°: 7009125-12.2018.8.22.0014
EXEQUENTE: WILMA LUCIA BATISTA DE MELO
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALCIR LUIZ DE LIMA - RO6770
EXECUTADO: TIM CELULAR S.A.
Advogado do(a) EXECUTADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA 
MARQUES - RO6235-A
Intimação À PARTE REQUERENTE(VIA SISTEMA PJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido 

documento à agência da Caixa Econômica Federal, sob pena de 
encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de 
Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Vilhena, 22 de novembro de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Vilhena - Juizado Especial
Endereço: Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena 
- RO - CEP: 76980-702
Processo nº: 1001607-15.2014.8.22.0014 (Processo Judicial 
eletrônico - PJe)
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)
EXEQUENTE: LUZIA SANTELI SOARES
EXECUTADO: ADRIANO LOPES GAUTOS
Certidão 
Certifico que os autos migraram do projudi.
Vilhena-RO, 22 de novembro de 2019.
Silvania Bernardi
Técnica judiciária da Central de Atendimento - Cadastro 203.487-5
Intimação 
AUTOS: 1000230-82.2009.8.22.0014 AÇÃO: CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA (156) REQUERENTE: ALYSSON ROBERTO HAGERS 
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALEX ANDRE SMANIOTTO - 
RO0002681A
REQUERIDO:
ROGERIO SCHMITT DE MACEDO
Advogado do(a) EXECUTADO: NATALIA CRISTINA BENVENUTTI 
HAASE - RO0010382A
Sentença: “Vistos etc... 
Diante da manifestação da parte executada, procedi nesta data a 
retirada da restrição RENAJUD vinculada aos autos. Junte-se a 
minuta.
Consigno que quando do bloqueio o exequente não demonstrou 
interesse no bem, eis que o veículo possuía restrição de alienação 
fiduciária.
Diante da sentença de extinção já constante nos autos, bem como 
a prescrição intercorrente ocorrida, eis que decorrido mais de 5 
anos entre a sentença e a presente data, sem manifestação da 
parte autora, reconheço a prescrição do direito do exequente.
Sem custas e honorários.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
P.R.I.C. 
Serve a presente como mandado.
Vilhena, em 12 de Novembro de 2019.
(a) Gilberto José Giannasi
Juiz de Direito.”
Certidão 
Certifico que os autos aguardam migraram do projudi
Vilhena-RO, 22 de novembro de 2019.
Silvania Bernardi
Técnica judiciária da Central de Atendimento - Cadastro 203.487-5

1ª VARA CÍVEL   

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, 
Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7008757-
03.2018.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Procedimento Comum Cível
Protocolado em: 07/01/2019
AUTORES: MARIA APARECIDA DE JESUS MENEZES, RUA 
JOÃO BERNAL 2187 ALTO ALEGRE - 76985-318 - VILHENA - 
RONDÔNIA, DANIELA MENEZES DE ANDRADE, AVENIDA 
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OITO MIL QUINHENTOS E DOZE 1003 ASSOSETE - 76986-350 
- VILHENA - RONDÔNIA, JESSICA MENEZES DE ANDRADE, 
RUA JOÃO BERNAL 2187 ALTO ALEGRE - 76985-318 - VILHENA 
- RONDÔNIA, JEFFERSON MENEZES DE ANDRADE, RUA 
JOÃO BERNAL 2187 ALTO ALEGRE - 76985-318 - VILHENA - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: PAULO BATISTA DUARTE FILHO 
OAB nº RO4459
RÉU: M. D. V., RUA RONY DE CASTRO PEREIRA JARDIM 
AMÉRICA - 76980-736 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
D E S P A C H O
Vistos.
Expeça-se precatório do valor principal em favor da parte autora, 
devendo ser reservado 22% do valor em favor dos advogados da 
parte autora, consistentes nos honorários contratuais, conforme 
determina o art. 22, §4º, da Lei n. 8.906/94.
Expeça-se precatório em favor dos advogados da parte autora, 
referentes aos honorários sucumbenciais, no equivalente a 10% 
do débito principal.
Intime-se a parte autora para, no prazo de 5 dias, informar o número 
de uma conta para depósito do precatório.
Intimem-se.
Após, arquivem-se os autos.
Pratique-se o necessário.
Segue abaixo o número da conta dos advogados:
Conta Poupança 045108-3, Operação 13, Agencia da Caixa 
Econômica Federal-CEF 1825.
Vilhena,RO, 22 de novembro de 2019
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Processo nº: 7000542-09.2016.8.22.0014 Vilhena - 1ª Vara Cível 
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE VILHENA
EXECUTADO: CARLOS MAMEDE FILGUEIRAS QASEM
NOTIFICAÇÃO
Fica a parte CARLOS MAMEDE FILGUEIRAS QASEM - CPF: 
285.789.530-53 (EXECUTADO)
, notificada para o recolhimento da importância de R$ 105,57 (cento 
e cinco reais e cinquenta e sete centavos), (atualizada até a data 
de 22 de novembro de 2019), a título de custas do processo em 
epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias.
O não pagamento integral ensejará a expedição de Certidão de 
Débito Judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na 
Dívida Ativa.
Junior Miranda Lopes
Diretor de Cartório

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, 
Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 0004976-
97.2015.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Procedimento Comum Cível
Protocolado em: 03/06/2015
AUTOR: ADIR DE CONTO, RUA MINAS GERAIS, APTO 203 
1360, APTO 04 CENTRO - 79490-000 - SÃO GABRIEL DO OESTE 
- MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADO DO AUTOR: LINDOMAR EDUARDO BROL 
RODRIGUES OAB nº MS13110, RICARDO MACENA DE FREITAS 
OAB nº MS12589
RÉUS: CUSTODIO JOSE SANTANA, AV. GUARARAPES - Nº 
1.047, NÃO CONSTA VILA NOVA - 76970-000 - PIMENTA 
BUENO - RONDÔNIA, VALDIR VENSON, BR 174 KM 40 LOTE 
68-J - GL IQUÊ, SÍTIO VALE DOS SONHOS S TENENTE 
MARQUES - 76980-703 - VILHENA - RONDÔNIA, ANGELO 
ANTONIO CAMPAGNOLLI, RUA AFONSO PENA 355 CENTRO 

- 76980-702 - VILHENA - RONDÔNIA, SEBASTIAO JOAQUIM 
DOS SANTOS, SÍTIO BELA MANHÃ, BR 174 KM 40 L 68-L GL 
IQUÊ, NÃO CONSTA SETOR TENENTE MARQUES - 76980-702 - 
VILHENA - RONDÔNIA, MARINALVA DOS SANTOS ALVES, RUA 
528 2949, NÃO CONSTA CRISTO REI - 76980-702 - VILHENA 
- RONDÔNIA, EZIO CANDIDO DO COUTO, AV. MARECHAL 
CANDIDO RONDON, 3218, NÃO CONSTA CENTRO - 76993-
000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔNIA, FERNANDO PELEI 
RAMOS, AV. JÔ SATO 582, LH 12 S CHACAREIRO/CABIXI/
RO JARDIM ELDORADO - 76980-702 - VILHENA - RONDÔNIA, 
SOLENY CRISTO DE OLIVEIRA, RUA 743, Nº 1642, NÃO CONSTA 
CRISTO REI - 76980-702 - VILHENA - RONDÔNIA, NELY DE 
FATIMA DE JESUS, AVENIDA 1515 1908 CRISTO REI - 76980-
702 - VILHENA - RONDÔNIA, DANIEL ANTONIO CARNEIRO, AV. 
ROSA DE SARON 1824, RUA BARTALOMEU BUENO SETOR 
19 - 76980-702 - VILHENA - RONDÔNIA, JOSE ANTONIO DE 
OLIVEIRA, RUA 1804, 4873, NÃO CONSTA SETOR 018 - BELA 
VISTA - 76980-702 - VILHENA - RONDÔNIA, NILTON MAIA 
DE OLIVEIRA, AV. 34 6803, LT 12 - QD 35 - ST 08 SETOR 08 - 
76980-702 - VILHENA - RONDÔNIA, ELIANE FERREIRA COUTO, 
AV. MELVIN JONES 1946 CRISTO REI - 76980-702 - VILHENA 
- RONDÔNIA, ANDERSON ALEXANDRE ZOMER, AV. BEIRA 
RIO, 3817, CASA CENTRO - 76980-702 - VILHENA - RONDÔNIA, 
OSEIAS DA SILVA VIEIRA, AV. 1º DE MAIO 4476 CENTRO - 76980-
702 - VILHENA - RONDÔNIA, JOSE GERALDO ALVES, RUA 37, 
QUADRA 60 13, CASA BNH - 76980-702 - VILHENA - RONDÔNIA, 
LESCLESMAN ROCHA PORTO, RUA: 339 391 TANCREDO 
NEVES - 76980-702 - VILHENA - RONDÔNIA, CLEIDIANE ALVES 
ALEIXO, RUA 1705 1601 JD ELDORADO - 76980-702 - VILHENA 
- RONDÔNIA, Todos Os Invasores do Imóvel Rural Gleba Iquê, 
PF CORUMBIARA, ESTAÇÃO VILHENA PARA JUÍNA 20 KM 
TENENTE MARQUES - 76995-000 - CORUMBIARA - RONDÔNIA, 
ROSELI GARCIA ROSEIRO COUTINHO, SÍTIO VOLTA GRANDE 
BR 174, KM 40, LOTE 68 P, SETOR TENETE MARQUES, GLABA 
IQUÊ ZONA RURAL - 76980-702 - VILHENA - RONDÔNIA, 
JAQUELINE DE SANTANA FERNANDES, RUA ARACAJU 4063, 
SENTIDO JUÍNA BR 174 KM 40 LOTE 68C SETOR 19 - 76980-
702 - VILHENA - RONDÔNIA, OBEDIO RIBEIRO DIAS, SÍTIO 
DIASE SENTIDO JUÍNA MT BR 174, KM 40 LOTE 68 L TENENTE 
MARQUES - 76980-702 - VILHENA - RONDÔNIA, BRUNO ZOMER 
SANDRINI, SEM ENDEREÇO, JESIANE FERREIRA COUTO, 
SEM ENDEREÇO, JOSE FERREIRA DOS SANTOS, BR 174 30 
GLEBA IQUÊ - 76980-702 - VILHENA - RONDÔNIA, TEREZA 
PFEIFER FREDERICO, BR 174 Lt 69-O, SÍTIO CANAÃ GLEBA 
IQUÊ - 76980-702 - VILHENA - RONDÔNIA, SILVANA LIDIA DA 
SILVEIRA, BR 174 Lt 69-B, SETOR TENENTE MARQUES GLEBA 
IQUÊ - 76980-702 - VILHENA - RONDÔNIA, LUZINETE PUPO 
FERREIRA, SEM ENDEREÇO
ADVOGADOS DOS RÉUS: DANIEL GONZAGA SCHAFER DE 
OLIVEIRA OAB nº RO7176, KLEBER WAGNER BARROS DE 
OLIVEIRA OAB nº RO6127, SANTIAGO CARDOSO ALMODOVAR 
OAB nº RO5912, AGENOR MARTINS OAB nº RO654
DESPACHO
Vistos.
Intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 dias, manifestar-se 
quanto à petição retro - ID 32334736 -, sob pena de suspensão.
Pratique-se o necessário.
Vilhena,RO, 22 de novembro de 2019
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, 
Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 0011742-
40.2013.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Inventário
Protocolado em: 18/10/2013
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REQUERENTES: OSNILDA REGINA FELIPE, AV MAJOR 
AMARANTES 3495 CENTRO - 76980-091 - VILHENA - RONDÔNIA, 
MARIA LUCIA FELIPE LIMA, RUA 626, Nº 6982 - SETOR 06, 
PARQUE SÃO PAULO NOVA VILHENA - 76987-340 - VILHENA 
- RONDÔNIA, JEFERSON ABEL FELIPE, AV. 607, Nº 1120 1120, 
NÃO CONSTA SETOR 06 - 76987-312 - VILHENA - RONDÔNIA, 
JOSE ENIO FELIPE, AV. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 
6168, NÃO CONSTA NOVA VILHENA - 76987-247 - VILHENA 
- RONDÔNIA, MAURO EUGENIO FELIPE, AV. TRANCREDO 
NEVES 6216 JARDIM ELDORADO - 76987-277 - VILHENA - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: JOSE LUIZ PAULUCIO 
OAB nº RO3457, EUSTAQUIO MACHADO OAB nº RO3657, 
MARIA GONÇALVES DE SOUZA COLOMBO OAB nº RO3371, 
CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA VALIM OAB nº RO5813
RÉUS: ARMENTINA CIPOLLA FELIPE, AV. 607, Nº 1120, 
NÃO CONSTA NOVA VILHENA - 76987-312 - VILHENA - 
RONDÔNIA, FERNANDES FELIPE, AV. TANCREDO NEVES, 
6168, NÃO CONSTA JARDIM AMÉRICA - 76980-730 - VILHENA 
- RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS RÉUS: CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA 
VALIM OAB nº RO5813, MARIA GONÇALVES DE SOUZA 
COLOMBO OAB nº RO3371, EUSTAQUIO MACHADO OAB nº 
RO3657, JOSE LUIZ PAULUCIO OAB nº RO3457
D E C I S Ã O
Vistos.
Tendo em vista a Nota de Exigência n. 107/2019 hei por bem 
determinar que sejam expedidos os formais de partilha de modo 
a atender as exigências legais, conforme plano de partilha de Id 
32630429.
Pratique-se o necessário.
Vilhena,RO, 22 de novembro de 2019
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vilhena - 1ª Vara Cível
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, 
Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Fone: (69) 3322-
7665
E-mail: vha1civel@tjro.jus.br
Processo : 7008695-31.2016.8.22.0014
Classe : EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
EXEQUENTE: N. C. D. S. P.
Advogado do(a) EXEQUENTE: DANIELI MALDI ALVES - RO7558
EXECUTADO: EMERSON FABIO PAGANINI
INTIMAÇÃO Fica a parte autora, por meio de seu advogado(a), 
intimada para, no prazo de 5 dias, manifestar-se quanto a petição 
ID 32761391.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, 
Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7007800-
65.2019.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Procedimento Comum Cível
Protocolado em: 21/11/2019
AUTORES: DAIANE CRISTINE WELTER, AVENIDA QUINZE DE 
NOVEMBRO - DE 3406/3407 AO FIM 3488 CENTRO (S-01) - 76980-
118 - VILHENA - RONDÔNIA, LUCAS ALEXANDRE KERVALD, 
AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO - DE 3406/3407 AO FIM 3488 
CENTRO (S-01) - 76980-118 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: HULGO MOURA MARTINS OAB 
nº RO4042
RÉU: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A, AVENIDA 
DOUTOR MARCOS PENTEADO DE ULHÔA RODRIGUES 939, 
ED. CASTELO BRANCO OFFICE PARK TORRE JATOBÁ 9 AND 
TAMBORÉ - 06460-040 - BARUERI - SÃO PAULO

ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO
Vistos.
Em observância ao art. 10 do CPC, intime-se o autor para se 
manifestar acerca da desnecessidade de propor duas ações contra 
o réu, visando ser indenizado pelos danos morais alegados, em 
razão de problemas no voo da ida (objeto dos presentes autos) e de 
problemas no voo da volta (autos n. 7007799-80.2019.822.0014).
Concedo prazo de 15 dias para que o autor emende a inicial dos 
autos n. 7007799-80.2019.822.0014, a fim de acrescentar os fatos 
narrados na presente ação, podendo atribuir outro valor à causa.
Após, retornem os autos conclusos para sentença.
Vilhena,RO, 22 de novembro de 2019
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, 
Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7006146-
43.2019.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Embargos à Execução
Protocolado em: 16/09/2019
EMBARGANTE: RAFAEL MARQUES DE FREITAS, LINHA 
125 SETOR 10 LOTES 39B sn ZONA RURAL - 76990-000 - 
CHUPINGUAIA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EMBARGANTE: LEANDRO MARCIO PEDOT 
OAB nº RO2022, VALDINEI LUIZ BERTOLIN OAB nº RO6883
EMBARGADO: BANCO DA AMAZONIA SA, AVENIDA 
MAJOR AMARANTE 3050 CENTRO - 76980-000 - VILHENA - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EMBARGADO: 
DESPACHO
Vistos.
Ciente da concessão do efeito suspensivo pelo Tribunal de 
Justiça. 
Certifique-se nos autos principais.
Cadastrem-se os advogados do embargado, intimando-o para 
apresentar defesa no no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, I, 
CPC).
Vilhena,RO, 22 de novembro de 2019
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, 
Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7001781-
77.2018.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Procedimento Comum Cível
Protocolado em: 03/04/2018
AUTOR: JONATAS SOUZA ESPLENDO, RUA PETRONIO 
CAMARGO 40556, CASA 02 CENTRO - 76974-000 - ESPIGÃO 
D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: LENOIR RUBENS MARCON OAB nº 
RO146
RÉU: DANIELLY GONCALVES DE SOUSA, RUA MARANHÃO 
2140, CASA PARQUE INDUSTRIAL NOVO TEMPO - 76982-238 - 
VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: HULGO MOURA MARTINS OAB nº 
RO4042, ROBERTO CARLOS MAILHO OAB nº RO3047
D E S P A C H O
Vistos.
Intime-se o Município de Vilhena para, no prazo de 15 dias, juntar 
nos autos o processo administrativo do imóvel em questão nos autos 
e qualquer outro documento que lhe comprova a propriedade.
Pratique-se o necessário.
Vilhena,RO, 22 de novembro de 2019
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito
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ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Vilhena - 1ª Vara Cível
Processo: 7003017-64.2018.8.22.0014
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: PAULO HENRIQUE FISCHER
Advogado do(a) AUTOR: WESLAYNE LAKESMINM RAMOS 
ROLIM - RO8813
RÉU: MUNICIPIO DE VILHENA
ADVOGADO DO AUTOR: Procuradoria Geral do Município de 
Vilhena/RO
ATO ORDINATÓRIO
Intima a parte autora/requerida do r. despacho id n. 32779324.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vilhena - 1ª Vara Cível
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, 
Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Fone: (69) 3322-
7665
E-mail: vha1civel@tjro.jus.br
Processo : 7002141-46.2017.8.22.0014
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: EDIMILSON LOPES DE MEIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ERIC JOSE GOMES JARDINA - 
RO3375
EXECUTADO: CORREIA E LOCATELLI LTDA - EPP e outros (2)
INTIMAÇÃO Fica a parte autora, por meio de seu advogado, 
intimada para, no prazo de 5 dias, manifestar-se quanto a petição 
ID 32645153.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, 
Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 0006616-
38.2015.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Procedimento Comum Cível
Protocolado em: 17/07/2015
AUTOR: ELIZABETE TEREZINHA SIMINHUK, AV. LÍRIO DO 
VALE 988 JD PRIMAVERA - 76980-220 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: JEVERSON LEANDRO COSTA OAB 
nº MT3134, KELLY MEZZOMO CRISOSTOMO COSTA OAB nº 
RO3551, MARIANNE ALMEIDA E VIEIRA DE FREITAS PEREIRA 
OAB nº RO3046, MARCIO HENRIQUE DA SILVA MEZZOMO OAB 
nº RO5836
RÉU: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 
FINANCEIROS S.A., AV PAULISTA 19 ANDAR 1499, - DE 1047 
A 1865 - LADO ÍMPAR BELA VISTA - 01311-200 - SÃO PAULO - 
SÃO PAULO
ADVOGADO DO RÉU: ALAN DE OLIVEIRA SILVA OAB nº 
SC208322, LUCIANO DA SILVA BURATTO OAB nº SP179235
D E S P A C H O
Vistos.
Defiro o pedido de pesquisa de valores por meio do sistema 
BACENJUD, a qual restou frutífera, conforme documento anexo.
Visando evitar prejuízos para ambas as partes procedi transferência 
dos valores para a conta judicial, por tratar-se de conta remunerada, 
por conseguinte, desde já, converto o bloqueio judicial em 
penhora.
Intime-se o executado por meio de seu advogado para, querendo, 
no prazo de 15 dias, manifestar-se acerca da penhora realizada, 
ocasião em que também poderá alegar as matérias elencadas no 
art. 854, § 2º e 3º, do CPC.

Em seguida, caso não haja impugnação no prazo legal, expeça-se 
alvará para levantamento da quantia penhorada, intimando-se a 
parte Exequente para impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) 
dias, sob pena de extinção e arquivamento dos autos.
Intime-se.
Vilhena,RO, 22 de novembro de 2019
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, 
Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7006531-
25.2018.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Cumprimento de sentença
Protocolado em: 11/09/2018
EXEQUENTE: POSTO DE MOLAS NOMA LTDA - EPP, AVENIDA 
704 2191 BODANESE - 76908-354 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: KELLY MEZZOMO CRISOSTOMO 
COSTA OAB nº RO3551, JEVERSON LEANDRO COSTA OAB nº 
MT3134, MARIANNE ALMEIDA E VIEIRA DE FREITAS PEREIRA 
OAB nº RO3046, MARCIO HENRIQUE DA SILVA MEZZOMO OAB 
nº RO5836
EXECUTADO: VALMIR SILVA TRANSPORTE - ME, AVENIDA 
MACAPÁ 369 CUNHA E SILVA - 76916-000 - PRESIDENTE 
MÉDICI - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
D E S P A C H O
Vistos.
Procedi pesquisa pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD em 
nome da parte executada, conforme telas anexas.
Não foram localizados ativos financeiros em contas bancárias da 
parte executada.
Por outro lado, foi(ram) localizado(s) veículo(s) cadastrado(s) em 
seu nome, o(s) qual(is) já possui(e)m restrição, de modo que deixo 
de lançar nova constrição sobre eles, ante a ineficácia da medida.
No mais, intime-se o exequente para, no prazo de 5 dias, indicar 
bens passíveis de penhora e impulsionar o feito, sob pena de 
suspensão do processo (CPC, art. 921, III).
Pratique-se o necessário.
Vilhena,RO, 22 de novembro de 2019
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, 
Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7005944-
71.2016.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Cumprimento de sentença
Protocolado em: 26/07/2016
EXEQUENTE: MONIQUE NATANY COSTA SOUSA, AV. 710 2501 
BODANESE - 76980-220 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: GILSON ELY CHAVES DE 
MATOS OAB nº RO1733, ESTEVAN SOLETTI OAB nº RO3702
EXECUTADO: DERLI DUTRA, RUA RF04 3545, TEL. 99968-3678 
E 98108-4203 RESIDENCIAL FLORENÇA - 76980-220 - VILHENA 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Despacho
Vistos.
DEFIRO o pedido de pesquisa de valores por meio do sistema 
BACENJUD, e, ainda, visando assegurar o cumprimento de ordem 
judicial, DEFIRO, também, a quebra do sigilo fiscal para pesquisa 
pelo sistema INFOJUD, e, ainda, a intimação do executado para 
esclarecimento.
A pesquisa pelos sistema BACENJUD restou parcialmente 
frutífera. 
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Visando evitar prejuízos para ambas as partes procedi transferência 
dos valores para a conta judicial, por tratar-se de conta remunerada, 
por conseguinte, desde já, converto o bloqueio judicial em 
penhora.
Intime-se pessoalmente o executado e também por seu curador 
especial, se for o caso, para, querendo, no prazo de 15 dias, 
manifeste-se acerca da penhora realizada, ocasião em que 
também poderá alegar as matérias elencadas no art. 854, § 2º e 
3º, do CPC.
No mesmo ato, deverá o executado, ainda, ser intimado para 
comprovar a venda ou o furto do veículo SIENA - placa DXB 2256, 
sob pena de incorrer em ato atentatório à justiça. 
Nos termos do art. 274, parágrafo único do CPC: “Presumem-se 
válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, 
ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 
modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 
comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos 
autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 
endereço.”
Caso não haja impugnação no prazo legal, expeça-se alvará 
para levantamento da quantia penhorada, intimando-se a parte 
Exequente para impulsionar o feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 
pena de extinção e arquivamento dos autos.
Ainda, realizada pesquisa pelo sistema INFOJUD, esta restou 
frutífera.
Extraída a declaração, será ela arquivada em pasta própria para 
manuseio somente dos advogados das partes em Cartório, vedada 
a extração de cópias e imagens, pelo prazo máximo de 10 dias. 
Decorrido o prazo, será ela inutilizada. 
A análise dos documentos por qualquer das partes deverá ser 
certificada nos autos. 
Pratique-se o necessário.
Vilhena,RO, 22 de novembro de 2019
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, 
Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7007756-
17.2017.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Execução de Título Extrajudicial
Protocolado em: 13/10/2017
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA, QUADRA SBS QUADRA 4 
S/N ASA SUL - 70070-140 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO DO EXEQUENTE: RAFAEL SGANZERLA DURAND 
OAB nº BA211648
EXECUTADO: VILSON SCHMIDT, ÁREA RURAL 07, QUADRA 06, 
SETOR 93 ÁREA RURAL DE VILHENA - 76988-899 - VILHENA - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DESPACHO
Vistos.
O Banco do Brasil pugnou por sua exclusão do processo por ter 
cedido a operação objeto da lide para a Ativos S/A.
Ocorre que o art. 109 do CPC estabelece o seguinte: “A alienação 
da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, 
não altera a legitimidade das partes.”
Ademais, o parágrafo 2º do referido artigo estabelece que “O 
adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como 
assistente litisconsorcial do alienante ou cedente.”
Desta forma, manifeste-se a parte exequente quanto ao 
prosseguimento da ação ou quanto à intenção de desistência, no 
prazo de 15 dias.
Vilhena,RO, 22 de novembro de 2019
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

1ª VARA CÍVEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vilhena - 1ª Vara Cível
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, 
Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Fone: (69) 3322-
7665
E-mail: vha1civel@tjro.jus.br
Processo : 7003781-50.2018.8.22.0014
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMIS-
SAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Advogados do(a) EXEQUENTE: NOEL NUNES DE ANDRADE - 
RO1586, EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - RO2930, GEISIELI 
DA SILVA ALVES - RO9343
EXECUTADO: SIMONE GONCALVES DA SILVA
INTIMAÇÃO Fica a parte autora, por meio de seu advogado, inti-
mada para, no prazo de 5 dias, manifestar-se quanto a petição ID 
32588578.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vilhena - 1ª Vara Cível
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, 
Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Fone: (69) 3322-
7665
E-mail: vha1civel@tjro.jus.br
Processo : 7002072-77.2018.8.22.0014
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: JOSEMAR FERNANDES ALVES
Advogado do(a) EXEQUENTE: CAMILA DOMINGOS - RO5567
EXECUTADO: VICTOR JOSE COUTINHO LUCIO
INTIMAÇÃO Fica a parte autora, por meio de seu advogado(a), 
intimada para, no prazo de 5 dias, manifestar-se quanto a petição 
ID 32588581.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vilhena - 1ª Vara Cível
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, 
Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Fone: (69) 3322-
7665
E-mail: vha1civel@tjro.jus.br
Processo : 7007523-83.2018.8.22.0014
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ALISSON RODRIGO DAS ALMAS
Advogados do(a) AUTOR: MARCIO HENRIQUE DA SILVA ME-
ZZOMO - RO5836, JEVERSON LEANDRO COSTA - RO3134-A, 
MARIANNE ALMEIDA E VIEIRA DE FREITAS PEREIRA - RO3046, 
KELLY MEZZOMO CRISOSTOMO COSTA - RO3551
RÉU: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO 
S.A
Advogado do(a) RÉU: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - 
RJ62192
INTIMAÇÃO PARTE REQUERIDA - CONTRARRAZÕES
Fica a parte requerida intimada na pessoa do seu advogado, para 
no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as Contrarrazões Recur-
sais.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, 
Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7007780-
74.2019.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil
Protocolado em: 21/11/2019
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REQUERENTES: MARIA APARECIDA SANTOS DE LIMA SA, 
RUA CASTELO BRANCO 3456 CIDADE BAIXA - 76935-000 - SÃO 
FRANCISCO DO GUAPORÉ - RONDÔNIA, ADEMIR FRANCISCO 
DOS SANTOS SA, RUA CENTO E DOIS-TRÊS 2636 RESIDEN-
CIAL MOYSÉS DE FREITAS - 76982-608 - VILHENA - RONDÔ-
NIA, MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS, LINHA 01, VISTA 
ALEGRE S/N ZONA RURAL - 76989-000 - NOVA CONQUISTA 
(VILHENA) - RONDÔNIA, ADEIR FRANCISCO DOS SANTOS SA, 
LINHA 01, SITIO R. PROGRESSO S/N ZONA RURAL - 76989-
000 - NOVA CONQUISTA (VILHENA) - RONDÔNIA, VALDECY 
JOSE SANTOS, LINHA 100, SITIO SÃO JOSE S/N ZONA RURAL 
- 76989-000 - NOVA CONQUISTA (VILHENA) - RONDÔNIA, JOSE 
SANTOS DE SA, LINHA 05, 2 IRMÃOS S/N ZONA RURAL - 76989-
000 - NOVA CONQUISTA (VILHENA) - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: LUCAS SOARES OAB nº 
RO10286 
ADVOGADOS DOS : 
DESPACHO
Vistos.
A retificação pretendida tem o condão de, eventualmente, obstar 
que outros filhos que a falecida possa ter gerado venham receber 
herança/seguro/etc.
Intimem-se os autores para qualificar o declarante do óbito da fale-
cida, VALTER PEDRO LOPES, a fim de que seja ouvido em juízo. 
Prazo de 15 dias. 
No mesmo prazo, deverão comprovar que não tem condições de 
arcar com as custas do processo, que são no valor mínimo de R$ 
100,00.
Vilhena,RO, 21 de novembro de 2019
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, 
Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7007785-
96.2019.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Procedimento Comum Cível
Protocolado em: 21/11/2019
AUTOR: ELIANE CORREA, AVENIDA JURACI CORREIA MUL-
LER 5731 JARDIM ELDORADO - 76987-222 - VILHENA - RON-
DÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: RENILDA OLIVEIRA FERREIRA OAB 
nº RO7559, JACKELINE CRISTINA DA CRUZ OLIVEIRA OAB nº 
RO10395
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON , 
RUA DOMINGUES LINHARES 269 CENTRO (S-01) - 76980-070 - 
VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: ENERGISA RONDÔNIA
R$ 12.536,65
D E S P A C H O
Vistos.
Indefiro o pedido de justiça gratuita. Por outro lado autorizo o dife-
rimento das custas processuais, devendo a autora arcar com even-
tuais despesas necessárias para o deslinde da causa (perícia).
Convido as partes a refletir acerca da possibilidade de solucionar a 
questão controvertida mediante a conciliação, uma vez que o acor-
do construído pelas partes otimiza ganhos ou minimiza prejuízos 
diante do tempo que o processo poderá levar para ser concluído, 
bem como por se revelar na produção da verdadeira justiça. Nes-
se contexto, espero que o espírito de colaboração dos advogados 
cooperem nesse ideal de justiça, uma vez que são também respon-
sáveis pela solução pacífica dos conflitos. 
Cite-se o réu e intimem-se as partes para comparecerem à audiên-
cia de conciliação que designo para o dia 02/02/2020, às 10h30, no 
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC, 

localizado no Fórum de Vilhena, na Av. Luiz Mazieiro, 4432, Jd. 
América, Vilhena/RO.
Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 
do CPC), ou pessoalmente se estiver patrocinada pela Defensoria 
Pública ou Núcleo da AVEC.
Não havendo acordo o(s) réu(s) poderá(ão), no prazo de 15 dias 
contados a partir da audiência (CPC, art. 335, I), apresentar(em) 
resposta, sob pena de serem considerados como verdadeiros os 
fatos alegados pelo autor e, consequente decretação de revelia, 
nos termos do art. 344, do CPC, que assim dispõe: “Se o réu não 
contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verda-
deiras as alegações de fato formuladas pelo autor.”
Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 
do autor, ou qualquer das matérias elencadas no art. 337 do CPC, 
dê-se vista à parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 
impugnação (CPC, art. 350 e 351).
Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos para decisão sa-
neadora.
Sirva este despacho como carta/mandado para os devidos fins.
Se for o caso de cumprir por Oficial de Justiça, no cumprimento da 
ordem este deverá certificar proposta de autocomposição apresen-
tada por qualquer das partes, conforme determina o art. 154, VI, 
do CPC.
Pratique-se o necessário.
Vilhena/RO, 21 de novembro de 2019.
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, 
Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7010368-
59.2016.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Cumprimento de sentença
Protocolado em: 15/12/2016
EXEQUENTE: EUNICE H. Y. HATAKA - EPP, AVENIDA MAJOR 
AMARANTE 3171 CENTRO - 76908-354 - VILHENA - RONDÔ-
NIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ERIC JOSE GOMES JARDINA 
OAB nº RO3375
EXECUTADO: GERSON COSTA ALVES, RUA 2307 6415 SETOR 
23 - 76980-220 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DESPACHO
Vistos.
Considerando a diligência pretendida, intime-se a parte exequente 
para, no prazo de 5 dias, comprovar o pagamento das custas re-
ferentes aos artigos 17 a 19 da Lei Estadual n. 3.896/16, ou com-
provar que é beneficiária da gratuidade processual, sob pena de 
indeferimento do pedido.
Alerto que para cada diligência e para cada devedor deve-se reco-
lher a devida custa.
Consigno, ainda, que no mesmo prazo o exequente deve apresen-
tar o demonstrativo atualizado do débito e informar o número do 
CPF ou CNPJ da parte executada, viabilizando a pesquisa.
Pratique-se o necessário.
Vilhena,RO, 21 de novembro de 2019
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, 
Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7008515-
44.2018.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica
Protocolado em: 29/11/2018
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AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 
SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL, AV. CA-
PITÃO CASTRO 3178 CENTRO - 76908-354 - VILHENA - RON-
DÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: CRISTIANE TESSARO OAB nº 
AC1562
RÉUS: NELSON JOAO STOCCO, RUA LIZIANE ZORAIDE MO-
RENO YASAKA 537 JARDIM ELDORADO - 76987-094 - VILHE-
NA - RONDÔNIA, TRANSJULIA TRANSPORTES LTDA, AVENIDA 
CELSO MAZUTTI 4747, SALA 04 JARDIM ELDORADO - 76987-
061 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS RÉUS: CEZAR BENEDITO VOLPI OAB nº 
RO533, CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA VALIM OAB nº RO5813, 
MARIA GONÇALVES DE SOUZA COLOMBO OAB nº RO3371
D E S P A C H O
Vistos.
Citem-se os requeridos Stocco & Cia Ltda, Neson Stocco Júnior e 
Khérolyn Sangalli Stocco, via oficial de justiça.
Pratique-se o necessário.
Sirva este despacho como mandado para os devidos fins.
Vilhena,RO, 21 de novembro de 2019
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vilhena - 1ª Vara Cível
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, 
Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Fone: (69) 3322-
7665
E-mail: vha1civel@tjro.jus.br
Processo : 7005285-28.2017.8.22.0014
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 
S. A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCELO BRASIL SALIBA - 
MT11546-A
EXECUTADO: VANDERLEIA PEREIRA DOS SANTOS
INTIMAÇÃO Fica a parte autora, por meio de seu advogado, inti-
mada para, no prazo de 5 dias, manifestar-se quanto a petição ID 
32588580.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, 
Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 0006403-
37.2012.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Procedimento Comum Cível
Protocolado em: 10/07/2012
AUTORES: Aldrya Nazare Vieira da Silva, RUA TUCUMÃ 3016 
NACIONAL - 76802-150 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, CLEI-
SE OLIVEIRA DALA ROSA, RUA 739 634 BODANESE - 76980-
220 - VILHENA - RONDÔNIA, Milarillym Antunes dos Santos, RUA 
MATO GROSSO 1390 CENTRO - 76999-000 - PIMENTEIRAS DO 
OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: ANTONIO DE ALENCAR SOUZA 
OAB nº RO1904, JOSE EUDES ALVES PEREIRA OAB nº RO2897, 
CARLA REGINA SCHONS OAB nº RO3900
RÉUS: JOAO CHECONI, AV. JÔ SATO , 1880, NÃO CONSTA 
BELA VISTA - 76980-220 - VILHENA - RONDÔNIA, Reinaldo 
Checone Neto, AV. JÔ SATO, 1880, NÃO CONSTA BELA VISTA 
- 76980-220 - VILHENA - RONDÔNIA, Mineração Arevil, AV. JO 
SATO 1880 SETOR 18 - 76980-220 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS RÉUS: ARMANDO KREFTA OAB nº RO321

D E S P A C H O
Vistos.
Em consulta aos autos, constatei que já houve a exclusão de JOÃO 
MARIA MARQUES do polo passivo da ação.
Ademais, em relação às custas processuais, em regra, devem elas 
serem cobradas com base no valor atribuído à causa. Contudo, 
ante as circunstâncias do presente caso, hei por bem DEFERIR 
o pedido da parte executada e determinar que a base de cálculo 
tenha por lastro o proveito econômico obtido com a ação, ou seja, 
que se calcule as custas processuais com base no montante atua-
lizado da condenação.
Assim, encaminhe-se os autos à contadoria para atualização dos 
cálculos, nos moldes determinados. 
Após, intime-se para pagamento, nos termos de praxe.
Por fim, com as cautelas e providências rotineiras, arquive-se.
Vilhena,RO, 21 de novembro de 2019
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, 
Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7000065-
83.2016.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Procedimento Sumário
Protocolado em: 09/01/2016
AUTORES: EGNO BENTO DE ALVARENGA, AC CHUPINGUAIA 
677, AVENIDA 25 CENTRO - 76990-970 - CHUPINGUAIA - RON-
DÔNIA, MARIA HELENA RIBEIRO, AC CHUPINGUAIA 2088, 
AVENIDA TANCREDO NEVES CENTRO - 76990-970 - CHUPIN-
GUAIA - RONDÔNIA, ANA CAROLINE DA ROCHA DOS SANTOS, 
AC ALTO ALEGRE DOS PARECIS 503, RUA DOS IMIGRANTES 
CENTRO - 76952-970 - ALTO ALEGRE DOS PARECIS - RON-
DÔNIA, TALISSON JUNIOR COSTA CLASTE, AC ALTO ALEGRE 
DOS PARECIS 732, RUA 07 DE SETEMBRO CENTRO - 76952-
970 - ALTO ALEGRE DOS PARECIS - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: LAIRCE MARTINS DE SOUZA 
OAB nº RO3041, DAVI ANGELO BERNARDI OAB nº RO6438
RÉUS: FABIO LEONEL FREITAS NASCIMENTO, AVENIDA TAN-
CREDO NEVES 1636 CENTRO - 76990-000 - CHUPINGUAIA - 
RONDÔNIA, Luiz Pereira do Nascimento, AVENIDA TANCREDO 
NEVES 2122 CENTRO - 76990-000 - CHUPINGUAIA - RONDÔ-
NIA
ADVOGADOS DOS RÉUS: ARTHUR PAULO DE LIMA OAB nº 
RO1669
D E S P A C H O
Vistos.
Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias:
a) se manifestarem quanto a sentença prolatada no Juízo criminal;
b) dizer os réus se insistem na produção da prova testemunhal;
c) dizer o autor se insiste com o pedido com relação ao réu Fábio 
L.F. Nascimento. 
Pratique-se o necessário.
Vilhena,RO, 21 de novembro de 2019
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, 
Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7006776-
02.2019.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Procedimento Comum Cível
Protocolado em: 10/10/2019
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AUTOR: RONAN DE CARVALHO TROCZINSKI, RUA CINCO MIL 
DUZENTOS E SEIS - DE 1760 A 2002 - LADO PAR 3411 CIDADE 
NOVA - 76981-380 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: LUIZ ANTONIO GATTO JUNIOR OAB 
nº RO4683
RÉUS: CARLOS HENRIQUE BOTELHO, RUA TOTÓ LEITE 430, - 
ATÉ 598/599 JARDIM RICETTI - 13570-010 - SÃO CARLOS - SÃO 
PAULO, CESLOG - CESARI LOGISTICA LTDA, RUA CLAUDINO 
DOMINGUES GRAÇA 831 JARDIM DAS INDUSTRIAS - 11570-
100 - CUBATÃO - SÃO PAULO
ADVOGADOS DOS RÉUS: 
R$ 49.885,91
D E S P A C H O
Vistos.
Autorizo o diferimento das custas para final.
Cite(m)-se o(s) réu(s) para, no prazo de 15 dias, apresentar(em) 
defesa, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fa-
tos alegados pelo autor e, consequente decretação de revelia, nos 
termos do art. 344, do CPC, que assim dispõe: “Se o réu não con-
testar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 
as alegações de fato formuladas pelo autor.”
Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 
do autor, ou qualquer das matérias elencadas no art. 337 do CPC, 
dê-se vista à parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 
impugnação (CPC, art. 350 e 351).
Decorrido o prazo, retornem os autos concluso para decisão sa-
neadora.
Sirva este despacho como carta/mandado/carta precatória para os 
devidos fins. 
Se for o caso de cumprir por Oficial de Justiça, no cumprimento da 
ordem este deverá certificar eventual proposta de autocomposição, 
conforme determina o art. 154, VI, do CPC.
Pratique-se o necessário.
Vilhena/RO, 21 de novembro de 2019.
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, 
Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7006200-
43.2018.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Embargos à Execução
Protocolado em: 24/08/2018
EMBARGANTES: CONSTRUTORA MAGALHAES LTDA - ME, 
AGF MAJOR AMARANTE 4119, AVENIDA MAJOR AMARANTE 
4638 CENTRO (NOVA VILHENA) - 76980-972 - VILHENA - RON-
DÔNIA, ELIANE DE SOUZA LEITE, RUA MAMEDE ABRAÃO 2988 
JARDIM SOCIAL - 76981-260 - VILHENA - RONDÔNIA, WILSON 
DE OLIVEIRA MAGALHAES, RUA TIRANDENTES 1001, ESCRI-
TÓRIO CENTRO - 76890-000 - JARU - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EMBARGANTES: JURANDIR ASSIS SANT 
ANA FERREIRA OAB nº SP349275
EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMIS-
SAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL, 
AVENIDA CAPITÃO CASTRO 3158 CENTRO (S-01) - 76980-150 
- VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EMBARGADO: CRISTIANE TESSARO OAB nº 
AC1562
DESPACHO
Vistos.
Vista à parte embargante para manifestação no prazo de 15 dias. 
Após, retornem conclusos para sentença.
Vilhena,RO, 21 de novembro de 2019
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, 
Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7003176-
70.2019.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Procedimento Comum Cível
Protocolado em: 20/05/2019
AUTOR: EDSON JOSE BATISTA DA SILVA, RUA ONZE 3443, 
CASA RESIDENCIAL MARIA MOURA - 76983-834 - VILHENA - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: LENOIR RUBENS MARCON OAB nº 
RO146
RÉU: AGNALDO ANTONIO BRAZ, AVENIDA PAULO ASSIS RI-
BEIRO 4467, CASA CENTRO - 76993-000 - COLORADO DO 
OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
R$ 18.000,00
D E S P A C H O
Vistos.
Altere-se a classe da autuação.
1. Intime-se pessoalmente o executado para, no prazo de 15 dias, 
cumprir espontaneamente a obrigação fixada no título executivo 
judicial, para pagamento da quantia de R$ 20.812,40, sob pena 
de ser acrescida automaticamente multa de 10%, e honorários ad-
vocatícios no valor de 10%, ambos sobre o valor do débito, nos 
termos do art. 523, § 1º, do CPC.
2. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, desde 
já determino a efetivação de penhora e avaliação dos bens do exe-
cutado (CPC, art. 523, §3º).
3. Transcorrido o prazo acima, poderá o executado interpor impug-
nação nos próprios autos no prazo de 15 dias, independentemente 
de nova intimação (CPC, art. 525), observando-se que a interpo-
sição do ato não impede a prática dos atos executivos e expro-
priatórios, nos termos do art. 525, §6º, do CPC, salvo exceções e 
observados os requisitos legais.
4. Intimem-se. Pratique-se o necessário.
5. Se for o caso de cumprir por Oficial de Justiça, no cumprimento 
da ordem este deverá certificar eventual proposta de autocomposi-
ção, conforme determina o art. 154, VI, do CPC.
6. Sirva este despacho como mandado/carta para os devidos fins.
Vilhena/RO, 21 de novembro de 2019.
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, 
Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7007607-
55.2016.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Execução de Alimentos
Protocolado em: 22/09/2016
EXEQUENTES: T. R. D., RUA 8225 2784, TELEFONE 99948-
3086 E 99345-3060 ALTO DOS PARECIS - 76980-220 - VILHENA 
- RONDÔNIA, D. R. D., RUA 8225 2784 ALTO DOS PARECIS - 
76980-220 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: CASTRO LIMA DE SOUZA 
OAB nº RO3048
EXECUTADO: E. I. D., AVENIDA ESPIRITO SANTO 3812 BEIRA 
RIO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: FLORISBELA LIMA OAB nº 
RO3138
DESPACHO
Vistos.
Com urgência, encaminhe-se os autos à contadoria para atualiza-
ção do crédito, observando-se os comprovantes de pagamentos 
dos autos. 
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Com o novo montante, oportunizo pela última vez o pagamento 
pelo executado, intimando-se sob pena de prisão, nos termos já 
determinados.
Sem manifestação, expeça-se o mandado de prisão, conforme de-
terminação anterior.
Pratique-se o necessário.
Vilhena,RO, 21 de novembro de 2019
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, 
Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7006874-
84.2019.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Procedimento Comum Cível
Protocolado em: 16/10/2019
AUTOR: BIBIANO SANTANA MOTA, LOTE 46 SETOR 12 GLEBA 
COMRUMBIARA BR 174 KM 19 s/n, FAZENDA MODELO ZONA 
RURAL - 76980-000 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: LEANDRO MARCIO PEDOT OAB nº 
RO2022, VALDINEI LUIZ BERTOLIN OAB nº RO6883
RÉU: I. -. I. N. D. S. S., RUA RONY DE CASTRO PEREIRA, 3927 
3927 JARDIM AMÉRICA - 76980-970 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
D E S P A C H O
Vistos.
Comunique-se ao Relator do Agravo de Instrumento n. 0804233-
57.2019.8.22.0000, Desembargador RElator ROOSEVELT QUEI-
ROZ COSTA de que mantive inalterada a decisão agravada, con-
forme decisão de Id 32341948, em razão de que os médicos da 
rede pública recusam a realizar a perícia de forma gratuita, como 
também o Estado de Rondônia tem se negado a pagar os honorá-
rios periciais para realização da perícia médica, mesmo nos pro-
cessos em que houve tal determinação, e, de igual modo, o INSS 
não tem realizado os pagamentos nos processos em que assim foi 
determinado.
Os peritos cadastrados nesta Vara somente estão aceitando o en-
cargo quando o valor já se encontra depositado nos autos, pois 
possuem inúmeros processos com pagamento pendente de seus 
honorários. Caso seja reformada a decisão, solicita orientação 
sobre como proceder em casos deste jaez, para que haja efetiva 
prestação jurisdicional em tempo razoável, pois a perícia judicial é 
imprescindível e há maior interesse da parte autora.
Sirva este despacho como ofício n. 615/2019/1ª VC/VHA-RO para 
os devidos fins.
Pratique-se o necessário.
Vilhena,RO, 21 de novembro de 2019
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, 
Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7010158-
71.2017.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Procedimento Comum Cível
Protocolado em: 18/12/2017
AUTOR: ARISTIDES MONDARDO, RUA ROSA DE SARON 992 
JARDIM PRIMAVERA - 76983-333 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: JOSE ROBERTO MIGLIORANCA OAB 
nº RO3000
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RUA 
JOSÉ DE ALENCAR CENTRO - 76801-036 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA

ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔ-
NIA
R$ 15.636,00
Vistos.
Altere-se a classe da autuação.
Intime-se a Fazenda Pública para, querendo, impugnar no prazo de 
30 dias, nos termos do art. 535, do CPC.
Não impugnada a execução, desde já determino a expedição de 
RPV ou Precatório, conforme o caso.
Pratique-se o necessário.
Vilhena,RO, 21 de novembro de 2019
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, 
Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7007786-
81.2019.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Procedimento Comum Cível
Protocolado em: 21/11/2019
AUTOR: I. L. T. M., RUA ARLINDO JOSÉ DE SOUZA 1858, CASA 
ALTO ALEGRE - 76985-328 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ANA CAROLINA IMTHON ANDREAZZA 
OAB nº RO3130
RÉU: V. P. M., AVENIDA MARECHAL RONDON 3800, EMPRESA 
DISÁGUA CENTRO (S-01) - 76980-080 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
R$ 897,23
D E C I S Ã O
Vistos.
Processe-se a presente em segredo de justiça e com isenção de 
custas.
1. Intime-se pessoalmente o executado para, no prazo de 15 dias, 
cumprir espontaneamente a obrigação fixada no título executivo ju-
dicial, no sentido de efetuar o pagamento da quantia de R$ 897,23, 
sob pena de ser acrescida automaticamente multa de 10%, e hono-
rários advocatícios no valor de 10%, ambos sobre o valor do débito, 
nos termos do art. 523, § 1º, do CPC, bem como protesto de seu 
nome referente ao débito cobrado nos autos.
2. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, desde 
já determino a efetivação de penhora e avaliação dos bens do exe-
cutado (CPC, art. 523, §3º).
3. De igual forma, determino que seja oficiado ao tabelionato de 
protesto, para que proceda na forma do art. 528, §1º, do CPC, 
observando-se que as exequentes são beneficiárias da justiça gra-
tuita. Se não houve informação do CPF nos autos, intime-se a exe-
quente para informá-lo, no prazo de 05 dias.
4. Transcorrido o prazo acima, poderá o executado interpor impug-
nação nos próprios autos no prazo de 15 dias, independentemente 
de nova intimação (CPC, art. 525), observando-se que a interpo-
sição do ato não impede a prática dos atos executivos e expro-
priatórios, nos termos do art. 525, §6º, do CPC, salvo exceções e 
observados os requisitos legais.
5. Intime-se.
6. Se for o caso de cumprir por Oficial de Justiça, no cumprimento 
da ordem este deverá certificar eventual proposta de autocompo-
sição, conforme determina o art. 154, VI, do CPC. No ato da inti-
mação o Oficial de justiça deverá anotar o número do CPF/MF do 
executado.
7. Pratique-se o necessário.
8. Sirva este despacho como mandado/carta, para os devidos fins.
Vilhena/RO, 21 de novembro de 2019.
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vilhena - 1ª Vara Cível
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, 
Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Fone: (69) 3322-
7665
E-mail: vha1civel@tjro.jus.br
Processo : 7000925-79.2019.8.22.0014
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 
S. A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: MANOEL ARCHANJO DAMA FI-
LHO - RO4658-O
EXECUTADO: ANTONIO SUTIL DE OLIVEIRA
INTIMAÇÃO Fica a parte autora, por meio de seu advogado(a), 
intimada para, no prazo de 5 dias, manifestar-se quanto a petição 
ID 32588585.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vilhena - 1ª Vara Cível
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, 
Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Fone: (69) 3322-
7665
E-mail: vha1civel@tjro.jus.br
Processo : 7008447-65.2016.8.22.0014
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 
MG44698-A
EXECUTADO: TRANSJULIA TRANSPORTES LTDA e outros (4)
INTIMAÇÃO Fica a parte autora, por meio de seu advogado(a), 
intimada para, no prazo de 5 dias, manifestar-se quanto a petição 
ID 32588581.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, 
Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 0007902-
51.2015.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Procedimento Comum Cível
Protocolado em: 25/08/2015
AUTOR: EDINÉIA FERNANDES ABRIL, AV. BRASIL 4787, NÃO 
CONSTA BELA VISTA - 76982-063 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: RUBENS DEVET GENERO OAB nº 
RO3543, JOSE MARCELO CARDOSO DE OLIVEIRA OAB nº 
RO3598, RAFAEL CUNHA RAFUL OAB nº RO4896
RÉU: MUNICIPIO DE VILHENA, AV. RONI DE CASTRO, 4177 
CENTRO ADMIN.SENADOR TEOT, PAÇO MUNICIPAL DE VI-
LHENA JARDIM AMÉRICA - 76980-703 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
DE VILHENA
DESPACHO
Vistos.
INDEFIRO o pedido de Id 32454332 pois o orçamento apresentado 
pela autora (ID 28235584 - pág. 25 especificou os gastos agora 
questionados e a decisão deste juízo autorizou o pagamento das 
despesas pré-operatórias, da cirurgia e medicamento (Id 28235584 
- Pág. 34) , contra a qual não houve recurso.
Eventual irregularidade da prestação de contas deverá ser questio-
nada em procedimento próprio.
Subam os autos.
Vilhena,RO, 21 de novembro de 2019
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, 
Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7000715-
33.2016.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Procedimento Comum Cível
Protocolado em: 13/10/2017
AUTOR: RODRIGO LEAL RODRIGUES, AV. OTAVIANO JOSÉ 
DOS SANTOS 3530, APT 01 NOVA VILHENA - 76908-354 - VI-
LHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔ-
NIA
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AV 
CASTELO BRANCO 460 CENTRO - 76800-000 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔ-
NIA
D E S P A C H O
Vistos.
Intime-se o autor para, no prazo de 5 dias, se manifestar quanto a 
petição e documentos apresentados no ID n. 30527010 e ss.
Após, retornem os autos conclusos para sentença.
Pratique-se o necessário.
Vilhena,RO, 21 de novembro de 2019
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vilhena - 1ª Vara Cível
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, 
Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Fone: (69) 3322-
7665
E-mail: vha1civel@tjro.jus.br
Processo : 7000384-46.2019.8.22.0014
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: GIVALDO DANIEL DE SOUZA
Advogados do(a) AUTOR: JESSICA BARRETO GRESPAN - 
RO10390, SAMUEL RIBEIRO MAZURECHEN - RO4461
RÉU: BANCO BMG CONSIGNADO S/A
Advogados do(a) RÉU: MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 
RJ173524, FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - MG109730
INTIMAÇÃO Fica a parte autora, por meio de seu advogado(a), 
intimada para, no prazo de 15 dias, manifestar-se quanto a petição 
ID 32597568.

Autos n. 7006338-10.2018.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/
RO.
Classe:Procedimento Comum Cível
Protocolado em: 31/08/2018
AUTOR: DENISE OLIVEIRA SILVA MENDES, AVENIDA LUIZ MA-
ZIERO 4185, SALA C JARDIM AMÉRICA - 76980-723 - VILHENA 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO 
OAB nº SP348669
RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO 
BRADESCO S.A., PRÉDIO PRATA, 4 ANDAR VILA YARA - 06029-
900 - OSASCO - AMAPÁ
ADVOGADO DO RÉU: RUBENS GASPAR SERRA OAB nº 
AC119859
R$ 19.038,36
S E N T E N Ç A
Vistos etc...
HOMOLOGO por sentença o pedido de desistência manifestado 
pela parte autora/exequente para os fins do art. 200, parágrafo úni-
co, do Código de Processo Civil. 
Em consequência, com fundamento no art. 485, VIII, do mesmo 
códex, JULGO EXTINTA a presente ação. 
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Considerando o princípio da causalidade, CONDENO a autora ao 
pagamento de custas iniciais e honorários advocatícios, que fixo 
em 10% sobre o valor da ação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, 
os quais ficam suspensos de exigibilidade, por ser beneficiária da 
Justiça Gratuita.
Sem custas finais, nos termos do art. 8º, inciso III, da Lei 
3.896/2016.
Considerando que o feito foi extinto pela vontade do interessado, 
com concordância do réu, tenho que ocorreu a desistência tácita 
do prazo recursal. Portanto, arquivem-se os autos, com as cautelas 
de praxe.
Vilhena/RO, 21 de novembro de 2019.
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, 
Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7002752-
28.2019.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Execução de Título Extrajudicial
Protocolado em: 06/05/2019
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMIS-
SAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL, 
AVENIDA CAPITÃO CASTRO 3178 CENTRO (S-01) - 76980-150 
- VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: SILVIA SIMONE TESSARO OAB 
nº PR26750, CRISTIANE TESSARO OAB nº AC1562
EXECUTADO: MIGUEL CAMARA NOVAES, RUA OITO MIL DU-
ZENTOS E SETE 2394 RESIDENCIAL ALTO DOS PARECIS - 
76985-020 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DESPACHO
Vistos.
Considerando que já decorreu o prazo solicitado, intime-se a exe-
quente para apresentar o termo do acordo no prazo de 05 dias ou 
impulsionar o feito.
Vilhena,RO, 21 de novembro de 2019
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, 
Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7008323-
14.2018.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Cumprimento de sentença
Protocolado em: 08/01/2019
EXEQUENTE: CLAUDINEI FERNANDES DE ASSIS, AVENIDA 
BARÃO DO RIO BRANCO 2072 CENTRO (S-01) - 76980-220 - 
VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DANIELLE KRISTINA DOMIN-
GOS CORDEIRO OAB nº RO5588, CAMILA DOMINGOS OAB nº 
RO5567
EXECUTADO: FLAVIO L ALVES CONSTRUTORA EIRELLI EPP, 
AVENIDA RONDÔNIA 3753, 1 ANDAR PARQUE INDUSTRIAL 
NOVO TEMPO - 76982-167 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: LEANDRO MARCIO PEDOT OAB 
nº RO2022
R$ 22.446,20
D E S P A C H O
Vistos.
Acolho a emenda da petição inicial
Intime-se o executado por meio de seu advogado para, no prazo 
de 15 dias, cumprir espontaneamente a obrigação fixada no título 
executivo judicial, para pagamento da quantia de R$ 20.346,95, 
sob pena de ser acrescida automaticamente multa de 10%, e hono-

rários advocatícios no valor de 10%, ambos sobre o valor do débito, 
nos termos do art. 523, § 1º, do CPC.
Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, desde já 
determino a efetivação de penhora e avaliação dos bens do execu-
tado (CPC, art. 523, §3º).
Intimem-se. 
Pratique-se o necessário.
Vilhena/RO, 21 de novembro de 2019.
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, 
Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7002575-
64.2019.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Procedimento Comum Cível
Protocolado em: 29/04/2019
AUTOR: INEZ PEREIRA DOS SANTOS, RUA CENTO E DOIS-
OITO, 3080 RESIDENCIAL MOYSÉS DE FREITAS - 76982-624 
- VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ERIC JOSE GOMES JARDINA OAB nº 
RO3375
RÉU: GENECI SALETE PIRES BUENO - ME, AVENIDA RONDÔ-
NIA 3705 PARQUE INDUSTRIAL NOVO TEMPO - 76982-167 - VI-
LHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
R$ 15.637,50
D E S P A C H O
Vistos.
Não ocorreu a revelia da empresa ré, ante a ausência de citação 
do segundo réu. 
Designo audiência de conciliação para o dia 11/02/2020, às 9h30, 
no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CE-
JUSC, localizado no Fórum de Vilhena, na Avenida Luiz Mazziero, 
Nº 4.432, Jardim América, nesta cidade.
Cite-se o réu Fábio Rogério e intimem-se as partes para compare-
cerem na audiência designada nos autos, advertindo que é indis-
pensável a presença das partes e que a ausência injustificada de 
qualquer delas importará em ato atentatório à dignidade da justiça, 
nos termos do art. 334, § 8º, do CPC, e fixação de multa.
A parte autora deverá ser intimada por meio de seu advogado.
Cientifique-se o réu Fábio Rogério das advertências legais contidas 
no despacho inicial. 
Pratique-se o necessário.
Sirva este despacho como mandado/carta precatória para os de-
vidos fins.
Vilhena,RO, 21 de novembro de 2019
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, 
Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7007665-
53.2019.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Procedimento Comum Cível
Protocolado em: 14/11/2019
AUTOR: EDSON RAIMUNDO, TRAVESSA OITOCENTOS E 
TRINTA E QUATRO 6770 ALTO ALEGRE - 76985-376 - VILHENA 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔ-
NIA
RÉU: CARINA COSTA SILVA, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO RÉU: 
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R$ 998,00
D E S P A C H O
Vistos.
Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor.
Do mesmo modo DEFIRO a guarda provisória dos menores ED-
SON JUNIOR SILVA RAIMUNDO e CARLOS EDUARDO SILVA 
RAIMUNDO em favor do autor, independentemente de assinatura 
do termo, uma vez se tratar de genitor dos menores.
Cite(m)-se o(s) réu(s) para, no prazo de 15 dias, apresentar(em) 
defesa, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fa-
tos alegados pelo autor e, consequente decretação de revelia, nos 
termos do art. 344, do CPC, que assim dispõe: “Se o réu não con-
testar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 
as alegações de fato formuladas pelo autor.”
Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 
do autor, ou qualquer das matérias elencadas no art. 337 do CPC, 
dê-se vista à parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 
impugnação (CPC, art. 350 e 351).
Decorrido o prazo, retornem os autos concluso para decisão sa-
neadora.
Intime-se o autor para promover o necessário para a citação da ré 
em outro país.
Sirva este despacho como carta/mandado/carta precatória para os 
devidos fins. 
Se for o caso de cumprir por Oficial de Justiça, no cumprimento da 
ordem este deverá certificar eventual proposta de autocomposição, 
conforme determina o art. 154, VI, do CPC.
Pratique-se o necessário.
Vilhena/RO, 21 de novembro de 2019.
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA Tribunal de 
Justiça - Vilhena - 1ª Vara Cível Sede do juízo: Fórum Desem-
bargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim Amé-
rica, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 | (69) 3322-7665 - E-mail: 
vha1civel@tjro.jus.br Autos: 0000073-48.2017.8.22.0014 Classe: 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: FRIRON 
- COMERCIO, DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE FRIOS 
RONDONIA LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: JEVERSON LEANDRO COSTA 
- RO3134-A, MARIANNE ALMEIDA E VIEIRA DE FREITAS PE-
REIRA - RO3046, MARCIO HENRIQUE DA SILVA MEZZOMO - 
RO5836, KELLY MEZZOMO CRISOSTOMO COSTA - RO3551, 
EDUARDO MEZZOMO CRISOSTOMO - RO3404
EXECUTADO: WAINE BATISTA DE MORAES
Advogados do(a) EXECUTADO: MARCO AURELIO SOARES FER-
NANDES - RO8292, DIEGO CASTRO ALVES TOLEDO - RO7923
FINALIDADE: Fica(m) o(s) autor(es), por intermédio de seu(s) 
advogado(s), intimado(s) para, no prazo de 5 (cinco) dias, retirar o 
alvará expedido nos autos, no mesmo prazo, comprovar o levanta-
mento dos valores.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA Tribunal de 
Justiça - Vilhena - 1ª Vara Cível Sede do juízo: Fórum Desembar-
gador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vi-
lhena - RO - CEP: 76980-702 | (69) 3322-7665 - E-mail: vha1civel@
tjro.jus.br Autos: 7002634-86.2018.8.22.0014 Classe: PROCEDI-
MENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: ELAINE DA SILVA COSTA
Advogados do(a) AUTOR: EDRIANE FRANCINE DALLA VEC-
CHIA HAMMERSCHMIDT - RO7029, ROBERTO CARLOS MAI-
LHO - RO3047
RÉU: DS CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 
LTDA
Advogados do(a) RÉU: RICARDO PONTES VIVACQUA - RJ88754, 
JOSE CAMPELLO TORRES NETO - RJ122539
FINALIDADE: Fica(m) o(s) autor(es), por intermédio de seu(s) 
advogado(s), intimado(s) para, no prazo de 5 (cinco) dias, retirar o 
alvará expedido nos autos, no mesmo prazo, comprovar o levanta-
mento dos valores.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA Tribunal de 
Justiça - Vilhena - 1ª Vara Cível Sede do juízo: Fórum Desem-
bargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim Amé-
rica, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 | (69) 3322-7665 - E-mail: 
vha1civel@tjro.jus.br Autos: 7005595-97.2018.8.22.0014 Classe: 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SANDRO 
RICARDO SALONSKI MARTINS
Advogado do(a) EXEQUENTE: SANDRO RICARDO SALONSKI 
MARTINS - RO1084
EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) EXECUTADO: NELSON WILIANS FRATONI RO-
DRIGUES - RO4875
FINALIDADE: Fica(m) o(s) autor(es), por intermédio de seu(s) 
advogado(s), intimado(s) para, no prazo de 5 (cinco) dias, retirar o 
alvará expedido nos autos, no mesmo prazo, comprovar o levanta-
mento dos valores.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA Tribunal de 
Justiça - Vilhena - 1ª Vara Cível Sede do juízo: Fórum Desembar-
gador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, 
Vilhena - RO - CEP: 76980-702 | (69) 3322-7665 - E-mail: vha1-
civel@tjro.jus.br Autos: 7006444-35.2019.8.22.0014 Classe: AL-
VARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74) REQUERENTE: GRACIELY 
COIMBRA DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: DAVI ANGELO BERNARDI - 
RO6438
INTERESSADO: DIONISIO FERREIRA DOS SANTOS
FINALIDADE: Fica(m) o(s) autor(es), por intermédio de seu(s) 
advogado(s), intimado(s) para, no prazo de 5 (cinco) dias, retirar o 
alvará expedido nos autos, no mesmo prazo, comprovar o levanta-
mento dos valores.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA Tribunal de 
Justiça - Vilhena - 1ª Vara Cível Sede do juízo: Fórum Desembar-
gador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, 
Vilhena - RO - CEP: 76980-702 | (69) 3322-7665 - E-mail: vha1-
civel@tjro.jus.br Autos: 0046546-10.2008.8.22.0014 Classe: PRO-
CEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: JAURU TRANSMISSO-
RA DE ENERGIA S A
Advogados do(a) AUTOR: MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 
SP284261, ALECSANDRO RODRIGUES FUKUMURA - RO6575
RÉU: ELZIRA GRIPA
Advogados do(a) RÉU: ALAN LEON KREFTA - RO4083, ARMAN-
DO KREFTA - RO321-B
FINALIDADE: Fica(m) o(s) autor(es), por intermédio de seu(s) 
advogado(s), intimado(s) para, no prazo de 5 (cinco) dias, retirar o 
alvará expedido nos autos, no mesmo prazo, comprovar o levanta-
mento dos valores.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA Tribunal de 
Justiça - Vilhena - 1ª Vara Cível Sede do juízo: Fórum Desembar-
gador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, 
Vilhena - RO - CEP: 76980-702 | (69) 3322-7665 - E-mail: vha1ci-
vel@tjro.jus.br Autos: 7004449-55.2017.8.22.0014 Classe: INVEN-
TÁRIO (39) REQUERENTE: LUCIMAR DA SILVA, ANA CASSIA 
VIEIRA GARCIA, SUZETE APARICIO COELHO
Advogado do(a) REQUERENTE: ROSANGELA LEMOS DOS 
SANTOS - RO3600
Advogado do(a) REQUERENTE: ROSANGELA LEMOS DOS 
SANTOS - RO3600
Advogado do(a) REQUERENTE: ROSANGELA LEMOS DOS 
SANTOS - RO3600
INVENTARIADO: ADILSON GARCIA TERTULIANO
FINALIDADE: Fica(m) o(s) autor(es), por intermédio de seu(s) 
advogado(s), intimado(s) para, no prazo de 5 (cinco) dias, retirar o 
formal de partilha.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vilhena - 1ª Vara Cível
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, 
Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - Fone: (69) 3322-
7665
E-mail: vha1civel@tjro.jus.br
Processo : 7004248-29.2018.8.22.0014
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JOSE DAVI BETTIO
Advogado do(a) AUTOR: ESTEVAN SOLETTI - RO3702
RÉU: FLAVIO L ALVES CONSTRUTORA EIRELLI EPP e outros
Advogados do(a) RÉU: LEANDRO MARCIO PEDOT - RO2022, 
VALDINEI LUIZ BERTOLIN - RO6883
Advogados do(a) RÉU: VALDINEI LUIZ BERTOLIN - RO6883, LE-
ANDRO MARCIO PEDOT - RO2022
INTIMAÇÃO AUTOR - CONTRARRAZÕES
Fica a parte AUTORA intimada na pessoa do seu advogado, para 
no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as Contrarrazões Recur-
sais.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça
Vilhena - 1ª Vara Cível
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes. Fórum De-
sembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim Amé-
rica, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 | (69) 3322-7665 - E-mail: 
vha1civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7007425-64.2019.8.22.0014 Classe: BUSCA E 
APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81) Parte autora: 
Nome: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E IN-
VESTIMENTO
Endereço: Avenida das Nações Unidas, 14171, Torre A - 8 andar - 
Conjunto 82, Vila Gertrudes, São Paulo - SP - CEP: 04794-000
Advogado: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB: RO4778 
Endereço: desconhecido 
Parte requerida: Nome: ELIELSON SCHEIDEGGER DE CASTRO
Endereço: RUA 1814, 4945, BELA VISTA, Vilhena - RO - CEP: 
76980-000
CERTIDÃO
Certifico que o expediente foi encaminhado à parte requerida, 
ELIELSON SCHEIDEGGER DE CASTRO, VIA CORREIOS, ser-
vindo o r. despacho/decisão proferido como carta.
Vilhena(RO), 22 de novembro de 2019.
JOSE BLASIO GUNTZEL JUNIOR 
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente) 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, 
Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7007472-
09.2017.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Execução de Título Extrajudicial
Protocolado em: 06/10/2017
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA, QUADRA SBS QUADRA 4 
S/N ASA SUL - 70070-140 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO DO EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI RO-
DRIGUES OAB nº AC128341
EXECUTADO: GILMAR JORGE EBERT, RUA JOÃO LIBERTO 
MUHL 08 JARDIM ELDORADO - 76987-008 - VILHENA - RON-
DÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA
R$ 89.281,19

D E S P A C H O
Vistos.
Defiro a alienação do bem penhorado por meio de leilão público 
judicial (CPC, art. 879, II e art. 881).
Nomeio a leiloeira pública EVANILDE AQUINO PIMENTEL (ins-
crição n. 015/2009-JUCER/RO) para a prática do ato (CPC, art. 
883), podendo ser contatada pelos telefones (69) 3421-1869 e (69) 
98133-1688 email: contato@rondonialeiloes.com.br.
Não serão admitidos lances inferiores a 60% do valor da avaliação 
do bem.
O leilão deverá ser efetivado em duas etapas, no prazo de 90 dias, 
devendo-se dar publicidade do ato no Diário da Justiça, no mural 
de avisos da Vara e em sítio eletrônico indicado pela leiloeira.
PRIMEIRA VENDA: 03/04/2020, às 9 horas, em que serão aceitos 
lances pela melhor oferta, desde que seja igual ou superior ao va-
lor da avaliação. Não havendo lance igual ou superior ao valor da 
avaliação, seguir-se-á a 2ª venda.
SEGUNDA VENDA: 13/04/2020, às 09 horas, em que serão acei-
tos lances com, no mínimo, 60% do valor da avaliação. 
Intimem-se as partes e eventuais interessados (credor hipotecário, 
cônjuge do executado, atual detentor da posse do bem).
Determino ao credor, a publicação do edital em jornal de ampla cir-
culação local/regional (podendo ser jornal eletrônico), devendo ain-
da ser observado pelo exequente o disposto no § 5º do art. 887.
O edital deverá conter os requisitos previstos no art. 886 do CPC, 
devendo a leiloeira observar o disposto no art. 887 do CPC (adoção 
de providências para a ampla divulgação da alienação). Determino 
seja consignado no edital que o bem será vendido no estado de 
conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus 
do interessado verificar suas condições, antes das datas designa-
das para as alienações judiciais eletrônicas. O arrematante arcará 
com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os 
de natureza fiscal e tributários, conforme previsto no artigo 130, 
parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e os débitos de 
condomínio (que possuem natureza propter rem), os quais ficam 
sub-rogados no preço da arrematação.
Incumbe à leiloeira cumprir com fidelidade o disposto no art. 884 do 
CPC, zelando sobretudo pelo recebimento e depósito do produto 
da alienação e por sua prestação de contas.
A comissão da leiloeira será de 5% sobre o produto da alienação e 
será paga pelo arrematante, não se incluindo no valor do lance, o 
que deverá ser informado previamente aos interessados.
Para as hipóteses de desistência, extinção pelo pagamento, ho-
mologação de acordo ou suspensão pelo parcelamento após a pu-
blicação do edital, fixo em R$ 200,00 o valor devido à leiloeira a 
título de ressarcimento pelas despesas com os preparativos para 
o leilão, devendo ser arcado pela parte que der causa ao cancela-
mento, independentemente de ser o credor ou o devedor benefici-
ário da justiça gratuita.
Salvo pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento 
deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito 
judicial ou por meio eletrônico.
O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá 
fazer uso do que previsto no art. 895 do CPC.
Deverão ser cientificados da alienação judicial, com pelo menos 
cinco dias de antecedência, as pessoas indicadas no art. 889 do 
CPC (o executado; o coproprietário, o titular de usufruto, uso, etc.; 
o credor pignoratício, hipotecário, etc.; os promitentes comprador 
e vendedor).
Se for o caso de leilão eletrônico, os interessados deverão cadas-
trar-se previamente no portal para que participem do mesmo, for-
necendo todas as informações solicitadas.
Durante a alienação, os lances deverão ser oferecidos diretamente 
no sistema do gestor e imediatamente divulgados on-line, de modo 
a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas.
Somente será realizada segunda tentativa de leilão caso o primeiro 
não conte com nenhum lance válido durante todo o período pre-
visto.
Intimem-se as partes e o atual detentor do imóvel.
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SERVE O PRESENTE COMO CARTA/ MANDADO/OFICIO, para 
comunicação do executado e demais interessados (cônjuge, credor 
fiduciário, detentor da posse etc), bem como ordem judicial para 
que os funcionários da leiloeira possam ingressar no local onde o 
bem a ser leiloado se encontra.
Vilhena,RO, 22 de novembro de 2019
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, 
Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 0007833-
24.2012.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Exibição de Documento ou Coisa Cível
Protocolado em: 17/08/2012
AUTOR: ELIAS MALEK HANNA, RUA JOSÉ MENDES 551, ES-
CRITÓRIO JD. ELDORADO - 76987-106 - VILHENA - RONDÔ-
NIA
ADVOGADO DO AUTOR: ELIAS MALEK HANNA OAB nº RO356, 
ROBERTO CARLOS MAILHO OAB nº RO3047
RÉU: BANCO BRADESCO S/A, CIDADE DE DEUS - OSASCO - 
SP, RUA BENEDITO AMÉRICO DE OLIVEIRA, S/N VILA YARA 
- 06029-900 - OSASCO - AMAPÁ
ADVOGADO DO RÉU: MOISES BATISTA DE SOUZA OAB nº 
SP149225, FERNANDO LUZ PEREIRA OAB nº AC4392, MAURO 
PAULO GALERA MARI OAB nº AC4937, ANNE BOTELHO COR-
DEIRO OAB nº RO4370
D E S P A C H O
Vistos.
Arquivem-se definitivamente os autos.
Pratique-se o necessário.
Vilhena,RO, 22 de novembro de 2019
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, 
Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7004461-
35.2018.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Procedimento Comum Cível
Protocolado em: 21/06/2018
AUTOR: FLAVIO L ALVES CONSTRUTORA EIRELLI EPP, AV. 
RONDÔNIA - SETOR 19 3753, 1 ANDAR INDUSTRIAL NOVO 
TEMPO - 76908-354 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: VALDINEI LUIZ BERTOLIN OAB nº 
RO6883, LEANDRO MARCIO PEDOT OAB nº RO2022
RÉU: MARCOS GARCIA SOARES, RUA NOVE MIL TREZENTOS 
E ONZE 1494, LOTE 11 QUADRA 08 RESIDENCIAL IPÊ - 76986-
300 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
R$ 10.000,00
Vistos.
Defiro a produção da prova testemunhal requerida pelo réu. Inde-
firo a denunciação da lide ao Município de Vilhena, pelos mesmos 
fundamentos já expostos na decisão encartada na decisão sane-
adora. 
Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05/05/2020, 
às 09h, na sala de audiência deste Juízo da 1ª Vara Cível da Co-
marca de Vilhena/RO, para oitiva das testemunhas do autor e de-
poimento pessoal do réu.
Intime-se a parte autora por meio de seu advogado para compare-
cer na solenidade.
Intime-se pessoalmente o réu e suas testemunhas para compare-
cerem na solenidade, uma vez que é representado pela Defensoria 
Pública.

Pratique-se o necessário.
Sirva este despacho como mandado para os devidos fins, obser-
vando-se os endereços das testemunhas abaixo qualificadas:
TESTEMUNHAS:
LUIZ CARLOS DA SILVA, brasileiro, aposentado, inscrito no CPF 
182.016.521-34, residente na Rua 1508, nº 2112, Bairro Cristo Rei, 
Vilhena/RO.
EVA MATEUS, brasileira, do lar, inscrita no CPF 486.166.562-00, 
residente na Rua 743, Casa 1504, bairro Marcos Freire, Vilhena/
RO.
Vilhena,RO, 22 de novembro de 2019
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 1ª Vara Cível 
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, 
Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena Autos n. 7008626-
28.2018.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe:Procedimento Comum Cível
Protocolado em: 03/12/2018
AUTOR: ELOENIA SANTOS DE ARAUJO, RUA SALDANHA MA-
RINHO 768, CASA 02 CENTRO (S-01) - 76980-034 - VILHENA 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: JULIANA PATRICIA ROCKENBACH 
OAB nº RO8404
RÉUS: COOPERUNIR.-COOPERATIVA MISTA DE PEQUENOS 
PRODUTORES RURAIS DA GLEBA UNICA DA REGIAO, RUA 
DAS ACÁCIAS 3283 CENTRO - 78310-000 - COMODORO - MATO 
GROSSO, ITAIR KANOPP, RUA BAHIA 07, LOTE 07 QUADRA42 
PARQUE INDUSTRIAL NOVO TEMPO - 76982-138 - VILHENA - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS RÉUS: 
R$ 49.000,00
Vistos.
DEFIRO o pedido de produção de prova testemunhal solicitada por 
ambas as partes.
Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05/05/2020, 
às 10h, na sala de audiência deste Juízo da 1ª Vara Cível da Co-
marca de Vilhena/RO, para oitiva das testemunhas.
Intime-se a parte autora por meio de sua advogada para compa-
recer na solenidade, acompanhada de suas testemunhas, estas 
independentemente de intimação do juízo, devendo a advogada se 
atentar ao que dispõe o art. 455, do CPC. A autora deverá apre-
sentar o rol de testemunhas no prazo de 15 dias, nos termos do art. 
357, §4º, do CPC. 
Intime-se pessoalmente o requerido e suas testemunhas para com-
parecer à solenidade. 
Pratique-se o necessário.
Vilhena,RO, 22 de novembro de 2019
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

Autos n. 7010421-06.2017.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/
RO.
Classe:Embargos à Execução
Protocolado em: 27/12/2017
EMBARGANTE: VANESSA LOURENCO MODESTO 96142200234, 
SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA
EMBARGADO: D. EDUARDO MARTINS E SILVA LTDA - ME, RUA 
QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE 289 JARDIM AMÉRICA - 
76980-832 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EMBARGADO: ELIANE BACK OAB nº RO7547
Sentença
Vistos etc…
VANESSA LOURENÇO DA SILVA, por meio do Curador Especial, 
apresentou embargos à execução contra D. EDUARDO MARTINS 
E SILVA LTDA, pretendendo a extinção da execução de título ex-
trajudicial de n. 7004836-07.2016.8.22.0014, em razão da ilegiti-
midade ativa do exequente, ora embargado. A embargante alega 
que o cheque apresentado para execução está nominal à terceira 
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pessoa, e não há prova de endosso. Juntou documentos.
O embargado apresentou contestação no ID n. 18085357 esclare-
cendo como o cheque nominal foi parar em suas mãos, porém não 
comprovou o endosso ou cessão de crédito.
Embora intimadas, as partes não quiseram a produção de provas.
É o relatório. Decido.
O feito comporta o julgamento antecipado da lide, com fundamento 
no art. 355, I, do CPC.
Os embargos são procedentes.
De fato, o cheque executado nos autos principais está nominal à 
terceira Edinalva Furtado, que se trata de pessoa estranha à lide.
Não obstante os fatos trazidos pelo embargante de como o cheque 
foi parar em suas mãos, ele não são suficientes para comprovar o 
endosso ou cessão do crédito.
Conforme se depreende dos autos principais, apenas a parte da 
frente do cheque foi juntado aos autos, sem constar o respectivo 
endosso ou cessão de crédito, e nesta demanda o embargado não 
se esmerou em realizar prova nesse sentido, ônus que, aliás, lhe 
incumbia segundo a regra inserta no art. 373, inciso II, do CPC.
Com efeito, a falta de prova do endosso nos cheques, ou, mesmo, 
a prova de cessão do crédito, retira do exequente, ora embargado, 
a legitimidade para promover a execução, porquanto a mera posse 
do cheque nominativo à terceira pessoa não se presta a conferir a 
legitimidade para a propositura da ação de execução, mesmo por-
que, como é sabido, a mera tradição é insuficiente para aperfeiçoar 
a transmissão do direito cambiário.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Rondônia é uníssona em 
asseverar que não possui legitimidade para propor ação de cobran-
ça, seja ela por meio de ação monitória, executiva, ou ordinária, o 
portador de cheque nominal a terceiro que não comprova o endos-
so ou cessão de crédito, vejamos:
Apelação Cível. Ação monitória. Cheque nominal. Terceiro. En-
dosso. Ausência. Ilegitimidade ativa. Não possui legitimidade para 
propor Ação Monitória o portador de cheque nominal a terceiro que 
não comprova o recebimento do título por endosso. APELAÇÃO 
CÍVEL, Processo nº 7000719-70.2016.822.0014, Tribunal de Jus-
tiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do Acór-
dão: Juiz Rinaldo Forti da Silva, Data de julgamento: 03/09/2019 
Apelação cível. Ação monitória. Cheque. Título nominal a tercei-
ro. Inexistência de endosso. Não possui legitimidade para propor 
ação de execução o portador de cheque nominal a terceiro que não 
comprova o recebimento do título por endosso. Apelação, Proces-
so nº 0002776-59.2015.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado 
de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Isaias 
Fonseca Moraes, Data de julgamento: 15/02/2018 
Apelação Cível. Ação de cobrança. Cheque nominal. Terceiro. En-
dosso. Ausência. Ilegitimidade ativa. Não possui legitimidade para 
propor ação de cobrança, o portador de cheque nominal a terceiro 
que não comprova o recebimento do título por endosso. Apelação, 
Processo nº 0010279-39.2012.822.0001, Tribunal de Justiça do 
Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. 
Rowilson Teixeira, Data de julgamento: 22/02/2017 
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO 
PROCEDENTE estes embargos à execução e, por consequência, 
DETERMINO a extinção da ação de execução de título executivo 
extrajudicial de n. 7004836-07.2016.8.22.0014.
CONDENO embargado ao pagamento das custas processuais e 
honorários advocatícios, estes fixados em R$ 800,00 (oitocentos 
reais), com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC.
Traslade-se esta sentença para os autos principais.
Transitado em julgado a sentença, arquivem-se os autos.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Em caso de recurso, intime-se a parte recorrida para contrarrazões 
no prazo legal. Após, remetam-se os autos ao Juízo ad quem, in-
dependentemente de nova conclusão.
Vilhena/RO, 22 de novembro de 2019.
Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito

2ª VARA CÍVEL   

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 7004381-08.2017.8.22.0014
Alienação FiduciáriaExecução de Título ExtrajudicialR$ 19.036,87
EXEQUENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 
LTDA CNPJ nº 59.395.061/0001-48, RUA JARINU CIDADE MÃE 
DO CÉU - 03306-000 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: EDEMILSON KOJI MOTODA 
OAB nº AC231747
EXECUTADO: CLAUDIONICE ALVES, AV JOSE DO PATROCINIO 
2488 CENTRO - 76980-220 - VILHENA - RONDÔNIA
O executado pugnou pela liberação dos valores penhorados via 
BACENJUD arguindo a impenhorabilidade dos valores por se 
tratarem de salário.
Este juízo adotava o posicionamento pelo indeferimento da penhora 
sobre o salário, exceto quanto aos débitos de natureza alimentar 
em atenção ao disposto no art. 833, IV do CPC.
Em recente julgado o ETJRO entendeu pela possibilidade de 
penhora sobre o salário para adimplemento das obrigações 
assumidas pelo executado, desde que não ofenda a dignidade 
humana.
Com base nestes critérios, adotou posicionamento para o 
deferimento da penhora sobre o salário do devedor, desde que em 
percentual proporcional que não inviabilize sua subsistência.
Neste sentido trago o precedente do ETJRO:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora verba 
salarial. Relativização. Possibilidade. Proporcionalidade. Recurso 
parcialmente provido.
É crível a mitigação da impenhorabilidade de verba salarial, como 
forma de garantir o adimplemento das obrigações assumidas pela 
parte devedora, desde que não ofenda o princípio da dignidade do 
ser humano.
Não se pode prejudicar a parte credora que tem direito à percepção 
da quantia devida, mantendo-se intacta a remuneração da parte 
devedora.
AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0801923-
15.2018.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª 
Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Isaias Fonseca Moraes, 
Data de julgamento: 15/04/2019.
Assim, seguindo o entendimento do ETJRO, hei por bem deferir 
a penhora no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o 
valor líquido auferido pela parte executada o que se mostra-se 
razoável, não inviabilizando a sobrevivência e dignidade de sua 
sobrevivência.
Sobre esta penhora especificamente, determino a liberação do 
valor mantido em bloqueio (que corresponde a 15% do montante) 
em favor do autor e o valor remanescente em favor da executada, 
mediante alvará.
Defiro desde já a expedição de ofício à empresa empregadora 
MANPOWER STAFFING LTDA, CPF 01.894.253/0003-80, para 
que proceda aos descontos mensais dos rendimentos líquidos de 
CLAUDIONICE ALVES DOMICIANO, brasileiro, solteiro, classif de 
grãos, portador da cédula de identidade RG n.º 17110300, inscrito 
no CPF sob o n.º 00001789272106, no percentual de 15% (quinze 
por cento) sobre o valor líquido auferido, até o valor do débito, por 
meio de depósito judicial vinculado aos autos.
Intime-se o autor a indicar o valor atualizado da dívida, procedendo-
se aos descontos dos valores já pagos e intime-se o requerido 
a indicar o endereço do seu local de trabalho para que seja 
encaminhado o ofício, no prazo de cinco dias.
Serve o presente de ofício.
Kelma Vilela de Oliveira
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PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e 
Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 
- RO
Processo: 7004992-87.2019.8.22.0014
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: FRANCISCO DE SOUZA DA SILVA, VACCARI 
AUTOMOVEIS LTDA - EPP
Advogado do(a) AUTOR: DANYELLI VACCARI PAGNONCELLI - 
RO9450
Advogado do(a) AUTOR: DANYELLI VACCARI PAGNONCELLI - 
RO9450
RÉU: RENATO PEREIRA
Intimação DA PARTE AUTORA
Fica a parte autora intimada para, no prazo de 05 dias, comprovar 
o recolhimento das custas para publicação do edital, no valor de 
R$19,51, conforme ID (32847495).

PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e 
Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 
- RO
Processo: 0004896-70.2014.8.22.0014
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: R. P. IND. COM. DE TINTAS LTDA - ME
Advogado do(a) AUTOR: LEANDRO MARCIO PEDOT - RO2022
RÉU: TIM CELULAR S. A
Advogados do(a) RÉU: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 
RO6235-A, DANIEL PENHA DE OLIVEIRA - RO3434, GABRIELA 
DE LIMA TORRES - RO5714, RUBENS GASPAR SERRA - 
SP119859
Intimação DA PARTE AUTORA
Tendo em vista o Expediente (ID. 32401142), fica a parte autora 
intimada para levantar o valor, comprovar nos autos e manifestar-
se quanto à eventual saldo remanescente, no prazo de 05 dias, sob 
pena de extinção.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 7010044-69.2016.8.22.0014
Honorários Advocatícios
Cumprimento de sentença
R$ 3.086,38
EXEQUENTE: CEZAR BENEDITO VOLPI, RUA PRESIDENTE 
MÉDICI 113 CENTRO - 76980-220 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: CEZAR BENEDITO VOLPI OAB 
nº RO533
EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA, RUA NELSON TREMEIA 
179 CENTRO - 76980-220 - VILHENA - RONDÔNIA
SENTENÇA
Cuida-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por CEZAR 
BENEDITO VOLPI em face de BANCO DO BRASIL S.A. 
Durante o trâmite regular do feito, o exequente informou o 
pagamento do débito e requereu a extinção do feito.
Os autos vieram conclusos.
Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, para que dele 
surtam seus legais e jurídicos efeitos, nos termos do art. 924, II do 
novo Código de Processo Civil.
Liberem-se eventuais constrições.
CONDENO a executada ao pagamento de custas e despesas 
judiciais, em 15 dias após o trânsito em julgado da sentença, sob 
pena de expedição de certidão de débito para fins de protesto 
extrajudicial e inscrição automática em dívida ativa fiscal estadual.
Considerando a preclusão lógica, arquivem-se.
Sentença publicada automaticamente.
Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se.
22 de novembro de 2019
Kelma Vilela de Oliveira

PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e 
Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 
- RO
Processo: 7003838-34.2019.8.22.0014
Classe: ALVARÁ JUDICIAL (1295)
REQUERENTE: NADIA KELLY DA CUNHA SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: NEUZA DETOFOL FOLETO - 
RO4313
INTERESSADO: LUCIA PEREIRA DA CUNHA
Intimação DA PARTE AUTORA
Tendo em vista o Expediente (ID. 32535635), fica a parte autora 
intimada para levantar o valor, comprovar nos autos e apresentar 
a prestação de contas conforme a cota ministerial (ID. 30959916), 
no prazo de 05 dias.

PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e 
Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 
- RO
Processo: 0000991-23.2015.8.22.0014
Classe: INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: ANTONIO INIVAL DE CASTILHOS, MAURECILA 
DE CASTILHOS, LENIR DE CASTILHOS, ALVIRENE DE 
CASTILHO, JOSE JOEL DE CASTILHO, LEONI DE CASTILHOS, 
ANTONIO CASTILHOS, MARIA TEREZA DE CASTILHOS, 
IVALINA DE CASTILHOS MACHADO, ZELINDA DE CASTILHO 
DE ANDRADE, BELONI DE CASTILHOS, JOAO FRANCISCO DE 
CASTILHOS, DERLY DE CASTILHO, MARLENE DE CASTILHO, 
JOAO PAULO DE CASTILHOS, MARILENE DE CASTILHO 
SILVA, MARLI CASTILHO DA SILVA LONGEN, RUTH DA SILVA 
CASTILHO
Advogado do(a) REQUERENTE: DANIEL PRUDENCIO DA SILVA 
- RO3720
Advogado do(a) REQUERENTE: DANIEL PRUDENCIO DA SILVA 
- RO3720
Advogado do(a) REQUERENTE: DANIEL PRUDENCIO DA SILVA 
- RO3720
Advogado do(a) REQUERENTE: DANIEL PRUDENCIO DA SILVA 
- RO3720
Advogado do(a) REQUERENTE: DANIEL PRUDENCIO DA SILVA 
- RO3720
INVENTARIADO: PEDRO OSNI DE CASTILHOS
Intimação DA PARTE AUTORA
Tendo em vista o Expediente (ID.32624428), fica a parte autora 
intimada para levantar o valor e comprovar nos autos, no prazo de 
05 dias.

PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e 
Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 
- RO
Processo: 0007643-56.2015.8.22.0014
Classe: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707)
REQUERENTE: CLEOFAS FONTES BELTRAN
Advogados do(a) REQUERENTE: SANDRO RICARDO SALONSKI 
MARTINS - RO1084, ELIANE GONCALVES FACINNI LEMOS 
- RO1135, RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - RO3249, 
SILVANE SECAGNO - RO5020, LUIZA REBELATTO MORESCO 
- RO6828
REQUERIDO: CELSO GARCIA DOS SANTOS, CASSIMIRO 
PEREIRA DE CARVALHO, EVA MARIA DOS REIS, ADENOR 
FERREIRA MEIRA, JOSIANE MARIA PEREIRA, DIVINO 
RODRIGUES NETO, FABIANO DA SILVA, SEBASTIAO 
ALEXANDRE DOS SANTOS, MATILDES ESTEVES DE SOUZA, 
OLEGARIO RAMOS DA CRUZ, ROSA ODETE TRINDADE, PAULO 
CESAR CARDOSO, CLAUDINEY FIRMINO DA SILVA, OLDAIR 
JOSE VIEIRA, CLARINDO APARECIDO DE ANDRADE, ADEMIR 
DE JESUS GOMES, ANA MENDES GOMES, ANDRE JARDIM 
DA SILVA, PAULO NICOLAU DOS REIS, VALDIVINO JOAQUIM 
DE SOUZA, PAULO NUNES DO NASCIMENTO, GILMAR 
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NUNES DO NASCIMENTO, JOSE FIALHO DA SILVA, MATEUS 
HENRIQUE RIBEIRO, SEBASTIAO LUIZ DO NASCIMENTO, 
CARLITO SIQUEIRA DA SILVA, SERGIO DA SILVA MOREIRA, 
JOAO PEDRO DOS SANTOS MOTA, GILSOMAR DOMINGOS 
LIMA, JORNANDES GALVAO SILVA, GERCI PINHEIRO, LUCAS 
MILA DUARTE, NASCIMENTO LINDOLFO WANZUITA, ENILTON 
PROCOPIO, GUSTAVO MAURICIO SOTARELI GARCIA, 
GILSEVAN BRITO DUARTE, FLORINALDO JOSE COVARY, 
GERALDO AURELIANO DE PAIVA, ANTONIO NUNES DE JESUS, 
AYLLA FERNANDA DE MELO MACIEL, CIVALDO CARDOSO 
GABRIEL, JOSE JORGE DE OLIVEIRA, NILTON MACHADO, 
GERALDO SAMPAIO DUARTE
Advogado do(a) REQUERIDO: DEJAMIR FERREIRA DA COSTA 
- RO1724
Advogado do(a) REQUERIDO: DEJAMIR FERREIRA DA COSTA 
- RO1724
Advogado do(a) REQUERIDO: DEJAMIR FERREIRA DA COSTA 
- RO1724
INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA
Tendo em vista que decorreu o prazo de suspensão, fica a parte 
autora intimada para manifestar-se quanto ao prosseguimento do 
feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção nos termos do Art. 
485, III do CPC.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 7001322-46.2016.8.22.0014
Multas e demais Sanções
Execução Fiscal
R$ 574,61
EXEQUENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 
DETRAN-RO, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA AUTÁRQUICA 
DO DETRAN/RO
EXECUTADO: MARCIO CORDEIRO, AV. BEIRA RIO 2043 SAO 
JOSE - 76980-702 - VILHENA - RONDÔNIA
SENTENÇA
Trata-se o presente feito de Execução Fiscal ajuizada por 
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Rondônia – 
DETRAN-RO em face de MARCIO CORDEIRO. 
Durante o trâmite regular do feito, o autor requereu a desistência 
da presente ação. 
Diante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do 
Artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, tendo em vista 
a desistência do autor da ação.
Sem custas.
Defiro a expedição de certidão descritiva do débito. 
Considerando-se a preclusão lógica, procedam-se as baixas e 
arquivem-se.
Sentença registrada. Publique-se. Intimem-se. 
22 de novembro de 2019
Kelma Vilela de Oliveira

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 7005508-78.2017.8.22.0014
Espécies de Contratos
Monitória
R$ 30.117,32
AUTOR: IESA INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZONIA 
S/C LTDA - ME, RUA 743 2043 CRISTO REI - 76980-220 - VILHENA 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ROSANGELA CIPRIANO DOS SANTOS 
OAB nº AC4364, WESLAYNE LAKESMINM RAMOS ROLIM OAB 
nº RO8813

RÉUS: MARCOS AGUIAR DA SILVA, RUA LEOPOLDO PERES 
3490 CENTRO - 76980-220 - VILHENA - RONDÔNIA, CRISTIANE 
VIEIRA CARDOSO, RUA LEOPOLDO PERES 3490 CENTRO - 
76980-220 - VILHENA - RONDÔNIA
SENTENÇA
HOMOLOGO por sentença o acordo realizado entre as partes 
ID n. 31396217 e 32192959, para que dele surtam seus legais e 
jurídicos efeitos.
Em consequência, com fundamento no art. 487, III, b, do Código 
de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação monitória 
promovida por IESA – INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA 
AMAZÔNIA em face de CRISTIANE VIEIRA CARDOSO SILVA e 
MARCOS AGUIAR DA SILVA.
Tendo em vista que o feito foi extinto pela vontade das partes, tenho 
que ocorreu a desistência tácita do prazo recursal.
Assim, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.
Sem custas, nos termos do art. 6º, § 7º, da Lei 301/90.
Intimem-se e cumpra-se.
22 de novembro de 2019
Kelma Vilela de Oliveira

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 7007781-59.2019.8.22.0014
Práticas AbusivasProcedimento Comum CívelR$ 7.985,50
ADVOGADO DO AUTOR: MARCIO DE PAULA HOLANDA OAB 
nº RO6357
AUTOR: ILTON SEVERINO DE FREITAS, AVENIDA ARNALDO 
BATISTA DE ANDRADE 739 SÃO PAULO - 76987-347 - VILHENA 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: ENERGISA RONDÔNIA
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON , 
AVENIDA DOS IMIGRANTES 4105, - DE 3601 A 4635 - LADO 
ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Indefiro a gratuidade judiciária, considerando que o autor não 
comprovou sua hipossuficiência. 
Intimem-se os autores, na pessoa de seu advogado, a proceder 
ao recolhimento do valor das custas processuais, em atenção ao 
disposto no art. 12, inciso I da Lei 3.896/2016, no prazo de cinco 
dias. 
sexta-feira, 22 de novembro de 2019
Kelma Vilela de Oliveira

PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e 
Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 
- RO
Processo: 0009013-70.2015.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: LINDOMAR BEZERRA DOS SANTOS
Advogados do(a) EXEQUENTE: GUSTAVO JOSE SEIBERT 
FERNANDES DA SILVA - RO6825, ROMILSON FERNANDES DA 
SILVA - RO5109
EXECUTADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 
SEGURO DPVAT SA
Advogados do(a) EXECUTADO: JOSE HENRIQUE BARROSO 
SERPA - RO9117, SAMUEL RIBEIRO MAZURECHEN - RO4461, 
LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - RO5017
Intimação DA PARTE AUTORA
Tendo em vista o Expediente (ID. 32224874), fica a parte autora 
intimada para levantar o valor e comprovar nos autos, no prazo de 
05 dias.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 7007754-76.2019.8.22.0014
Inadimplemento
Procedimento Comum Cível
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AUTOR: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES 
RURAIS DOS TREZE - AG-13, ÁREA RURAL s/n, ET LINHA 135, 
CHÁCARA A-1, KAPA 148 ÁREA RURAL DE VILHENA - 76988-
899 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: BEATRIZ BIANQUINI FERREIRA OAB 
nº RO3602
RÉU: ENERGISA, RUA DOMINGOS LINHARES 269 CENTRO - 
76980-000 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO
Indefiro a gratuidade judiciária pois não demonstrada a 
hipossuficiência financeira do autor. 
Ressalto que o valor da causa não é expressivo e não é crível que 
uma Associação não tenha condições financeiras de arcar com as 
custas processuais. 
Intime-se a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias 
comprove o recolhimento das custas iniciais, sob pena de 
indeferimento de seu pedido. 
Expeça-se o necessário.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 7007760-83.2019.8.22.0014
Aposentadoria por InvalidezProcedimento Comum 
CívelR$ 21.255,78
AUTOR: MARIA PEREIRA DA COSTA CPF nº 580.755.422-15, RUA 
7 DE SETEMBRO 2863 CENTRO - 76990-000 - CHUPINGUAIA - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: Sônia Maria Antônia de Almeida Negri 
OAB nº RO2029
RÉU: I. -. I. N. D. S. S., RUA PRESIDENTE VARGAS 764/765, - 
ATÉ 764/765 CENTRO - 76900-020 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
Defiro a gratuidade da justiça.
Excetuando-se à regra processual e levando em conta que as 
partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral 
do mérito, incluída a atividade satisfativa e com base no princípio 
da eficiência imprescindível por este Juízo, no presente caso não 
será designada audiência de conciliação, tendo em vista que nos 
casos assemelhados e pela natureza da matéria, se sabe que a 
parte requerida não comparece à solenidade, tampouco realizada 
acordos, não havendo qualquer prejuízo, haja vista que as partes 
podem conciliar e formular autocomposição a qualquer momento 
do processo.
Deste modo, considerando o caso dos autos, se constata que a 
não realização de audiência de conciliação não trará qualquer 
prejuízo às partes, tampouco, violará direito à ampla defesa ou 
contraditório, posto que o Novo Código de Processo Civil acentua 
marco para contagem do prazo para apresentação de defesa, deixo 
de designar audiência de conciliação.
O benefício pleiteado está previsto no artigo 59 da Lei 8.213/91. 
O auxílio-doença pressupõe a existência de incapacidade 
laborativa, decorrente da instalação de uma doença, sendo que a 
distinção entre tais benefícios reside na intensidade de risco social 
que acometeu o segurado, assim como a extensão do tempo pelo 
qual o benefício poderá ser mantido. 
O auxílio-doença será concedido quando o segurado ficar 
incapacitado total e temporariamente para exercer suas atividades 
profissionais habituais, devendo-se entender como habitual 
a atividade para a qual o interessado está qualificado, sem 
necessidade de qualquer habilitação adicional. 
O auxílio-acidente é um benefício previdenciário que é pago 
mensalmente ao segurado acidentado como forma de indenização. 
Este benefício não tem caráter substitutivo do salário porque é 
pago ao segurado cumulativamente com este após a consolidação 
das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, desde 
que as sequelas impliquem redução da capacidade para o 
trabalho habitualmente desenvolvido. Ademais, para concessão da 

mencionada prestação pecuniária é necessário a comprovação de 
12 (doze) contribuições, além de demonstrar 12 (doze) contribuições 
mensais.
Logo, a mera existência de uma doença, por si só, não gera o 
direito a benefício por incapacidade antecipadamente, havendo 
a necessidade de submeter-se a parte autora à realização de 
perícia médica, razão pela qual, postergo à análise do pedido de 
antecipação após a vinda da contestação da autarquia requerida.
Diante da necessidade de instruir a demanda, nomeio médico 
perito Wagner Hoffman, que deverá indicar data para a realização 
do ato. Fixo-lhe honorários periciais no montante de R$ 400,00 
(quatrocentos reais), nos termos da Resolução nº 232 do Conselho 
Nacional de Justiça também traz uma tabela com o valor dos 
honorários para diferentes tipos de perícia, fixando inclusive 
limites, no entanto estes limites podem ser ultrapassados em casos 
excepcionais, o que é o caso desta Comarca pelas peculiaridades 
já mencionadas.
Consoante recomendação conjunta 01 elaborada pelo CNJ no 
ano de 2015, foram adotados por este Juízo formulário e quesitos 
unificados, já utilizados no âmbito da Justiça Federal, conforme 
anexo, sendo facultado a parte autora a apresentação de outros 
quesitos e indicação de assistentes técnicos, que poderão ser 
apresentados no prazo de 05 (cinco) dias contados da intimação/
ciência desta decisão.
Encaminhem-se os quesitos do Juízo para resposta e os eventuais 
apresentados, não obrigatoriamente, pela autora.
O laudo deverá ser apresentado em Juízo, no prazo de até 30(trinta) 
dias, a contar do início da perícia.
Advirta-se o(a) médico(a) perito(a) que em sendo a parte autora 
seu paciente, ou já foi, deverá se abster de realizar a perícia.
Após a juntada do laudo médico, cite-se o INSS para, querendo, 
apresentar resposta no prazo legal, devendo, na oportunidade, 
informar se há possibilidade de acordo, indicando os seus termos.
SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO OFÍCIO PARA PERÍCIA 
MÉDICA.
Pratique-se o necessário.
Vilhena, data conforme certificado. 
KELMA VILELA DE OLIVEIRA
Juíza de Direito
ANEXO – QUESITOS UNIFICADOS
RECOMENDAÇÃO CONJUNTA 1, DE 15 DE DEZEMBRO DE 
2015
FORMULÁRIO DE PERÍCIA
HIPÓTESES DE PEDIDO DE ACIDENTÁRIO
I - DADOS GERAIS DO PROCESSO
a) Número do processo
b) Juizado/Vara
II - DADOS GERAIS DO(A) PERICIANDO(A)
a) Nome do(a) autor(a)
b) Estado civil
c) Sexo
d) CPF
e) Data de nascimento
f) Escolaridade
g) Formação técnico-profissional
III - DADOS GERAIS DA PERÍCIA
a) Data do Exame
b) Perito Médico Judicial/Nome e CRM
c) Assistente Técnico do INSS/Nome, Matrícula e CRM (caso tenha 
acompanhado o exame)
d) Assistente Técnico do Autor/Nome e CRM (caso tenha 
acompanhado o exame)
IV - HISTÓRICO LABORAL DO(A) PERICIADO(A)
a) Profissão declarada
b) Tempo de profissão
c) Atividade declarada como exercida
d) Tempo de atividade
e) Descrição da atividade
f) Experiência laboral anterior
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g) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido
V - EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS 
SOBRE A PATOLOGIA
a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.
b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da 
perícia (com CID).
c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.
d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? 
Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.
e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? 
Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como 
se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. (Conforme dispõe 
o art. 19 da Lei nº 8.213/91, “acidente de trabalho é o que ocorre 
pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício 
do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta 
lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause 
a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da 
capacidade para o trabalho”.)
f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) 
para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique 
a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a 
conclusão.
g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade 
do(a) periciado(a) é de natureza permanente (irreversível) ou 
temporária (reversível)? Parcial ou total? (No primeiro caso 
– parcial – o segurado está incapacitado somente para o seu 
trabalho habitual ou para algumas atividades a ele inerentes. Já 
a incapacidade total ocorre quando o profissional se torna incapaz 
de desempenhar qualquer tipo de atividade laboral. Frise-se que, 
quando em decorrencia de sequela consolidada decorrente de 
acidente, for identificada não a incapacidade mas a diminuição da 
capacidade laborativa do segurado, ou seja, podendo este ainda 
exercer sua profissão mas com limitações, o benefício devido é o 
auxílio acidente e não auxílio doença. Nesse caso a incapacidade 
também é parcial mas não impede que o autor desempenhe sua 
função habitual. Nesse ultimo caso o perito deverá responder os 
quesitos específicos para auxílio acidente – item IV)
h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que 
acomete(m) o(a) periciado(a).
i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.
j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) 
ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? 
Justifique.
k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do 
indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data 
da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando 
os elementos para esta conclusão.
l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 
possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de 
outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? 
(Leve o perito em consideração a idade, escolaridade e tempo de 
profissão do periciando)
m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, 
o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra 
pessoa para as atividades diárias? A partir de quando? (O anexo 
I do Decreto 3.048/99 traz as situações em que o segurado faz 
jus a assistência. Conforme inteligência do art. 45 do referido 
regulamento, são elas: 1 - Cegueira total; 2 - Perda de nove dedos 
das mãos ou superior a esta; 3 - Paralisia dos dois membros 
superiores ou inferiores; 4 - Perda dos membros inferiores, acima 
dos pés, quando a prótese for impossível; 5 - Perda de uma das mãos 
e de dois pés, ainda que a prótese seja possível; 6 - Perda de um 
membro superior e outro inferior, quando a prótese for impossível; 
7 - Alteração das faculdades mentais com grave perturbação da 
vida orgânica e social; 8 - Doença que exija permanência contínua 
no leito; e 9 - Incapacidade permanente para as atividades da vida 
diária).
n) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos 
considerados para o presente ato médico pericial?
o) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão 
de duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento 
cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS?

p) É possível ESTIMAR qual o TEMPO e o eventual tratamento 
necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha 
condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 
ou outra atividade que lhe gere renda (data de cessação da 
incapacidade)? 
q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem 
pertinentes para melhor elucidação da causa.
r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 
dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas 
em caso afirmativo.
s) Consoante a previsão do novo § 8º no art. 60, trazido pela MP 
739/2016 que alterou a Lei 8.213/91, esclareça o (a) senhor (a) 
perito (a) a data estimada em que o periciando estará curado da 
enfermidade (possível alta do segurado). FAZ-SE NECESSÁRIO 
APONTAR A DATA/PRAZO DE FORMA ESPECÍFICA PARA UM 
POSSÍVEL PROGNÓSTICO DE CURA ou PRAZO ESTIMADO 
PARA REAVALIAÇÃO DA CAPACIDADE. 
VI - QUESITOS ESPECÍFICOS: AUXÍLIO-ACIDENTE
Quesitos específicos para as hipóteses de pedido de auxílio-
acidente ou nos casos em que o autor já recebe auxílio-acidente e 
pretende o recebimento de auxílio-doença:
a) O (a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional 
que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?
b) Se houver lesão ou perturbação funcional, decorre de acidente 
de trabalho ou de qualquer natureza? Em caso positivo, indique 
o agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem 
como indique se o(a) periciado(a) reclamou assistência médica e/
ou hospitalar.
c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer 
natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da 
atividade habitual?
d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades 
encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando 
suas funções habituais? Tais sequelas são permanentes, ou seja, 
não passíveis de cura?
e) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está 
mantida?
f) A mobilidade das articulações está preservada?
g) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma 
das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999?
h) Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está: a) com sua 
capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a 
mesma atividade; b) impedido de exercer a mesma atividade, mas 
não para outra; c) inválido para o exercício de qualquer atividade?
VII - ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE AUTORA: EVENTUAIS 
DIVERGÊNCIAS (caso tenha acompanhado o exame)
VIII - ASSISTENTE TÉCNICO DO INSS: EVENTUAIS 
DIVERGÊNCIAS (caso tenha acompanhado o exame)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 7007702-80.2019.8.22.0014
Guarda
Procedimento Comum Cível
AUTOR: SERGIO DA SILVA, ÁREA RURAL LH 145 S/N ÁREA 
RURAL DE VILHENA - 76988-899 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA
RÉU: TAIANE KELE GONCALVES PEREIRA, AVENIDA PARANÁ 
3056 ARIPUANÃ - 76985-510 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO
Trata-se o presente feito de Ação de Guarda em que o genitor 
pretende regularizar a guarda da filha menor Sthefanny Kauane, a 
qual já se encontra sob sua guarda de fato desde 10/09/2019. 
Informou o autor que tramita junto a 1ª Vara Cível desta Comarca 
ação de Alimentos em que a genitora da menor postulou alimentos 
em favor da filha, o qual foi concedido em sede de liminar. 
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Assim, no intuito de evitar decisões conflitantes, declino da 
competência para o processamento desta ação para a 1ª Vara 
Cível desta Comarca, para processamento em conjunto com a 
ação de alimentos. 
Procedam-se as baixas necessárias e remetam-se os autos. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 7007748-69.2019.8.22.0014
Dano ao Erário
Ação Civil Pública Cível
AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA, 
SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DE RONDÔNIA
RÉU: AGENILDO ALVES SOARES, AMAPA 3282, CASA VISTA 
ALEGRE - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: PAULO FRANCISCO DE MORAES MOTA 
OAB nº RO4902
DESPACHO
Para oitiva do requerido Agenildo Alves Soares, designo o dia 10 
de Fevereiro de 2020, às 10:00 horas. 
Intimem-se. 
Comunique-se ao Juízo Deprecante informando a data da 
audiência. 
Expeça-se o necessário. 

PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e 
Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 
- RO
Processo: 7003741-34.2019.8.22.0014
Classe: EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37)
EMBARGANTE: CLAUDIO LEONILDO DE SA
Advogado do(a) EMBARGANTE: TRUMAM GOMER DE SOUZA 
CORCINO - RO3755
EMBARGADO: O. DIAS DE CARVALHO COM. DE GENEROS 
ALIMENTICIOS - EPP, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 
ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB 
CREDISUL, ORLINTON DIAS DE CARVALHO, JANIA CRISTINA 
DA SILVA CARVALHO
Advogados do(a) EMBARGADO: CRISTIANI CARVALHO 
SELHORST - RO5818, CRISTIANE TESSARO - RO1562-A
Intimação DA PARTE AUTORA
Tendo em vista o Expediente (ID. 32673678), fica a parte autora 
intimada para encaminhar a Carta Precatória e comprovar nos 
autos, no prazo de 05 dias.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 7007668-08.2019.8.22.0014
Inadimplemento
Procedimento Comum Cível
AUTOR: DISAGUA DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS GUARUJA 
LTDA, AVENIDA MARECHAL RONDON 3800 CENTRO - 76908-
354 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: RAFAEL KAYED ATALLA PARAIZO OAB 
nº RO8387, ANDERSON BALLIN OAB nº RO5568, JOSEMARIO 
SECCO OAB nº RO724
RÉU: WANDERLEI DOS SANTOS SANTANA, RUA CINCO 
MIL CENTO E UM 2887 SETOR 03 - 76980-000 - VILHENA - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO
Intime-se a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias 
comprove o recolhimento das custas iniciais, sob pena de 
indeferimento de seu pedido. 
Expeça-se o necessário. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 7007756-46.2019.8.22.0014
Indenização por Dano Moral
Procedimento Comum Cível
AUTOR: VINICIUS SABOIA MEIRELES, AVENIDA MAJOR 
AMARANTE 3495, AP 08 CENTRO (S-01) - 76980-091 - VILHENA 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: HULGO MOURA MARTINS OAB nº 
RO4042
RÉU: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A, AVENIDA 
DOUTOR MARCOS PENTEADO DE ULHÔA RODRIGUES 939, 
ED. CASTELO BRANCO OFFICE PARK TORRE JATOBÁ 9 AND 
TAMBORÉ - 06460-040 - BARUERI - SÃO PAULO
ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO
Intime-se a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias 
comprove o recolhimento das custas iniciais, sob pena de 
indeferimento da inicial. 
Expeça-se o necessário.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 7007667-23.2019.8.22.0014
InadimplementoMonitóriaR$ 1.190,67
ADVOGADO DO AUTOR: SILVIA SIMONE TESSARO OAB nº 
PR26750, CRISTIANE TESSARO OAB nº AC1562
AUTOR: FRIRON - COMERCIO, DISTRIBUICAO E 
REPRESENTACAO DE FRIOS RONDONIA LTDA, AVENIDA 
CELSO MAZUTTI 5959 JARDIM ELDORADO - 76987-027 - 
VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
RÉU: BACHMANN CONVENIENCIA E SERV FESTA LTDA - - ME, 
AVENIDA JOSÉ DO PATROCÍNIO 2767 CENTRO (S-01) - 76980-
180 - VILHENA - RONDÔNIA
Intimem-se os autores, na pessoa de seu advogado, a proceder 
ao recolhimento do valor das custas processuais, em atenção ao 
disposto no art. 12, inciso I da Lei 3.896/2016, no prazo de cinco 
dias. 
sexta-feira, 22 de novembro de 2019
Kelma Vilela de Oliveira

PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e 
Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 
- RO
Processo: 7002296-78.2019.8.22.0014
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MEZZOMO E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Advogados do(a) AUTOR: KELLY MEZZOMO CRISOSTOMO 
COSTA - RO3551, MARCIO HENRIQUE DA SILVA MEZZOMO - 
RO5836, JEVERSON LEANDRO COSTA - RO3134-A, MARIANNE 
ALMEIDA E VIEIRA DE FREITAS PEREIRA - RO3046
RÉU: TRANSPAIM TRANSPORTE DE TRABALHADORES EIRELI 
- ME
Advogados do(a) RÉU: ULISSES AMORIM KEDEZIERSKI - 
RO9421, KERSON NASCIMENTO DE CARVALHO - RO3384
Intimação DA PARTE REQUERIDA
Tendo em vista o Expediente (ID. 32667674), fica a parte requerida 
intimada para encaminhar a Carta Precatória e comprovar nos 
autos, no prazo de 05 dias.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 7007778-07.2019.8.22.0014
Erro Médico, Erro Médico, DIREITO DO CONSUMIDOR
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Procedimento Comum Cível
R$ 811.149,54
AUTORES: SOLANGE PAULA RECH ALMODOVAR, AVENIDA 
LIBERDADE 3993 CENTRO (S-01) - 76980-066 - VILHENA 
- RONDÔNIA, VERONICA PAULA ALMODOVAR, AVENIDA 
LIBERDADE 3993 CENTRO (S-01) - 76980-066 - VILHENA - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: MARCIA CARVALHO FERREIRA 
DE SOUZA OAB nº MT6983, IZABELA MINEIRO MENDES OAB nº 
RO4756, SANTIAGO CARDOSO ALMODOVAR OAB nº RO5912
RÉU: HOSPITAL SÃO MATHEUS CUIABÁ, RUA ACLIMAÇÃO 335 
BOSQUE DA SAÚDE - 78050-040 - CUIABÁ - MATO GROSSO
ADVOGADO DO RÉU: 
Defiro o recolhimento das custas ao final.
Defiro a inversão do ônus da prova. 
Nos termos do art. 334 do CPC, cite-se e intime-se o requerido 
para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação, 
que designo para o dia 13 de fevereiro de 2019, às 10:00 horas, 
advertindo-o de que o prazo para contestação, que é de 15 dias, 
contar-se-á à partir da data da audiência, consignando-se, ainda, 
as advertências do art. 344 e § 8º do art. 334. Aplica-se a Fazenda 
Pública e ao Ministério Público o disposto nos arts. 180 e 183 do 
CPC
Cite-se o requerido preferencialmente, via AR e no endereço 
abaixo, da audiência de autocomposição, em sendo realizado o 
ato por meio de Oficial de Justiça, poderá o servidor da justiça, 
certificar, em mandado, proposta de autocomposição na ocasião 
de realização de ato de comunicação que lhe couber. 
Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que 
compareça à solenidade.
Advirtam-se as partes de que elas deverão comparecer à audiência 
acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos 
(artigo 34, § 9º, do CPC) e de que sua ausência injustificada será 
considerada ato atentatório à dignidade da justiça e sancionada 
com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida 
ou do valor da causa (artigo 334, § 8º, do CPC).
Caso a parte requerida manifeste desinteresse na autocomposição, 
deverá formular pedido, na forma e prazo do art. 334, § 5º do CPC. 
Neste caso, o prazo para apresentação de defesa começará a fluir 
do protocolo do pedido de cancelamento da audiência, nos termos 
do artigo 335, II, do NCPC.
Advirta(m)-se o réu que não sendo contestada a pretensão, no 
prazo legal, se presumirão aceitos como verdadeiros, os fatos 
articulados pelo autor, nos termos do art. 344 do CPC, salvo se 
ocorrerem as hipóteses do art. 345 do CPC.
Caso a tentativa de conciliação reste frutífera, tornem conclusos 
para homologação da sentença. Se a conciliação restar infrutífera 
e a parte requerida formulado reconvenção, alegando qualquer 
das matérias enumeradas no artigo 337 do NCPC ou juntado 
documentos, desde logo determino que a parte autora seja intimada 
para manifestação, no prazo de 15 dias, na forma do art. 351 do 
CPC.
Não ocorrendo a hipótese anterior, intimem-se as partes 
representadas a se manifestarem, no prazo de 10 dias, quanto ao 
interesse em produzir outras provas, justificando a necessidade e 
utilidade, sob pena de julgamento antecipado – art. 355 do CPC.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO, 
E INTIMAÇÃO. 
sexta-feira, 22 de novembro de 2019
Kelma Vilela de Oliveira

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 7007784-14.2019.8.22.0014
Execução Contratual
Procedimento Comum Cível
AUTOR: LEOCIR ROVER, AVENIDA LIBERDADE 4560, CASA 
CENTRO (S-01) - 76980-022 - VILHENA - RONDÔNIA

ADVOGADO DO AUTOR: LENOIR RUBENS MARCON OAB nº 
RO146
RÉU: SILVIO OSCAR PARRA, RUA OSVALDO BERTTODI 1370, 
TOPOGRAFIA E GEOREFERENCIAMENTO AZIMUTE LTDA 
CNETRO - 76990-000 - CHUPINGUAIA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO
Intime-se a parte exequente para que no prazo de 05 (cinco) 
dias comprove o recolhimento das custas iniciais, sob pena de 
indeferimento do pedido. 
Expeça-se o necessário.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 7007750-39.2019.8.22.0014
Guarda
Procedimento Comum Cível
AUTOR: CAROLINE RAFAEL, AV. 1 DE MAIO 3586 CENTRO - 
76980-000 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MICHELE MACHADO SANT ANA 
LOPES OAB nº RO6304
RÉU: ADALBERTO ANDRADE CORREA, AV. 1507 2582 BELA 
VISTA - 76980-000 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO
Considerando inicialmente a guarda foi fixada pela MM. Juíza 
da 4ª Vara Cível, bem como os alimentos, a competência para o 
processamento desta ação é daquela Vara. 
Assim sendo, declino da competência para processamento do feito 
para a 4ª Vara cível. 
Procedidas as baixas necessárias, remetam-se os autos. 

PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e 
Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 
- RO
Processo: 7007524-34.2019.8.22.0014
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: G. B. P
Advogado do(a) AUTOR: ANA CAROLINA IMTHON ANDREAZZA 
- RO3130
RÉU: F. K. G. I.I
Intimação DA PARTE AUTORA
Despacho
Defiro a gratuidade judiciária.
G. B. P., ingressou com ação de Divórcio c/c Regulamentação de 
Guarda, Visitas e Alimentos em face de F. K. G. I. 
A autora alegou ter se casado com o requerido no dia 23.03.2016, 
quando tinha apenas 16 anos e desta união adveio o nascimento 
de um filho A. S. B. I, o qual após a separação de fato encontra-se 
com a autora.
Pretende a decretação do divórcio, partilha de bens, regulamentação 
de guarda e fixação de alimentos em seu favor e de seu filho.
Decido.
Sabe-se que os alimentos, aos pais cabe o dever de sustentar os 
filhos enquanto estes deles dependerem.
Trata-se de dever inafastável e que implica na atuação da vontade 
estatal em caso de não cumprimento.
O menor é filho do requerido, conforme faz prova a certidão de 
nascimento juntada aos autos. Evidente que em razão da pouca 
idade depende dos genitores para sobreviver.
Não há evidências de que a mãe tenha condições de fazer frente 
às despesas que a criação do filho demanda. Mesmo que tivesse 
essa condição, haveria para o pai o dever de contribuir dentro de 
suas possibilidades e de acordo com as necessidades da criança.
Com efeito, em tema de alimentos, deve se procurar atender ao 
binômio necessidade/possibilidade.
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Considerando que o menor está sob a guarda e responsabilidade 
da genitora, e tendo com objetivo de guarnecer os direitos da menor 
e a genitora não ter condições suficientes para as necessidades 
básicas do filho, entendo que devem ser fixados os alimentos 
provisórios em favor de A. S. B. I. a ser pago pelo requerido, ora 
genitor, no valor correspondente a 30% sobre o salário mínimo 
vigente.
Consigna-se que o pagamento dos alimentos provisórios deverão 
ser realizados até o quinto dia útil de cada mês, a partir da intimação 
em conta bancária a ser indicada pela genitora do menor.
No que tange ao requerimento de fixação de alimentos à autora, 
tenho que esta demonstrou que atualmente, considerando os 
problemas de saúde que possui, devidamente comprovados, 
inclusive com sugestão do psicólogo para afastamento por um ano 
de todas as atividades funcionais, verifica-se sua necessidade em 
receber os alimentos.
Ressalto que tais valores não deverão ser recebidos “ad eternun”, 
considerando que a autora é jovem e poderá trabalhar quando tiver 
condições de saúde para tanto.
Assim, fixo os alimentos em favor da autora, Sra. G. B. P. em 30% 
do salário mínimo vigente, a ser pago todo dia 05 de cada mês, 
mediante depósito em conta por ela indicada.
Considerando que o menor já se encontra sob a guarda de fato da 
autora, defiro o pedido inicial para conceder a guarda do menor 
A. S.B. I. à genitora G. B. P., resguardando ao genitor o direito de 
visitas em finais de semana alternados, podendo retirar o menor no 
sábado às 08:00h e devolvê-lo no lar materno até às 18:00 horas.
Assim, estando preenchidos os requisitos do artigo 300 do Novo 
Código de Processo Civil DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA para 
conceder a guarda provisória do menor A.S.B.I. à genitora G. B.P., 
resguardando ao genitor/requerido F. K. G. I. o direito de visitas em 
finais de semana alternados, retirando o menor do lar materno no 
sábado às 08:00 horas e devolvê-lo até as 18:00 horas.
Conceder a tutela provisória relativamente ao pedido de alimentos, 
tanto para o menor A. como para a autora Sra.G., a ser pago todo 
dia 05 de cada mês, mediante depósito em conta a ser indicada 
pela autora, no importe de 30% do salário mínimo para cada um 
deles.
Designo audiência de conciliação para o dia 05 de Fevereiro de 
2020, às 10:00 horas, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos 
e Cidadania – CEJUSC, localizado no Fórum de Vilhena, na Av. 
Luiz Mazieiro, 4432, Jd. América, Vilhena/RO.
Cite-se o réu, com observância do §1º do art. 695 do CPC.
Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (art. 334, § 
3º, do CPC).
Não havendo acordo, o conciliador deverá apresentar a contrafé ao 
réu, o qual terá o prazo de 15 dias contados a partir da audiência, 
para apresentar defesa, sob pena de serem considerados como 
verdadeiros os fatos alegados pela parte autora e, consequente 
decretação de revelia, nos termos do art. 344, do CPC, que assim 
dispõe: “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 
presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 
autor.”
Apresentada a resposta, vista à parte autora para se manifestar 
quanto à contestação e documentos apresentados (se for o caso).
Decorrido o prazo de impugnação, intimem-se as partes para, 
no prazo de 10 dias, especificarem as provas que pretendem 
produzir, justificando a necessidade especificadamente, sob pena 
de indeferimento.
Vista ao Ministério Público.
VIAS DESTE SERVIRÃO COMO CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO/ 
INTIMAÇÃO E TERMO DE GUARDA.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 7007793-73.2019.8.22.0014
Direito de Imagem, Transporte AéreoProcedimento Comum 
CívelR$ 10.000,00
ADVOGADO DO AUTOR: AMANDA SETUBAL RODRIGUES OAB 
nº RO9164

AUTOR: RENATA ZOLINGER, AVENIDA MAJOR AMARANTE 
2037 CENTRO (S-01) - 76980-233 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
RÉU: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A, AVENIDA 
DOUTOR MARCOS PENTEADO DE ULHÔA RODRIGUES 939 - 9 
Andar, ED. CASTELO BRANCO OFFICE PARK - TORRE JATOBÁ 
TAMBORÉ - 06460-040 - BARUERI - SÃO PAULO
Indefiro a gratuidade judiciária, considerando que as partes autoras 
não comprovaram a hipossuficiência financeira. 
Intimem-se os autores, na pessoa de seu advogado, a proceder 
ao recolhimento do valor das custas processuais, em atenção ao 
disposto no art. 12, inciso I da Lei 3.896/2016, no prazo de cinco 
dias. 
sexta-feira, 22 de novembro de 2019
Kelma Vilela de Oliveira

7007697-58.2019.8.22.0014
Intimação
Carta Precatória Cível
DEPRECANTE: MICHELE GONCALVES DE SOUZA CPF nº 
031.667.964-01, ACU 44 PORTO SAO PEDRO - 59500-000 - 
MACAU - RIO GRANDE DO NORTE
ADVOGADO DO DEPRECANTE: 
ADVOGADO DO DEPRECADO: 
DEPRECADO: JAIRO GONCALVES FARIAS CPF nº 988.770.382-
68, RUA CANDEIAS 2267 RESIDENCIAL SOLAR DE VILHENA 
- 76985-092 - VILHENA - RONDÔNIA
Cumpra-se a precatória nos termos deprecados. 
Após, devolva-se à origem. 
Serve o presente de mandado. 
sexta-feira, 22 de novembro de 2019
Kelma Vilela de Oliveira

PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e 
Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 
- RO
Processo: 7003902-78.2018.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: VANILDA FERREIRA DE ABREU LEAL
Advogado do(a) EXEQUENTE: ELISANGELA DE MOURA 
DOLOVETES - RO8399
EXECUTADO: BANCO BRADESCO S/A
Advogado do(a) EXECUTADO: WILSON BELCHIOR - RO6484-A
Intimação DA PARTE REQUERIDA
Intime-se o executado para que no prazo de 05 (cinco) dias 
comprove o depósito do saldo remanescente do débito, qual seja, 
R$ 977,04 (novecentos e setenta e sete reais e quatro centavos). 
SERVE O PRESENTE DE CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO. 

PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e 
Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 
- RO
Processo: 7009952-57.2017.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - 
DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDONIA
Advogados do(a) EXEQUENTE: JAQUELINE FERNANDES SILVA 
- RO8128, ELIEZER BELCHIOR DANTAS - RO7644, MILEISI LUCI 
FERNANDES - RO3487
EXECUTADO: REGINA MARIA MOREIRA GOZZI
INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA
Tendo em vista a diligência negativa no ID 32846363, fica a parte 
autora intimada para manifestar-se quanto ao prosseguimento do 
feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção nos termos do Art. 
485, III do CPC.
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PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e 
Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 
- RO
Processo: 0002843-24.2011.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: FUCK DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: ALEX ANDRE SMANIOTTO - 
RO0002681A, MARIANA KUIPERS SOARES - RO5478
EXECUTADO: KELLY LOUISE PAGAMUNCI
Intimação DA PARTE AUTORA
Tendo em vista a juntada de ofício (ID. 32778505), fica a parte 
autora intimada para manifestar-se, no prazo de 05 dias.

PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e 
Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 
- RO
Processo: 7003016-45.2019.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: UNIMED VILHENA COOPERATIVA TRABALHO 
MÉDICO
Advogado do(a) EXEQUENTE: LUIZ ANTONIO GATTO JUNIOR 
- RO4683
EXECUTADO: LUIZ ALBERTO MUNIZ PEREIRA
Intimação DA PARTE AUTORA
Tendo em vista retorno do AR postal, fica a parte autora intimada 
para manifestar-se, no prazo de 05 dias.

PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e 
Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 
- RO
Processo: 0080574-04.2008.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: GABRIEL CAMARGO MARCONI
Advogados do(a) EXEQUENTE: WILSON NOGUEIRA JUNIOR - 
RO2917, FABIANA RIBEIRO GONCALVES LIMA - RO2800
EXECUTADO: TRANSALESSI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 
LTDA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
Advogado do(a) EXECUTADO: JOAO ANTONIO XIMENES - 
RO244
Advogados do(a) EXECUTADO: RENATO TADEU RONDINA 
MANDALITI - SP115762, MICHELE MARQUES ROSATO - 
RO3645, GUSTAVO FREIRE DA FONSECA - PA12724
Intimação DA PARTE AUTORA
Tendo em vista retorno do AR postal negativo, fica a parte autora 
intimada para manifestar-se, no prazo de 05 dias.

PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e 
Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 
- RO
Processo: 7001269-60.2019.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: VACCARI AUTOMOVEIS LTDA - EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: DANYELLI VACCARI 
PAGNONCELLI - RO9450
EXECUTADO: ISMAEL MARTINS DA SILVA
Intimação DA PARTE AUTORA
Fica a parte autora intimada para, no prazo de 05 dias, comprovar 
o recolhimento das custas para publicação do edital, no valor de 
R$-26,29, conforme ID (32857624).

PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e 
Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 
- RO
Processo: 7001596-10.2016.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: AUTO POSTO PLANALTO LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ESTEVAN SOLETTI - RO3702
EXECUTADO: VERA LUCIA BITENCOURT DOS SANTOS 
49840568000
Intimação DA PARTE AUTORA
Tendo em vista o Expediente (ID. 32405443), fica a parte autora 
intimada para levantar o valor, comprovar nos autos e manifestar-
se quanto à eventual saldo remanescente, no prazo de 05 dias, sob 
pena de extinção pelo pagamento.

PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e 
Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 
- RO
Processo: 7007199-59.2019.8.22.0014
Classe: INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: J. F. G. R., H. C. D. O. V., K. D. O. V.
Advogados do(a) REQUERENTE: PATRICIA DE JESUS 
PRASERES - RO9474, ANGELICA PEREIRA BUENO - RO8468
Advogados do(a) REQUERENTE: MICHELE MACHADO SANT 
ANA LOPES - RO6304, CARLA FALCAO SANTORO - RO616-A
Advogados do(a) REQUERENTE: MICHELE MACHADO SANT 
ANA LOPES - RO6304, CARLA FALCAO SANTORO - RO616-A
INVENTARIADO: O. D. S. V.
Intimação DA PARTE AUTORA
Tendo em vista o Expediente (ID. 32723687), fica a parte autora 
intimada para tomar ciência.

PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: vinte dias
DO REQUERENTE: AUGUSTO JÓSE MONTEIRO DIOGO 
JÚNIOR, nascido aos 12 de Janeiro de 1964, brasileiro, engenheiro 
civil, portador do RG nº 602367 SSP/PA, inscrito no CPF sob o nº 
157.877.612-00, atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: Citação do requerente, acima indicado, para tomar 
conhecimento de todos os termos da presente ação INVENTÁRIO 
(39), querendo, apresentar defesa no prazo de 15 dias.
Processo: 7001537-22.2016.8.22.0014
Classe: INVENTÁRIO (39)
REQUERENTES: MARIA SANDRA DE MATOS, MARIA AUGUSTA 
VIANA DE SOUSA DIOGO ALENCAR, AUREA MONICA MELO 
DIOGO, CLAUDIA MARIA MELO DIOGO, AUGUSTO JOSE 
MONTEIRO DIOGO JUNIOR, ADRIANE AUGUSTA MELO DIOGO, 
ANDREA NILZA MELO DIOGO, ALLAN AUGUSTO MATOS 
DIOGO
Obs: Caso o requerente não se manifeste, um Defensor Público 
atuará na defesa dos seu interesses.
Sede do Juízo: Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 
76980-702, Vilhena - RO
Vilhena - RO, 22 de novembro de 2019
Rarmison Pereira da Silva
Diretor de Cartório - Cad. 205.562-7
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2ª VARA CÍVEL  

PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juven-
tude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 
- RO
Processo: 0005363-15.2015.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ELIAS GOMES JARDINA
Advogados do(a) EXEQUENTE: ELIAS GOMES JARDINA - 
RO6180, ERIC JOSE GOMES JARDINA - RO3375
EXECUTADO: MARIA NEUSA GOMES
Advogado do(a) EXECUTADO: CAMILA DOMINGOS - RO5567
Intimação DAS PARTES
Sentença
As partes entabularam acordo nos autos.
Não há óbices a homologação do acordo, porquanto em caso de a 
parte autora poderá dar início ao cumprimento de sentença.
Por estas razões, homologo por sentença o acordo realizado entre 
as partes para que dele surtam seus legais e jurídicos efeitos.
Em consequência, com fundamento no art. 487, III, b, do Código 
de Processo Civil, JULGO EXTINTA o presente cumprimento de 
sentença.
Considerando a preclusão lógica, arquivem-se os autos.
Ressalto que em caso de descumprimento quanto aos termos do 
acordo,poderá a autora requerer o desarquivamento do feito e o 
prosseguimento da execução .
Sem custas, nos termos do art. 8º, III, da Lei 3.896/16.
Registrada automaticamente.Publique-se.
Intimem-se. Arquive-se.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 0012302-45.2014.8.22.0014
IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Execução Fiscal
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE VILHENA, AC VILHENA 4177, 
AVENIDA RONY DE CASTRO PEREIRA, 4177 JARDIM AMÉRI-
CA - 76981-000 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE VILHENA
EXECUTADO: INCORPORADORA ORLEANS LTDA - EPP, AV 
MAJOR AMARANTE 4119 CENTRO - 76980-702 - VILHENA - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: ANDRE RICARDO STRAPAZZON 
DETOFOL OAB nº RO4234
DESPACHO
Defiro a expedição de mandado de avaliação e intimação conforme 
requerido na petição retro. 
Expeça-se o necessário.

PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juven-
tude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 
- RO
Processo: 7003384-25.2017.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: FUCK DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALEX ANDRE SMANIOTTO - 
RO2681
EXECUTADO: CELSO MENDES
Intimação DA PARTE AUTORA
Tendo em vista a certidão do oficial de justiça, fica a parte autora 
intimada para manifestar-se, no prazo de 05 dias.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 7007600-58.2019.8.22.0014
Obrigação de Fazer / Não Fazer
Procedimento Comum Cível
AUTOR: SILVERIA TRISTAO DA CUNHA PRADO, RUA ITAPECI-
RICA DA SERRA 135 CIDADE JARDIM - 13050-410 - CAMPINAS 
- SÃO PAULO
ADVOGADO DO AUTOR: CLEUSA DA CUNHA PRADO COR-
REIA PEREIRA OAB nº RO5504, JOSE EUDES ALVES PEREIRA 
OAB nº RO2897
RÉU: UNIMED DE RONDONIA - COOPERATIVA DE TRABALHO 
MEDICO, AVENIDA CARLOS GOMES 1259, - DE 1259 A 1517 
- LADO ÍMPAR CENTRO - 76801-109 - PORTO VELHO - RON-
DÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO
Intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias 
emende a petição inicial, excluindo desta ação os pedidos já for-
mulados nos autos n. 7004501-80.2019.8.22.0014, sob pena de 
indeferimento da inicial. 
Expeça-seo necessário.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 7011273-57.2017.8.22.0005
Multas e demais Sanções
Embargos à Execução Fiscal
EXEQUENTE: GEOSERV SERVICOS DE GEOTECNIA E CONS-
TRUCAO LTDA, CHACARA 0 ESTANCIA VARGEM BONITA - 
75250-000 - SENADOR CANEDO - GOIÁS
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ADRIANE VAZ DA COSTA OAB 
nº GO41818
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Pretende o embargante a substituição da penhora de valores ocor-
rida na execução fiscal movida em seu desfavor (autos nº 0010462- 
27.2014.8.22.0005), na qual foi efetuado bloqueio pela via do BA-
CENJUD no valor de R$ 582.632,94 (quinhentos e oitenta e dois 
mil, seiscentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos).
A embargada não concordou com a substituição alegando que a 
penhora obedece a ordem preferencial para garantia da execução, 
não sendo viável à satisfação do crédito a substituição do dinheiro 
por garantia (carta fiança) ofertada pela embargante. 
Destarte, em que pesem os argumentos dispendidos pela embar-
gante, não restou comprovado que a penhora tenha comprometido 
a atividade empresarial, ou o pagamento dos funcionários da em-
presa, mormente porque data do ano de 2017. Ademais a substi-
tuição não é obrigatória haja vista que a garantia não se equipara a 
dinheiro, conforme precedente que aqui colaciono: 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE 
SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA OFERTADA. Decisão de primeiro 
grau que indeferiu a substituição da garantia ofertada por seguro 
garantia. Manutenção. O seguro garantia ou fiança bancária não se 
equipara ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigi-
bilidade do crédito tributário, sendo o rol do art. 151 do CTN taxa-
tivo. Aplicação, ainda, do enunciado da Súmula nº 112 do A. STJ: 
“O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário 
se for integral e em dinheiro”. LEI ESTADUAL N.º 13.918/09. Afas-
tamento de sua aplicação. Possibilidade. O Órgão Especial deste 
Tribunal de Justiça, seguindo a orientação do STF na ADI 442, 
conferiu interpretação conforme a Constituição Federal à referida 
Lei Paulista, no sentido de que os juros (incluída a correção mo-
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netária) não podem ser superiores àqueles fixados na legislação 
federal, corRespondente à taxa SELIC. Recurso parcialmente pro-
vido (TJSP. 2247980-66.2016.8.26.0000 Agravo de Instrumento / 
ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias Relator(a): Djalma 
Lofrano Filho Comarca: São Bernardo do Campo Órgão julgador: 
13ª Câmara de Direito Público Data do julgamento: 08/02/2017 
Data de registro: 09/02/2017).
Deste modo, indefiro substituição do bloqueio em dinheiro pela da 
carta fiança.
Intimem-se. 
quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Kelma Vilela de Oliveira

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 0004791-59.2015.8.22.0014
Perdas e Danos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, 
Indenização por Dano Material
Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: MARCELO DOS SANTOS, RUA PALMAS 79, CJ. 
NOÊMIA BARROS JARDIM AMÉRICA - 76980-702 - VILHENA - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: VALDINEI LUIZ BERTOLIN OAB 
nº RO6883, LEANDRO MARCIO PEDOT OAB nº RO2022
EXECUTADOS: ESTADO DE RONDÔNIA, SEM ENDEREÇO, 
MARCELO DOS SANTOS, LINHA ZERO 6 KM 65, CASA VERA 
DO SERINGAL - 76993-000 - COLORADO DO OESTE - RONDÔ-
NIA
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: PROCURADORIA GERAL 
DO ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Declaro penhorado o valor de R$ 95,76.
Intime-se o Executado na pessoa de seu advogado (art. 523 e 525 
do CPC) desta penhora e retornem os autos após o prazo legal, 
com ou sem embargos/impugnação.
A consulta ao sistema ao RENAJUD restou infrutífera, conforme 
tela anexa.
Manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento, no prazo 
de 5 dias, visando a prestação jurisdicional invocada. 
Expeça-se o necessário.

PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juven-
tude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 
- RO
Processo: 7004837-89.2016.8.22.0014
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: CICERO GALDINO DOS SANTOS
Advogados do(a) AUTOR: ROBERLEY ROCHA FINOTTI - RO690, 
ALTAIR MORESCO - RO6606
RÉU: BANCO BMG CONSIGNADO S/A, BANCO BMG S/A
Advogados do(a) RÉU: LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO 
- BA16780, CELSO DAVID ANTUNES - BA1141-A, MELINA FI-
GUEIREDO DA ROCHA - RO7010
Advogados do(a) RÉU: MARIA EDUARDA ACIOLY VERAS COSTA 
- PE39767, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255
Intimação DAS PARTES
Sentença
As partes entabularam acordo nos autos.
Não há óbices a homologação do acordo, porquanto em caso de a 
parte autora poderá dar início ao cumprimento de sentença.
Por estas razões, homologo por sentença o acordo realizado entre 
as partes para que dele surtam seus legais e jurídicos efeitos.
Em consequência, com fundamento no art. 487, III, b, do Código 
de Processo Civil, JULGO EXTINTA o presente cumprimento de 
sentença.

Considerando a preclusão lógica, arquivem-se os autos.
Ressalto que em caso de descumprimento quanto aos termos do 
acordo,poderá a autora requerer o desarquivamento do feito e o 
prosseguimento da execução .
Sem custas, nos termos do art. 8º, III, da Lei 3.896/16.
Registrada automaticamente.Publique-se.
Intimem-se. Arquive-se.

PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juven-
tude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 
- RO
Processo: 0004630-83.2014.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: CARLA FALCAO SANTORO
Advogado do(a) EXEQUENTE: CARLA FALCAO SANTORO - 
RO616-A
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE VILHENA
Intimação DA PARTE CREDORA PARA, NO PRAZO DE 15 DIAS, 
RELACIONAR OS DADOS NECESSÁRIOS PARA EXPEDIÇÃO 
PELO CARTÓRIO DE PRECATÓRIO/RPV NO NOVO SISTEMA 
SOL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, 
CONFORME SEGUE:
DEVEDOR E VALOR 
Devedor: __________________________________ (O Sapre já 
traz o Valor máximo do RPV) 
Valor Global do Precatório (Principal Total + Juros Total): 
_____________________________ (pág./ID____) 
Valor Principal Total (valor da condenação corrigi-
do):___________________________________ 
Valor Juros Total: ______________________________________
__________________________ 
TELA 1 – DADOS INICIAIS 
É PRECATÓRIO RETIFICADOR – ( ) SIM ( ) NÃO (retificador só 
ocorre quando o precatório já está em trâmite no TJ/RO) 
COMARCA: ___________________________________________ 
JUÍZO: _______________________________________________ 
MAGISTRADO:_________________________________________ 
OFÍCIO:_______________________________________________ 
REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO: ( ) Valor Complementar ( ) Valor 
Global ( ) Valor Incontroverso
NATUREZA JURÍDICA DO CRÉDITO -
( ) ALIMENTAR
( ) Benefícios Previdenciários ( ) Honorários Contratuais ( ) Hono-
rários Periciais ( ) Honorários Sucumbenciais ( ) Indenizações por 
Invalidez ( ) Indenizações por Morte ( ) Pensões e suas comple-
mentações ( ) Proventos ( ) Salários ( ) Vencimentos.
( ) COMUM ( ) Cobrança ( ) Desapropriação ( ) Indenização por 
Danos Morais e Materiais ( ) Repetição de Indébito ( ) 
Outros:________________________ 
DADOS DO REQUERENTE:
NOME: ______________________________________________
_______________ (Pág./Id._____) 
CPF/CNPJ: ___________________________________________
________________ 
ENDEREÇO:_________________ Nome do 
Advogado:_________________ - OAB______________ 
TIPO BENEFICIÁRIO: 
( ) Parte; ( ) Advogado (Honorários sucumbenciais e contratuais); 
( ) Perito;
TELA 2 – DADOS DO PROCESSO 
Nº do Processo de Conhecimento – ____________ 
Data do ajuizamento do processo de conhecimento ____/____/_____ 
(Pág./Id._____) 
Data da Sentença no Processo de Conhecimento ____/_____/_____ 
(Pág./Id._____) 
Data do Acórdão que manteve ou reformou a sentença condenató-
ria _____/_____/_____ (Pág./Id._____) 
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Data do Trânsito em Julgado da Sentença ou Acórdão no Proc. 
Conhecimento _____/_____/_____ (Pág./Id._____)
Número do Processo de Execução - _____________ 
Houve Embargos à Execução? ( ) SIM (Pág./Id._____) 
Data do Decurso do Prazo da decisão: _____/_____/____ (se hou-
ve embargos e o crédito é de valor incontroverso). (Pág./Id._____) 
Data do Trânsito em Julgado: ____/_____/_____ (Sentença/Acór-
dão dos Embargos à Execução) (Pág./Id._____) 
Houve Embargos à Execução? ( ) NÃO (Pág./Id._____)
Data do Decurso de prazo: _____/_____/_____ (para oposição dos 
Embargos à Execução). (Pág./Id._____) 
TELA 3 - DADOS DA LIQUIDAÇÃO
Valor da Condenação (valor indicado na sentença) _______________ 
(Pág./Id._____) 
Data da citação no Processo de Conhecimento: ____/____/____ 
(Pág./Id._____) 
Data Final da Correção Monetária _____/_____/______ (data final 
do cálculo na execução ou a data do protocolo da petição inicial da 
execução, se o credor não atualizou o seu crédito) (Pág./Id._____) 
Índice de Cor. Monetária: ___________ ou sem índice (se não hou-
ve atualização do crédito) (Pág./Id._____) 
Incide Juros de Mora? ( ) sim 0,50% ( ) sim 1,00% ( ) Não (Pág./
Id._____) 
Data Final dos Juros de Mora: _____/_____/______ (data final do 
cálculo na execução ou a data do protocolo da petição inicial da 
execução, se o credor não atualizou o seu crédito) (Pág./Id._____) 
Incide Juros Remuneratórios: ( ) sim 0,50% ( ) sim 1,00% ( ) Não 
(Pág./Id._____)
Multa (%) _________ (Pág./Id._____)
Capitalização: ( ) Não (X) Mensal ( ) Anual
TELA 4 – BENEFICIÁRIOS 1) - 
1) Nome/ CPF/CNPJ ____________________________________
____________ (Pág./Id._____) 
Tipo de Beneficiário: ( ) Principal ( ) Honorários Sucumbenciais 
Atenção, essa informação é importante para que o sistema não 
destaque Honorários Contratuais em cima de Honorários Sucum-
benciais. 
Valor Principal R$____________________________________ 
(Pág./Id._____) 
Valor Juros R$ ________________________________________ 
(Pág./Id._____)
2) Nome/ CPF/CNPJ ____________________________________
____________ (Pág./Id._____)
Tipo de Beneficiário: ( ) Principal ( ) Honorários Sucumbenciais
Atenção, essa informação é importante para que o sistema não 
destaque Honorários Contratuais em cima de Honorários Sucum-
benciais.
Valor Principal R$____________________________________ 
(Pág./Id._____)
Valor Juros R$ ________________________________________ 
(Pág./Id._____)
TELA 5 – HONORÁRIOS CONTRATUAIS 
Nome/ 
CPF/CNPJ: ______________________ (Pág./Id.__) (advogados 
ou sociedade de advogados constantes do contrato) 
Tipo valor (X) Percentual Percentual: _____%
TELA 6 – PENHORAS (Se não houver penhora, não precisa preen-
cher essa tela, é só clicar em próximo). 
( ) Penhora Global – reflete sobre o crédito de todos os beneficiá-
rios (Pág./Id._____) 
( ) Penhora Particular – reflete sobre o crédito do beneficiário indi-
cado (Pág./Id._____) 
Executado: ______________________________(credor do preca-
tório) (Pág./Id._____) 
Exequente: _____________________________(credor da penho-
ra) (Pág./Id._____) 
CPF/CNPJ do Exequente: __________________ (Pág./Id._____) 
Valor da Penhora: ______________________ (informar valor atu-
alizado com data) (Pág./Id._____) Comarca de 

Origem da Penhora: ________________ (Pág./Id._____) 
Juízo de Origem da Penhora ____________________ (Pág./
Id._____) 
Nº dos Autos em que ocorreu a Penhora ______________ (Pág./
Id._____) Observações necessárias: ________(informar a data 
mais recente do cálculo e encaminhá-lo) (Pág./Id._____)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 0011002-53.2011.8.22.0014
Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar Cumpri-
mento de sentençaR$ 6.540,00
EXEQUENTE: MAURO JOSE DOS SANTOS CPF nº DESCONHE-
CIDO, AV. BOA VISTA 7699, S-26 EMBRATEL - 76986-598 - VI-
LHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: VICTOR RAFAEL PEDROLLO 
GUERRERO OAB nº RO4766, FRANCYELLE CRISTIANE DAL 
PRA OAB nº DESCONHECIDO
EXECUTADO: ALUPAN ALUMÍNIOS, AV. MARGINAL OESTE 454 
CENTRO - 15385-000 - ILHA SOLTEIRA - SÃO PAULO
DECISÃO
MAURO JOSE DOS SANTOS opôs embargos de declaração con-
tra a sentença que extinguiu o processo por abandono da causa 
pelo autor. 
Argumentou acerca da impossibilidade de extinção do processo 
sem resolução de mérito, pois não houve intimação do requerido 
para manifestar-se acerca da referida extinção, nos termos da Sú-
mula 240 do STJ. 
É a síntese. Decido.
Conheço dos Embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 
1.023 do NCPC.
Razão assiste ao embargante quando afirma acerca da impossi-
bilidade de extinção do processo por abandono da causa sem a 
anuência do requerido. 
Dispõe o artigo 485, § 6º do CPC, “oferecida a contestação, a ex-
tinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de 
requerimento do réu”. 
Destarte, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e aplican-
do o efeito infringente, anulo a sentença proferida e determino a in-
timação do patrono da parte autora para que forneça seu endereço 
atualizado, bem como para dar andamento ao feito em 05 (cinco) 
dias. 
Intimem-se. 

PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juven-
tude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 
- RO
Processo: 0001476-57.2014.8.22.0014
EXEQUENTE: G. C. D. C., G. H. D. C.
Advogado do(a) EXEQUENTE: ELENICE APARECIDA DOS SAN-
TOS - RO2644
Advogado do(a) EXEQUENTE: ELENICE APARECIDA DOS SAN-
TOS - RO2644
EXECUTADO: C. R. D. C.
Intimação DA PARTE AUTORA
Sentença
A parte autora foi intimada para dar andamento ao feito, sob pena 
de extinção e arquivamento do processo, não foi localizada, confor-
me certidão de ID: 32622458.
Diante disso, vieram os autos conclusos para decisão.
Posto isto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO 
DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo 
Civil.
Sem custas.
Sentença registrada automaticamente.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Com o trânsito em julgado da presente decisão, arquivem-se os 
autos.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 7003887-75.2019.8.22.0014
Contratos Bancários, Bancários
Execução de Título Judicial
EXEQUENTE: VANILDA FERREIRA DE ABREU LEAL, RUA TE-
REZINA 422 5º BEC - 76980-000 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ELISANGELA DE MOURA DOLO-
VETES OAB nº RO8399
EXECUTADO: BANCO BRADESCO SA, AVENIDA MAJOR AMA-
RANTE 3167 CENTRO (S-01) - 76980-234 - VILHENA - RONDÔ-
NIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DESPACHO 
Intime-se o exequente a proceder ao recolhimento da diligência 
prevista no art. 17 da Lei 3.896/2016, no prazo de cinco dias.
Após, voltem os autos conclusos para prosseguimento do feito. 
Expeça-se o necessário.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 7003780-36.2016.8.22.0014
Cheque
Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: RAFAEL TABALIPA, AVENIDA MAJOR AMARAN-
TE, 4119 CENTRO - 76908-354 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ERIC JOSE GOMES JARDINA 
OAB nº RO3375
EXECUTADOS: VLADIMIR LANFREDI EIRELI - ME, QUADRA 38 
ST 04 LT 01 195 PERIMETRO URBANO - 76800-000 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA, VLADIMIR LANFREDI, KM 198 38, SETOR 
04 BR 364 - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: RAFAEL BERNARDES 
ROSA (PRC) OAB nº RO6984
DESPACHO
Em consulta ao sistema RENAJUD, constatei que o executado 
possui 09 (nove) veículos em seu nome, conforme tela anexo.
Manifeste-se o exequente em 05 (cinco) dias se pretende as restri-
ções dos referidos bens. 
Lista de Veículos - Total: 9 Placa Placa Anterior UF Marca/Mode-
lo Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes 
Ações JXN8189 RO GM/CELTA 5 PORTAS 2003 2004 VLADIMIR 
LANFREDI. Não ui-button ui-button 
NBU9022 RO HONDA/CG 125 TITAN KS 2000 2000 VLADIMIR 
LANFREDI Sim ui-button ui-button 
BLJ1947 RO FORD/F14000 HD 1994 1995 VLADIMIR LANFREDI. 
Sim ui-button ui-button 
NBM2241 RO VW/SANTANA CL 1987 1987 VLADIMIR LANFREDI 
Não ui-button ui-button 
NBK2013 RO FORD/11000 1986 1986 VLADIMIR LANFREDI Não 
ui-button ui-button 
AEF5990 PR YAMAHA/180 1983 1983 VLADIMIR LANFREDI Não 
ui-button ui-button 
NBR9766 RO GM/CHEVROLET 60 1974 1974 VLADIMIR LAN-
FREDI Não ui-button ui-button 
MPH8232 RO M.BENZ/L 1513 1974 1974 VLADIMIR LANFREDI 
Não ui-button ui-button 
JYX0765 RO FORDExpeça-se o necessário.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 7005064-79.2016.8.22.0014
Causas Supervenientes à Sentença

Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: VANZIN INDUSTRIA COMERCIO DE FERRO E 
ACO LTDA, AVENIDA CLESO MAZUTTI 4561 JARDIM AMERICA 
- 76908-354 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MARIANNE ALMEIDA E VIEIRA 
DE FREITAS PEREIRA OAB nº RO3046, JEVERSON LEANDRO 
COSTA OAB nº MT3134, MARCIO HENRIQUE DA SILVA MEZZO-
MO OAB nº RO5836, KELLY MEZZOMO CRISOSTOMO COSTA 
OAB nº RO3551
EXECUTADA: LORI TERESINHA XAVIER ROCHA
LOCAL DA DILIGÊNCIA: RUA DOM PEDRO I,0 - RURAL, VILHE-
NA-RO.
DESPACHO
Em consulta ao sistema SIEL, foi localizado endereço, conforme 
tela anexa.
Proceda-se a PENHORA conforme deferido no despacho de ID: 
26560802, no endereço abaixo.
TELA SIEL
Dados do Eleitor Nome LORI TERESINHA XAVIER ROCHA Título 
005055762380 Data Nasc. 24/05/1952 Zona 4 Endereço RUA DOM 
PEDRO I,0 - RURAL Município VILHENA UF RO Data Domicílio 
10/09/1988 Nome Pai ERNI MAI Nome Mãe ERNA MAI Naturalida-
de RIO DAS ANTAS, SCSERVE O PRESENTE DE MANDADO DE 
PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO. 

PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juven-
tude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 
- RO
Processo: 7008969-24.2018.8.22.0014
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: FUCK DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
Advogado do(a) AUTOR: ALEX ANDRE SMANIOTTO - RO2681
RÉU: C. A. TERRAPLANAGEM LTDA - ME, CARLOS AMORIM 
SOUZA
Intimação DA PARTE AUTORA
Tendo em vista a certidão do oficial de justiça, fica a parte autora 
intimada para manifestar-se, no prazo de 05 dias.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 3ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 7005641-52.2019.8.22.0014
Procedimento Comum Cível
AUTOR: T. S. G.
ADVOGADO DO AUTOR: BEATRIZ BIANQUINI FERREIRA OAB 
nº RO3602
RÉU: R. F. D. C.
ADVOGADO DO RÉU: 
R$ 998,00
DECISÃO
A adoção de maiores, denominada adoção civil, é especificamente 
regida pelo art. 1.619 do Código Civil que, todavia, remete as re-
gras gerais do ECA.
No caso concreto embora o adotando tenha 28 anos de idade, des-
de muito jovem esteve sob a guarda da adotante, inclusive por de-
cisão do D. Juízo da Infância desta Comarca de Vilhena.
A despeito de qual juízo tivesse concedido a guarda incidente, a 
parte final da norma do art. 40 do ECA atribui competência ao Juízo 
da Infância e Juventude para adoção dos maiores de idade que 
já estiveram sob guarda ou tutela do adotante, dispositivo abaixo 
transcrito:
Art. 40. O adotando deve contar com, no máximo, dezoito anos 
à data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos 
adotantes. 
Nesse sentido, leciona Guilherme Freira de Melo Barros:
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(…) a distinção etária do artigo 40 importância tão somente para 
fins de competência, pois os artigos 1.618 e 1.619 do Código Civil 
remetem o regramento da adoção para o Estatuto. O processo de 
adoção da pessoa maior tramita na Vara de Família, ao passo em 
que o da criança e adolescente deve ser julgado pela Justiça da 
Infância e da Juventude. O procedimento, para ambos, é o do Es-
tatuto. Disso resulta que o artigo 40 apenas atrai a competência da 
Justiça infanto-juvenil na hipótese de adoção de pessoa maior, mas 
que já estava sob a guarda ou a tutela dos adotantes. (Estatuto da 
Criança e do Adolescente – 10 ed. rev., atual., e ampl. - Salvador: 
Juspodvm, 2016, pag. 68).
Diante disso, declino da competência ao Juízo da Infância e Ju-
ventude da Comarca de Vilhena, ressaltando que, acaso aquele 
D. Juízo mantenha seu entendimento original, que possa optar por 
remeter-me os autos para que eu possa suscitar o conflito negativo 
de competência observando as regras do vigente CPC.
Vilhena, 21/11/2019
Vinícius Bovo de Albuquerque Cabral
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 7000097-83.2019.8.22.0014
Penhora / Depósito/ Avaliação 
Embargos de Terceiro Cível
EMBARGANTE: INCORPORADORA IMOBILIARIA PORTO VE-
LHO LTDA, AVENIDA SABINO BEZERRA DE QUEIROZ 7471, 
SALA D JARDIM ARAUCÁRIA - 76987-476 - VILHENA - RONDÔ-
NIA
ADVOGADO DO EMBARGANTE: SIDNEI VOGEL OAB nº 
PA23257
EMBARGADOS: LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA PACHECO, RUA 
MARQUES HENRIQUE 455 JARDIM UNIVERSITÁRIO - 76981-
316 - VILHENA - RONDÔNIA, SICREDI UNIVALES MT, AV. DOS 
JAMBOS 1105 CENTRO - 78320-000 - JUÍNA - MATO GROSSO
ADVOGADOS DOS EMBARGADOS: FERNANDO CESAR VOLPI-
NI OAB nº RO610, EDRIANE FRANCINE DALLA VECCHIA HAM-
MERSCHMIDT OAB nº RO7029
DESPACHO
A consulta ao sistema BACENJUD restou infrutífera, conforme tela 
anexa.
Manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento, no prazo 
de 5 dias, visando a prestação jurisdicional invocada.
Decorrido o prazo, quedando-se inerte, nos termos do art. 921, inc. 
III, §§ 1º e 2º, do NCPC, remetam-se ao arquivo sem baixa na dis-
tribuição, sendo que no primeiro ano os autos ficarão com vistas ao 
exequente, iniciando-se a fluência do prazo prescricional.
Expeça-se o necessário.

PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juven-
tude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 
- RO
Processo: 7007202-14.2019.8.22.0014
Classe: BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
(81)
AUTOR: TEO MARIO DOS SANTOS PEREIRA
Advogados do(a) AUTOR: ANGELICA PEREIRA BUENO - RO8468, 
PATRICIA DE JESUS PRASERES - RO9474
RÉU: CLEONICE MOREIRA DA SILVA ALMEIDA
Intimação DAS PARTES
Sentença 
As partes entabularam acordo nos autos.
Não há óbices a homologação do acordo, porquanto em caso de a 
parte autora poderá dar início ao cumprimento de sentença.

Por estas razões, homologo por sentença o acordo realizado entre 
as partes para que dele surtam seus legais e jurídicos efeitos.
Em consequência, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 
Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação.
Em que pese constar no processo que o menor reside com a avó 
materna na comarca de Arapongas-PR, a genitora atualmente 
encontra-se residindo nesta Comarca, conforme acordo anexo ID: 
32669769, por esta razão, deixo de remeter os autos àquela co-
marca.
Considerando a preclusão lógica, arquivem-se os autos.
Ressalto que em caso de descumprimento quanto aos termos do 
acordo, poderá a autora requerer o desarquivamento do feito e o 
prosseguimento da execução.
Sem custas, nos termos do art. 8º, III, da Lei 3.896/16.
Registrada automaticamente.Publique-se.
Intimem-se. Arquive-se.

PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juven-
tude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 
- RO
Processo: 7005206-78.2019.8.22.0014
REQUERENTE: W. W. K.
Advogados do(a) REQUERENTE: FABIANA OLIVEIRA COSTA - 
RO3445, CARINA BATISTA HURTADO - RO3870, VIVIAN BACA-
RO NUNES SOARES - RO2386
REQUERIDO: Y. P. K.
Intimação DA PARTE AUTORA
Sentença
As partes entabularam acordo nos autos.
Não há óbices a homologação do acordo, porquanto em caso de a 
parte autora poderá dar início ao cumprimento de sentença.
Por estas razões, homologo por sentença o acordo realizado entre 
as partes para que dele surtam seus legais e jurídicos efeitos.
Em consequência, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 
Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação.
Considerando a preclusão lógica, arquivem-se os autos.
Ressalto que em caso de descumprimento quanto aos termos do 
acordo,poderá a autora requerer o desarquivamento do feito e o 
prosseguimento da execução .
Sem custas, nos termos do art. 8º, III, da Lei 3.896/16.
Registrada automaticamente.Publique-se.
Intimem-se. Arquive-se.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 0000210-98.2015.8.22.0014
Gratificação Natalina/13º Salário, 1/3 de férias, Perdas e Danos, 
Adicional de Produtividade, Licença Prêmio
Procedimento Comum Cível
AUTOR: CLAUDIA FERREIRA FREITAS DE SOUZA, RUA NELCI 
VIANA DA LUZ 6176 BNH - 76980-702 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: CRISTIANE TESSARO OAB nº AC1562, 
AGENOR MARTINS OAB nº RO654, JOSE DA CRUZ DEL PINO 
OAB nº RO6277
RÉU: MUNICIPIO DE VILHENA, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
DE VILHENA
DESPACHO
Considerando a divergência de datas indicadas pelas partes para 
cálculo dos valores devidos, levando-se em conta o princípio da 
cooperação, designo audiência de tentativa de conciliação para o 
dia 30 de Janeiro de 2020, às 08:00 horas, na sala de audiência da 
2ª Vara Cível desta Comarca. 
Intimem-se as partes para pessoa de seus respectivos patronos. 
SERVE O PRESENTE DESPACHO COMO INTIMAÇÃO. 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 7002282-31.2018.8.22.0014
Agregação
Procedimento Comum Cível
AUTORES: MUNICIPIO DE VILHENA, SEM ENDEREÇO, CAETA-
NO VENDIMIATTI NETTO, RUA PRESIDENTE MÉDICI 104 CEN-
TRO (S-01) - 76980-096 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE VILHENA, CAETANO VENDIMIATTI NETTO OAB 
nº RO1853
RÉUS: CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE VILHE-
NA, AVENIDA JÔ SATO 687 JARDIM AMÉRICA - 76980-691 
- VILHENA - RONDÔNIA, WILSON DEFLON TABALIPA, 2504 
4058 JARDIM UNIVERSITÁRIO - 76980-220 - VILHENA - RON-
DÔNIA, VALDETE DE SOUSA SAVARIS, AVENIDA IBIRAPUE-
RA 2869 GREEN VILLE - 76980-887 - VILHENA - RONDÔNIA, 
RAFAEL MAZIERO, AV. SABINO BEZERRA DE QUEIROZ 4117 
JARDIM AMÉRICA - 76980-702 - VILHENA - RONDÔNIA, FRAN-
CISLEI INACIO DA SILVA, JOSE DO PATROCINIO 2385 CEN-
TRO - 76980-702 - VILHENA - RONDÔNIA, ADILSON JOSE WIE-
BBELLING DE OLIVEIRA, ANTONIO QUINTINO GOMES 1587, 
FUNDOS BODANESES - 76980-220 - VILHENA - RONDÔNIA, 
ROGERIO SIDINEI GOLFETTO, SEM ENDEREÇO, HELENA MA-
RIA RODRIGUES DE QUEIROZ, SEM ENDEREÇO, VERA LUCIA 
BORBA JESUINO, SEM ENDEREÇO, RONILDO PEREIRA MA-
CEDO, 1510 2602, CASA CRISTO REI - 76980-220 - VILHENA 
- RONDÔNIA, CARLOS ANTONIO DE JESUS SUCHI, CÂMARA 
DE VEREADORES JARDIM AMÉRICA - 76980-220 - VILHENA - 
RONDÔNIA, SAMIR MAHMOUD ALI, SEM ENDEREÇO
ADVOGADOS DOS RÉUS: Joice Carla Santini Antonio OAB nº 
RO617, CASTRO LIMA DE SOUZA OAB nº RO3048, KLEBER 
WAGNER BARROS DE OLIVEIRA OAB nº RO6127, GUNTHER 
SCHULZ OAB nº RO10345
DESPACHO
Não existem vícios a serem sanados neste feito. 
Fixo como ponto controvertido se os valores pagos aos Vereadores 
tiveram fim de promoção pessoal ou se tiveram destinação confor-
me estipulado nas Resoluções 012/2018 e 005/2017. 
Digam as partes em 05 (cinco) dias se pretendem a produção de 
provas, justificando a necessidade especificadamente. 
Desnecessária a intimação do Ministério Publico para especificar 
provas, considerando que em sua cota (ID n. 32301918) já se ma-
nifestou no sentido de que não pretende produzir provas. 
Expeça-se o necessário. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 7000816-65.2019.8.22.0014
SeguroProcedimento Comum CívelR$ 61.183,08
AUTOR: MARCELO RAIMUNDO DE JALES CPF nº 811.219.972-
87, RUA EDSON ALEXANDRE VIEIRA 1195 CENTRO - 76990-
000 - CHUPINGUAIA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: CEZAR BENEDITO VOLPI OAB nº 
RO533
RÉUS: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A, AVENIDA MA-
JOR AMARANTE 3498 CENTRO (S-01) - 76980-016 - VILHENA 
- RONDÔNIA, MAPFRE VIDA S/A, AV. DAS NAÇÕES UNIDAS 
11711, 22º ANDAR BROOKLIN - 08381-001 - SÃO PAULO - SÃO 
PAULO
DECISÃO
MAPFRE VIDA S.A opôs embargos de declaração contra a senten-
ça que reconheceu a prescrição do direito de ação e julgou extinta 
a ação. 

Argumentou que a contestação por ela apresentada é tempestiva e 
por esta razão requereu seja sanado o vício para que se faça coisa 
julgada também em relação à embargante. 
É a síntese. Decido.
Conheço dos Embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 
1.023 do NCPC.
O direito de ação do autor foi declarado prescrito na sentença pro-
ferida nestes autos. 
A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de 
ofício pelo Juiz à qualquer tempo. 
A requerida Mapfre tem razão ao afirmar que sua contestação é 
tempestiva. No entanto, reconhecer tal equívoco constante na sen-
tença não irá alterar a parte dispositiva da referida decisão. 
Assim, torno sem efeito a parte da sentença que declarou a revelia 
da embargante. 
Assim, ACOLHO OS EMBARGOS DECLARAÇÃO para tornar sem 
efeito a decisão que declarou a revelia da requerida/embargante, 
mantendo os demais termos da sentença. 
Intimem-se. 

PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juven-
tude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 
- RO
Processo: 7000687-94.2018.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: AECIO FERREIRA DA CRUZ
Advogados do(a) EXEQUENTE: ROMILSON FERNANDES DA 
SILVA - RO5109, GUSTAVO JOSE SEIBERT FERNANDES DA 
SILVA - RO6825
EXECUTADO: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
Intimação DA PARTE CREDORA PARA, NO PRAZO DE 15 DIAS, 
RELACIONAR OS DADOS NECESSÁRIOS PARA EXPEDIÇÃO 
PELO
CARTÓRIO DE PRECATÓRIO/RPV NO NOVO SISTEMA SOL DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, CONFOR-
ME SEGUE:
DEVEDOR E VALOR
Devedor: __________________________________ (O Sapre já 
traz o Valor máximo do RPV)
Valor Global do Precatório (Principal Total + Juros Total): 
_____________________________ (pág./ID____)
Valor Principal Total (valor da condenação corrigi-
do):___________________________________
Valor Juros Total: ______________________________________
__________________________
TELA 1 – DADOS INICIAIS
É PRECATÓRIO RETIFICADOR – ( ) SIM ( ) NÃO (retificador só 
ocorre quando o precatório já está em trâmite no TJ/RO)
COMARCA: ___________________________________________
JUÍZO: _______________________________________________
MAGISTRADO:_________________________________________
OFÍCIO:_______________________________________________ 
REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO: ( ) Valor Complementar ( ) Valor 
Global ( ) Valor Incontroverso
NATUREZA JURÍDICA DO CRÉDITO -
( ) ALIMENTAR
( ) Benefícios Previdenciários ( ) Honorários Contratuais ( ) Hono-
rários Periciais ( ) Honorários Sucumbenciais ( ) Indenizações por 
Invalidez ( ) Indenizações por Morte ( ) Pensões e suas comple-
mentações ( ) Proventos ( ) Salários ( ) Vencimentos.
( ) COMUM
( ) Cobrança ( ) Desapropriação ( ) Indenização por Danos Morais 
e Materiais ( )
Repetição de Indébito ( ) Outros:________________________
DADOS DO REQUERENTE:
NOME: ______________________________________________
_______________ (Pág./Id._____)
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CPF/CNPJ: ___________________________________________
________________
ENDEREÇO:____________________
Nome do Advogado:_____________ - OAB______________
TIPO BENEFICIÁRIO: 
( ) Parte; ( ) Advogado (Honorários sucumbenciais e contratuais); 
( ) Perito; 
TELA 2 – DADOS DO PROCESSO 
Nº do Processo de Conhecimento – ____________ Data do 
ajuizamento do processo de conhecimento ____/____/_____ 
(Pág./Id._____) Data da Sentença no Processo de Conhecimen-
to____/_____/_____ (Pág./Id._____) Data do Acórdão que mante-
ve ou reformou a sentença condenatória _____/_____/_____(Pág./
Id._____) Data do Trânsito em Julgado da Sentença ou Acórdão no 
Proc. Conhecimento _____/_____/_____(Pág./Id._____) 
Número do Processo de Execução - _____________ 
Houve Embargos à Execução? ( ) SIM (Pág./Id._____) Data do 
Decurso do Prazo da decisão: _____/_____/____ (se houve em-
bargos e o crédito é de valor incontroverso). (Pág./Id._____) Data 
do Trânsito em Julgado: ____/_____/_____ (Sentença/Acórdão 
dos Embargos à Execução)(Pág./Id._____) Houve Embargos à 
Execução? ( ) NÃO (Pág./Id._____) Data do Decurso de prazo: 
_____/_____/_____ (para oposição dos Embargos à Execução).
(Pág./Id._____) 
TELA 3 - DADOS DA LIQUIDAÇÃO 
Valor da Condenação (valor indicado na sentença) 
_______________ (Pág./Id._____) Data da citação no Processo 
de Conhecimento: ____/____/____ (Pág./Id._____) Data Final da 
Correção Monetária _____/_____/______ (data final do cálculo na 
execução ou a data do protocolo da petição inicial da execução, 
se o credor não atualizou o seu crédito) (Pág./Id._____) Índice de 
Cor. Monetária: ___________ ou sem índice (se não houve atua-
lização do crédito) (Pág./Id._____) Incide Juros de Mora? ( ) sim 
0,50% ( ) sim 1,00% ( ) Não (Pág./Id._____) Data Final dos Juros 
de Mora: _____/_____/______ (data final do cálculo na execução 
ou a data do protocolo da petição inicial da execução, se o credor 
não atualizou o seu crédito) (Pág./Id._____) Incide Juros Remune-
ratórios: ( ) sim 0,50% ( ) sim 1,00% ( ) Não (Pág./Id._____) Multa 
(%) _________ (Pág./Id._____) Capitalização: ( ) Não (X) Mensal 
( ) Anual 
TELA 4 – BENEFICIÁRIOS 
1) - Nome/ CPF/CNPJ ___________________________________
_____________ (Pág./Id._____) Tipo de Beneficiário: ( ) Principal 
( ) Honorários Sucumbenciais Atenção, essa informação é impor-
tante para que o sistema não destaque Honorários Contratuais em 
cima de Honorários Sucumbenciais. Valor Principal R$_________
___________________________ (Pág./Id._____) Valor Juros R$ 
________________________________________ (Pág./Id._____) 
2) - Nome/ CPF/CNPJ ___________________________________
_____________ (Pág./Id._____) Tipo de Beneficiário: ( ) Principal 
( ) Honorários Sucumbenciais Atenção, essa informação é impor-
tante para que o sistema não destaque Honorários Contratuais em 
cima de Honorários Sucumbenciais. Valor Principal R$__________
__________________________ (Pág./Id._____) Valor Juros R$ _
_______________________________________ (Pág./Id._____) 
TELA 5 – HONORÁRIOS CONTRATUAIS 
Nome/ CPF/CNPJ: _____________________________________
_____________________(Pág./Id._____) (advogados ou socieda-
de de advogados constantes do contrato) Tipo valor (X) Percentual 
Percentual: _____% 
TELA 6 – PENHORAS (Se não houver penhora, não precisa preen-
cher essa tela, é só clicar em próximo). 
( ) Penhora Global – reflete sobre o crédito de todos os benefi-
ciários (Pág./Id._____) ( ) Penhora Particular – reflete sobre 
o crédito do beneficiário indicado (Pág./Id._____) Executado: 
______________________________(credor do precatório) 
(Pág./Id._____) Exequente: _____________________________
(credor da penhora) (Pág./Id._____) CPF/CNPJ do Exequen-
te: __________________ (Pág./Id._____) Valor da Penho-

ra: ______________________ (informar valor atualizado 
com data) (Pág./Id._____) Comarca de Origem da Penhora: 
________________ (Pág./Id._____) Juízo de Origem da Penho-
ra ____________________ (Pág./Id._____) Nº dos Autos em que 
ocorreu a Penhora ______________ (Pág./Id._____) Observações 
necessárias: ________(informar a data mais recente do cálculo e 
encaminhá-lo)(Pág./Id._____) 

PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juven-
tude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 
- RO
Processo: 7000621-51.2017.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: FUCK DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALEX ANDRE SMANIOTTO - 
RO2681
EXECUTADO: G.D.TRANSPORTES E SERVICOS DE CARGAS 
LTDA - ME
INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA
Fica a parte autora intimada para manifestar-se quanto ao prosse-
guimento do feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção nos 
termos do Art. 485, III do CPC.
ISABELLY NATALY DE OLIVEIRA POIANI

PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juven-
tude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 
- RO
Processo: 7009989-84.2017.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: PATO BRANCO ALIMENTOS LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: ANDERSON BALLIN - RO5568, 
JOSEMARIO SECCO - RO724
EXECUTADO: RENAN LUCAS ARAUJO SOBRINHO
INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA
Fica a parte autora intimada para manifestar-se quanto ao prosse-
guimento do feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção nos 
termos do Art. 485, III do CPC.
ISABELLY NATALY DE OLIVEIRA POIANI

PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: vinte dias
DO EXECUTADO: JOÃO GONÇALVES SANTANA, brasileiro, sol-
teiro, inscrito no CPF/MF sob o n. 283.826.091-04, atualmente em 
lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: Citação do executado, para pagar, no prazo de 03 
dias, a dívida, no valor de R$ 17.145,42, acrescido das custas pro-
cessuais e honorários advocatícios (fixados em 10 % sobre o valor 
da causa), que serão reduzidos pela metade em caso de integral 
pagamento no prazo estabelecido. Fica o executado ciente que po-
derá opor embargos no prazo de 15 dias. Alternativamente, no lu-
gar dos embargos, mediante depósito de trinta por centos do valor 
total executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante 
em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de 
juros de um por cento ao mês.
Processo: 0000312-23.2015.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: TRANS - JAMANTAO TRANSPORTES RODOVIA-
RIOS LTDA - ME
Obs: Caso o executado não se manifeste, um Defensor Público 
atuará na defesa dos seu interesses.
Sede do Juízo: Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 
76980-702, Vilhena - RO
Vilhena - RO, 07 de outubro de 2019
Rarmison Pereira da Silva
Diretor de Cartório - Cad. 205.562-7
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PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juven-
tude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 
- RO
Processo: 7006448-72.2019.8.22.0014
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MFM SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESI-
DUOS LTDA
Advogados do(a) AUTOR: ROBERTO ANGELO GONCALVES 
- RO1025, SERGIO ABRAHAO ELIAS - RO1223, PRISCILA SA-
GRADO UCHIDA - RO5255
RÉU: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 
Advogado do(a) RÉU: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - 
RO635
Intimação DA PARTE AUTORA
Fica a parte AUTORA intimada para, querendo, apresentar impug-
nação à contestação apresentada (ID 32774452).

PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juven-
tude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 
- RO
Processo: 7008677-10.2016.8.22.0014
Classe: HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (111)
REQUERENTE: WXO TREINAMENTOS EM GESTAO LTDA - ME
Advogados do(a) REQUERENTE: EDUARDO MEZZOMO CRI-
SOSTOMO - RO3404, MARCIO HENRIQUE DA SILVA MEZZO-
MO - RO5836, MARIANNE ALMEIDA E VIEIRA DE FREITAS PE-
REIRA - RO3046, JEVERSON LEANDRO COSTA - RO3134-A
REQUERIDO: PATO BRANCO EMPREENDIMENTOS COMER-
CIAIS S/A, PATO BRANCO ALIMENTOS LTDA
Advogado do(a) REQUERIDO: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 
BARROS - MT7680
Advogado do(a) REQUERIDO: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 
BARROS - MT7680
INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA
Fica a parte autora intimada para manifestar-se quanto ao prosse-
guimento do feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção nos 
termos do Art. 485, III do CPC.

PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juven-
tude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 
- RO
Processo: 7000041-50.2019.8.22.0014
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: CLAUDIMARA CICHOCKI DA LUZ
Advogados do(a) AUTOR: JOSEMARIO SECCO - RO724, AN-
DERSON BALLIN - RO5568, RAFAEL KAYED ATALLA PARAIZO 
- RO8387
RÉU: ALVARO JORGE COSTA CANSANCAO
Advogados do(a) RÉU: ALEX PEREIRA SOUZA - RJ89754, AN-
TONIO FERREIRA COUTO FILHO - RJ26991
Intimação DAS PARTES
Ficam as partes intimadas para manifestarem-se, no prazo de 05 
dias, quanto ao interesse em produzir outras provas, justificando a 
necessidade pertinência sob pena de indeferimento, no termos do 
R. Despacho ID 24635865. 
ISABELLY NATALY DE OLIVEIRA POIANI

PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juven-
tude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 
- RO
Processo: 7001202-32.2018.8.22.0014
Classe: AÇÃO DE EXIGIR CONTAS (45)
AUTOR: MARCOS ANTONIO PAVELEGINI

Advogados do(a) AUTOR: MICHELE MACHADO SANT ANA LO-
PES - RO6304, CARLA FALCAO SANTORO - MG76571-A
RÉU: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
Advogados do(a) RÉU: FABIANA PENNINCK - SP316448, DIANA 
MARIA MARTINS PEREIRA - SP273100, LUCIA HELENA BARBO-
SA ZOTARELI - SP233643, CARMINE TIANO NETO - SP232876, 
EDSON TADASHI UEDA - SP128261
Intimação DA PROPOSTA DE HONORÁRIOS
Tendo em vista a apresentação da PROPOSTA DE HONORÁ-
RIOS, no ID 31306851, fica a parte REQUERIDA intimada para 
manifestar-se no prazo de 05 dias. Caso concorde com a proposta 
apresentada, fica desde já a parte intimada para, no mesmo prazo, 
depositar judicialmente o valor correspondente.

PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juven-
tude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 
- RO
Processo: 7002041-23.2019.8.22.0014
Classe: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707)
REQUERENTE: MUNICIPIO DE VILHENA
REQUERIDO: HELIO LOUREIRO DA SILVEIRA, JOÃO LOUREI-
RA DA SILVEIRA, NELSON DIAS DA SILVA
Advogados do(a) REQUERIDO: LUCAS LOPES SALING - 
PR66380, DIANDRA DA SILVA VALENCIO - RO5657, FERNAN-
DO MIGLIORANZA - RO5812
Intimação DAS PARTES
Ficam as partes intimadas para manifestarem-se, no prazo de 15 
dias, quanto a petição juntada ID 32789826. 

PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juven-
tude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 
- RO
Processo: 7006356-94.2019.8.22.0014
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: R.F.L.D.S.
Advogado do(a) AUTOR: MARCO AURELIO RODRIGUES MAN-
CUSO - RO436-A
RÉU: S.D.S.O.
Intimação DO AUTOR
Fica o AUTOR intimado para manifestar-se, no prazo de 10 dias, 
quanto ao interesse em produzir outras provas, justificando a ne-
cessidade pertinência sob pena de indeferimento, no termos do R. 
Despacho ID 31098832. 
ISABELLY NATALY DE OLIVEIRA POIANI

PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juven-
tude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 
- RO
Processo: 7006727-29.2017.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMIS-
SAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDI-
SUL
Advogado do(a) EXEQUENTE: CRISTIANE TESSARO - 
RO1562-A
EXECUTADO: HELIO RAUBER
INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA
Fica a parte autora intimada para manifestar-se quanto ao prosse-
guimento do feito, no prazo de 05 dias.
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PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juven-
tude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 
- RO
Processo: 7010595-49.2016.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN-
DUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDONIA
Advogados do(a) EXEQUENTE: JAQUELINE FERNANDES SILVA 
- RO8128, LUIZ FERNANDO COUTINHO DA ROCHA - RO307, 
MILEISI LUCI FERNANDES - RO3487
EXECUTADO: DIOGO HENRIQUE ALVARINTHO DE LIMA
INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA
Fica a parte autora intimada para manifestar-se quanto ao prosse-
guimento do feito, no prazo de 05 dias.

PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juven-
tude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 
- RO
Processo: 7002574-50.2017.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
EXEQUENTE: G.B.P. 
Advogado do(a) EXEQUENTE: TATIANE GUEDES CAVALLO 
BAPTISTA - RO6835
EXECUTADO: V.E.P.
INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA
Fica a parte autora intimada para manifestar-se quanto ao prosse-
guimento do feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção nos 
termos do Art. 485, III do CPC.

PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juven-
tude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 
- RO
Processo: 7004893-20.2019.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ALESSANDRO DA SILVA GOMES
Advogado do(a) EXEQUENTE: SANDRA VITORIO DIAS - 
RO369-B
EXECUTADO: CELSO MENDES
Advogado do(a) EXECUTADO: ESTEVAN SOLETTI - RO3702
Intimação DA PARTE AUTORA
Fica a parte autora intimada para manifestar-se, no prazo de 05 
dias, requerendo o que de direito sob pena de arquivamento dos 
autos .

PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juven-
tude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 
- RO
Processo: 0004638-65.2011.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCELO LONGO DE OLIVEIRA 
- RO1096
EXECUTADO: GEOVANA APARECIDA MACIEL PEREIRA, AN-
DREIA TORRES MENDES CARDOSO, MENDES & MACIEL FOR-
MULAS E COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO: AIRO ANTONIO MACIEL PEREI-
RA - RO693
Advogado do(a) EXECUTADO: ADRIANA REGINA PAGNON-
CELLI GOLIN - RO3021

Advogado do(a) EXECUTADO: ADRIANA REGINA PAGNON-
CELLI GOLIN - RO3021
Intimação DA PARTE AUTORA
Tendo em vista a Certidão do Oficial de Justiça (ID. 32819146), fica 
a parte autora intimada para manifestar-se, no prazo de 05 dias.

PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juven-
tude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 
- RO
Processo: 0009836-78.2014.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: SANDRA VITORIO DIAS
Advogado do(a) EXEQUENTE: SANDRA VITORIO DIAS - 
RO369-B
EXECUTADO: GISELE TERESINHA MAZUR
Intimação DA PARTE AUTORA
Tendo em vista o expediente (ID. 32577395), fica a parte autora 
intimada para manifestar-se, no prazo de 05 dias.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 7010361-67.2016.8.22.00147010361-67.2016.8.22.0014
Perdas e Danos, Cheque, Nota Promissória
Procedimento Comum CívelProcedimento Comum Cível
AUTORES: CONSTRUVIL CONSTRUTORA E INSTALADORA 
VILHENA LTDA, AVENIDA ANTÔNIO QUINTINO GOMES 3905 
JARDIM AMÉRICA - 76980-220 - VILHENA - RONDÔNIA, DIRCEU 
HOFFMANN, ANTONIO QUINTINO GOMES 3885, APARTAMEN-
TO 11 JARDIM AMERICA - 76980-220 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: ESTEVAN SOLETTI OAB nº 
RO3702, GILSON ELY CHAVES DE MATOS OAB nº RO1733AD-
VOGADOS DOS AUTORES: ESTEVAN SOLETTI OAB nº RO3702, 
GILSON ELY CHAVES DE MATOS OAB nº RO1733
RÉU: FLAVIO L ALVES CONSTRUTORA EIRELLI EPP, AVENIDA 
RONDÔNIA 3753, PARQUE INDUSTRIAL NOVO TEMPO SETOR 
19 - 76980-220 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: LEANDRO MARCIO PEDOT OAB nº 
RO2022, VALDINEI LUIZ BERTOLIN OAB nº RO6883
SENTENÇA
I – RELATÓRIO 
CONSTRUVIL CONSTRUTORA E INSTALADORA VILHENA 
LTDA ingressou com ação de cobrança em face de FLÁVIO L. AL-
VES CONSTRUTORA EIRELLI EPP.
Alegou que as partes celebraram instrumento particular denomina-
do “ distrato social” que rescindiu os seguintes contratos: Contrato 
de Parceria para Execução de obra de Georreferenciamento – Ter-
ra legal, licitação de responsabilidade de Flávio L. Alves EPP Ltda 
– Contrato firmado em 29 de Julho de 2.011; Aquisição de Imóveis 
na Cidade de Ji-Paraná, os quais foram devidamente parcelados e 
em parte transferidos, Contrato firmado em 02 de janeiro de 2.012 
(compra efetuada de Base Máquinas Locação e Terraplanagem 
Ltda- ME) e de Aquisição de imóvel na cidade de Vilhena/RO, 
denominado Jardim União, o qual igualmente foi parcelado e par-
cialmente vendido, contrato firmado em 01 de novembro de 2.011 
(compra efetuada de Onildo Fagundes de Oliveira).
Afirmou que o requerido confessou ser devedor da quantia de R$ 
951.018,00 (novecentos e cinquenta e um mil e dezoito reais), além 
da obrigação de fazer de transferir 73 (setenta e três) terrenos – 
sem infraestrutura – e 02 (duas) chácaras, remanescentes do Re-
sidencial União, criado do imóvel denominado Lote Rural nº 58 R2-
/2C, desmembrado do Lote 58 da Parcela R2/2, Gleba Lote 58, do 
Setor 12 (doze), Corumbiara. 
Alega que das obrigações assumidas, o requerido ainda deve a 
autora a importância de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil 
reais), através do cheque nº 300890, remanescente do cheque an-
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terior (item III, alínea a do distrato citado) e, ainda, R$ 263.518,00 
(duzentos e sessenta e três mil, quinhentos e dezoito reais) da nota 
promissória (item III, alínea d do distrato citado), além da transfe-
rência dos 73 (setenta e três) terrenos – sem infraestrutura –e 02 
(duas) chácaras, remanescentes do Residencial União.
Afirma a autora que ação movida pela ex-esposa do representante 
legal da empresa requerida, Sra. Terezinha Maria Bassani Alves, 
(nº 0002797-93.2015.8.22.0014- ação cautelar), assim como a 
ação civil pública nº (7001415-09.2016.8.22.0014), ambas trami-
tando pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível desta Comarca, nas quais foi 
proferida decisão que impossibilitou o requerido em cumprir sua 
obrigação de fazer (transferência) dos 73 (setenta e três) terrenos 
– sem infraestrutura – e 02 (duas) chácaras, remanescentes do 
Residencial União, razão pela qual o autor requer a conversão em 
perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC/151. 
Atribuiu à causa o valor total de R$ 1.080.503,69 (um milhão e oi-
tenta mil e quinhentos e três reais e sessenta e nove centavos).
Juntou documentos. 
A conciliação restou infrutífera. (ID 10747889).
Devidamente citada o requerido apresentou contestação c/c re-
convenção requerendo a denunciação à lide de Dirceu Hoffmann, 
arguindo que a responsabilidade do litisdenunciado decorre da so-
lidariedade assumida junto ao INCRA. No mérito alegou que do 
valor cobrado relativamente ao cheque já foi pago o valor de R$ 
53.000,00 (cinquenta e três mil reais), através do cheque nº 300918 
e do cheque nº 300989, da CEF, no valor de R$ 16.960,00 (de-
zesseis mil novecentos e sessenta reais), entendendo que deve 
somente a quantia de R$ 190.040,00 (cento e noventa mil e qua-
renta reais). 
Quanto à nota promissória alega que sua exequibilidade e cartu-
laridade estavam suspensas, em razão do título não possuir data 
de vencimento e não pode ser executado em juízo, bem como não 
incidirão juros e correção monetária pois o objetivo da promissória 
era de a requerente possuir um documento de garantia dos servi-
ços de engenharia no projeto minha casa, minha vida no conjunto 
residencial Rondon, em Ji Paraná. 
Esta parte do projeto foi pago pela compradora e deduzido do valor 
da vendedora e portanto, não há que falar em exigibilidade da nota 
promissória”, uma vez que a Requerida já realizou e aprovou os 
projetos dos 1000 lotes para a Requerente, conforme documentos 
de aprovação do loteamento e execução do mesmo em anexo.
Quanto aos 73 lotes e 2 chácaras disse que não assiste razão a 
parte autora considerando que o distrato constou a responsabi-
lidade pela transferência dos lotes seria de responsabilidade da 
requerente mediante a realização da infraestrutura. Assim, alega 
que somente após a realização da obrigação de fazer da autora 
a requerida poderá efetuar a transferência dos imóveis conforme 
pactuado, afirmando ser de conhecimento da autora que transfe-
rência somente seria realizada após a liberação da hipoteca junto à 
Prefeitura Municipal de Vilhena. Do mesmo modo ocorreu com as 
duas chácaras que não foram transferidas pela inércia da autora. 
Quanto ao pedido de ressarcimento das despesas com cartório e 
notificações alega serem indevidas e pugna pela devolução em 
dobro do que está sendo cobrando indevidamente do requerido o 
valor o que corresponde a quantia de R$ 139.920,00 (cento e trinta 
e nove mil novecentos e vinte reais).
Afirmou que a requerida age com má-fé e pretende ao promover a 
presente cobrança de valores. Pugnou pela gratuidade judiciária e 
em reconvenção pleiteou pelo recebimento dos créditos do INCRA 
no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), dos quais o Sr. 
Dirceu Hoffmann figura como devedor solidário. Por fim requereu a 
improcedência da ação principal e procedência da reconvenção. 
Juntou documentos. 
Apresentada impugnação à contestação ID 13046785, alegando 
que não existe qualquer obrigação não cumprida por parte do litis-
denunciado Dirceu Hofmann, pois sua atuação limitou-se à tratati-
vas para negociação junto ao INCRA para pagamento dos débitos 
pertencentes à requerida. Impugnou os pagamentos parciais dos 
cheques afirmando que estes não guardam relação com o débito 

destes autos, afirmando que as partes mantinham diversos negó-
cios em comum. Quanto à inexigibilidade da nota promissória disse 
que não merece acolhimento tal alegação pois não comprovado 
fato impeditivo à pretensão do recebimento dos valores ali repre-
sentados. Disse que não prospera a alegação da requerida de que 
promoveu todos os projetos de aprovação e liberação para a exe-
cução dos 1.000 loteamentos junto aos órgãos públicos que teria a 
construtora João de Barro pago por tais serviços deduzindo-se tal 
montante do valor correspondente a promissória. Alegou que os 
serviços de engenharia na execução das casas não se concretizou 
embora tenha havido o contrato de promessa de compra e venda, 
tal negócio não se materializou. Disse ainda que a construtora João 
de Barro não realizou qualquer pagamento à autora referente aos 
lotes do conjunto Residencial Rondon. Assim afirma que não houve 
qualquer prestação de serviços por parte da requerida não haven-
do que se falar em abatimento dos valores devidos representados 
pela promissória. 
No tocante à transferência dos lotes alega que a demora em re-
alizar as obras de infraestrutura se deu em razão das inúmeras 
tratativas entre as partes para que o requerido procedesse aos atos 
sucessórios de baixa da hipoteca caução e transferência. Disse 
que a restrição decorrente da
ação civil pública nº 7001415-09.2016.8.22.0014 é posterior ao dis-
trato e também posterior à constituição em mora do requerido esta 
até hoje sem qualquer providência..
Apresentada contestação à reconvenção ID 13046787 , afirmando 
que segundo alega a parte autora o crédito no valor de o valor 
de “R$ 700.000,00 (setecentos mil reais),impugnando o pedido de 
gratuidade referente a um crédito junto ao INCRA, ao argumento 
de que a requerida é empresa no ramo da construção civil e por-
tanto possui condições de arcar com as custas processuais. No 
mérito alegou a exceção do contrato não cumprido instituto no qual 
as partes tem obrigação recíproca de guardar e cumprir as obriga-
ções contratuais, requisito sem o qual não poderão exigir do outro 
contratante a contraprestação no qual se encontra obrigado por 
força do contrato. 
Apresentada impugnação à contestação mesmo estando o contrato 
do INCRA em nome da Reconvinte, o recebimento estava a cargo 
da reconvinda, diante disto, se pactuou que continuaria efetuan-
do as negociações necessárias para o recebimento e repasse dos 
valores à reconvinte, compromisso esse assumido também pelo 
Sr. Dirceu Hoffmann, que ficou como devedor solidário durante a 
sociedade de fato, por via de consequência possuía todos os docu-
mentos e meios necessários para a continuidade da negociação.
Realizado audiência de conciliação ID 15778115.
Realizada audiência de instrução e julgamento Id 25301226.
Apresentadas alegações finais pelas partes. 
Vieram os autos conclusos. 
É o relatório. Decido. 
II – FUNDAMENTAÇÃO
As partes são maiores e capazes, estando regularmente represen-
tadas nos autos. 
Não existem preliminares a serem ultrapassadas e o feito encontra-
se pronto para julgamento, após regular instrução. 
Tratam estes autos de ação de cobrança na qual pretende o autor 
o recebimento de valores decorrentes do distrato realizado entre as 
partes, no qual o requerido confessou ser devedor da quantia de 
R$ 951.018,00 (novecentos e cinquenta e um mil e dezoito reais), 
além da obrigação de fazer de transferir 73 (setenta e três) terre-
nos – sem infraestrutura – e 02 (duas) chácaras, remanescentes do 
Residencial União, criado do imóvel denominado Lote Rural nº 58 
R-2/2C, desmembrado do Lote 58 da Parcela R2/2, Gleba Lote 58, 
do Setor 12 (doze), Corumbiara. 
Argumenta que das obrigações assumidas, o requerido ainda deve 
a autora a importância de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil 
reais), representado pelo cheque nº 300890, remanescente de ou-
tro cheque anterior (item III, alínea a) do distrato citado e, ainda, R$ 
263.518,00 (duzentos e sessenta e três mil, quinhentos e dezoito 
reais) da nota promissória (item III, alínea d) do distrato, além da 
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transferência dos 73 (setenta e três) terrenos – sem infraestrutura 
–e 02 (duas) chácaras, remanescentes do Residencial União.
Afirma que em decorrência das ações movidas em face do reque-
rido autos nº 0002797-93.2015.8.22.0014 - ação cautelar, e ação 
civil pública nº 7001415-09.2016.8.22.0014, não há possibilidade 
de cumprir sua obrigação de fazer (transferência) dos 73 (setenta 
e três) terrenos – sem infraestrutura – e 02 (duas) chácaras, razão 
pela qual pugnou pela conversão em perdas e danos. Por estas 
razões pretende o recebimento da quantia de R$ 1.080.503,69 (um 
milhão e oitenta mil e quinhentos e três reais e sessenta e nove 
centavos).
Passo a análise do mérito. 
DO DISTRATO 
Considerando a natureza da obrigação, passo a análise dos pe-
didos à luz do distrato celebrado entre as partes e demais provas 
constantes dos autos. 
O distrato, por sua natureza de contrato tem força obrigatória e 
desde que o pactuado entre as partes não esteja vedado por lei e 
não sejam arguidos defeitos ou nulidades capazes de invalidar o 
negócio jurídico, o contrato faz lei entre as partes e o cumprimento 
das obrigações assumidas é plenamente exigível entre os contra-
tantes.
Não foram arguidas nulidades do pacto “ distrato” realizado entre 
as partes. 
Neste compasso, de acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da pro-
va incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao 
réu, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 
do direito do autor.
São vários os pedidos do autor, fundados no alegado descumpri-
mento das condições fixadas no distrato e sobre as quais este ju-
ízo analisará as pretensões desta ação. Também fora interposta 
reconvenção pelo requerido ao argumento de condição contratual 
não cumprida pelo devedor solidário da obrigação contratual. 
Com base nas premissas do contrato aliado às demais provas pas-
so a análise de cada um dos pedidos do feito principal e reconven-
ção. 
DA LIDE PRINCIPAL 
DO INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO REPRESENTADA 
PELO CHEQUE 
O autor alega que resta a ser pago o valor de R$ 260.000,00 (du-
zentos e sessenta mil reais) representado pelo cheque nº 300890, 
da CAIXA, agência 1825, conta corrente 03001407-1, de titulari-
dade do requerido para o pagamento do remanescente do cheque 
mencionado no item III, alínea “a” do distrato.
Em contrapartida o requerido reconhece ser devedor apenas a 
quantia de R$ 190.000,00 ( cento e noventa mil reais), afirmando 
ter efetuado o pagamento parcial do valor.
O recibo de ID 1127577 p. 1 refere-se a quantia de R$ 50.880,00, 
tendo como referência o pagamento parcial da dívida de R$ 
55.880,00 ( cheque que foi devolvido). Há também o depósito da 
quantia de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais) em conta em favor do 
autor. 
Quanto ao cheque no valor de R$ R$ 16.960,00 (dezesseis mil no-
vecentos e sessenta reais), afirma o próprio requerido que embora 
tenha repassado os cheques ao autor estes retornaram por ausên-
cia de fundos (ID 11127492).
A realidade dos fatos é que as partes entabularam diversas tratati-
vas e após um distrato de grande monta, não se pode atribuir o pa-
gamento parcial ao cheque cobrado, embora constem anotações 
nos títulos juntados pelo requerido fazendo menção ao pagamento 
do cheque em questão, tais apontamentos tratam-se de provas uni-
laterais que não servem de elementos inequívocos da comprova-
ção do pagamento alegado. 
Destarte, cabia ao requerido comprovar o alegado, ou seja, que 
de fato efetuou o pagamento parcial do débito referente ao cheque 
objeto de cobrança, entretanto, não o fez, porquanto os elementos 
de prova por ele produzido são frágeis, e insuficientes a comprovar 
o alegado, conforme já mencionado.

Assim, o pedido de cobrança do cheque deve ser acolhido em sua 
integralidade. 
DO INADIMPLEMENTO DA NOTA PROMISSÓRIA 
O valor representado pela nota promissória será analisado pelo 
contexto da Cláusula contratual do distrato no qual as partes acor-
daram que o valor seria abatido dos percentuais que Flávio L. Alves 
teria direito a receber pelos serviços de engenharia e execução 
das casas populares -obriga de Ji Paraná-Conjunto Residencial 
Marechal Rondon. Consta ainda que o valor somente seria cobra-
do caso a obra não fosse concretizada e que seria objeto de nova 
negociação não podendo tal valor ser executado em juízo em caso 
de inadimplemento. 
Verifica-se aqui a estipulação contratual firmada pelas partes, uma 
cláusula que impede a execução judicial da dívida judicialmente, 
devendo estes realizarem uma nova negociação. Ademais a con-
dição contratual estabelece ao requerido a obrigação no cumpri-
mento dos serviços de engenharia, acordando as partes que a exe-
cução do título está intrinsecamente ligado a negócio subjacente, 
qual seja a obrigação distratada.
Não adentrando ao mérito das Cláusulas contratuais, sobretudo 
porque não compreende o alcance do litígio, importante ressaltar 
que a pretensão das partes será analisada à luz das provas cons-
tantes dos autos e da demonstração do direito fazendo recair sobre 
o autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito 
e sobre o réu o de comprovar os fatos impeditivos, extintivos ou 
modificativos do direito do autor.
Como prova do fato, têm-se o depoimento da testemunha Pedro 
Aderi Soares, disse que é proprietário da empresa João de Barro. 
Disse que sua empresa construiu no loteamento que pertence a 
Construvil, em Ji Paraná. Flávio foi o engenheiro que acompanhou 
a obra. Tinha um contrato de que a Caixa é quem pagava os terre-
nos e a empresa executa as obras. Inicialmente haviam 700 casas 
que João de Barro ia construir e 300 para Adones. Nesta época a 
empresa da testemunha sofreu um retrocesso financeiro de modo 
que foram construídas 600 casas as quais foram concluídas em 
90%. Depois uma outra empresa assumiu a obra. Provavelmente 
os 400 lotes voltaram para Adones. Acredita que Adones tenha re-
cebido os valores da Caixa. Flávio executou os serviços para apro-
vação do projeto. Na CEF não é licitação é aprovação antecipada. 
O serviço que Flávio fez foi de aprovação e não de execução da 
obra. 
Pelo que se extrai do depoimento, o requerido procedeu aos ser-
viços para aprovação do projeto e por esta razão não deve ser 
demando em razão da obrigação representada pela nota promis-
sória. Ademais, as partes de forma clara e inequívoca vincularam a 
presente cártula ao contrato, reforçando o desejo de que o contrato 
fosse observado e anuindo com as clausulas estipuladas.
É forçoso reconhecer que as partes convencionaram pela não co-
brança do título atrelando o recebimento dos valores a negociação 
entre as partes conforme o acordo de vontades. 
Pelas razões expostas, deixo de acolher o pedido de neste ponto. 
DA TRANSFERÊNCIA DOS 73 TERRENOS E DUAS CHÁCA-
RAS 
Quanto ao pedido algumas considerações são relevantes. 
No distrato consta que os primeiros contratantes ( Flávio L. Alves 
Construtora) transferiria ao segundo contratante (autor) os 73 lotes 
e duas chácaras, sem que fosse realizada a infraestrutura. 
A cláusula estipulada no contrato encontrou óbice em sua con-
cretização, segundo alega o autor por motivo injustificado sendo 
incontroverso que seu cumprimento também restou prejudicado 
em razão de feitos judiciais que envolviam os lotes e chácaras em 
questão. 
A ação civil pública Ambiental e de Improbidade Administrativa pro-
posta pelo Ministério Público do Estado de Rondônia contra Flávio 
L. Alves Construtora Eireli Epp, e outros foi interposta por verificar 
diversas irregularidades no loteamento sobretudo pela inobservân-
cia dos preceitos legais referentes a legislação do parcelamento do 
solo ante a inexistência de infraestrutura mínima para a aprovação 
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do loteamento foi deferida a medida liminar que impediu qualquer 
ato de disposição sobre os imóveis em questão. 
Não sendo esta questão objeto de discussão nestes autos mas que 
deve ser observada por trazer impactos diretos sobre a pretensão 
das partes. 
As partes convencionaram no distrato que o requerido procederia 
à transferência dos lotes ao autor, sem realizar obras de infraes-
trutura. 
Consta que os imóveis foram dados em garantia em favor do muni-
cípio de Vilhena. Segundo alega o requerido esta garantia foi efetu-
ada antes do distrato e com pleno conhecimento do requerente. 
Destarte, observa-se do contrato que as partes condicionaram a 
transferência à liberação da garantia ( distrato Id 7662094 p. 2 de 
2).
O fato é que nenhum ato de disposição sobre os imóveis em ques-
tão poderá ser realizado em razão da decisão proferida na Ação 
Civil Pública, que dentre outras providências determinou que não 
se procedesse alteração ou transferência de propriedade sobre os 
imóveis. 
Com base nestas premissas passo a análise do pedido de conver-
são em perdas e danos.
Em que pese todos os argumentos expostos pelo autor, deve-se 
observar que as partes condicionaram a transferência dos imóveis 
à liberação da garantia, uma vez que os imóveis foram dados em 
garantia pela infraestrutura da obra relativa ao conjunto habitacio-
nal Jardim União, conforme consta do distrato. 
O distrato tratou de forma ampla quanto a garantia em questão não 
havendo maiores esclarecimento acerca desta condição. 
Assim, o autor alega o descumprimento injustificado da obrigação 
por parte do requerido, trazendo como prova de suas alegações a 
notificação extrajudicial. Em contrapartida o requerido alega que a 
garantia foi realizada antes de ser entabulado o distrato, condição 
da qual o autor tinha ciência. Argumenta ainda que o autor tinha 
dever de promover a infraestrutura dos imóveis e não o fez. Essa 
questão ao contrário do que alega o requerido não consta do dis-
trato, pois no distrato ficou estipulado que a obrigação de transfe-
rência recairia sobre o requerido, que realizaria a transferência sem 
realizar a infraestrutura. 
Para que o autor possa exigir ou requerer a conversão da condição 
contratual em perdas e danos deve comprovar de forma inequívo-
ca que não houve cumprimento por culpa do requerido ou que se 
tornou impossível. As testemunhas não trouxeram esclarecimento 
que pudessem corroborar estas circunstâncias. Do mesmo modo a 
prova documental.
Não se verifica a hipótese legal prevista no art. 248 do CC o qual 
prevê que o devedor da obrigação responderá com perdas e danos 
se houve a culpa pelo descumprimento. Caso contrário, a obriga-
ção se resolverá. 
Quanto ao pedido do requerido para que este tenha preferência da 
compra das 2 chácaras, não merece acolhimento sobretudo con-
siderando que sobre as áreas existe decisão de impedimento de 
qualquer ato de disposição proveniente da Ação Civil Pública. 
A questão é complexa, fato reconhecido pelas partes que afirma-
ram ter entabulado várias negociações. Especificamente quanto a 
obrigação de fazer constante do distrato que envolve os imóveis.
Em verdade, a questão crucial para o reconhecimento do direito a 
reparação por perdas e danos não foi suficientemente esclarecida 
de modo que resta prejudicado o pedido neste sentido. 
Assim não se pode acolher o pedido de conversão em perdas e 
danos quando não comprovado de forma inequívoca a responsabi-
lidade pelo descumprimento da obrigação contratual. 
DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ
A litigância de má-fé se configura quando a parte deduzir pretensão 
ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; alte-
rar a verdade dos fatos; usar do processo para conseguir objetivo 
ilegal; opuser resistência injustificada ao andamento do processo; 
proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do pro-

cesso; provocar incidentes manifestamente infundados ou, ainda, 
interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório (artigo 
80 do CPC).
Incumbe à parte que alega o dever de expor os fatos conforme a 
verdade; proceder com lealdade e boa-fé; não formular pretensões, 
nem alegar defesa, cientes de que são destituídas de fundamento; 
não produzir provas, nem praticar atos inúteis ou desnecessários à 
declaração ou defesa do direito e cumprir com exatidão as ordens 
judiciais para não criar embaraços à efetivação de provimentos ju-
diciais.
No tocante a litigância de má-fé, não prospera a pretensão do re-
querido, pois não restaram devidamente comprovadas nos autos 
nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. 
DAS DESPESAS COM CARTÓRIO 
Pretende o autor o ressarcimento dos valores dispendidos com no-
tificação e emissão de certidão.
Não merece acolhimento o pedido do autor, pois as despesas não 
se referem a atuação judicial mais a busca da composição do lití-
gio de forma extrajudicial. Ademais, o direito ao ressarcimento das 
despesas só se converteria em perdas e danos caso o pedido do 
autor fosse acolhido em sua integralidade. 
DA RECONVENÇÃO 
Alega o reconvinte/requerido que constou do distrato da socieda-
de de fato a distribuição dos créditos e débitos, ficando as partes 
solidariamente responsáveis. Afirma que ficou estabelecido que o 
reconvindo possuía alguns créditos e a reconvinte outros, sendo 
ajustado no distrato que o reconvinte ficaria com um crédito a rece-
ber no importe de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), referente a 
um crédito junto ao INCRA.
Alega que este crédito pertencia a ambas as partes antes da disso-
lução da sociedade. Alega que o contrato do INCRA encontrava-se 
em nome do reconvinte e o recebimento de responsabilidade do 
reconvindo. Disse que ficou pactuado que o reconvindo efetuaria 
as negociações necessárias para o recebimento e repasse dos va-
lores ao reconvinte, compromisso esse assumido também pelo Sr. 
Dirceu Hoffmann, que figurou como devedor solidário. Aduz que em 
se tratando de dissolução de “sociedade de fato”, onde foram divi-
didos tanto os débitos quanto os créditos, uma vez não recebidos 
os créditos por uma das partes é necessária a readequação da dis-
tribuição dos valores para que nenhum dos sócios saísse lesado ou 
obtivesse enriquecimento ilícito. Apontou como valor atualizado até 
a presente data a quantia de R$ 1.369.491,00 (um milhão trezentos 
e sessenta e nove mil e quatrocentos e noventa e um reais). 
Em contestação à reconvenção o requerido Dirceu Hoffmann alega 
que sua responsabilidade limitou-se a estabelecer tratativas para 
negociação junto ao INCRA para pagamento do crédito junto à re-
querida. Disse que o contrato que tinha por objeto tal crédito pen-
dente de pagamento pelo INCRA encontra-se em nome do requeri-
do e somente de posse de Procuração Pública poderia o Sr. Dirceu 
Hoffmann representar os interesses do denunciante, efetuando as 
negociações necessárias para o recebimento e repasse dos valo-
res, o que nunca foi providenciado por esta.
Pois bem. A contra notificação emitida pelo requerido comprova 
que Dirceu Hoffmann atuava como gestor do contrato com o IN-
CRA, para o qual teria que solicitar procuração para atuar junto ao 
órgão. (ID ID: 11127736 p. 4 de 5).
No mesmo sentido vê-se a previsão contida no Distrato no qual as 
partes reconhecem que a pessoa de Dirceu Hoffmann é responsá-
vel pela administração do contrato. (ID: 7662094 p. 2 de 2 ).
Restou incontroverso que Dirceu atuou no interesse das partes jun-
to ao INCRA. Não restou comprovado pelo requerido que Dirceu 
tenha recebido os valores referentes aos créditos do contrato para 
o reconhecimento do pedido de ressarcimento dos valores. Deste 
modo, sem mais delongas, o pedido da reconvenção deve ser jul-
gado improcedente. 
III – DISPOSITIVO 
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação 
ajuizada por CONSTRUVIL CONSTRUTORA E INSTALADORA 
VILHENA LTDA em face de FLÁVIO L. ALVES CONSTRUTORA 
EIRELLI -EPP.
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CONDENO o requerido ao pagamento da quantia de R$ 260.000,00 
(duzentos e sessenta mil reais), com correção monetária desde o 
vencimento e juros a partir da citação. 
CONDENO as partes ao pagamento de custas e despesas judiciais 
pro rata. 
CONDENO as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais 
aos patronos das partes adversas que fixo em 10% que incidirá 
sobre os pedidos não acolhidos para o autor e para o requerido em 
10% do valor da condenação.
No que tange à lide secundária, JULGO IMPROCEDENTE a re-
convenção interposta por FLÁVIO L. ALVES CONSTRUTORA EI-
RELLI -EPP em face de ADONES HOFFMANN. 
CONDENO a reconvinte ao pagamento de custas da reconvenção 
e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% do va-
lor da reconvenção.
Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. 
sexta-feira, 22 de novembro de 2019sexta-feira, 22 de novembro 
de 2019
Kelma Vilela de OliveiraKelma Vilela de Oliveira

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 7002150-71.2018.8.22.0014
Alienação Fiduciária
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO 
BRADESCO S.A. s/n, NÚCLEO CIDADE DE DEUS, PRÉDIO PRA-
TA, 4 ANDAR VILA YARA - 06029-900 - OSASCO - AMAPÁ
ADVOGADO DO AUTOR: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JU-
NIOR OAB nº AC45445
RÉUS: ESPÓLIO DE MARCOS RICARDO MICHELIN, RUA RIO 
GRANDE DO NORTE 1032 COUNTRY - 85813-090 - CASCAVEL 
- PARANÁ, HDI SEGUROS S.A., , - DE 8834/8835 A 9299/9300 - 
76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS RÉUS: EDUARDO MEZZOMO CRISOSTO-
MO OAB nº RO3404, LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB 
nº ES39162, TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRI-
CH OAB nº PR35463
DESPACHO
Considerando que se trata de ação de Busca e Apreensão e que 
existe notícia nos autos de que o veículo objeto de alienação fiduci-
ária se envolveu em acidente de trânsito, dando perda total, deter-
mino a intimação da parte autora para que no prazo de 05 (cinco) 
dias diga se pretende a conversão da ação de busca e apreensão 
em ação de execução. 
Após, venham conclusos para sentença.
Expeça-se o necessário. 

PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juven-
tude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena 
- RO
Processo: 7001171-75.2019.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: DALVA TEREZINHA SOARES DE SOUZA
Advogados do(a) EXEQUENTE: FABIANA OLIVEIRA COSTA - 
RO3445, CARINA BATISTA HURTADO - RO3870, VIVIAN BACA-
RO NUNES SOARES - RO2386
EXECUTADO: APARECIDO SATURNINO DE OLIVEIRA, ADRIA-
NA PEREIRA AFONSO
Advogado do(a) EXECUTADO: ALETEIA MICHEL ROSSI - 
RO3396
Advogado do(a) EXECUTADO: ALETEIA MICHEL ROSSI - 
RO3396
Intimação DA PARTE AUTORA
Tendo em vista o Expediente (ID. 32512482), fica a parte autora 
intimada para levantar o valor, comprovar nos autos e manifestar-
se quanto à eventual saldo remanescente, no prazo de 05 dias, sob 
pena de extinção pelo pagamento. 

3ª VARA CÍVEL   

PODER JUDICIÁRIO Vilhena - 3ª Vara Cível Av. Luiz Maziero, 
4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702
PROCESSO: 7004101-71.2016.8.22.0014
CLASSE: INVENTÁRIO (39)
POLO ATIVO: NELCI DE LURDES BEGNINI
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCIO DE PAULA HOLANDA 
- RO6357
POLO PASSIVO: INES BEGNINI e outros
Certidão
Certifico e dou fé, que em cumprimento art. 203, § 4º do CPC/2015 
e do art. 125 das Diretrizes Judiciais, independentemente de 
despacho, promovo os atos ordinatórios necessários para:
(x ) 17. Intimar a parte para retirar documentos, no prazo de 05 
dias.
Quinta-feira, 21 de Novembro de 2019
EDWIGES AUGUSTA DE OLIVEIRA
Diretor de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 3ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 7001442-84.2019.8.22.0014
Divórcio Litigioso
REQUERENTE: L. D. R. F.
ADVOGADO DO REQUERENTE: DIANDRIA APARECIDA 
FANTUCI ARAUJO PEREIRA OAB nº RO5910
REQUERIDO: O. S. O.
ADVOGADO DO REQUERIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA
LUCINEIDE DOS REIS FONTENELE propôs ação de divórcio 
em face de ODAIR SOUZA OLIVEIRA, aduzindo que casaram-se 
em 22 de dezembro de 2015 e encontram-se separados de fato a 
aproximadamente 07 meses. Informou que não há filhos comuns 
ou bens a serem partilhados.
O requerido foi citado por edital e lhe foi nomeado curador que 
contestou por negativa geral. 
É o relatório. Decido.
Não se aplicam os efeitos da revelia, disposto no art. 344 do CPC, 
ao revel que tenha sido citado por edital, porquanto a contestação 
por negativa geral torna os fatos controvertidos. (RT 497/118, RF 
259/202).
A EC 66/2010 modificou o teor do § 6º do art. 226 da Constituição 
Federal, excluindo a prévia separação por 2 anos como condição 
para o divórcio. 
Neste contexto é desnecessária a realização de audiência de 
instrução porque já não subsiste a necessidade do tempo de 
separação, que portanto deixou de ser objeto de prova e todos os 
consectários do divórcio estão resolvidos inclusive pela situação 
de fato narrada: ausência de filhos e patrimônio comum. Eventual 
possibilidade de reconciliação pode ser formalizada por novo 
casamento. 
Assim, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, julgo procedente 
o pedido e decreto por sentença o divórcio de LUCINEIDE DOS 
REIS FONTENELE e ODAIR SOUZA OLIVEIRA.
Transitada em julgado, expeça-se mandado de averbação.
Sem custas, despesas ou honorários.
Publicação e registros automáticos. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos. 
Vilhena, 21/10/2019
Christian Carla de Almeida Freitas
Juiz de Direito
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Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Vilhena - 3ª Vara Cível
Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 
76980-702 - Fone:(69) 3322-7665
Processo nº 0010496-72.2014.8.22.0014
AUTOR: FRIRON - COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E 
REPRESENTAÇÃO DE FRIOS RONDONIA LTDA
RÉU: MARLI ALVES MOREIRA WAMMES E CIA LTDA - ME
Intimação 
Certifico que as custas devidas neste processo estão abaixo 
descriminadas, calculadas conforme orientação da COREF e do 
sistema de custas do TJRO: 
- Custas Finais: (x) Processo de conhecimento ( ) Processo de 
Execução
(x) Não recolhidas - Valor: R$ 105,57 (1% sobre o valor atualizado 
da causa, com valor mínimo de R$ 105,57 conforme art. 12 da Lei 
3.896/16 do Estado de Rondônia).
Total de Custas: R$ 105,57
Assim, fica a parte MARLI ALVES MOREIRA WAMMES E CIA 
LTDA - ME notificada para o recolhimento da importância de R$ 
105,57 (atualizada até a data de 21/11/2019), a título de custas do 
processo em epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias.
Vilhena, 21 de novembro de 2019
Chefe de Secretaria
Nome: Friron - Comércio Distribuição e Representação de Frios 
Rondonia Ltda
Endereço: desconhecido
Nome: MARLI ALVES MOREIRA WAMMES E CIA LTDA - ME
Endereço: PIRAMBOIA ESQUINA COM RUA DA TRAIRA, SN, 
CENTRO, Sapezal - MT - CEP: 78365-000

PODER JUDICIÁRIO Vilhena - 3ª Vara Cível Av. Luiz Maziero, 
4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702
PROCESSO: 7005387-79.2019.8.22.0014
CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
POLO ATIVO: BANCO DO BRASIL S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI 
RODRIGUES - RO4875
POLO PASSIVO: ADENILSON RAMOS GONCALVES e outros
CERTIDÃO
Certifico e dou fé, que em cumprimento art. 203, § 4º do CPC/2015 
e do art. 125 das Diretrizes Judiciais, independentemente de 
despacho, promovo os atos ordinatórios necessários para:
(x ) 7-A. Intimar a parte para no prazo de 15 dias proceder ao 
recolhimento e comprovação nos autos das diligências solicitadas, 
no valor de R$15,83 (quinze reais e oitenta e três centavos) cada 
uma delas, nos termos do pedido, conforme o art. 17 da nova 
Lei de Custas n.3.896/2016 do Tribunal do Justiça do Estado de 
Rondônia.
Quinta-feira, 21 de Novembro de 2019
JEAN LUIS FERREIRA
Diretor de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO Vilhena - 3ª Vara Cível Av. Luiz Maziero, 
4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702
PROCESSO: 7001722-55.2019.8.22.0014
CLASSE: MONITÓRIA (40)
POLO ATIVO: VALDO SIMOES DE OLIVEIRA 64389626272
Advogado do(a) AUTOR: ERIC JOSE GOMES JARDINA - 
RO3375
POLO PASSIVO: ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO
CERTIDÃO
Certifico e dou fé, que em cumprimento art. 203, § 4º do CPC/2015 
e do art. 125 das Diretrizes Judiciais, independentemente de 
despacho, promovo os atos ordinatórios necessários para:
(x ) 12. Intimar a parte para se manifestar, em 5 dias, acerca da 
petição juntada.
Quinta-feira, 21 de Novembro de 2019
JEAN LUIS FERREIRA
Diretor de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO Vilhena - 3ª Vara Cível Av. Luiz Maziero, 
4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702
PROCESSO: 0010262-56.2015.8.22.0014
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
POLO ATIVO: MARLI DOS SANTOS OLIVEIRA ORO - ME
Advogados do(a) EXEQUENTE: ERIC JOSE GOMES JARDINA - 
RO3375, EDUARDO CAMPAGNOLO HARTMANN - RO6198
POLO PASSIVO: JOSE CARLOS TENORIO SIQUEIRA e outros
CERTIDÃO
Certifico e dou fé, que em cumprimento art. 203, § 4º do CPC/2015 
e do art. 125 das Diretrizes Judiciais, independentemente de 
despacho, promovo os atos ordinatórios necessários para:
( x) 12. Intimar a parte para se manifestar, em 5 dias, acerca da 
petição juntada.
Quinta-feira, 21 de Novembro de 2019
JEAN LUIS FERREIRA
Diretor de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO Vilhena - 3ª Vara Cível Av. Luiz Maziero, 
4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702
PROCESSO: 7004623-30.2018.8.22.0014
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
POLO ATIVO: EDUARDO AGOSTINI
Advogados do(a) AUTOR: SANTIAGO CARDOSO ALMODOVAR - 
RO5912, LISA PEDOT FARIS - RO5819
POLO PASSIVO: LEONARDO COLOMBO PANIAGUA e outros
Advogados do(a) RÉU: NEWTON SCHRAMM DE SOUZA - 
RO2947, ANTONIO EDUARDO SCHRAMM DE SOUZA - RO4001, 
AMANDA IARA TACHINI DE ALMEIDA - RO3146
Advogado do(a) RÉU: ALLAN DE BARROS DOS SANTOS - 
MT20467
Certidão
Certifico e dou fé, que em cumprimento art. 203, § 4º do CPC/2015 
e do art. 125 das Diretrizes Judiciais, independentemente de 
despacho, promovo os atos ordinatórios necessários para:
(x) 11. Intimar a parte para se manifestar, em 15 dias, acerca dos 
novos documentos juntados.
Quinta-feira, 21 de Novembro de 2019
VANESSA CRISTINA RAMOS DE AZEVEDO
Diretora de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 3ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 7006081-19.2017.8.22.0014
Procedimento Comum Cível
AUTOR: AGROPECUARIA PB LTDA EPP
ADVOGADO DO AUTOR: DENIR BORGES TOMIO OAB nº 
RO3983
RÉU: AMILTON BIANCHINI, ESTRADA PROJETADA KM 04 S/N, 
FAZENDA SERRANA ZONA RURAL - 76990-000 - CHUPINGUAIA 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: DENNS DEIVY SOUZA GARATE OAB nº 
RO4396
DECISÃO/DESPACHO SERVINDO DE CARTA/MANDADO
1-Modifique-se a autuação para “Cumprimento de Sentença”.
2-Intime-se o executado, na pessoa de seu advogado 
constituído(CPC, art. 513, I) para pagar o débito em 15 dias, ficando 
advertido que não procedendo ao pagamento voluntário o débito 
será acrescido de honorários advocatícios de 10% e também de 
multa de 10% (CPC, art. 523).
Não efetuado pagamento voluntário será desde logo expedido 
mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 
expropriação e satisfação do débito.
3-Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos 
próprios autos sua impugnação (art. 525).
Vilhena,22/11/2019
Vinícius Bovo de Albuquerque Cabral
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 3ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 7005646-74.2019.8.22.0014
Procedimento Comum Cível
AUTOR: JANDIRA ALVES CARRA
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA
RÉU: AMANDIO CARRA
ADVOGADO DO RÉU: 
R$ 998,00
DECISÃO
1) Defiro a gratuidade.
2) Designo a data de 11/02/2020 às 08h30min para realização 
de entrevista, a qual em virtude dos relatos de dificuldade de 
locomoção do interditando será realizada em sua residência.
3) Cite-se o interditando, advertindo-o que no prazo de 15 dias, 
contados da entrevista, poderá impugnar o pedido (CPC, arts. 751 
e 752).
4) Nomeio a requerente JANDIRA ALVES CARRA curadora 
provisória do interditando AMANDIO CARRA. Intime-a para 
comparecer à audiência na qual poderá apresentar laudos ou 
atestados médicos ainda não juntados e que eventualmente 
disponha acerca do estado de saúde do interditando.
Expeça-se termo de curatela provisória.
5) Dê-se ciência ao Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica 
(CPC, art. 752).
Servirá esta decisão como carta e/ou mandado de citação e 
intimação das partes, a ser cumprido no endereço declinado na 
inicial.
Vilhena, 22/11/2019
Vinícius Bovo de Albuquerque Cabral
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 3ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 7007737-40.2019.8.22.0014
Procedimento Comum Cível Prescrição e Decadência
AUTOR: MARCIO ANDRE NEGRI
ADVOGADO DO AUTOR: MARIANNE ALMEIDA E VIEIRA DE 
FREITAS PEREIRA OAB nº RO3046, MARCIO HENRIQUE DA 
SILVA MEZZOMO OAB nº RO5836, JEVERSON LEANDRO 
COSTA OAB nº MT3134, EDUARDO MEZZOMO CRISOSTOMO 
OAB nº RO3404
RÉU: BANCO DO BRASIL S.A. CNPJ nº 00.000.000/0001-91, RUA 
NELSON TREMEA 179, ESQUINA COM AV. MAJOR AMARANTE 
CENTRO - 76980-000 - VILHENA - RONDÔNIA
DECISÃO/DESPACHO SERVINDO DE CARTA/MANDADO/
OFÍCIO
Defiro o recolhimento das custas ao final.
1- Porque se trata de consumidor, reputado hipossuficiente em 
face da ré, prestadora de serviços bancários, nos moldes do art. 
6º, VIII do CDC e art. 373, § 1º do CPC/2015, atribuo à ré os 
encargos de produzir prova sobre a existência de débito não 
adimplido e de sua exigibilidade que culminou com a inscrição 
negativa nos serviços de proteção ao crédito, bem como na prova 
de regularidade da inscrição promovida. Os demais encargos 
probatórios permanecerão distribuídos nos moldes do art. 373, I e 
II do CPC/2015.
2- É provável o direito invocado pelo autor, inclusive porque 
o vencimento da parcela final do contrato era de 05/05/2008, 
comprovado pela juntada do contrato de financiamento. Lado 
outro, acaso ao final se decida pela existência do débito, ele poderá 
novamente ser cobrado e inscrito no serviço de proteção ao crédito, 
o que minimiza os riscos e torna a medida totalmente reversível. De 
outro turno é flagrante o perigo decorrente da inscrição negativa 

referente à obrigação questionada. Assim, em tutela provisória de 
urgência (CPC/2015, art. 300): 
a) PROÍBO a parte ré de cobrar ou inscrever a parte autora em 
órgãos de restrição ao crédito;
b) DETERMINO a exclusão da inscrição constante de ID 
Num.32772431, relativo ao Credor BCO do Brasil S.A, sigla 00001, 
data de lançamento da inadimplência 16/08/2007 - 17:21, entre as 
partes deste processo.
OFICIE-SE imediatamente a tal cadastro.
Intime-se a ré desta decisão.
Intimem-se autor e réu para comparecerem à audiência de conciliação 
que designo para o dia 23 de janeiro de 2020, às 09h30min, no 
CEJUSC, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do 
Fórum de Vilhena, Av. Luiz Mazieiro, 4432, Jd. América, Vilhena/
RO.
Cite-se a ré para responder, advertindo-o que se não contestar 
será declarada sua revelia e serão presumidos como verdadeiros 
os fatos alegados pelo autor.
Saliento que o prazo de resposta, que é de 15 dias, fluirá da 
audiência, caso não haja acordo.
Servirá esta decisão como carta e/ou mandado de citação e 
intimação do requerido, a ser cumprido no endereço declinado na 
inicial.
O autor será intimado via sistema, por meio de seu advogado 
constituído.
Vilhena, 22 de novembro de 2019
Vinícius Bovo de Albuquerque Cabral
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 3ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 7004156-51.2018.8.22.0014
Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: TECIDOS TITA LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ANA PAULA DA SILVA CARDOSO 
OAB nº MT19774
EXECUTADO: MALHASUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, 
RUA RONY DE CASTRO PEREIRA, 3927 110, RUA PRESIDENTE 
MEDICI JARDIM AMÉRICA - 76980-970 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: CEZAR BENEDITO VOLPI OAB 
nº RO533
R$ 29.147,54
DESPACHO SERVINDO DE CARTA/MANDADO
Não foram encontrados veículos em nome do devedor. 
O documento que segue comprova o bloqueio on line via Bacenjud 
no valor de R$ 1.153,81. 
Intime-se a parte executada, para no prazo de 5 dias se manifestar 
acerca de seus ativos financeiros tornados indisponíveis (NCPC, 
art. 854, §§ 2º e 3º).
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam os autos 
conclusos para despacho.
Servirá esta decisão como carta ou mandado de intimação da parte 
executada.
Vilhena,22/11/2019
Vinícius Bovo de Albuquerque Cabral
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 3ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 7002293-26.2019.8.22.0014
Monitória
AUTOR: MEZZOMO E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO DO AUTOR: KELLY MEZZOMO CRISOSTOMO 
COSTA OAB nº RO3551, MARCIO HENRIQUE DA SILVA 
MEZZOMO OAB nº RO5836, JEVERSON LEANDRO COSTA 
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OAB nº MT3134, MARIANNE ALMEIDA E VIEIRA DE FREITAS 
PEREIRA OAB nº RO3046
RÉU: SARAIVA & SARAIVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 
LTDA - ME
ADVOGADO DO RÉU: 
R$ 12.400,14
SENTENÇA
Mezzomo e Costa Advogados Associados propôs ação monitória 
em face de Saraiva & Saraiva Materiais Para Construção Ltda-
ME objetivando o recebimento de crédito que não foi adimplido 
pelo requerido. Aparelhou a inicial com documentos sem força 
executiva. A requerida foi citada pessoalmente para pagamento 
e não se manifestou. O autor pediu pela conversão do mandado 
inicial em mandado executivo.
Decido. 
Posto isto, considerando que não houve pagamento, entrega da 
coisa, ou oferecimento de embargos, com fundamento nos art. 
487, I do CPC/2015, julgo procedente a ação monitória e, por 
consequência, com fulcro no art. 701, § 2º do mesmo código, 
CONSTITUO DE PLENO DIREITO TÍTULO EXECUTIVO 
JUDICIAL. 
Condeno a parte ré ao pagamento das custas e honorários 
advocatícios da parte contrária que fixo em 10 % sobre o valor da 
causa (CPC/2015, art. 85, § 2º). 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitada em julgado e 
efetivado o cálculo das custas, intime-se a parte requerida para 
pagá-las.
Saliento que eventual cumprimento de sentença deverá processar-
se nestes próprios autos.
Vilhena,22/11/2019
Vinícius Bovo de Albuquerque Cabral
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 3ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 7006147-62.2018.8.22.0014
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ANDERSON PEREIRA CHARAO 
OAB nº SP320381
EXECUTADOS: ARI SIGNOR
NELI MARIA DALLA VECCHIA SIGNOR
NELCI TEREZINHA DALLA VECCHIA BAGATTINI
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: JOSEMARIO SECCO OAB 
nº RO724
R$ 428.847,73
DESPACHO
Em exceção de pré-executividade os executados arguíram a 
prescrição do crédito exequendo, porque vencido desde 2.010, 
pretensão resistida pelo exequente que apontou a previsão 
contratual de renovação automática conforme concedido novo 
crédito. 
Decido
Assiste razão ao exequente que expressamente invocou a regra 
oriunda das cláusulas 12, 13 e 14 do contrato exequendo que 
expressamente tratam da prorrogação do vencimento das parcelas 
a cada utilização do capital, apontado que no caso concreto a 
última utilização deu-se em 18-03-2016, com crédito no valor de 
R$ 75.000,00, de modo que não ocorreu a prescrição. 
Embora seja improcedente a pretensão dos executados, a conduta 
deles não se revelou como de má-fé porquanto amparada em 
uma interpretação contratual equivocada e genérica, sem atenção 

às cláusulas especiais que implicaram na prorrogação dos 
vencimentos. 
De igual forma não se devem majorar os honorários da execução, 
porquanto não modificado o montante que se executado, conforme 
consagrado entendimento jurisprudencial. 
Requeira o exequente em 10 dias. 
Intimem-se. 
Vilhena, 22/11/2019
Vinícius Bovo de Albuquerque Cabral
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 3ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 0045598-49.2000.8.22.0014
Acidente de TrânsitoCumprimento de sentença
EXEQUENTES: Luciano da Silva, BEATRIZ DA SILVA, CRISTIANO 
DA SILVA, Maria Cristina da Silva, MARIA JOSE FELIX DA SILVA
ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: MICHELE MACHADO SANT 
ANA LOPES OAB nº RO6304, ROBERTO BERTTONI CIDADE 
OAB nº RO24773, CARLA FALCAO SANTORO OAB nº MG616
EXECUTADO: SEBASTIAO BEARIS NETO
ADVOGADO DO EXECUTADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA
R$ 288.000,00
DESPACHO
A tentativa de penhora on line foi frustrada por ausência de saldo 
positivo em conta bancária da parte executada. também não foram 
encontrados veículos. Requeira o credor em 15 dias.
Vilhena,22/11/2019
Vinícius Bovo de Albuquerque Cabral
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 3ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 7000614-88.2019.8.22.0014
Monitória
AUTOR: CANDEIAS AUTO POSTO LTDA
ADVOGADO DO AUTOR: ANDRE RICARDO STRAPAZZON 
DETOFOL OAB nº RO4234
RÉU: NELSON MOREIRA
ADVOGADO DO RÉU: 
R$ 1.704,86
DESPACHO
Segue consulta de endereço. Ao autor para requerer em 15 dias. 
Vilhena, 22/11/2019
Vinícius Bovo de Albuquerque Cabral
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO Vilhena - 3ª Vara Cível Av. Luiz Maziero, 
4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702
PROCESSO: 0012829-31.2013.8.22.0014
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
POLO ATIVO: AODREI MARCIA PEDOTT
Advogado do(a) AUTOR: LEANDRO MARCIO PEDOT - RO2022
POLO PASSIVO: TRIP - LINHAS AEREAS S/A
Advogados do(a) RÉU: ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - 
MT7413-O, SAMUEL RIBEIRO MAZURECHEN - RO4461
Certidão
Certifico e dou fé, que em cumprimento art. 203, § 4º do CPC/2015 
e do art. 125 das Diretrizes Judiciais, independentemente de 
despacho, promovo os atos ordinatórios necessários para:
(X) 16. Intimar as partes do retorno dos autos da instância 
superior.
Sexta-feira, 22 de Novembro de 2019
VANESSA CRISTINA RAMOS DE AZEVEDO
Diretora de Secretaria
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Vilhena - 3ª Vara Cível
Av. Luiz Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 
76980-702 - Fone:(69) 3322-7665
Processo nº 0012829-31.2013.8.22.0014
Polo Ativo: AODREI MARCIA PEDOTT
Advogado do(a) AUTOR: LEANDRO MARCIO PEDOT - RO2022
Polo Passivo: TRIP - LINHAS AEREAS S/A
Advogados do(a) RÉU: ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - 
MT7413-O, SAMUEL RIBEIRO MAZURECHEN - RO4461
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Vilhena, 22 de novembro de 2019
Diretora de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO Vilhena - 3ª Vara Cível Av. Luiz Maziero, 
4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702
PROCESSO: 0012829-31.2013.8.22.0014
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
POLO ATIVO: AODREI MARCIA PEDOTT
Advogado do(a) AUTOR: LEANDRO MARCIO PEDOT - RO2022
POLO PASSIVO: TRIP - LINHAS AEREAS S/A
Advogados do(a) RÉU: ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - 
MT7413-O, SAMUEL RIBEIRO MAZURECHEN - RO4461
Certidão
Certifico e dou fé, que em cumprimento art. 203, § 4º do CPC/2015 
e do art. 125 das Diretrizes Judiciais, independentemente de 
despacho, promovo os atos ordinatórios necessários para:
(X) 16. Intimar as partes do retorno dos autos da instância 
superior.
Sexta-feira, 22 de Novembro de 2019
VANESSA CRISTINA RAMOS DE AZEVEDO
Diretora de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO Vilhena - 3ª Vara Cível Av. Luiz Maziero, 
4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702
PROCESSO: 0010627-18.2012.8.22.0014
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
POLO ATIVO: CARLOS CEZAR ARRIGO DOS SANTOS
Advogado do(a) EXEQUENTE: LENOIR RUBENS MARCON - 
RO146
POLO PASSIVO: WESLLEY MORAIS VIEIRA
Advogados do(a) EXECUTADO: MARCIO HENRIQUE DA SILVA 
MEZZOMO - RO5836, JEVERSON LEANDRO COSTA - RO3134-A, 
KELLY MEZZOMO CRISOSTOMO COSTA - RO3551, MARIANNE 
ALMEIDA E VIEIRA DE FREITAS PEREIRA - RO3046
CERTIDÃO
Certifico e dou fé, que em cumprimento art. 203, § 4º do CPC/2015 
e do art. 125 das Diretrizes Judiciais, independentemente de 
despacho, promovo os atos ordinatórios necessários para:
(x ) 7-A. Intimar a parte para no prazo de 15 dias proceder ao 
recolhimento e comprovação nos autos das diligências solicitadas, 
no valor de R$15,83 (quinze reais e oitenta e três centavos) cada 
uma delas, nos termos do pedido, conforme o art. 17 da nova 
Lei de Custas n.3.896/2016 do Tribunal do Justiça do Estado de 
Rondônia.
Sexta-feira, 22 de Novembro de 2019
JEAN LUIS FERREIRA
Diretor de Secretaria 

PODER JUDICIÁRIO Vilhena - 3ª Vara Cível Av. Luiz Maziero, 
4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702
PROCESSO: 7003806-34.2016.8.22.0014
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
POLO ATIVO: PNEUVALE DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: IRACEMA MARTENDAL 
CERRUTTI - RO2972
POLO PASSIVO: CERVI COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS 
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME
Certidão
Certifico e dou fé, que em cumprimento art. 203, § 4º do CPC/2015 
e do art. 125 das Diretrizes Judiciais, independentemente de 
despacho, promovo os atos ordinatórios necessários para:
(x) 4. Intimar as partes para, em 05 dias, manifestar-se acerca da 
certidão do Sr. Oficial de Justiça.
Sexta-feira, 22 de Novembro de 2019
VANESSA CRISTINA RAMOS DE AZEVEDO
Diretora de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO do Estado de Rondônia
NOTIFICAÇÃO
Processo nº 7005691-15.2018.8.22.0014
3ª Vara Cível de Vilhena
Autor: ENTRELACOS CONFECCOES E DECORACOES LTDA - 
ME
Réu: ELIANE TEODORO DOS SANTOS
Certifico que as custas devidas neste processo estão abaixo 
descriminadas, calculadas conforme orientação da COREF e do 
sistema de custas do TJRO:
- Custas Iniciais:
( X) Recolhidas (ID - )
- Custas Finais: ( ) Processo de conhecimento ( ) Processo de 
Execução
(X ) Não recolhidas - Valor: R$ 105,57 (1% sobre o valor atualizado 
da causa, com valor mínimo de R$ 105,57 conforme art. 12 da Lei 
3.896/16 do Estado de Rondônia).
Total de Custas: R$ ..105,57
Assim, fica a parte ELIANE TEODORO DOS SANTOS CPF 
772.088.112-53, notificada para o recolhimento da importância de 
R$.105,57 (atualizada até a data de 22/11/2019), a título de custas 
do processo em epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de 
débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na 
dívida ativa.
Assinatura Digital
EDWIGES AUGUSTA DE OLIVEIRA
Diretor de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO Vilhena - 3ª Vara Cível Av. Luiz Maziero, 
4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702
PROCESSO: 0000572-77.2013.8.22.0012
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
POLO ATIVO: JOSUE PEREIRA FERREIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCIO GREYCK GOMES - 
RO6607
POLO PASSIVO: Andréia do Nascimento Ferreira
Advogado do(a) EXECUTADO: VIRIATO FALEIROS BARBOSA - 
RO147
Intimação
Fica Vossa Senhoria, pela presente, intimado(a) do r. despacho 
proferido por este Juízo, abaixo transcrito.
“DESPACHO
Considerando que a parte autor deixou de praticar atos que lhe 
incumbiam e o feito permaneceu paralisado por mais de 30 dias, 
manifeste-se o requerido, POR MEIO DE SEU ADVOGADO, nos 
termos do art. 485, § 6º do NCPC.
Vilhena, 30/08/2019
Christian Carla de Almeida Freitas
Juiz de Direito
Sexta-feira, 22 de Novembro de 2019
EDWIGES AUGUSTA DE OLIVEIRA
Diretor de Secretaria
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PODER JUDICIÁRIO Vilhena - 3ª Vara Cível Av. Luiz Maziero, 
4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702
PROCESSO: 7008922-50.2018.8.22.0014
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
POLO ATIVO: LAUXEN & ALVES LTDA - ME
Advogado do(a) AUTOR: RENILDA OLIVEIRA FERREIRA - 
RO7559
POLO PASSIVO: EMANUELI DE CARLI MACKOWIAK
CERTIDÃO
Certifico e dou fé, que em cumprimento art. 203, § 4º do CPC/2015 
e do art. 125 das Diretrizes Judiciais, independentemente de 
despacho, promovo os atos ordinatórios necessários para:
(x ) 12. Intimar a parte para se manifestar, em 5 dias, acerca da 
petição juntada.
Sexta-feira, 22 de Novembro de 2019
JEAN LUIS FERREIRA
Diretor de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO Vilhena - 3ª Vara Cível Av. Luiz Maziero, 
4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702
PROCESSO: 7007325-12.2019.8.22.0014
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
POLO ATIVO: CLARICE MUNIZ DE SOUZA e outros
Advogados do(a) AUTOR: MARIANNE ALMEIDA E VIEIRA DE 
FREITAS PEREIRA - RO3046, MARCIO HENRIQUE DA SILVA 
MEZZOMO - RO5836, JEVERSON LEANDRO COSTA - RO3134-A, 
EDUARDO MEZZOMO CRISOSTOMO - RO3404
Advogados do(a) AUTOR: MARIANNE ALMEIDA E VIEIRA DE 
FREITAS PEREIRA - RO3046, MARCIO HENRIQUE DA SILVA 
MEZZOMO - RO5836, JEVERSON LEANDRO COSTA - RO3134-A, 
EDUARDO MEZZOMO CRISOSTOMO - RO3404
POLO PASSIVO: A. R. METALURGICA E VIDRACARIA LTDA - 
ME
Certidão
Certifico e dou fé, que em cumprimento art. 203, § 4º do CPC/2015 
e do art. 125 das Diretrizes Judiciais, independentemente de 
despacho, promovo os atos ordinatórios necessários para:
(x) 11. Intimar a parte para se manifestar, em 15 dias, acerca dos 
novos documentos juntados.
Sexta-feira, 22 de Novembro de 2019
VANESSA CRISTINA RAMOS DE AZEVEDO
Diretora de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO Vilhena - 3ª Vara Cível Av. Luiz Maziero, 
4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702
PROCESSO: 7001267-90.2019.8.22.0014
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
POLO ATIVO: CRISTIANE APARECIDA DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: CEZAR BENEDITO VOLPI - RO533
POLO PASSIVO: MAPFRE VIDA S/A e outros
Advogado do(a) RÉU: PAULO EDUARDO PRADO - RO4881
Advogado do(a) RÉU: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 
VANDERLEI - PE21678
CERTIDÃO
Certifico e dou fé, que em cumprimento art. 203, § 4º do CPC/2015 
e do art. 125 das Diretrizes Judiciais, independentemente de 
despacho, promovo os atos ordinatórios necessários para:
(x ) 10. Após impugnação à contestação intimar as partes para 
no prazo comum de 10 (dez) dias especificarem provas, inclusive 
arrolando testemunhas que pretendam ouvir, sob a consequência 
de preclusão.
Sexta-feira, 22 de Novembro de 2019
JEAN LUIS FERREIRA
Diretor de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO Vilhena - 3ª Vara Cível Av. Luiz Maziero, 
4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702
PROCESSO: 7001267-90.2019.8.22.0014
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
POLO ATIVO: CRISTIANE APARECIDA DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: CEZAR BENEDITO VOLPI - RO533
POLO PASSIVO: MAPFRE VIDA S/A e outros

Advogado do(a) RÉU: PAULO EDUARDO PRADO - RO4881
Advogado do(a) RÉU: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 
VANDERLEI - PE21678
CERTIDÃO
Certifico e dou fé, que em cumprimento art. 203, § 4º do CPC/2015 
e do art. 125 das Diretrizes Judiciais, independentemente de 
despacho, promovo os atos ordinatórios necessários para:
(x ) 10. Após impugnação à contestação intimar as partes para 
no prazo comum de 10 (dez) dias especificarem provas, inclusive 
arrolando testemunhas que pretendam ouvir, sob a consequência 
de preclusão.
Sexta-feira, 22 de Novembro de 2019
JEAN LUIS FERREIRA
Diretor de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO Vilhena - 3ª Vara Cível Av. Luiz Maziero, 
4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702
PROCESSO: 7001267-90.2019.8.22.0014
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
POLO ATIVO: CRISTIANE APARECIDA DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: CEZAR BENEDITO VOLPI - RO533
POLO PASSIVO: MAPFRE VIDA S/A e outros
Advogado do(a) RÉU: PAULO EDUARDO PRADO - RO4881
Advogado do(a) RÉU: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 
VANDERLEI - PE21678
CERTIDÃO
Certifico e dou fé, que em cumprimento art. 203, § 4º do CPC/2015 
e do art. 125 das Diretrizes Judiciais, independentemente de 
despacho, promovo os atos ordinatórios necessários para:
(x ) 10. Após impugnação à contestação intimar as partes para 
no prazo comum de 10 (dez) dias especificarem provas, inclusive 
arrolando testemunhas que pretendam ouvir, sob a consequência 
de preclusão.
Sexta-feira, 22 de Novembro de 2019
JEAN LUIS FERREIRA - Diretor de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 3ª Vara Cível 
Av. Luiz Mazziero, nº 4432, Bairro Jardim América , CEP 76.980-
000, Vilhena, RO 0047898-86.1997.8.22.0014
Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE 
RONDONIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: ADEMAR MARCOL ALFREDO SUCKEL
ADVOGADO DO EXECUTADO: URANO FREIRE DE MORAIS 
OAB nº RO240B, ROBERTO CARLOS MAILHO OAB nº RO3047, 
MAGUIS UMBERTO CORREIA OAB nº RO1214
R$200.000.000,00
DESPACHO
Ciência às partes da carta precatória juntada aos autos a partir 
de id 29487810 a id 29487824. Após, ao Ministério Público para 
andamento ao feito. 
Vilhena, 04/09/2019
Vinícius Bovo de Albuquerque Cabral - Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 3ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 7008557-64.2016.8.22.0014
Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
AUTOR: CLAUDYANE RANGEL DE CASTRO
ADVOGADO DO AUTOR: DANIELI MALDI ALVES OAB nº 
RO7558
RÉU: CLÁUDIO SOUZA RANGEL
ADVOGADO DO RÉU: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
R$ 5.280,00
SENTENÇA
Claudyane Rangel de Castro, representador por sua genitora 
Laureane de Castro Souza, propôs ação revisional de alimentos em 
face de Claudio Souza Rangel. Após a contestação e impugnação, 
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a autora postulou pela extinção e arquivamento do processo, uma 
vez que a tentativa de contato e intimação da parte autora restaram 
infrutíferas.
Intimado o requerido concordou com o pedido de desistência, 
através da Defensoria Pública.
Decido.
Considerando a expressa manifestação da autora, com fundamento 
no artigo 485, VIII do CPC/2015, HOMOLOGO o pedido de 
desistência e extingo o processo sem resolução do mérito.
Sem custas.
Publicação e registro automáticos. Intimem-se.
Arquivem-se os autos.
Vilhena, 22 de novembro de 2019
Vinícius Bovo de Albuquerque Cabral - Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO Vilhena - 3ª Vara Cível Av. Luiz Maziero, 
4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702
PROCESSO: 7008898-22.2018.8.22.0014
CLASSE: BUSCA E APREENSÃO (181)
POLO ATIVO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE 
CONSORCIOS
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE FRANCISCO DA SILVA - 
SP88492
POLO PASSIVO: SILDOMAR WRUCH
Certidão
Certifico e dou fé, que em cumprimento art. 203, § 4º do CPC/2015 
e do art. 125 das Diretrizes Judiciais, independentemente de 
despacho, promovo os atos ordinatórios necessários para:
(X) 4. Intimar as partes para, em 05 dias, manifestar-se acerca da 
certidão do Sr. Oficial de Justiça.
Sexta-feira, 22 de Novembro de 2019
VANESSA CRISTINA RAMOS DE AZEVEDO
Diretora de Secretaria

PODER JUDICIÁRIO Vilhena - 3ª Vara Cível Av. Luiz Maziero, 
4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702
EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL PARA PUBLICAÇÃO NOS TERMOS 
DO ARTIGO 886 do CPC.
O Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Vilhena/RO, 
torna público que será realizada a venda do bem a seguir descrito 
e referente à Execução que se menciona.
Processo: 0004992-51.2015.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Polo Ativo: EXEQUENTE: BANCO ITAÚ S/A
Polo Passivo: EXECUTADO: TRANSJÚLIA TRANSPORTES 
LTDA
Valor da Causa: R$ 169.050,00
DESCRIÇÃO DO BEM:Espécie Tipo: CRG/S.REBOQUE/C 
ABERTA, Marca/Modelo REB/SCHIFFER SSC2E CA, Ano de 
Fabricação 2013/2014, cor cinzaNermelha, Placa NCP 5657, 
Renavam 582638305, Chassi 94U071020ES09024,. AVALIO 
em R$-45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais). Espécie Tipo: 
ESP/REBOQUEIDOI Y, Marca/Modelo RISCHIFFER RSC2E 
D011Y, Ano/Fabricação 2013/2014, cor CinzaNermelho, Placa 
NCP 5637, Renavam: .582637392, Chassi 94U310520ES090026. 
AVALIO em R$-35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais). Espécie Tipo: 
CRG/S.REBOQUEIC ABERTA, Marca/Modelo REB/SCHIFFER 
SSC2E CA, Ano/Fabricação: 2013/2014, cor cinza/vermelha, Placa 
NCP 5607, Renavam 582636027, Chassi 94U071020E090025. 
AVALIO em R$-45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais). Os bens 
acima penhorados estão acoplados com pneus em regular estado 
de conservação, alguns recapados.
TOTAL GERAL DAS AVALIAÇÕES: R$-125.000,00 (Cento e Vinte 
e Cinco Mil Reais).
LOCALIZAÇÃO DO BEM (art. 886, III, CPC):
Endereço: Av. Marechal Rondon, n. 7940, Pátio da empresa Fox 
Pneus, em Vilhena-RO.
INFORMAÇÃO: Nos autos não constam provas de existência ônus 
e/ou recursos pendentes sobre o bem penhorado.
1º LEILÃO: 23/01/2020, às 09 horas.
2º LEILÃO: 23/01/2020, às 10 horas.
OBSERVAÇÃO 1: O leilão será realizado de modo presencial no 
átrio do Fórum desta Comarca.

OBSERVAÇÃO 2: Se o executado for revel e não tiver advogado 
constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, 
não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a 
intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão 
(art. 889, parágrafo único, CPC).
COMUNICAÇÃO: Se o bem não alcançar lanço igual ou superior 
à avaliação, prosseguir-se-á na segunda venda a fim de que o 
mesmo seja arrematado por quem maior preço lançar, desde que 
a oferta não seja vil.
22 de novembro de 2019 
Vanessa Cristina Ramos de Azevedo 
Diretora de Secretaria
Assinado eletronicamente por: JEAN LUIS FERREIRA
22/11/2019 11:38:24
http://pjepg.tjro.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam 
ID do documento: 32857663 19112211382382900000030951993

PODER JUDICIÁRIO Vilhena - 3ª Vara Cível Av. Luiz Maziero, 
4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702
EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL PARA PUBLICAÇÃO NOS TERMOS 
DO ARTIGO 886 do CPC.
O Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Vilhena/RO, 
torna público que será realizada a venda do bem a seguir descrito 
e referente à Execução que se menciona.
Processo: 0004992-51.2015.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Polo Ativo: EXEQUENTE: BANCO ITAÚ S/A
Polo Passivo: EXECUTADO: TRANSJÚLIA TRANSPORTES 
LTDA
Valor da Causa: R$ 169.050,00
DESCRIÇÃO DO BEM:Espécie Tipo: CRG/S.REBOQUE/C 
ABERTA, Marca/Modelo REB/SCHIFFER SSC2E CA, Ano de 
Fabricação 2013/2014, cor cinzaNermelha, Placa NCP 5657, 
Renavam 582638305, Chassi 94U071020ES09024,. AVALIO 
em R$-45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais). Espécie Tipo: 
ESP/REBOQUEIDOI Y, Marca/Modelo RISCHIFFER RSC2E 
D011Y, Ano/Fabricação 2013/2014, cor CinzaNermelho, Placa 
NCP 5637, Renavam: .582637392, Chassi 94U310520ES090026. 
AVALIO em R$-35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais). Espécie Tipo: 
CRG/S.REBOQUEIC ABERTA, Marca/Modelo REB/SCHIFFER 
SSC2E CA, Ano/Fabricação: 2013/2014, cor cinza/vermelha, Placa 
NCP 5607, Renavam 582636027, Chassi 94U071020E090025. 
AVALIO em R$-45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais). Os bens 
acima penhorados estão acoplados com pneus em regular estado 
de conservação, alguns recapados.
TOTAL GERAL DAS AVALIAÇÕES: R$-125.000,00 (Cento e Vinte 
e Cinco Mil Reais).
LOCALIZAÇÃO DO BEM (art. 886, III, CPC):
Endereço: Av. Marechal Rondon, n. 7940, Pátio da empresa Fox 
Pneus, em Vilhena-RO.
INFORMAÇÃO: Nos autos não constam provas de existência ônus 
e/ou recursos pendentes sobre o bem penhorado.
1º LEILÃO: 23/01/2020, às 09 horas.
2º LEILÃO: 23/01/2020, às 10 horas.
OBSERVAÇÃO 1: O leilão será realizado de modo presencial no 
átrio do Fórum desta Comarca.
OBSERVAÇÃO 2: Se o executado for revel e não tiver advogado 
constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, 
não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a 
intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão 
(art. 889, parágrafo único, CPC).
COMUNICAÇÃO: Se o bem não alcançar lanço igual ou superior 
à avaliação, prosseguir-se-á na segunda venda a fim de que o 
mesmo seja arrematado por quem maior preço lançar, desde que 
a oferta não seja vil.
22 de novembro de 2019 
Vanessa Cristina Ramos de Azevedo 
Diretora de Secretaria
Assinado eletronicamente por: JEAN LUIS FERREIRA
22/11/2019 11:38:24
http://pjepg.tjro.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam 
ID do documento: 32857663 19112211382382900000030951993
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PODER JUDICIÁRIO Vilhena - 3ª Vara Cível Av. Luiz Maziero, 
4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702
PROCESSO: 7008228-52.2016.8.22.0014
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
POLO ATIVO: JULIO CESAR RATTI
Advogado do(a) EXEQUENTE: HILBYA VILAS BOAS GONCALVES 
- MT17932
POLO PASSIVO: OI MOVEL S.A.
Advogados do(a) EXECUTADO: LEILANE CINDY GOMES DE 
SOUZA - PA17584, ALESSANDRA MONDINI CARVALHO - 
RO4240, ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO635
Certidão
Certifico e dou fé, que em cumprimento art. 203, § 4º do CPC/2015 
e do art. 125 das Diretrizes Judiciais, independentemente de 
despacho, promovo os atos ordinatórios necessários para:
(X) 17. Intimar a parte para retirar documentos, no prazo de 05 
dias.
Sexta-feira, 22 de Novembro de 2019
EDWIGES AUGUSTA DE OLIVEIRA
Diretor de Secretaria

4ª VARA CÍVEL   

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz 
Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - 
(69) 3322-7665 - E-mail: vha4Civel@tjro.jus.br 
Processo nº 7001268-75.2019.8.22.0014
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
[Seguro]
AUTOR: WESLEY ALVES DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: CEZAR BENEDITO VOLPI - RO533
RÉU: MAPFRE VIDA S/A e outros
Advogado do(a) RÉU: DAVID SOMBRA PEIXOTO - BA39585
Intimação VIA DJ - 
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Vilhena - 
4ª Vara Cível, fica V. Sa. intimada da Contestação juntada no ID 
32720685.
Vilhena, 22 de novembro de 2019.
Alexandre da Silva Cruz
Téc. Judiciário - cad. 207233-1

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 7005080-28.2019.8.22.0014
EXEQUENTE: A.M.S. CORREA & CIA LTDA - EPP
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ERIC JOSE GOMES JARDINA 
OAB nº RO3375
EXECUTADO: IVONE JUSTEN BORGES
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Despacho
Manifeste-se a parte autora acerca da pesquisa de endereço, 
extrato anexo.
Prazo de 10 (dez) dias.
Vilhena/RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019.
Christian Carla de Almeida Freitas

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Vilhena - 4ª Vara Cível
Processo: 0010540-57.2015.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: EDILSON FARIAS DE SOUZA
Advogados do(a) EXEQUENTE: WILLIAN FROES PEREIRA 

NASCIMENTO - RO6618, HURIK ARAM TOLEDO - RO6611
EXECUTADO: AUTOVEMA VEICULOS LTDA e outros
Advogado(s) do reclamado: JOSE CRISTIANO PINHEIRO, 
VALERIA MARIA VIEIRA PINHEIRO, SAMILY FONTENELE 
SILVA
Advogados do(a) EXECUTADO: JOSE CRISTIANO PINHEIRO - 
RO1529, VALERIA MARIA VIEIRA PINHEIRO - RO1528
Advogado do(a) EXECUTADO: SAMILY FONTENELE SILVA - 
RO8271
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora no prazo de 5 dias úteis, sobre o 
documento de ID 32853044, requerendo o que de direito.
Vilhena, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz 
Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - 
(69) 3322-7665 - E-mail: vha4Civel@tjro.jus.br 
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 30 dias
Vara: 4ª Vara Cível
Processo: 7002868-68.2018.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Procedimento: [Compra e Venda]
Exequente: BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES 
LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: GIANE ELLEN BORGIO BARBOSA 
- RO2027
Executado: OSVALDO BENTO CPF: 699.458.702-97, atualmente 
em lugar incerto e não sabido.
Valor da causa:R$ 2.110,74
FINALIDADE: CITAÇÃO do Executado, para pagar em 03 (três) 
dias, a importância de R$ 2.110,74 (dois mil cento e dez reais 
e setenta e quatro centavos) e acréscimos legais, ou para opor 
EMBARGOS no prazo de 15 (dias), nos termos do artigo 915 do 
CPC/2015, sob pena de não o fazendo no prazo estabelecido, 
serem-lhes PENHORADOS tantos de seus bens quantos bastem 
para garantir a execução. Honorários fixados em 10% sobre o valor 
da causa.
Obs.: Se houver o pagamento integral no prazo, os honorários 
serão reduzidos pela metade. 
Vilhena-RO, 23 de outubro de 2019.
KLEBER GILBERT DA SILVA
Diretor de Cartório-Cad. 205.288-1 que
assina digitalmente por ordem da MMª. Juíza

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Vilhena - 4ª Vara Cível
Processo: 7004974-37.2017.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: PETROLEO SABBA SA
Advogado do(a) EXEQUENTE: LEONARDO MONTENEGRO 
COCENTINO - PE32786
EXECUTADO: MANOEL CORREA DE ALMEIDA FILHO e outros 
(3)
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 dias úteis, sobre a 
correspondência devolvida sem cumprimento juntada nos IDs 
32856237 e 32856250, requerendo o que de direito.
Vilhena, 22 de novembro de 2019
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 7007803-20.2019.8.22.0014
Acidente de Trânsito
AUTOR: JANETE CLENIR SARTORI VIEIRA
ADVOGADO DO AUTOR: ARMANDO KREFTA OAB nº RO321
RÉU: NIVALDO BRAZ DA SILVA
Despacho
Intime-se a parte autora para recolher as custas processuais, no 
prazo de quinze dias.
Vilhena sexta-feira, 22 de novembro de 2019
Christian Carla de Almeida Freitas
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ªCível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz 
Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - 
(69) 3322-7665 - E-mail: vha4Civel@tjro.jus.br 
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 30 DIAS
Autos:7003748-26.2019.8.22.0014 
Classe: MONITÓRIA (40)
Assunto: [Títulos de Crédito, Espécies de Títulos de Crédito]
AUTOR: TREVO AUTO PECAS LTDA - ME
Advogados do(a) AUTOR: VERA LUCIA PAIXAO - RO206, 
NEWTON SCHRAMM DE SOUZA - RO2947, AMANDA IARA 
TACHINI DE ALMEIDA - RO3146, ANTONIO EDUARDO 
SCHRAMM DE SOUZA - RO4001
Requerido(a): GUSTAVO ZGODA CPF: 879.264.582-87, 
atualmente em lugar incerto e não sabido.
Valor da causa: R$ 5.557,35
FINALIDADE: CITAÇÃO do Requerido acima qualificado, 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 15 
(quinze) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 5.557,35 
(Cinco mil quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta e cinco 
centavos) e demais acréscimos legais, bem como, no mesmo 
prazo, ofertar EMBARGOS, sendo que, caso cumpra o pagamento, 
ficará isento de custas.
ADVERTÊNCIA: Não ocorrendo o pagamento ou não sendo 
oferecidos embargos, o mandado de citação se converterá em 
mandado executivo para pagamento da quantia certa.
Vilhena-RO, 11 de novembro de 2019.
KLEBER GILBERT DA SILVA
Diretor de Cartório-Cad. 205.288-1 que
assina digitalmente por ordem da MMª. Juíza
ESTADO DE RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Vilhena - 4ª Vara Cível
Processo: 7006590-76.2019.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CHARLENE PNEUS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: GREICIS ANDRE BIAZUSSI - 
RO1542
EXECUTADO: Z3 CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA - ME 
e outros (2)
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 dias úteis, sobre as 
correspondências devolvidas juntadas no ID 32453977 e 32858070, 
requerendo o que de direito.
Vilhena, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 

Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 7001424-63.2019.8.22.0014
AUTOR: HIDRO VILHENA POCOS ARTESIANOS LTDA - ME
ADVOGADO DO AUTOR: KELLY MEZZOMO CRISOSTOMO 
COSTA OAB nº RO3551, MARCIO HENRIQUE DA SILVA 
MEZZOMO OAB nº RO5836, JEVERSON LEANDRO COSTA 
OAB nº MT3134, MARIANNE ALMEIDA E VIEIRA DE FREITAS 
PEREIRA OAB nº RO3046
RÉU: BIOCOM INDUSTRIA E COMERCIO DE SUBPRODUTOS 
ANIMAIS LTDA
ADVOGADO DO RÉU: 
Despacho
Manifeste-se a parte autora acerca da pesquisa de endereço, 
extrato anexo.
Prazo de 10 (dez) dias.
Vilhena/RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019.
Christian Carla de Almeida Freitas

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz 
Maziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - 
(69) 3322-7665 - E-mail: vha4Civel@tjro.jus.br 
Processo nº 7002315-84.2019.8.22.0014
EXEQUENTE: A.M.S. CORREA & CIA LTDA - EPP
Advogados do(a) EXEQUENTE: LAWRENCE PABLO IBANEZ 
FRANCA - RO7555, ERIC JOSE GOMES JARDINA - RO3375
EXECUTADO: LAUDICEIA MACIEL DE SOUZA
Certidão/INTIMAÇÃO PARTE AUTORA 
Certifico para o devidos fins, que embora citada, a parte executada 
não efetuou o pagamento do débito e nem apresentou embargos. 
Diante disso, por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do 
Vilhena - 4ª Vara Cível, fica V. Sa. intimada para requerer o que de 
direito dos autos.
Vilhena, 22 de novembro de 2019.
DENIA KARRU FREITAS DE SOUZA
Técnica Judiciária-Cad. 204553-2
Assinado Digitalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Vilhena - 4ª Vara Cível
Processo: 7002504-67.2016.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: L.A.MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARILZA SERRA - RO3436
EXECUTADO: PVC BRAZIL INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES 
S/A e outros
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 dias úteis, sobre a 
correspondência devolvida juntada no ID 32860720.
Vilhena, 22 de novembro de 2019

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Vilhena - 4ª Vara Cível
Processo: 7005334-98.2019.8.22.0014
Classe: SEPARAÇÃO LITIGIOSA (141)
AUTOR: JOSE DE SOUZA FERRAZ NETO
Advogado do(a) AUTOR: ALINE RODRIGUES COSTA - GO42165
RÉU: JANETE SILVA DE SOUZA
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 dias úteis, sobre 
a correspondência devolvida sem cumprimento juntada no ID 
32859621.
Vilhena, 22 de novembro de 2019
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4ª VARA CÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 7008521-85.2017.8.22.0014
Verbas Rescisórias, Perdas e Danos, Antecipação de Tutela / Tu-
tela Específica
AUTOR: SILVIA BRANDAO PEREIRA
ADVOGADO DO AUTOR: CAMILA DOMINGOS OAB nº RO5567, 
DANIELLE KRISTINA DOMINGOS CORDEIRO OAB nº RO5588
RÉUS: FACULDADES INTEGRADAS DE GOIAS FIG, INSTITU-
TO SUPERIOR DE EDUCACAO E CULTURA VANGUARD EIRELI 
- ME, INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE CIÊNCIAS HUMANAS E 
EXATAS LTDA - EPP
ADVOGADOS DOS RÉUS: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔ-
NIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
SENTENÇA
I – RELATÓRIO
Silvia Brandão Pereira ajuizou ação declaratória de rescisão con-
tratual c/c danos morais contra Instituto de Educação de Ciências 
Humanas e Exatas Ltda, Instituto Superior de Educação e Cultura 
Vanguard Ltda e Faculdade Integrada de Góias, alegando que em 
janeiro/2015 as partes celebram contrato de adesão para presta-
ção de serviços educacionais, referente ao curso de mestrado pro-
fissional em educação. Afirma que pelos serviços a autora pagaria 
o valor de R$ 27.750,00, dividido em trinta parcelas, com os des-
contos ficariam parcelas no valor de R$ 697,00.
Disse que no ato da matrícula foi informada que o curso era re-
conhecido pelo MEC, no entanto, no decorrer do curso houve a 
notícia que o curso estava irregular e os alunos não conseguiriam 
validar o diploma, bem como foi leu notícia que havia investigação 
que uma instituição estava vendendo curso de mestrado e douto-
rado sem recomendação da CAPES, e após pesquisas, a autora 
descobriu que os fatos eram verídicos, o que impossibilita a vali-
dade do diploma do curso. Argumenta que entrou em contato com 
a coordenação para cancelamento do curso e devolução dos valo-
res, no entanto, foi garantido que estava regular e deveria continuar 
pagando as mensalidades para não executar o contrato.
Requereu a rescisão do contrato, com a nulidade das cláusulas 
que confere direitos as requeridas, a condenação em devolver os 
valores as mensalidades pagas de R$ 12.892,40, condenação das 
requeridas ao pagamento de multa de 30% referente a multa de 
rescisão e condenação em danos morais no valor de R$ 20.000,00. 
Junta documentos.
Indeferida a tutela no Id 14267078.
Manifestação da parte autora no Id 14267138.
Decisão mantendo o indeferimento da inicial no Id 14267138.
Decisão declinando a competência para a Justiça Estadual (Id 
14267200).
A requerida Instituto Superior de Educação e Cultura Vanguard 
Ltda foi citada no Id 14267151, e deixou o prazo de defesa trans-
correr “ins albis”.
As requeridas Faculdades Integradas de Goias e Instituto Superior 
de Educação e Cultura Vanguard Eireli foram citadas por edital, 
sendo nomeado curador de ausente, que apresentou contestação 
por negativa geral no Id 24205044.
Determinada a especificação de provas no Id 29017728, a au-
tora informa que não possui outras provas para produzir no Id 
29160699.
Manifestação do curador de ausente no Id 30820759.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Pretende a autora a rescisão do contrato realizado entre as partes, 
com a condenação com da requerida ao pagamento de multa, con-
denação ao pagamento de danos materiais.
A autora firmou contrato com as requeridas de prestação de servi-
ço, para o curso de Mestrado profissional em educação, no entan-
to, as requeridas não tem o curso reconhecido.

As requeridas não apresentaram defesa nos autos, o que se presu-
me como verdadeiros os fatos alegados na inicial.
Levando-se em conta os documentos que instruem a inicial, em 
especial o documento de Id 31993496 denota-se que realmente 
as requeridas não tem autorização legal para oferecer o curso de 
mestrado.
Destarte, ficou demonstrado que a requerida deu causa ao des-
cumprimento contratual, devendo ressarcir a autora nos autos já 
pagos pelo curso, bem como pela multa contratual.
Dano moral
Preceitua o Código Civil:
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência 
ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 
outrem, fica obrigado a repará-lo.
O descumprimento do contrato realizado entre as partes causou 
transtornos para autora, caracterizando dano moral, gerando direi-
to à indenização. 
Caracterizado o agir danoso das requeridas e a consequente viola-
ção da honra subjetiva da requerente, passo ao exame do quantum 
indenizável. 
Com relação ao valor do dano moral, devem ser analisadas as cir-
cunstâncias, a repercussão do ato, o caráter punitivo e compensa-
tório do ressarcimento, além das condições sócio-econômicas das 
partes. 
Destarte, mostra-se imperioso levar em conta o princípio da propor-
cionalidade, visando a compensar a dor ou o sofrimento suportado 
pelo ofendido e reprimir a atitude ostentada pela ofensora, tendo 
em vista a sua capacidade econômica. Todavia, a reparação não 
pode dar ensejo ao enriquecimento sem causa da vítima. 
Desta feita, levando em consideração a repercussão econômica do 
dano, a condição econômica das partes, fixo a indenização no valor 
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Por fim, vislumbro que a indenização por danos morais deve ser 
atualizada, tendo-se por termo inicial a data da publicação da pre-
sente sentença, pois somente nesta oportunidade foi definida a 
obrigação a cargo da requerida (art. 396, CC).
III – DISPOSITIVO
Face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pe-
dido inicial movidos por Silvia Brandão Pereira contra Instituto de 
Educação de Ciências Humanas e Exatas Ltda, Instituto Superior 
de Educação e Cultura Vanguard Ltda e Faculdade Integrada de 
Góias, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, 
do Código de Processo Civil, para:
1) CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de 
multa contratual por descumprimento, em 30% do valor do contra-
to, no valor de R$ 8.325,00 (oito mil, trezentos e vinte e cinco reais), 
a serem atualizados a partir da publicação desta sentença;
2) CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao ressarcimento 
dos valores pagos pela autora, ou seja, R$ 12.892,40 (doze mil, 
oitocentos e noventa e dois reais e quarenta centavos), a serem 
atualizados a partir do desembolso;
3) CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de 
danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem 
atualizados a partir da publicação da sentença com juros de 1% 
ao mês.
Condeno as requeridas ao pagamento das custas processuais e 
honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condena-
ção. 
Em caso de recurso, intime-se a parte recorrida para contrarrazoar 
no prazo legal. Após, remetam-se os autos ao Juízo ad quem, in-
dependentemente de nova conclusão.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. 
Vilhena, sexta-feira, 22 de novembro de 2019
Christian Carla de Almeida Freitas
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 7006623-03.2018.8.22.0014
Cédula de Crédito Bancário
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMIS-
SAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDI-
SUL
ADVOGADO DO EXEQUENTE: CRISTIANE TESSARO OAB nº 
AC1562
EXECUTADO: CARINA BATISTA HURTADO
ADVOGADO DO EXECUTADO: ADRIANO LUIZ FURTADO MA-
THIAZZO OAB nº RO9037, VIVIAN BACARO NUNES SOARES 
OAB nº RO2386, JOSANGELA MAYARA FERREIRA RODRIGUES 
OAB nº RO5909, FABIANA OLIVEIRA COSTA OAB nº RO3445
SENTENÇA
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazô-
nia Ltda - Sicoob Credisul ingressou com execução de título judicial 
contra Carina Batista Hurtado, ambos qualificados nos autos.
As partes juntaram aos autos acordo de Id. 32008538.
Face do exposto, homologo o acordo estabelecido entre as partes, 
nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Proces-
so Civil/2015, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
Sem custas finais.
Homologo a desistência do prazo recursal.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Procedidas baixas, anotações e comunicações necessárias, arqui-
vem-se os autos.
Vilhena, sexta-feira, 22 de novembro de 2019
Christian Carla de Almeida Freitas
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 7007451-62.2019.8.22.0014
Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material
REQUERENTE: KATIUSCIA OLIVEIRA WACHEKOWSKI
ADVOGADO DO REQUERENTE: CEZAR BENEDITO VOLPI OAB 
nº RO533
REQUERIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS 
- SAAE VILHENA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE VILHENA
DESPACHO
Aceito a competência declinada.
Associe-se aos autos n. 7009644-21.2017.822.0014.
Intime-se a parte autora para recolher as custas processuais. Caso 
pretenda os benefícios da gratuidade processual, deverá apresen-
tar nos autos documentos que comprovem sua hipossuficiência.
Prazo de quinze dias.
Vilhena sexta-feira, 22 de novembro de 2019
Christian Carla de Almeida Freitas
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 7001635-02.2019.8.22.0014
DIREITO DO CONSUMIDOR
AUTOR: J M DE MENEZES CONFECCOES - ME
ADVOGADO DO AUTOR: RENILDA OLIVEIRA FERREIRA OAB 
nº RO7559
RÉU: BANCO ITAÚ
ADVOGADO DO RÉU: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO 
NETO, OAB/RJ 60.359
DESPACHO
As partes são legítimas e possuem capacidade postulatória.
O requerido arguiu em preliminar, litispendência com os autos 
7002032-32.2017.822.0014 e inadequação da via eleita.

Rejeito a preliminar de litispendência, tendo em vista que o pe-
dido e causa de pedir são diversos do processo n. 7002032-
32.2017.822.0014.
Afasto o pedido de inadequação da via eleita, haja vista que não 
trata-se de obrigação de fazer em relação ao autos supra mencio-
nados, mas sim, novos fatos.
Fixo como pontos controvertidos: a) se o nome da autora foi lança-
do no registro de “prejuízo financeiro”; b) se é cabível dano moral. 
Assim, a prova admitida nos autos são documentais, testemunhais 
e periciais (artigo 357, inciso II do CPC/2015). 
Intimem-se as partes para, querendo, apresentarem documentos 
novos e rol de testemunhas para provar o alegado, no prazo de 
quinze dias.
Saliento que em cumprimento à regra do art. 357, §6º do CPC, 
cada uma das partes poderá ouvir apenas 03 testemunhas a res-
peito de cada fato que pretenda provar.
No mais, intimem-se as partes para, no prazo comum de 5 dias, 
se manifestarem quanto esta decisão, nos termos do art. 357, § 
1º, do CPC.
Vilhena, sexta-feira, 22 de novembro de 2019
Christian Carla de Almeida Freitas
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 0014189-64.2014.8.22.0014
Curadoria dos bens do ausente
REQUERENTE: OLINDA FERNANDES GOMES
ADVOGADO DO REQUERENTE: CASTRO LIMA DE SOUZA OAB 
nº RO3048
INTERESSADO: IVAN FERNANDES RODRIGUES
ADVOGADO DO INTERESSADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA
DESPACHO
Indefiro o pedido de carta de sentença, uma vez que abolida do 
diploma processual civil pátrio pela Lei 11.232/2005, bastando ao 
causídico as fotocópias das peças que entender pertinente, poden-
do autenticá-las caso entenda necessário.
Quanto a sucessão provisória (artigo 26 do CC), a curadora deverá 
comprovar a arrecadação dos bens do ausente, conforme já deter-
minado no Id 29436862 p. 24.
Intime-se.
Vilhena sexta-feira, 22 de novembro de 2019
Christian Carla de Almeida Freitas
Juíza de Direito

4ª VARA CÍVEL DE VILHENA/RO
7010712-40.2016.8.22.0014
[Causas Supervenientes à Sentença]
EXEQUENTE: AUTO POSTO PLANALTO LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: GILSON ELY CHAVES DE MATOS 
- RO1733
Nome: JOSIEL NUNES PEREIRA
INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA VIA DJE 
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Vilhena - 4ª 
Vara Cível, fica V. Sa. INTIMADA, para, no prazo legal retirar a Cer-
tidão de débito de id 32738475 e tomar as providências cabíveis, 
para que possamos dar prosseguimento com a ação.
11 de novembro de 2019
VERA REGINA RIBAS
Vilhena - 4ª Vara Cível
Assinado digitalmente

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Ma-
ziero, 4432, Jardim América,
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 30 DIAS
Autos: 7007332-38.2018.8.22.0014
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Ação: AVERIGUAÇÃO DE PATERNIDADE (123)
Assunto: [Investigação de Paternidade] 
Requerente: ALANNA STEFHANI SANTOS 
Requerida: DEIVID FERNANDO SERAFIM, filho de Dirceu Venzel 
Serafim e Neuza Maria Serafim, atualmente em local incerto e não 
sabido.
Valor da Ação:R$ 954,00
Finalidade: Proceder a CITAÇÃO da Requerida, para, querendo, 
apresentar contestação à presente ação, no prazo de 15 (quinze) 
dias, sob pena de revelia e confissão. 
ADVERTÊNCIA: Não sendo apresentada defesa reputar-se-ão 
verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 285/319, CPC).
Vilhena-RO, 19 de novembro de 2019.
KLEBER GILBERT DA SILVA
Diretor de Cartório-Cad. 205.288-1 que
assina digitalmente por ordem da MMª. Juíza

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 0005254-98.2015.8.22.0014
Cheque
EXEQUENTE: CHARLENE PNEUS LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: GREICIS ANDRE BIAZUSSI OAB 
nº RO1542
EXECUTADO: POLIANA RIBEIRO DOS SANTOS
DESPACHO
Conforme extrato anexo, não foram encontrados valores.
Requeira a parte autora o que de direito, no prazo de dez dias.
Vilhena, sexta-feira, 22 de novembro de 2019
Christian Carla de Almeida Freitas
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 0005676-78.2012.8.22.0014
Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por 
Dano Material
EXEQUENTE: ENIO ALBINO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JOSEMARIO SECCO OAB nº 
RO724, ANDERSON BALLIN OAB nº RO5568
EXECUTADO: GONCALO PEREIRA DE CASTRO
ADVOGADO DO EXECUTADO: MARIA GONÇALVES DE SOU-
ZA COLOMBO OAB nº RO3371, JOSE LUIZ PAULUCIO OAB nº 
RO3457, EUSTAQUIO MACHADO OAB nº RO3657
DESPACHO
O Executado pretende o levantamento da restrição de circulação, 
que recaiu sobre seu veículo marca VW/NOVO VOYAGE CL MBV, 
PLACA OHT 8365, CHASSI 9BWDB45U7HT046794, ANO/MOD 
2016/2017, alegando que se trata de seu instrumento de trabalho, 
uma vez que trabalha como taxista. 
De fato, há nos autos provas de que o Executado Gonçalo Pereira 
de Castro exerce a profissão de taxista e que o bem constrito é 
utilizado como ferramenta de trabalho, configurando hipótese de 
impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso V, do Código de 
Processo Civil. 
Destarte, procedi a retirada da restrição de circulação do veículo do 
Executado, extrato anexo.
Intime-se.
Vilhena sexta-feira, 22 de novembro de 2019
Christian Carla de Almeida Freitas
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 7001555-43.2016.8.22.0014
Acessão

EXEQUENTE: POSTO DE MOLAS NOMA LTDA - EPP
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JEVERSON LEANDRO COSTA 
OAB nº MT3134, MARIANNE ALMEIDA E VIEIRA DE FREITAS 
PEREIRA OAB nº RO3046, MARCIO HENRIQUE DA SILVA ME-
ZZOMO OAB nº RO5836, KELLY MEZZOMO CRISOSTOMO 
COSTA OAB nº RO3551
EXECUTADO: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA BARBOSA
DESPACHO
Conforme extrato anexo, não foram encontrados valores.
Em consulta ao sistema Renajud, não foi localizado veículo em 
nome da parte requerida.
Requeira a parte autora o que de direito, no prazo de dez dias.
Vilhena, sexta-feira, 22 de novembro de 2019
Christian Carla de Almeida Freitas
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 0003338-97.2013.8.22.0014
Nota de Crédito Comercial
EXEQUENTE: SCHMITT E CIA LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: KELLY MEZZOMO CRISOSTO-
MO COSTA OAB nº RO3551, MARIANNE ALMEIDA E VIEIRA 
DE FREITAS PEREIRA OAB nº RO3046, JEVERSON LEANDRO 
COSTA OAB nº MT3134, MARCIO HENRIQUE DA SILVA MEZZO-
MO OAB nº RO5836
EXECUTADO: MANOEL CARLOS RODRIGUES DE SOUSA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DESPACHO
Intime-se a parte exequente para juntar cálculo atualizado da dívi-
da, no prazo de 10 dias.
Vilhena sexta-feira, 22 de novembro de 2019
Christian Carla de Almeida Freitas
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 0007606-63.2014.8.22.0014
Contratos Bancários, Honorários Advocatícios
AUTORES: AMELIA GOMES DE SOUZA, ODETE LENIR SARTO-
RI RIBEIRO, JOAO MONTEIRO GOMES, JOAO PEREIRA
ADVOGADOS DOS AUTORES: CHARLES MARCIO ZIMMER-
MANN OAB nº AC2733, ANA CAROLINA SIMOES CAMPOS 
SALLE OAB nº RO5608, JOELMA OLIVEIRA FREITAS OAB nº 
RO4052
RÉU: BANCO DO BRASIL S.A.
ADVOGADO DO RÉU: SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB 
nº AC6673, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB nº 
AC4270
DESPACHO
Intime-se a parte requerida para, querendo, manifestar-se acerca 
da petição da parte autora de id 32420279, no prazo de 15 dias.
Vilhena sexta-feira, 22 de novembro de 2019
Christian Carla de Almeida Freitas
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 0010151-43.2013.8.22.0014
EXEQUENTE: FUCK DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ALEX ANDRE SMANIOTTO OAB 
nº RO2681
EXECUTADO: F T CAPELARIO TRANSPORTES - ME
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ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Despacho
Manifeste-se a parte autora acerca da pesquisa de endereço, ex-
trato anexo.
Prazo de 10 (dez) dias.
Vilhena/RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019.
Christian Carla de Almeida Freitas

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 7003129-96.2019.8.22.0014
Abuso de Poder
AUTOR: Projetus Egenharia E Contruções Ltda.
ADVOGADO DO AUTOR: SERGIO ABRAHAO ELIAS OAB nº 
RO1223
RÉU: MUNICIPIO DE VILHENA
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
DE VILHENA
DESPACHO
Designo o dia 19/02/2020, às 08h para audiência de instrução.
Intimem-se e requisitem-se as testemunhas arroladas pelo reque-
rido (Id 32364787).
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Vilhena, sexta-feira, 22 de novembro de 2019
Christian Carla de Almeida Freitas
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 7004209-66.2017.8.22.0014
Cédula de Crédito Bancário
EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MONAMARES GOMES OAB nº 
RO903, MARCELO LONGO DE OLIVEIRA OAB nº RO1096, GIL-
BERTO SILVA BOMFIM OAB nº RO1727, DANIELE GURGEL DO 
AMARAL OAB nº RO1221
EXECUTADOS: JUCILENE CORREA MARTENDAL, JUCILENE 
CORREA - ME, GILSON MARTENDAL
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: ELIAS GOMES JARDINA 
OAB nº RO6180
DESPACHO
Considerando que a proposta de arrematação ocorreu no primeiro 
leilão, deverá a proposta de aquisição do bem ser por valor não 
inferior ao da avaliação (artigo 895, inciso I do CPC).
Assim, deixo de homologar a proposta de Id 3227046.
Intime-se o arrematante para, querendo, manifestar sobre a pro-
posta de Id 32674638, no prazo de cinco dias.
Vilhena sexta-feira, 22 de novembro de 2019
Christian Carla de Almeida Freitas
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 7010317-48.2016.8.22.0014
Locação de Móvel
EXEQUENTE: LOCA FACIL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS 
PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP
ADVOGADO DO EXEQUENTE: IZABELA MINEIRO MENDES 
OAB nº RO4756
EXECUTADO: LINDOMAR ALMEIDA DOMINGUES
ADVOGADO DO EXECUTADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA
DESPACHO
Defiro o pedido de penhora “on line”, com fundamento no artigo 
835, inciso I do NCPC.

Segue documento que comprova a penhora “on line” via Bacenjud 
no valor de R$ 2.093,83. 
Nos termos do artigo 854 §2º do CPC/2015, intime-se pessoalmen-
te o executado desta penhora o executado, bem como para no pra-
zo de cinco dias, querendo, apresentar manifestação.
Não havendo manifestação do executado, converto o bloqueio em 
penhora, independente de termo (artigo 854, § 5º do CPC/2015) e 
voltem os autos conclusos para transferência dos valores.
Expeça-se o necessário.
Vilhena sexta-feira, 22 de novembro de 2019
Christian Carla de Almeida Freitas
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 7005731-94.2018.8.22.0014
Duplicata
EXEQUENTE: CHARLENE PNEUS LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: GREICIS ANDRE BIAZUSSI OAB 
nº RO1542
EXECUTADO: TRANSJULIA TRANSPORTES LTDA
DESPACHO
Procedi nesta data o desbloqueio do valor encontrado, tendo em 
vista que não é suficiente nem para pagamento das custas pro-
cessuais.
Em consulta ao sistema Renajud, foram localizados veículos em 
nome da parte requerida, os quais procedi a restrição de alienação, 
uma vez que pesa sob os veículos alienação fiduciária.
Requeira a parte autora o que de direito, no prazo de dez dias.
Vilhena, sexta-feira, 22 de novembro de 2019
Christian Carla de Almeida Freitas
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 7008366-48.2018.8.22.0014
Duplicata
EXEQUENTE: AGROPECUARIA PB LTDA EPP
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MARIO CESAR TORRES MEN-
DES OAB nº RO2305
EXECUTADO: WANDERLEY FERNANDES PINTOEXECUTADO: 
WANDERLEY FERNANDES PINTO CPF nº 805.394.751-49
DESPACHO
Procedi nesta data o desbloqueio do valor encontrado, conforme 
extrato anexo, tendo em vista que não é suficiente nem para paga-
mento das custas processuais (artigo 836 do CPC).
Em consulta ao Renajud, procedi restrição de circulação nos ve-
ículos encontrados em nome do devedor, conforme extratos em 
anexo.
Deve a parte exequente observar que os veículos possuem restri-
ções anteriores, bem como que pesa restrição de alienação fiduci-
ária sobre m dos veículos, e que somente será possível a penhora 
com a comprovação da quitação do financiamento.
Neste sentido já decidiu o Tribunal de Justiça de Rondônia:
“Ementa. Embargos de terceiro. Alienação fiduciária. Penhora. Im-
possibilidade. O bem alienado fiduciariamente não pode ser ob-
jeto de penhora em processo de execução movido por terceiros 
em detrimento do devedor fiduciário, já que ele não integra o patri-
mônio deste, mas, sim, do credor fiduciante”. (Apelação Cível, N. 
10001420080016027, Rel. Des. Moreira Chagas, J. 11/11/2008). 
Oficie-se ao IDARON, requerendo informações sobre a existência 
de semoventes em nome da parte executada Wanderley Fernan-
des Pinto, inscrito no CPF sob n. 805.394.751-49.
Serve a presente como ofício.
Vilhena, sexta-feira, 22 de novembro de 2019
Christian Carla de Almeida Freitas
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 7004397-88.2019.8.22.0014
AUTOR: LUCIMAR DA COSTA NOVAES
ADVOGADO DO AUTOR: TATIANE PEREIRA FRANCO WEIS-
MANN OAB nº MT19039A
RÉU: RENATA JOANA SARTOR TAVEIRA
ADVOGADO DO RÉU: 
Despacho
Manifeste-se a parte autora acerca da pesquisa de endereço, ex-
trato anexo.
Prazo de 10 (dez) dias.
Vilhena/RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019.
Christian Carla de Almeida Freitas

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Vilhena - 4ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 
0002380-48.2012.8.22.0014
EXEQUENTE: MARLI BARBOSA BALCON
ADVOGADO DO EXEQUENTE: RUTH BARBOSA BALCON OAB 
nº RO3454 
EXECUTADOS: VILHENA PISCINAS LTDA, CUIABÁ INDÚSTRIA 
DE PISCINAS LTDA
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA, RUDIMAR ANTONIO VALENCA GONCALVES JU-
NIOR OAB nº RS76340, ALEXANDRE FRAGA COSTA OAB nº 
RS66393, GILBERTO RIBEIRO OLIVEIRA OAB nº RS6438 
DESPACHO
Considerando a diligência pretendida deve a parte exequente 
recolher as custas referentes ao art. 17 a 19 da Lei Estadual n. 
3.896/16, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento do 
requerimento.
Alerto a parte que para cada diligência há de ser recolhida a res-
pectiva custa.
Consigno que no mesmo prazo deverá apresentar demonstrativo 
do débito devidamente atualizado, bem como indicar o CPF/CNPJ 
do qual pretende a diligência.
Intime-se.
Vilhena sexta-feira, 22 de novembro de 2019
Christian Carla de Almeida Freitas
Juiz de Direito

4ª VARA CÍVEL DE VILHENA/RO
7006663-48.2019.8.22.0014
[Administração de herança]
REQUERENTE: TELMA ELZA SILVA TEIXEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: ADENILSON LUIZ MAGALHAES 
- RO9928
Nome: HENRIQUE TEIXEIRA
INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA VIA DJ/RO
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Vilhena - 4ª 
Vara Cível, fica V. Sa. intimada, para no prazo legal, retirar o alvará 
de 32822564 e para no mesmo prazo comprovar o levantamento 
do valor junto ao Banco, requerendo o quê de direito.
Vilhena, 22 de novembro de 2019
Vera Regina Ribas
Téc. Judiciário - cad. 204239-8
Assinado digitalmente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 7007326-31.2018.8.22.0014

AUTOR: GBIM IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIALI-
ZACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - ME
ADVOGADO DO AUTOR: GREICIS ANDRE BIAZUSSI OAB nº 
RO1542
RÉU: DIONE DA SILVA FAXINA
Despacho
Manifeste-se a parte autora acerca da pesquisa de endereço, ex-
trato anexo.
Prazo de 10 (dez) dias.
Vilhena/RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019.
Christian Carla de Almeida Freitas

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 7001432-82.2015.8.22.0013
Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
EMBARGANTE: CENTRAL AGRICOLA LTDA
ADVOGADO DO EMBARGANTE: SILVANE SECAGNO OAB nº 
RO5020
EMBARGADO: ADAMA BRASIL S/A
ADVOGADO DO EMBARGADO: FERNANDO HACKMANN RO-
DRIGUES OAB nº RS18660
DESPACHO
Habilite-se o advogado da parte embargante, Sandro Ricardo Sa-
lonski Martins, OAB/RO 1.084. 
Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se acerca 
da petição de id 32117894.
Prazo de 15 dias.
Vilhena sexta-feira, 22 de novembro de 2019
Christian Carla de Almeida Freitas
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 7002471-72.2019.8.22.0014
Cheque, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral
AUTOR: ANTONIO RUBI POSSEBON
ADVOGADO DO AUTOR: TAYANE ALINE HARTMANN PIETRAN-
GELO OAB nº RO5247
RÉU: FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO NO RÉU: DEFENSORIA PÚBLICA
DESPACHO
Defiro o pedido de gratuidade processual ao requerido.
As partes são legítimas e possuem capacidade postulatória.
O requerido arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e denuncia-
ção da lide.
Indefiro o pedido de denunciação da lide, tendo em vista que não 
restou demonstrado nos autos que o requerido efetuou a compra 
do veículo ao Sr. Ênio de Souza Valério.
Quanto a ilegitimidade passiva, confunde-se com o mérito, assim, 
apreciarei junto.
Fixo como pontos controvertidos: a) se o requerente efetuou a ven-
da do veículo ao requerido; b) se o requerido é devedor da quantia 
de R$ 3.500,00; c) se é cabível dano moral.
Assim, a prova admitida nos autos são documentais, testemunhais 
e periciais (artigo 357, inciso II do CPC/2015). 
Intimem-se as partes para, querendo, apresentarem documentos 
novos e rol de testemunhas para provar o alegado, no prazo de 
quinze dias.
Saliento que em cumprimento à regra do art. 357, §6º do CPC, 
cada uma das partes poderá ouvir apenas 03 testemunhas a res-
peito de cada fato que pretenda provar.
A parte autora deverá apresentar o verso do cheque de Id 26660276, 
no prazo de quinze dias.
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No mais, intimem-se as partes para, no prazo comum de 5 dias, 
se manifestarem quanto esta decisão, nos termos do art. 357, § 
1º, do CPC.
Vilhena, sexta-feira, 22 de novembro de 2019
Christian Carla de Almeida Freitas
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 7007222-73.2017.8.22.0014
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA, AVENIDA MARECHAL 
RONDON 179, RUA NELSON TREMEA CENTRO (S-01) - 76980-
002 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS 
OAB nº AC6673
EXECUTADO: JACKSON COSTA MAIA, TRAVESSA TREZEN-
TOS E QUARENTA E NOVE-A 410 PARQUE INDUSTRIAL TAN-
CREDO NEVES - 76987-846 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DESPACHO
Defiro a quebra do sigilo fiscal, que conservar-se-á em sigilo para 
acesso/conhecimento das partes, sendo vedada a extração de có-
pias.
Em consulta ao programa RENAJUD, procedi a restrição de trans-
ferência no veículo encontrado.
Deve a parte exequente observar que sobre o veículo pesa restri-
ção de alienação fiduciária e que somente será possível a penhora 
com a comprovação da quitação do financiamento.
Neste sentido já decidiu o Tribunal de Justiça de Rondônia:
“Ementa. Embargos de terceiro. Alienação fiduciária. Penhora. Im-
possibilidade. O bem alienado fiduciariamente não pode ser ob-
jeto de penhora em processo de execução movido por terceiros 
em detrimento do devedor fiduciário, já que ele não integra o patri-
mônio deste, mas, sim, do credor fiduciante”. (Apelação Cível, N. 
10001420080016027, Rel. Des. Moreira Chagas, J. 11/11/2008). 
Defiro o pedido de penhora “on line”, com fundamento no artigo 
835, inciso I do NCPC.
Segue documento que comprova a penhora “on line” via Bacenjud 
no valor de R$ 596,96.
Nos termos do artigo 854 §2º do CPC/2015, intime-se pessoalmen-
te desta penhora o executado, bem como para no prazo de cinco 
dias, querendo, apresentar manifestação.
Não havendo manifestação do executado, converto o bloqueio em 
penhora, independente de termo (artigo 854, § 5º do CPC/2015) e 
voltem os autos conclusos para transferência dos valores.
Serve o presente como carta/mandado ou expeça-se o necessá-
rio.
Vilhena/RO, 22 de novembro de 2019
Christian Carla de Almeida Freitas
Juiz (a) de Direito
ESTADO DE RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Vilhena - 4ª Vara Cível
Processo: 7003950-03.2019.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
EXEQUENTE: L. P. D. O. e outros
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIANDRA DA SILVA VALENCIO 
- RO5657
EXECUTADO: GILSON DE OLIVEIRA
INTIMAÇÃO AUTOR - VIA DJ
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 dias úteis, sobre a Certi-
dão de ID 32841509, prestando os esclarecimentos necessários.
Vilhena, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM DES. LEAL FAGUNDES
Vilhena - 4ª Vara Cível
Av. Luís Maziero, 4432 - Jardim América, CEP n. 76980-702
7001419-75.2018.8.22.0014
Procedimento Comum Cível
Obrigação de Entregar
AUTOR: FRANCISCO FAUSTO LEITE ALVES
ADVOGADO DO AUTOR: LEANDRO MARCIO PEDOT OAB nº 
RO2022, VALDINEI LUIZ BERTOLIN OAB nº RO6883
RÉU: BRUNA PACHECO COSTA
ADVOGADO DO RÉU: ROBERTO CARLOS MAILHO OAB nº 
RO3047
Sentença
FRANCISCO FAUSTO LEITE ALVES ajuizou a presente ação de 
obrigação de fazer em face de BRUNA PACHECO COSTA, alegan-
do que não houve cumprimento dos termos do contrato de compra 
e venda, pelo que se socorre das vias judiciais, a fim de compelir a 
requerida a promover a baixa da restrição existente sobre o imóvel 
objeto dos autos, bem como outorgar a escritura pública de compra 
e venda para fins de transferência.
Pedido de tutela de urgência apreciado e deferido no ID n. 16869784 
- Pág. 1.
Contestação apresentada no ID n. 17296226 - Pág. 1, onde arguiu 
a preliminar de ausência das condições da ação/ilegitimidade pas-
siva e, no mérito, pugna pela improcedência da demanda, uma vez 
que os fatos não ocorreram na forma descrita na inicial e aplicação 
de multa pela litigância de má-fé.
Réplica da autora acostada no ID n. 17782764.
Audiência para tentativa de conciliação realizada no ID n. 18049122, 
contudo, restou infrutífera.
Despacho saneador exarado no ID n. 18102051 - Pág. 1, onde 
restou afastada a preliminar arguida na contestação e fixados os 
pontos controvertidos.
Audiência de instrução efetuada no ID n. 21791098 e depoimento 
pessoal do autor no ID n. 20593914.
Alegações finais apresentadas pelo requerente no ID n. 
22186116, 
Após as manifestações de ID’s n. 24934957; n. 25584996; n. 
26884084 e n. 27834969, vieram os autos conclusos.
É o relatório. 
Decido.
A presente demanda versa sobre um pedido de obrigação de fazer, 
a fim de que a requerida proceda a retirada de uma restrição sobre 
o imóvel denominado Lote 16 (dezesseis), da Quadra 66 (sessenta 
e seis), do Setor 01 (um), localizado nesta cidade de Vilhena-RO, 
com área de 309,09 m2, mais suas benfeitorias, registrado na ma-
trícula nº 1.130, do Livro 2, do 2º Cartório de Registro de Imóveis 
desta comarca de Vilhena-RO (ID n. 16702793 - Pág. 9).
Segundo o autor, o imóvel foi adquirido mediante pagamento a vis-
ta, pela cifra de R$ 1.500,00 (um milhão e quinhentos reais) por 
meio de um contrato de compra e venda, contudo, a sra. BRUNA 
PACHECO COSTA ficou responsável de “entregar o imóvel livre e 
desembaraçado de todos os débitos e quaisquer ônus judicial ou 
extrajudicial, vez que sobre o mesmo existia uma pendência/restri-
ção, o que não ocorreu até o presente momento” (ID n. 16702793 
- Pág. 3).
No entanto, a requerida descreve uma versão diversa dos fatos, 
conforme excerto que ora transcrevo:
“As partes, na data de 29/09/2016 firmaram contrato de compra e 
venda do imóvel ora em discussão. Pactuaram que a forma de pa-
gamento seria à vista, em moeda corrente. Sucede que, contrário 
ao descrito pelo Requerente, no ato do pagamento, ficou pactuado 
que o Requerente reteria a importância de R$200.000,00 para qui-
tar a dívida existente junto ao imóvel e só liberaria com a anuência 
da Requerida. Houve a retenção do valor, porque a Requerida so-
licitou prazo de 03 meses para poder negociar a dívida que recai 
sobre o imóvel com o terceiro com fito de reduzir o montante da 
divida, o que restou infrutífero. Posteriormente, como não obteve 
êxito, anuiu que o Requerente efetuasse o pagamento para levan-
tar constrição judicial sobre o imóvel. Desta forma, a Requerida não 
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sabe precisar o ensejo do não pagamento e o porquê da presente 
demanda, pois, não há qualquer fato impeditivo para transferên-
cia do imóvel e o valor retido à época era suficiente para quitação 
da dívida. Não havendo motivo explícito para presente demanda, 
podemos crer que o Requerente possui o fito único e exclusivo de 
enriquecimento ilícito, pois, tinha a obrigação de pagar a dívida, já 
que possui valores da Requerida e não fez” (ID n. 17296226 - Pág. 
4 a 5).
Diante de tais premissas, nota-se que o aspecto controvertido da 
demanda reforça a necessidade de uma análise acurada das pro-
vas que instruem o feito, pois “a prova constitui, pois, o instrumen-
to por meio do qual se forma a convicção do juiz a respeito da 
ocorrência ou inocorrência dos fatos controvertidos no processo” 
(DINAMARCO, et. al. Teoria Geral do Processo. São Paulo: Ma-
lheiros, 2011).
De fato, cumpre ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, 
sendo que a doutrina atual tem adotado um posicionamento mo-
derno quanto ao tema, como bem explicado pelo processualista 
Fredie Didier Junior ao discorrer sobre a nova sistemática da distri-
buição do ônus probatório:
“As regras do ônus da prova não são regras de procedimento, não 
são regras que estruturam o processo. O ônus da prova é regra de 
juízo, isto é, de Julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação 
da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus 
da prova e dele não se desincumbiu. O sistema não determina 
quem deve produzir a prova, mas sim quem assume o risco caso 
ela não se produza. As regras de distribuição dos ônus da prova 
são regras de juízo: orientam o juiz quando há um non liquet em 
matéria de fato e constituem, também, uma indicação às partes 
quanto à sua atividade probatória […] Importante não é a conduta 
das partes na instrução (ônus subjetivo), mas o resultado da ins-
trução e sua avaliação e julgamento pelo juiz (ônus objetivo). Não 
interessa quem produziu a prova, mas sim o quê se provou e sua 
análise pelo magistrado” (Curso de Direito Processual Civil: direito 
probatório, decisão judicial, cumprimento e liquidação da sentença 
e coisa julgada. 3. ed. Salvador: Jus PODIVM, 2008. v. 2, pág. 
74/75).
Verifica-se, portanto, que o ônus da prova pode ser encarado sob 
dois aspectos: subjetivo e o objetivo, onde no primeiro os interes-
sados devem adotar as medidas necessárias para cumpri-lo e, no 
aspecto objetivo, o ônus da prova interessa ao magistrado, que tem 
o dever de buscar a verdade dos fatos para formar sua convicção, 
independentemente de iniciativa.
Assim sendo, cabe ao juízo determinar de ofício as provas neces-
sárias para formar seu convencimento, com fulcro no art. 370 do 
NCPC e, caso seu discernimento não restar concebido, deverá 
sentenciar com base no ônus da prova, julgando a favor de quem 
não tem tal encargo.
A respeito dessa concepção, o jurista Marcus Vinicius Rios Gonçal-
ves conclui que “o juiz deve usar primeiro os poderes que o CPC, 
art. 130, outorga-lhe e só supletivamente, em caso de impossibili-
dade de apuração da verdade real, valer-se dar regras do art. 333” 
(Novo Curso de Direito Processual Civil, São Paulo: Saraiva, 2011, 
p. 415).
Em igual raciocínio, a Exma. Sra. Ministra Nancy Andrighi, por oca-
sião do julgamento do Resp n. 1.125.621/MG, demonstrou seu en-
tendimento de que o aspecto objetivo deve prevalecer:
“O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial das 
normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de re-
gular a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo 
da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, essas 
regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. As 
partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a ativida-
de judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes 
instrutórios do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para 
a solução da controvérsia. As provas não pertencem à parte que 
as produziu, mas ao processo a que se destinam. O processo não 
pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja possível às par-
tes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a um re-

sultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 
subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que 
não é compatível com a teoria moderna do processo civil”.
Observo que, a fim de comprovar o fato constitutivo de direito, a 
parte autora acostou ao feito, dentre outros documentos, o contrato 
particular de compra e venda do imóvel objeto deste feito (ID n. 
16702860); uma escritura pública (ID n. 16702911) e a notificação 
extrajudicial em face de Bruna Pacheco (ID n. 16702940).
A parte requerida, por sua vez, juntou cópia de uma certidão de 
inteiro teor (ID n. 17296241 - Pág. 1) e um contrato de compra/
venda (ID n. 17296246).
Muito embora as provas documentais não elucidarem a controvér-
sia, a instrução revelou que a pretensão autoral não merece pros-
perar, senão, vejamos.
Na audiência realizada no dia 08/08/18, o autor prestou seu depoi-
mento ao juízo e alegou que, apesar da idade, ainda efetua transa-
ções negociais, mas que desconhece a sra. Bruna Pacheco.
Afirma que comprou a propriedade com um terceiro e que este ne-
gociara com a requerida, mediante procuração, mas esclarece que 
não houve compra em espécie, pois não possuía dinheiro na época 
dos fatos, todavia, explica que houve uma permuta de imóveis por 
intermédio do sr. Flávio.
O sr. Francisco Fausto alegou desconhecer os detalhes da transa-
ção, da situação do imóvel ou se houve alguma retenção de dinhei-
ro, porém destacou que não houve nenhum depósito e que toda a 
negociação foi realizada pelo sr. Flávio (ID n. 20593914 - Pág. 1).
A sra. Bruna Pacheco Costa também prestou depoimento no dia 26 
de setembro de 2018 e relatou que a transação foi realizada com o 
filho do sr. Francisco Fausto Leite Alves e que desconhece o autor 
(ID n. 21791098).
Aduz que o imóvel foi negociado com a entrada de um milhão e 
trezentos reais, sendo que o remanescente de duzentos mil reais 
seria repassado posteriormente, após o sr. Flávio resolver uma 
questão documental, contudo, afirma que até o presente não re-
cebeu tal valor.
Em relação a forma de pagamento, relata que foi dada uma parte 
em dinheiro - depositado em conta de terceiro -, e outra parte em 
imóveis, sendo que esta intermediação foi efetuada por seu tio, sr. 
Luiz Gonzaga Pacheco, entretanto, não soube dizer se o imóvel 
foi entregue livre e desembaraçado e que não ainda não acertou o 
saldo remanescente.
O sr. Flávio Leite Alves - testemunha da requerida e atuando como 
informante – afirmou que toda a negociação foi realizada com o sr. 
Luiz e que não sabia que o imóvel tinha restrições. Alega que não 
houve retenção de valores, diante da permuta de imóveis e que 
percebeu o problema no imóvel apenas quando foi tentar transferi-
lo, contudo, concorda que não tomou a cautela devida quando da 
negociação, já que não buscou informações sobre alguma restri-
ção.
Explicou que o valor de um milhão e meio foi pago com outros imó-
veis e que a sra. Bruna não participara da transação, mas assevera 
que o contrato foi feito de forma errada, já que não constou a forma 
de pagamento que trata a da permuta dos imóveis e, ao ser ques-
tionado sobre a restrição, afirma que não quis transferir o imóvel 
pois o sr. Luiz teria que pagar um milhão e meio em dinheiro.
O sr. Luiz Gonzaga de Oliveira Pachecho, também na condição de 
informante, explicou que fez a negociação em nome de sua sobri-
nha e que, quando da transação, houve a retenção de duzentos mil 
reais para pagamento de um prédio e que desde o começo o sr. 
Flávio sabia da dívida.
Explicou que as transações foram feitas de forma casada, mas não 
tem relação entre si e que a retenção de duzentos mil reais seria 
para o pagamento da dívida do imóvel e que o contrato foi todo 
confeccionado pelo sr. Flávio e que o mesmo possui procuração da 
sra. Bruna para quitar a dívida.
Nota-se, portanto, que muito embora o nome das partes figurem 
no contrato de compra e venda, toda a transação foi efetuada por 
terceiros, sendo que o autor não logrou êxito em comprovar suas 
assertivas, já que não há uma certeza sobre o pagamento ou da 
alegada restrição.
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Ao contrário, existe um amálgama de informações, teses e especu-
lações que tornam a negociação obscura e de difícil compreensão, 
já que tanto o autor quanto a requerida desconhecem os porme-
nores da transação, revelando uma verdadeira confusão negocial 
entre os litigantes.
Não obstante, além dos detalhes da combinação não restarem 
comprovadas documentalmente, a venda do imóvel foi realizada 
por pessoas alheias ao processo, trazendo dúvida até sobre a legi-
timidade das partes no caso em apreço.
Ademais, conforme asseverado no despacho saneador, “O ônus 
da prova incumbirá ao autor quanto ao descumprimento do con-
trato pela requerida, sobre a impossibilidade de transferência do 
imóvel, bem como do pagamento do valor constante na cláusula 
quinta do contrato” (ID n. 24934957 - Pág. 2).
Desta feita, uma vez que a demandante não cumpriu com o ônus 
da prova que lhe incumbia (art. 373, inciso I do CPC), a improce-
dência da demanda é medida que se impõe, devendo arcar com as 
consequências do negócio jurídico, como bem assevera a jurispru-
dência do TJ/RO:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPREITADA. CON-
TRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. 
RECURSO DESPROVIDO. Em contrato verbal não negado pelas 
partes, cabe ao contratante provar adequadamente que efetuou 
os pagamentos, na forma contratada, devendo suportar o ônus 
por sua desorganização administrativa. (APELAÇÃO, Processo nº 
7001643-54.2016.822.0023, Tribunal de Justiça do Estado de Ron-
dônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Isaias Fonse-
ca Moraes, Data de julgamento: 03/05/2019) e;
PERMUTA DE IMÓVEIS. POSSE. TRANSFERÊNCIA. JUSTIÇA 
GRATUITA. BENEFICIÁRIO. ÔNUS SUCUMBÊNCIA. Ausente a 
prova da negociação sobre a propriedade do imóvel, mas apenas 
demonstrado tratar-se de uma transmissão de posse, improcede 
o pedido de obrigação de fazer para a realização de transferência 
de domínio. O beneficiário da Justiça gratuita não está isento da 
condenação dos ônus da sucumbência, ficando apenas suspensa 
a cobrança. (Apelação, Processo nº 0023227-47.2011.822.0001, 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, 
Relator(a) do Acórdão: Des. Raduan Miguel Filho, Data de julga-
mento: 28/06/2017).
A respeito da litigância de má-fé pleiteada pela requerida, a mesma 
deve ater-se as hipóteses do art. 80 do CPC e, para caracterização 
da demanda abusiva “impõe-se que o agente tenha consciência de 
que o seu direito, inicialmente legítimo e secundum legis, ao ser 
exercitado, desbordou para o excesso ou abuso, de modo a lesio-
nar e ferir o direito de outrem. O elemento subjetivo é a reprovabili-
dade ou a consciência de que poderá causar algum mal, assumin-
do esse risco ou deixando de prevê-lo quando devia”, arrematando: 
“na má-fé processual a imputação é subjetiva, na esteira da teoria 
do abuso do direito, da qual decorre e onde encontra fundamento 
e sustentação” (STOCO, Rui. Abuso de direito e má-fé processual, 
RT, 2002, p. 68 e 151).
Desta feita, uma eventual ação censurável deve estar patente ou 
restar caracterizada a conduta abusiva ou ilegal no processo, o 
que não restou comprovado/configurado neste feito, pois de acordo 
com o TJ/RO “Não evidenciado dolo na conduta da parte, mostra-
se incabível a imposição de multa por litigância de má-fé” (Apela-
ção, Processo nº 0002897-97.2014.822.0009, Tribunal de Justiça 
do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: 
Des. Kiyochi Mori, Data de julgamento: 11/05/2017).
Em sendo assim, diante do não preenchimento dos requisitos do 
art. 80 do CPC, indefiro o pedido de litigância de má-fé requerido 
no item n. 05 do ID n. 17296226 - Pág. 14.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resol-
vendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I Código de Processo 
Civil.
Por consequência, REVOGO A TUTELA DE URGÊNCIA CONCE-
DIDA NO ID N. 16869784, devendo o Cartório promover as diligên-
cias necessárias.
Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários ad-
vocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 
atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Em caso de eventual recurso, intime-se o(a) apelado(a) para apre-
sentar contrarrazões, nos termos do artigo 1.010, § 1º, do CPC.
Decorrido o prazo para apresentação de contrarrazões, com ou 
sem estas, remetam-se os autos à superior instância.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Nada pendente, arquivem-se.
Determinei a publicação no Diário de Justiça Eletrônico para fins do 
art. 205, § 3º do CPC.
22 de novembro de 2019
Christian Carla de Almeida Freitas
Juiz de Direito
Assinado Digitalmente

Intimação DA PARTE AUTORA VIA DJE
7001728-96.2018.8.22.0014
Honorários Advocatícios
EXEQUENTE: SANDRA VITORIO DIAS
ADVOGADO DO EXEQUENTE: SANDRA VITORIO DIAS OAB nº 
RO369B
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Suspendo o feito até julgamento do embargos de declaração no 
agravo de instrumento.
Vilhena quarta-feira, 6 de novembro de 2019
Christian Carla de Almeida Freitas
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Ma-
ziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - (69) 
3322-7665 - E-mail: vha4Civel@tjro.jus.br 
Processo nº 7005098-83.2018.8.22.0014
MONITÓRIA (40)
[Correção Monetária, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Espé-
cies de Títulos de Crédito, Juros, Correção Monetária]
AUTOR: VILHETUR VILHENA TURISMO LTDA - ME
Advogados do(a) AUTOR: AMANDA IARA TACHINI DE ALMEIDA - 
RO3146, ANTONIO EDUARDO SCHRAMM DE SOUZA - RO4001
RÉU: SEVERINO MIGUEL DE BARROS JUNIOR
Advogado do(a) RÉU: JOSEMARIO SECCO - RO724
Intimação VIA DJ - 
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Vilhena - 4ª 
Vara Cível, fica V. Sa. intimada dos termos da audiência (...)
audiência prejudicada, haja vista que as partes não foram intima-
das da redesignação ID 31347004.
Em seguida, pela MMª. Juíza foi proferido o seguinte 
despacho:”Compulsando os autos foi constatado que o Embargan-
te não juntou procuração. Concedo o prazo de 15(quinze) dias, sob 
pena de não ser conhecido os 
embargos monitórios.Aguarde-se o prazo, após concluso. Intimem-
se as partes”.
Vilhena, 22 de novembro de 2019.
Alexandre da Silva Cruz
Téc. Judiciário - cad. 207233-1

4ª VARA CÍVEL DE VILHENA/RO
7001733-55.2017.8.22.0014
[Complementação de Aposentadoria / Pensão]
EXEQUENTE: MARCIEL NEIVA ROSA
Advogados do(a) EXEQUENTE: FABIANA OLIVEIRA COSTA - 
RO3445, CARINA BATISTA HURTADO - RO3870
Nome: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA VIA DJ/RO
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Vilhena - 4ª 
Vara Cível, fica V. Sa. intimada, para no prazo legal, retirar o alvará 
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de 32797430 e para no mesmo prazo comprovar o levantamento 
do valor junto ao Banco, requerendo o quê de direito.
Vilhena, 22 de novembro de 2019
Vera Regina Ribas
Téc. Judiciário - cad. 204239-8
Assinado digitalmente

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ªCível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Ma-
ziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - (69) 
3322-7665 - E-mail: vha4Civel@tjro.jus.br 
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 30 DIAS
Autos:7007958-57.2018.8.22.0014 
Classe: MONITÓRIA (40)
Assunto: [Mensalidades]
AUTOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE RONDONIA
Advogados do(a) AUTOR: LILIAN MARIANE LIRA - RO3579, DIO-
GENES NUNES DE ALMEIDA NETO - RO3831
Requerido(a): PRISCILA MEIRELLES BARROS CPF: 964.887.512-
04, atualmente em lugar incerto e não sabido.
Valor da causa: R$ 10.850,43
FINALIDADE: CITAÇÃO da Requerida acima qualificada, atual-
mente em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 15 (quinze) 
dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 10.850,43 (dez mil 
oitocentos e cinquenta reais e quarenta e três centavos) e demais 
acréscimos legais, bem como, o pagamento de honorários advoca-
tícios fixados em 5% sobre o valor da causa, ou no mesmo prazo, 
ofertar EMBARGOS, sendo que, caso cumpra o pagamento, ficará 
isento de custas.
ADVERTÊNCIA: Não ocorrendo o pagamento ou não sendo ofere-
cidos embargos, o mandado de citação se converterá em mandado 
executivo para pagamento da quantia certa.
Vilhena-RO, 23 de outubro de 2019.
KLEBER GILBERT DA SILVA
Diretor de Cartório-Cad. 205.288-1 que
assina digitalmente por ordem da MMª. Juíza

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Ma-
ziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - (69) 
3322-7665 - E-mail: vha4Civel@tjro.jus.br 
Processo nº 7004668-34.2018.8.22.0014
ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
[Alimentos]
AUTOR: E. L. D. S. F.
Advogado do(a) AUTOR: CLEMILDA NOVAIS DE SENA - 
RO9162
RÉU: EDVALDO FERREIRA
Intimação VIA DJ - 
Por Ordem da Doutora CHRISTIAN CARLA DE ALMEIDA FREI-
TAS, Juíza de Direito da 4ª Vara Cível desta Comarca , fica Vossa 
Senhoria, pela presente, INTIMADO, para, no prazo de 05 dias, 
dar andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento do 
processo.
Vilhena-RO, 22 de novembro de 2019.
ALEXANDRE DA SILVA CRUZ
Técnico Judiciário que
assina digitalmente por ordem da MMª. Juíza

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Ma-
ziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - (69) 
3322-7665 - E-mail: vha4Civel@tjro.jus.br 
Processo nº 7001538-02.2019.8.22.0014

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
[Seguro]
AUTOR: FRANCISCO CAMARGO BARBOSA
Advogado do(a) AUTOR: CEZAR BENEDITO VOLPI - RO533
RÉU: MAPFRE VIDA S/A e outros
Advogado do(a) RÉU: PAULO EDUARDO PRADO - RO4881
Intimação VIA DJ - 
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Vilhena - 4ª 
Vara Cível, fica V. Sa. intimada para no prazo legal manifestar-se 
sobre a Contestação juntada no ID 32660525.
Vilhena, 22 de novembro de 2019.
Alexandre da Silva Cruz
Téc. Judiciário - cad. 207233-1

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Ma-
ziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - (69) 
3322-7665 - E-mail: vha4Civel@tjro.jus.br 
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 30 dias
Vara: 4ª Vara Cível
Processo: 7007128-91.2018.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Procedimento: [Contratos Bancários]
Exequente: BANCO DO BRASIL S/A
Advogado do(a) EXEQUENTE: ANDERSON PEREIRA CHARAO 
- SP320381
Executado: NELCI TEREZINHA DALLA VECCHIA BAGATTINI 
CPF nº 420.914.622-68 , , atualmente em lugar incerto e não sa-
bido.
Valor da causa:R$ 10.917.028,88
Finalidade: CITAÇÃO da Executada Nelci Terezinha Dalla Vec-
chia Bagattini, para pagar em 03 (três) dias, a importância de R$ 
10.917.028,88 (dez milhões novecentos e dezessete mil vinte e 
oito reais e oitenta e oito reais) e acréscimos legais, ou para opor 
EMBARGOS no prazo de 15 (dias), nos termos do artigo 915 do 
CPC/2015, sob pena de não o fazendo no prazo estabelecido, 
serem-lhes PENHORADOS tantos de seus bens quantos bastem 
para garantir a execução. Honorários fixados em 10% sobre o valor 
da causa.
Obs.: Se houver o pagamento integral no prazo, os honorários se-
rão reduzidos pela metade. 
Vilhena-RO, 23 de outubro de 2019.
KLEBER GILBERT DA SILVA
Diretor de Cartório-Cad. 205.288-1 que
assina digitalmente por ordem da MMª. Juíza

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 7001377-89.2019.8.22.0014
Improbidade Administrativa
AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DE RONDÔNIA
RÉUS: JAIR NATAL DORNELAS, CARDOSO & DORNELAS LTDA 
- EPP, JOSE GUILHERME AZEVEDO BODANESE, MARIO GAR-
DINI, EVERSON ABYMAEL FRANCISCO, JOSE BEVENUTO DE 
SOUZA, JOSE LUIZ ROVER
ADVOGADOS DOS RÉUS: VILSON MOREIRA JUNIOR OAB nº 
RO6479, ELIZEU DE LIMA OAB nº RO9166, VANDERLEI AMAU-
RI GRAEBIN OAB nº RO689, MARIO GARDINI OAB nº RO2941, 
IGOR OLIVEIRA MARZANI OAB nº SP418088, VERA LUCIA PAI-
XAO OAB nº RO206, AMANDA IARA TACHINI DE ALMEIDA OAB 
nº RO3146, ANTONIO EDUARDO SCHRAMM DE SOUZA OAB 
nº RO4001, NEWTON SCHRAMM DE SOUZA OAB nº RO2947, 
LENOIR RUBENS MARCON OAB nº RO146
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DECISÃO
O Ministério Público do Estado de Rondônia ajuizou ação civil pú-
blica por prática de ato de improbidade administrativa com pedido 
liminar de medida cautelar incidental contra José Luiz Rover, José 
Bevenuto de Souza, Everson Abymael Francisco, Mário Gardini, 
José Guilherme Azevedo Bodanese, Cardoso & Dornelas Ltda e 
Jair Natal Dornelas, alegando, em síntese, a prática de improbi-
dade administrativa cometidas pelos requeridos, por levarem a 
efeito irregularidades praticadas nos processos administrativos n. 
5370/2011, dando azo a que o Município de Vilhena contratasse 
a empresa requerida Cardoso & Dornelas Ltda, utilizando-se mo-
dalidade de licitação diversa da prevista em Lei, fragmentando-se 
indevidamente o objeto da despesa e, ainda, ensejando em liqui-
dação irregular de despesa dos contratos, haja vista que houve 
pagamento em duplicidade.
Após a concessão da liminar para indisponibilidade de bens no Id 
25272857, os requeridos foram notificados.
O requerido José Bevenuto de Souza apresentou defesa prévia no 
Id 26728733, pugnando pelo não recebimento da demanda, em 
razão da ilegitimidade passiva.
O requerido Mário Gardini apresentou defesa prévia no Id 26785917, 
arguindo em preliminar a prescrição e pleitou pela improcedência 
da ação, bem como a concessão de gratuidade processual.
O requerido José Luiz Rover apresentou defesa prévia no Id 
27012984, pugnando pelo não recebimento da ação ou/e impro-
cedência.
Os requeridos Cardoso & Dornelas Ltda e Jair Natal Dornelas apre-
sentaram defesa prévia no Id 27851870, pugnando pelo não rece-
bimento da ação ou/e improcedência.
O requerido José Guilherme Azevedo Bodanese apresentou defe-
sa prévia no Id 27952800 pugnando pelo não recebimento da ação 
ou/e improcedência e a concessão da gratuidade processual.
O requerido Everson Abymael Francisco não apresentou manifes-
tação.
É a síntese do essencial. Decido.
Em razão do disposto no § 8º do art. 17, da Lei 8.429/92, a ação 
somente será rejeitada caso o juiz esteja convencido da inexistên-
cia do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inade-
quação da via eleita.
A documentação que acompanha a petição inicial dá conta de ha-
verem indícios da prática improbidade administrativa, sendo que o 
prosseguimento da ação permitirá aos requeridos comprovarem a 
inexistência dos fatos ou que estes se deram de maneira diversa.
Verifico ainda, estarem preenchidos os pressupostos e condições 
da ação, bem como ser adequada a via da ação civil pública, sendo 
que a preliminar arguida por José Bevenuto de Souza, de que não 
teria praticado as condutas descritas na inicial se confunde com o 
mérito, o qual será analisado em momento oportuno, pois segundo 
a jurisprudência de nosso Eg. Tribunal de Justiça, a “impossibi-
lidade jurídica do pedido somente ocorrerá nos casos em que o 
ordenamento jurídico expressamente vedar a pretensão do autor. 
Caso contrário, será ela sempre abstratamente possível” (Apela-
ção Cível, N. 10000320040014005, Rel. Des. Waltenberg Junior, 
J. 12/06/2007).
Em igual sentido, colaciono as seguintes ementas:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VER-
BAL DE LOCAÇÃO ENTRE O PODER PÚBLICO E O PARTICU-
LAR. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL POR IMPOSSI-
BILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E 
JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO 
EXTRA PETITA. ACOLHIMENTO PARCIAL. RECONHECIMENTO 
DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚ-
BLICA. Preliminares que se confundem com o mérito da demanda, 
por depender de prova, devem ser rejeitadas. O reconhecimento 
de aluguéis devidos durante o trâmite da ação não carateriza julga-
mento ultra petita, nos moldes do art. 290, do CPC. Havendo de-
terminação de obrigação ao município, estranha à lide, há que se 
acolher parcialmente a argüição de nulidade de sentença em razão 
de julgamento extra petita para o fim único e exclusivo de se tornar 

sem efeito referida imposição judicial, permanecendo o julgado no 
tocante ao reconhecimento da relação locatícia e demais ônus cor-
relatos.(Apelação Cível, N. 10000520030025422, Rel. Des. Renato 
Martins Mimessi, J. 29/08/2006) e;
Consigno também que, segundo o entendimento pacífico do Supe-
rior Tribunal de Justiça, quando do recebimento da inicial da ação 
de improbidade administrativa, prevalece o princípio do in dubio pro 
societatis, in verbis:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 
458 E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 
17, § 6º, DA LEI N. 8.429/92. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. POS-
SIBILIDADE. FASE EM QUE SE DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO 
DO IN DÚBIO PRO SOCIETATE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/
STJ. 1. De início, não procede a alegação de ofensa ao art. 458, 
inciso II, do Código de Processo Civil, pois o Tribunal de origem 
não pecou na fundamentação do acórdão recorrido, pois decidiu a 
matéria de direito valendo-se dos elementos que julgou aplicáveis 
e suficientes para a solução da lide. 2. Não há a alegada viola-
ção do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na 
medida da pretensão deduzida, como se depreende da leitura do 
acórdão recorrido, que enfrentou, motivadamente, os temas abor-
dados no recurso de apelação, ora tidos por omitidos. 3. Existindo 
indícios de atos de improbidade nos termos dos dispositivos da 
Lei n. 8.429/92, sendo procedente a ação e adequada a via eleita, 
cabe ao juiz receber a inicial e dar prosseguimento ao feito. Não 
há ausência de fundamentação a postergação para sentença final 
da análise da matéria de mérito. Ressalta-se, ainda, que a funda-
mentação sucinta não caracteriza ausência de fundamentação. 4. 
Ademais, nos termos do art. 17, § 8º, da Lei n. 8.429/1992, a ação 
de improbidade administrativa só deve ser rejeitada de plano se o 
órgão julgador se convencer da inexistência do ato de improbida-
de, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, de 
tal sorte que a presença de indícios da prática de atos ímprobos 
é suficiente ao recebimento e processamento da ação, uma vez 
que, nessa fase, impera o princípio do in dubio pro societate. Pre-
cedentes. Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido (AgRg no 
AREsp 612.342/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUN-
DA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015) e;
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 
535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATI-
VA. INÉPCIA DA INICIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DESTA 
CORTE SUPERIOR. FASE PRELIMINAR DA AÇÃO DE IMPRO-
BIDADE (ART. 17, §§ 6º A 8º, DA LEI N. 8.429/92). PRINCÍPIO 
DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VEDAÇÃO EXCLUSIVA DE 
AÇÕES PURAMENTE TEMERÁRIAS. SUFICIÊNCIA DE MEROS 
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DA CONDUTA ÍM-
PROBA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APLICAÇÃO DAS SÚ-
MULAS N. 283 E 284 DO STF, POR ANALOGIA. 1. Da leitura do 
acórdão recorrido, observa-se que não ocorreram as omissões ale-
gadas, constituindo a suposta ofensa ao art. 535 do Código de Pro-
cesso Civil mero inconformismo da parte recorrente-agravante com 
as conclusões da origem. 2. No que se refere à inépcia da inicial, a 
instância ordinária estabeleceu a viabilidade da ação de improbida-
de para o caso in concreto e a perfeita adequação da via eleita com 
base na prova acostada aos autos e na análise da matéria fática. In-
cidência da Súmula n. 7 desta Corte Superior. Trechos do acórdão 
recorrido. 3. Não fosse isto bastante, pacífico no Superior Tribunal 
de Justiça entendimento segundo o qual, na fase preliminar de re-
cebimento da inicial em ação de improbidade administrativa, vige 
o princípio do in dubio pro societate, i. e., apenas ações evidente-
mente temerárias devem ser rechaçadas, sendo suficiente simples 
indícios (e não prova robusta, a qual se formará no decorrer da 
instrução processual) da conduta ímproba. Neste sentido, v., p. ex., 
REsp 1.108.010/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, 
DJe 21.8.2009. 4. Em relação à dita violação ao art. 17, § 8º, da Lei 
n. 8.429/92 - sob o argumento de que, na inicial, o Parquet apenas 
se detém em pugnar pela prestação de contas, desvirtuando, ao 
ver do recorrente-agravante, o objeto legal da ação civil pública -, é 
de se notar que o especial não afasta a tese da origem sobre este 
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ponto da controvérsia, qual seja, a de que a ausência de prestação 
de contas é somente causa de pedir, dela derivando pedido diverso 
da prestação em contas em si, pedido este fundado no art. 12 da 
Lei n. 8.429/92, daí porque incidem analogicamente, nesta parte, 
as Súmulas n. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo 
regimental não provido (AgRg no Ag 1154659/MG, Rel. Ministro 
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 
19/08/2010, DJe 28/09/2010).
Desta feita, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.
O requerido José Luiz Rover arguiu preliminar de ilegitimidade pas-
siva, por não aplicar a lei de improbidade a agentes políticos.
Rejeito a preliminar arguida, uma vez que a Lei n.º 8.429/92 se 
aplica a agentes políticos, o que está de acordo com o aludido pre-
cedente proferido pelo Supremo Tribunal Federal.
A definição de agente público na a Lei nº 8.429/1992:
Art. 1° Os atos de improbidade praticados por qualquer agente pú-
blico, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou 
fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incor-
porada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou 
custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta 
por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na for-
ma desta lei.
(...)
Art. 2° Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo 
aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remunera-
ção, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer 
outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou 
função nas entidades mencionadas no artigo anterior.
(...)
E a posição pacificada no âmbito do e. STJ:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMEN-
TAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE AD-
MINISTRATIVA. DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNI-
CIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVO, COM FINS DE 
PROMOÇÃO PESSOAL, INCLUSIVE MEDIANTE PAGAMENTO 
DE DIÁRIAS E USO DE VEÍCULO OFICIAL. SUBMISSÃO DOS 
AGENTES POLÍTICOS ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI 8.429/92. AU-
SÊNCIA DE DECISÃO DE RECEBIMENTO DA INICIAL DA AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA. NULIDADE. AUSÊNCIA. PREJUÍZO PARA A 
DEFESA NÃO DEMONSTRADO. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO 
OCORRÊNCIA. PEDIDO CERTO. CONFIGURAÇÃO DE ATO DE 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E PROPORCIONALIDADE 
DAS SANÇÕES FIXADAS NA ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA 
FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGI-
MENTAL IMPROVIDO.
I. Agravo manifestado contra decisão que, por sua vez, não admitiu 
Recurso Especial interposto contra acórdão que julgou procedente 
o pedido, em Ação Civil Pública ajuizada pelo ora agravado, na qual 
postula a condenação do agravante, então Prefeito do Município de 
Vilhena/RO, por ter designado servidor público municipal, inclusive 
com o pagamento de diárias e uso de veículo oficial, para distribui-
ção de um \”informativo\”, com conteúdo de promoção pessoal.
II. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sen-
tido de que as disposições contidas na Lei 8.429/92 são aplicáveis 
aos agentes políticos (STJ, AIA 30/AM, Rel. Ministro TEORI AL-
BINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, DJe de 28/09/2011; STJ, 
REsp 1.292.940/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA 
TURMA, DJe de 18/12/2013).
III. No caso, a ausência de decisão expressa de recebimento da 
inicial da Ação Civil Pública não tem o condão de gerar a nulida-
de apontada pelo agravante. Isso porque, além de não ter sido 
suscitada no momento oportuno, o agravante não demonstrou de 
que modo tal irregularidade trouxe prejuízo à sua defesa, pois fora 
notificado a apresentar defesa prévia, citado para apresentar con-
testação, teve amplo acesso aos autos e todas as suas alegações 
foram devidamente apreciadas. Assim, não tendo sido comprovado 
o prejuízo para a defesa, não há falar em nulidade.
IV. Nos termos em que posta a discussão, o exame da irresignação 
do agravante, no sentido de que não houve a prática de atos de im-
probidade administrativa, por não ter sido comprovada a existência 
de dolo na sua conduta, demandaria o reexame de matéria fática, o 
que é vedado em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
V. Não há falar em inépcia da inicial, pois o agravado formulou 

pedido certo: a condenação do agravante em todas as sanções 
previstas no art. 12 da Lei 8.429/92, em razão da prática dos atos 
de improbidade administrativa devidamente narrados. A ausência 
de indicação precisa das sanções a serem impostas não gera a 
inépcia da inicial, pois tal tarefa compete ao Juiz, quando da prola-
ção da sentença.
VI. Na hipótese, o exame da irresignação do agravante, quanto à 
alegada desproporcionalidade das sanções aplicadas na origem, 
demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em Re-
curso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes do STJ 
(AgRg no AREsp 533.862/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MAR-
TINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/12/2014; REsp 1.203.149/
RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 
07/02/2014). VII. Agravo Regimental improvido.(AgRg no AREsp 
353.745/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 10/03/2015)
Dessa forma, extensível aos agentes políticos as sanções aplicá-
veis pelos atos de improbidade previstos na Lei nº 8.429/92.
Em relação a prescrição arguida por Mário Gardini, melhor sorte 
não assiste ao requerido, uma vez que um dos objetos da presente 
ação civil pública é o ressarcimento ao erário, pelo que não há que 
se falar nos efeitos de tal instituto, conforme inteligência do art. 
37, §5º da Constituição Federal e posição majoritária do Supremo 
Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, conforme decisões 
exaradas em diversos julgados, tendo como exemplos os seguin-
tes: Recurso Extraordinário n. RE 474750/AM e RE n. 463451/
TO, bem como AgRg no AREsp 76985/MS e REsp 1199617/RJ 
do STJ. 
Oportuno registrar também que, é pacífico na jurisprudência do Su-
perior Tribunal de Justiça que “o recebimento da inicial da Ação de 
Improbidade Administrativa, sem qualquer cominação, mas mera 
determinação de citação, dispensa ampla e aprofundada funda-
mentação” (REsp 1164283 RJ 2009/0208375-4).
Tal raciocínio também é acompanhado por nosso Eg. Tribunal de 
Justiça:
AGRAVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MATÉRIA NOVA. SU-
PRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DU-
PLO GRAU DE JURISDIÇÃO. O agravo de instrumento é recurso 
destinado a discutir o acerto de decisão judicial, não se prestando 
para discutir questões ainda não ventiladas em 1º grau, sob pena 
de indevido adiantamento da tutela jurisdicional e supressão de 
instância. Ação civil pública. Recebimento da inicial. Requisitos. 
Não é nula a decisão interlocutória que recebe a inicial de ação 
civil pública, ainda que sucinta, quando reconhece presentes indí-
cios da improbidade administrativa apontada na inicial (TJ-RO - AI: 
10001020040002578 RO 100.010.2004.000257-8, Relator: De-
sembargador Waltenberg Junior, Data de Julgamento: 13/06/2006, 
1ª Vara Cível).
No tocante ao pedido de assistência judiciária gratuita, formulada 
pelo sr. Mário Gardini e Sr. José Guilherme Azevedo Bodanese, 
verifico que para a concessão de tal benesse, outrora regulamenta-
da no art. 4º da Lei 1.060/50, agora encontra respaldo no Capítulo 
II, Seção IV do CPC, especificamente em seu art. 98, o qual pres-
creve que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade 
da justiça, na forma da lei”.
Ocorre que o art. 99, § 3 do mesmo Códice estabelece que a ale-
gação de insuficiência presume-se como verdadeira, entretanto, tal 
presunção não é absoluta, já que segundo a jurisprudência do Su-
perior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza, com o intuito 
de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de 
presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 
Nesse sentido: REsp 1187633/MS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 
2ª Turma, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no REsp 
712.607/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR 
CONVOCADO DO TJ/SP), 6ª Turma, julgado em 19/11/2009, DJe 
07/12/2009; entre outros.
Entretanto, o § 2º do art. 99 do mesmo Diploma Legal assevera 
que o juiz “somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos 
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 
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concessão de gratuidade”, sendo que tal comando também é aco-
lhido pelo Superior Tribunal de Justiça, ao declarar que “o pedi-
do de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o 
magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não 
se encontra no estado de miserabilidade declarado” (AgRg no Ag 
881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ 
FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TUR-
MA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008).
No caso em apreço, apesar das assertivas dos requeridos, os mes-
mos não trouxeram documentos para embasar sua pretensão, sen-
do que exercem cargp na Administração Pública, sendo, portanto, 
temerária a alegação dos mesmos em fazer jus as benesses da 
justiça gratuita.
Consigno que tais assertivas trazem desconfiança ao juízo e põe 
em descréditos os pedidos de AJG, tendo as partes o dever de agir 
sob o princípio da boa fé processual (art. 5º do CPC), como bem 
atesta a cognição de nosso Eg. Tribunal de Justiça:
AGRAVO EM APELAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUI-
TA. SIMPLES ALEGAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSI-
DADE DE COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO INDEFERIDO. A simples 
afirmação da parte de que não possui condições de arcar com o 
pagamento das custas processuais não é suficiente para a conces-
são da assistência judiciária gratuita, existindo a necessidade da 
comprovação do estado de hipossuficiência para sua concessão, 
conforme previsão contida no art. 5º, inc. LXXIV, da Constituição 
Federal. (Agravo, Processo nº 0016200-42.2013.822.0001, Tribu-
nal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) 
Des. Kiyochi Mori, Data de julgamento 17/03/2016) e;
APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NE-
CESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. Para concessão do benefício 
da assistência judiciária gratuita, faz-se necessário a comprovação 
do estado de hipossuficiência de modo a comprovar que a par-
te não possui condições de arcar com as despesas do processo. 
(Apelação, Processo nº 0001766-85.2013.822.0021, Tribunal de 
Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) Des. 
Isaias Fonseca Moraes, Data de julgamento 28/01/2016).
Forte nessas razões, indefiro o pedido de gratuidade judiciária plei-
teada pelos requeridos Mário Gardini e José Guilherme Azevedo 
Bodanese.
Nessa perspectiva, RECEBO A PEÇA INICIAL para prosseguimen-
to da ação postulada.
Cite-se a parte requerida para responder o feito no prazo de 15 
(quinze) dias, sob pena de revelia e confissão.
Cite-se, ainda, o Município de Vilhena para que, querendo, inte-
grem a lide na forma do art. 6º, § 3º, da Lei nº 4.717/65.
Dê-se ciência ao Ministério Público.
Intimem-se.
Vilhena, sexta-feira, 22 de novembro de 2019
Christian Carla de Almeida Freitas
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Vara Cível 
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, 
Vilhena 7002016-10.2019.8.22.0014
REQUERENTE: PEDRO ADEMIR DOS SANTOS
ADVOGADO DO REQUERENTE: SERGIO CRISTIANO CORREA 
OAB nº RO3492
REQUERIDO: MARLENE ROSA DO NASCIMENTO DOS SAN-
TOS
ADVOGADO DO REQUERIDO: ROSANGELA GOMES CARDO-
SO MENEZES OAB nº RO4754, MARCIA HELENA FIRMINO OAB 
nº RO4983 
Despacho
Manifestem-se as partes acerca das pesquisas realizadas, extrato 
anexo.
Prazo de 10 (dez) dias.
Vilhena/RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019.
Christian Carla de Almeida Freitas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Vilhena - 4ª Vara Cível
Processo: 0008610-04.2015.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ILMAR RODRIGES CAVALCANTE
Advogados do(a) EXEQUENTE: ALBERT SUCKEL - RO4718, 
GIULIANO DOURADO DA SILVA - RO5684, RAYANNA DE SOU-
ZA LOUZADA NEVES - RO5349
EXECUTADO: JOSIEL OLIVEIRA SOUSA
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 dias úteis, sobre o Ofício 
juntado no ID 32851268, requerendo o que de direito.
Vilhena, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Vilhena - 4ª Vara Cível
Processo: 7008629-17.2017.8.22.0014
Classe: INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: VALTER ROSA DE SOUZA e outros (8)
Advogados do(a) REQUERENTE: RUBENS DEVET GENERO - 
RO3543, JOSE MARCELO CARDOSO DE OLIVEIRA - RO3598, 
RAFAEL CUNHA RAFUL - RO4896
Advogados do(a) REQUERENTE: RUBENS DEVET GENERO - 
RO3543, RAFAEL CUNHA RAFUL - RO4896, JOSE MARCELO 
CARDOSO DE OLIVEIRA - RO3598
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, INTIMADA, acerca dos documentos 
expedidos: Alvará Judicial e Formal de Partilha.
Vilhena, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Vilhena - 4ª Vara Cível
Processo: 7002220-93.2015.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: HARITHEWAN SOUSA DA SILVA VIEIRA
Advogados do(a) EXEQUENTE: LEANDRO MARCIO PEDOT - 
RO2022, VALDINEI LUIZ BERTOLIN - RO6883
EXECUTADO: FRANCISCA VITORINA DA SILVA
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 dias úteis, sobre o Ofício 
juntado no ID 32853008.
Vilhena, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Ma-
ziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-702 - (69) 
3322-7665 - E-mail: vha4Civel@tjro.jus.br 
Processo nº 7004278-30.2019.8.22.0014
BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE ROLIM DE 
MOURA LTDA
Advogados do(a) AUTOR: GEISIELI DA SILVA ALVES - RO9343, 
PRISCILA MORAES BORGES POZZA - RO6263, EDER TIMO-
TIO PEREIRA BASTOS - RO2930, NOEL NUNES DE ANDRADE 
- RO1586
RÉU: LEANDRO J DA SILVA COMERCIO - ME e outros
Intimação VIA DJ 
Por Ordem da Doutora CHRISTIAN CARLA DE ALMEIDA FREI-
TAS, Juíza de Direito da 4ª Vara Cível desta Comarca , fica Vossa 
Senhoria, pela presente, INTIMADO, para, no prazo de 05 dias, 
dar andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento do 
processo.
Vilhena-RO, 22 de novembro de 2019.
ALEXANDRE DA SILVA CRUZ
Técnico Judiciário que
assina digitalmente por ordem da MMª. Juíza
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PRIMEIRA ENTRÂNCIA 

COMARCA DE ALTA FLORESTA D´ OESTE  

1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL  

Juizado Especial Criminal
2000013-32.2017.822.0017
JOSE PEREIRA DE ALMEIDA 
Advogado: Álvaro Marcelo Bueno OAB/RO 6843
Fica o Advogado do Denunciado intimado para, no prazo legal, 
apresentar as alegações finais.

Proc: 2000027-45.2019.8.22.0017 
Ação:Termo Circunstanciado (Juizado Criminal)
Delegacia de Policia Civil de Alta Floresta do Oeste-RO(Autor)
José Valdirlei Scarduelli(Infrator)
Advogado(s): João Carlos da Costa(OAB 1258 RO)
Delegacia de Policia Civil de Alta Floresta do Oeste-RO(Autor)
José Valdirlei Scarduelli(Infrator)
Advogado(s): João Carlos da Costa(OAB 1258 RO)
Administração Pública(Vítima)
Finalidade: Intimar o Advogado supracitado para tomar ciência da 
sentença abaixo transcrita.
Sentença
Vistos.
Ante o cumprimento da proposta de transação penal pelo promovido, 
conforme
documento juntado [movimento 64] e a expressa manifestação do 
Ministério Público
[movimento 66], DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do 
promovido JOSÉ VALDIRLEI
SCARDUELLI o que faço com fundamento no art. 61 do CPP e no 
artigo 84, parágrafo
único da Lei nº 9.099/95.
Certificado o trânsito em julgado desta decisão, fazendo-se as 
anotações, comunicações
e baixas necessárias, atendendo ao disposto no artigo 84, parágrafo 
único da Lei nº
9.099/95.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após, arquivem-se os autos.
Alta Floresta do Oeste, 30 de Outubro de 2019.
Maxulene de Sousa Freitas
Juíza de Direito

1ª VARA CRIMINAL   

1º Cartório Criminal
Proc.: 0000128-53.2018.8.22.0017
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça (2020202020 2020202020)
Denunciado:Paulo Henrique Rak Caldeira da Silva
Advogado:Barbara Maria Motta de Oliveira (OAB/RO 8849)
Alegações finais Réu:
Fica o Réu, por via de sua Advogada,o a apresentar suas alegações 
finais por memorias no prazo de 05 dias.
Maria Célia Aparecida da Silva
Escrivã - Diretora de Cartório

1ª VARA CÍVEL  

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7001052-08.2019.8.22.0017
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 
DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Advogados do(a) EXEQUENTE: GEISIELI DA SILVA ALVES - 
RO9343, NOEL NUNES DE ANDRADE - RO1586, EDER TIMOTIO 
PEREIRA BASTOS - RO2930
EXECUTADO: J.A TEIXEIRA JUNIOR, JOAO ARISTIDES 
TEIXEIRA JUNIOR
INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Alta Floresta 
do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada(o) do inteiro teor da 
Certidão ID [32825550], bem como para se manifestar no feito 
requerendo o que entender de direito no prazo de 5 dias, sob pena 
de extinção e arquivamento.
Tribunal de Justiça de Rondônia

PODER JUDICIÁRIO
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro Alta Floresta D’Oeste – RO – Cep: 
76954-000 – Fone: (69) 3641-2239, E-mail : afw1civel@tjro.jus.br 
EDITAL DE VENDA JUDICIAL
O(A) MM. MAXULENE DE SOUSA FREITAS, Juiz(a) de Direito 
da Comarca de Alta Floresta D’Oeste/RO torna público que será 
realizada a venda do bem abaixo descrito referente a execução 
que se menciona.
Processo : 7000606-39.2018.8.22.0017
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A
Advogado(s) do reclamante: JOSE ARNALDO JANSSEN 
NOGUEIRA
EXECUTADO: CONSTRUTORA LARANJEIRA LTDA - ME, 
EMERSON ANDRADE DE FREITAS, MATILDE PROCOPIUK DE 
FREITAS
DESCRIÇÃO DO BEM: 1 (um) imóvel urbano n°. 01-B, quadra 25, 
setor 01, matricula 14.574, com área de 4.115 metros quadrados, 
localizado na Av. Nilo Peçanha, defronte ao Vavá Gás, cidade 
de Alta Floresta D’Oeste RO. O imóvel encontra-se vazio, sem 
edificações, possui muro de tijolos em seu entorno em ruim estado 
de conservação, conta com acesso à avenida pavimentada, é 
servido com todos os serviços básicos oferecidos pelo setor público, 
região tranquila e de boa acessibilidade.
VALOR TOTAL: R$ 528.000,00 (quinhentos e vinte e oito mil 
reais)
DATAS PARA VENDA JUDICIAL:
Segunda venda: 18/12/2019, às 09h30min
OBSERVAÇÕES:
Os leilões serão realizados no Fórum desta Comarca de Alta Floresta 
D’Oeste-RO (CPC, art. 884, II). Como não houve arrematantes na 
primeira tentativa, o valor mínimo para oferta de lance na segunda 
tentativa será de 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. O 
pagamento será preferencialmente à vista. Caso exista interessado 
em adquirir o bem em prestações deverá proceder conforme previsto 
no art. 895 do CPC. A proposta de pagamento à vista prevalecerá 
sobre as propostas de pagamento parcelado. Dentre as propostas 
de pagamento parcelado, prevalecerá a que for mais benéfica e 
vantajosa ao credor, isto é, de maior valor, de maior percentual 
da parcela de entrada (à vista) e de menor prazo de pagamento. 
Havendo proposta de idênticas condições, prevalecerá a que 
primeiro foi apresentada. Alta Floresta D’Oeste, 18 de novembro 
de 2019.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juiz(a) de Direito

http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=01720180001460&strComarca=1&ckb_baixados=null
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7000063-70.2017.8.22.0017
AUTOR: SANDRA MARA RIGUETTO
Advogado do(a) AUTOR: ALVARO MARCELO BUENO - RO6843
RÉU: ESTADO DE RONDÔNIA
Intimação DA PARTE AUTORA
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Alta Floresta 
do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada do retorno dos autos da 
Instância Superior.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7000726-48.2019.8.22.0017
AUTOR: ANA JACINTA PACHECA
Advogado do(a) AUTOR: LORENE MARIA LOTTI - RO3909
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
Intimação DA PARTE AUTORA
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Alta Floresta 
do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada do recurso de apelação 
id n. 30141802 interposto pela autarquia previdenciária, para 
querendo apresentar contrarrazões no prazo legal.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7000414-77.2016.8.22.0017
EXEQUENTE: ARI INACIO SCHERER
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDILSON STUTZ - RO309-B
EXECUTADO: ADAO FERREIRA E CIA LTDA - ME
INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Alta Floresta 
do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada para comprovar o 
recolhimento das custas para a expedição de ofício ao IDARON, 
nos termos do art. 17 da Lei Estadual 3.896/2016, no prazo de 05 
(cinco) dias.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7001510-93.2017.8.22.0017
AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
RÉU: CELSO FERRARI, TRANSPORTE FILADELFIA LTDA - ME
Advogados do(a) RÉU: LUIZ CARLOS RIBEIRO DA FONSECA - 
RO920
INTIMAÇÃO DO RÉU
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Alta Floresta 
do Oeste - Vara Única, fica V. Sa., na pessoa de seu advogado Luiz 
Carlos Ribeiro da Fonseca, OAB/RO 920, intimada(o) do inteiro 
teor da Decisão ID 31195189.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7000670-83.2017.8.22.0017
AUTOR: GERALDO FERREIRA
Advogados do(a) AUTOR: MARCIO ANTONIO PEREIRA - RO1615, 
NEIRELENE DA SILVA AZEVEDO - RO6119
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Alta Floresta 
do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada(o) do retorno dos autos 
da instância superior.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7000323-16.2018.8.22.0017
AUTOR: JOSE RIBAS
Advogado do(a) AUTOR: SÔNIA MARIA ANTÔNIA DE ALMEIDA 
NEGRI - RO2029
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA

Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Alta Floresta 
do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada(o) do retorno dos autos 
da instância superior.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7001710-32.2019.8.22.0017
EXEQUENTE: AUTO POSTO E TRANSPORTES GUAITOLINI 
LTDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: SAMIR RASLAN CARAGEORGE 
- RO9301
EXECUTADO: IRIA MACHADO DE OLIVEIRA
Intimação DA PARTE AUTORA
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Alta Floresta 
do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada(o) a promover o 
regular andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 
de extinção e arquivamento (art. 485, §1º do Código de Processo 
Civil).

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7000390-15.2017.8.22.0017
AUTOR: IZAU JOSE DE QUEIROZ
Advogados do(a) AUTOR: LORENE MARIA LOTTI - RO3909, 
ADRIANA JANES DA SILVA - RO3166
RÉU: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA D’OESTE
Intimação DA PARTE AUTORA
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Alta Floresta 
do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada(o) do retorno dos autos 
da da Instância Superior, para querendo se manifestar no prazo 
legal.
Tribunal de Justiça de Rondônia

PODER JUDICIÁRIO
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro Alta Floresta D’Oeste – RO – Cep: 
76954-000 – Fone: (69) 3641-2239, E-mail : afw1civel@tjro.jus.br 
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 30 Dias
CITAÇÃO E INTIMAÇÃO: TERCEIROS, AUSENTES, INCERTOS, 
INTERESSADOS E DESCONHECIDOS E SEUS RESPECTIVOS 
CÔNJUGES E/OU SUCESSORES.
Processo : 7002771-25.2019.8.22.0017
Classe : USUCAPIÃO (49)
AUTOR: FRANCISCO LUIZ PINHEIRO
Advogado(s) do reclamante: DANIEL PAULO FOGACA 
HRYNIEWICZ
RÉU: FRANCISCO TARGINO PINHEIRO
Valor da Ação: R$ 12.000,00
Finalidade: CITAR e INTIMAR os interessados supramencionados, 
nos termos da ação de Usucapião, proposta por AUTOR: 
FRANCISCO LUIZ PINHEIRO em face do RÉU: FRANCISCO 
TARGINO PINHEIRO para querendo, oferecerem contestação e 
manifestarem interesse na Causa em questão, imóvel objeto da 
ação abaixo descrito:
IMÓVEL: Imóvel urbano, com área total de 586,00 m2, sendo 
imóvel Lote 17 da quadra 49, do setor 04, bairro princesa Izabel, 
situado à Av. Marechal Rondon esquina com a Rua Goiás, dentro 
das seguintes dimensões de 29,30 x 20,00 mts. O Imóvel faz divisa 
com os lotes 16 e 18 da Quadra 49 do setor 04.
PRAZO PARA CONTESTAÇÃO/MANIFESTAÇÃO: 15 (quinze) 
dias, contados do término de publicação deste.
RESUMO DO PEDIDO INICIAL: O autor reside na posse do imóvel 
usucapiendo há mais de 22 (vinte e dois) anos, tendo inclusive 
construído sua residência no imóvel, uma casa de cerca de 90 
metros quadrados. A área esta cadastrada junto a Prefeitura 
Municipal em nome de Francisco Targino Pinheiro, que encontra-
se em lugar incerto e não sabido. A posse nunca questionada por 
ninguém até a presente data, ou seja, sempre mansa, pacífica e 
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ininterrupta, sendo o autor sempre reconhecido e respeitado como 
dono, tanto é que já de longa data vem arcando com os tributos e 
taxas do imóvel.
ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, se presumirão 
aceitos pelos requeridos, como verdadeiros, os fatos alegados na 
inicial. (art. 285 c/c 319, ambos do CPC).
Alta Floresta D’Oeste, 29 de outubro de 2019.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juiz(a) de Direito
Tribunal de Justiça de Rondônia

PODER JUDICIÁRIO
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro Alta Floresta D’Oeste – RO – Cep: 
76954-000 – Fone: (69) 3641-2239, E-mail : afw1civel@tjro.jus.br 
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 30 (trinta) Dias
CITAÇÃO DE: Francisco Targino Pinheiro, brasileiro, inscrito 
no CPF n. 559.476. 709-68, atualmente em local incerto e não 
sabido.
Processo : 7002771-25.2019.8.22.0017
Classe : USUCAPIÃO (49)
AUTOR: FRANCISCO LUIZ PINHEIRO
Advogado(s) do reclamante: DANIEL PAULO FOGACA 
HRYNIEWICZ
RÉU: FRANCISCO TARGINO PINHEIRO
Valor da Ação: R$ 12.000,00
FINALIDADE: CITAR o requerido acima qualificado, da propositura 
da presente ação de usucapião do imóvel, para querendo, oferecer 
contestação/manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, contados 
do decurso de prazo deste edital, sob pena de serem considerados 
aceitos os fatos alegados na petição inicial. Ficando ciente de que, 
caso não seja constituído advogado, a defesa será feita por meio 
de curador especial, nomeado por este juízo. 
IMÓVEL: Imóvel urbano, com área total de 586,00 m2, sendo 
imóvel Lote 17 da quadra 49, do setor 04, bairro princesa Izabel, 
situado à Av. Marechal Rondon esquina com a Rua Goiás, dentro 
das seguintes dimensões de 29,30 x 20,00 mts. O Imóvel faz divisa 
com os lotes 16 e 18 da Quadra 49 do setor 04.
Alta Floresta D’Oeste, 04 de novembro de 2019.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7001622-91.2019.8.22.0017
EXEQUENTE: MAURILIO DE OLIVEIRA ROSA FILHO
Advogados do(a) EXEQUENTE: EBER COLONI MEIRA DA SILVA 
- RO4046, ROSANA FERREIRA PONTES - RO6730, FELIPE 
WENDT - RO4590
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
Intimação DO EXEQUENTE
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Alta Floresta 
do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada(o) da juntada dos 
cálculos realizados pela Contadoria sob o ID 32450263 para, 
querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7002045-85.2018.8.22.0017
AUTOR: VALTER RODRIGO DE OLIVEIRA
RÉU: MILENA PRESTES
Advogado do(a) RÉU: ADRIANA JANES DA SILVA - RO3166
INTIMAÇÃO DA REQUERIDA

Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Alta Floresta 
do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada(o) da juntada do relatório 
de estudo psicossocial ID 30582813 para requerer o que entender 
de direito no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da Decisão ID 
31722076.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7001512-97.2016.8.22.0017
AUTOR: HIDROELETRICA CACHIMBO ALTO LTDA
Advogados do(a) AUTOR: SALVADOR LUIZ PALONI - SP81050-A, 
CATIANE DARTIBALE - RO6447
RÉU: OLIMPIO CALDEIRA DA SILVA
Advogado do(a) RÉU: EDUARDO TADEU GONCALES - 
SP174404
INTIMAÇÃO DE AMBAS AS PARTES
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Alta 
Floresta do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada da juntada 
da complementação do laudo pericial sob o ID 32735654 para, 
querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7001533-73.2016.8.22.0017
AUTOR: HIDROELETRICA CACHIMBO ALTO LTDA
Advogados do(a) AUTOR: SALVADOR LUIZ PALONI - SP81050-A, 
CATIANE DARTIBALE - RO6447
RÉU: SEBASTIAO GALDINO RODRIGUES
Advogado do(a) RÉU: EDUARDO TADEU GONCALES - 
SP174404
INTIMAÇÃO DE AMBAS AS PARTES
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Alta 
Floresta do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada da juntada 
da complementação do laudo pericial sob o ID 32734859 para, 
querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7001505-08.2016.8.22.0017
AUTOR: HIDROELETRICA CACHIMBO ALTO LTDA
Advogados do(a) AUTOR: SALVADOR LUIZ PALONI - SP81050-A, 
CATIANE DARTIBALE - RO6447
RÉU: OLIMPIO CALDEIRA DA SILVA
Advogado do(a) RÉU: EDUARDO TADEU GONCALES - 
SP174404
INTIMAÇÃO DE AMBAS AS PARTES
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Alta 
Floresta do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada da juntada 
da complementação do laudo pericial sob o ID 32735672 para, 
querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7001515-52.2016.8.22.0017
AUTOR: HIDROELETRICA CACHIMBO ALTO LTDA
Advogados do(a) AUTOR: CATIANE DARTIBALE - RO6447, 
SALVADOR LUIZ PALONI - SP81050-A
RÉU: SEBASTIAO GALDINO RODRIGUES
Advogado do(a) RÉU: EDUARDO TADEU GONCALES - 
SP174404
INTIMAÇÃO DE AMBAS AS PARTES
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Alta 
Floresta do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada da juntada 
da complementação do laudo pericial sob o ID 32734187 para, 
querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7001532-88.2016.8.22.0017
AUTOR: HIDROELETRICA CACHIMBO ALTO LTDA
Advogados do(a) AUTOR: SALVADOR LUIZ PALONI - SP81050-A, 
CATIANE DARTIBALE - RO6447
RÉU: OLIMPIO CALDEIRA DA SILVA
Advogado do(a) RÉU: EDUARDO TADEU GONCALES - 
SP174404
INTIMAÇÃO DE AMBAS AS PARTES
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Alta 
Floresta do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada da juntada 
da complementação do laudo pericial sob o ID 32735682 para, 
querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7001513-82.2016.8.22.0017
AUTOR: HIDROELETRICA CACHIMBO ALTO LTDA
Advogados do(a) AUTOR: SALVADOR LUIZ PALONI - SP81050-A, 
CATIANE DARTIBALE - RO6447
RÉU: OLIMPIO CALDEIRA DA SILVA
Advogado do(a) RÉU: EDUARDO TADEU GONCALES - 
SP174404
INTIMAÇÃO DE AMBAS AS PARTES
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Alta 
Floresta do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada da juntada 
da complementação do laudo pericial sob o ID 32735690 para, 
querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7000784-22.2017.8.22.0017
EXEQUENTE: CELESTINO PEDRO SENN, MADEIREIRA S.S. 
LTDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALEANDER MARIANO SILVA 
SANTOS - RO2295
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALEANDER MARIANO SILVA 
SANTOS - RO2295
EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) EXECUTADO: PAULO EDUARDO PRADO - 
RO4881
INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Alta Floresta 
do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada(o) da expedição do 
alvará de levantamento de depósito judicial ID 32754034 para 
proceder ao levantamento do valor junto à agência bancária no 
prazo de 05 (cinco) dias.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7001825-87.2018.8.22.0017
REQUERENTE: ROSELENE RODRIGUES DA SILVA DE 
OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO PIMENTA DE SOUZA 
- RO7210
REQUERIDO: IBRAIM PEREIRA DE OLIVEIRA
Intimação DA REQUERENTE
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Alta Floresta 
do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada(o) do inteiro teor 
do Despacho ID 32781809 para se manifestar sobre o título de 
domínio do imóvel em nome de terceiro (ID n. 29535712), bem 
como sobre a constatação do Oficial de Justiça acerca da posse 
(ID n. 29535711).

COMARCA DE ALVORADA D´OESTE 

1ª VARA CÍVEL  

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Alvorada do Oeste - Vara Única
Processo: 7001505-26.2016.8.22.0011
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 
ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB 
CREDIP
Advogados do(a) EXEQUENTE: ANA PAULA SANCHES 
MENEZES - RO9705, NOEL NUNES DE ANDRADE - RO1586, 
EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - RO2930
REQUERIDO: JOSE NILSON BORGES DE SOUSA e outros
ATO ORDINATÓRIO
Fica a parte autora intimada a comprovar a distribuição da carta 
precatória expedida nos autos no prazo de 15 (dez) dias, nos 
termos do art. 79 das Diretrizes Gerais Judiciais.
Alvorada D’Oeste, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Alvorada do Oeste - Vara Única
Processo: 7001364-36.2018.8.22.0011
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: IMPLEMENTOS AGRICOLAS OLIVEIRA LTDA - 
EPP
Advogados do(a) EXEQUENTE: KELLY CRISTINE BENEVIDES 
DE BARROS - RO3843, DANIEL REDIVO - RO3181, JOAO 
CARLOS DA COSTA - RO1258
REQUERIDO: AFRANIO FERREIRA DE OLIVEIRA
ATO ORDINATÓRIO
Fica a parte autora, por meio de seu(a) advogado(a), intimada a dar 
andamento ao feito no prazo legal.
Alvorada D’Oeste, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Alvorada do Oeste - Vara Única
Processo: 7001283-53.2019.8.22.0011
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: VANIS CELESTINO DOS S CARVALHO, MARIA JOSE 
DOS SANTOS SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: GILVAN DE CASTRO ARAUJO - 
RO4589
Advogado do(a) AUTOR: GILVAN DE CASTRO ARAUJO - 
RO4589
REQUERIDO: ELI CELESTINO DOS SANTOS
ATO ORDINATÓRIO
Fica a parte autora, por meio de seu(a) advogado(a), intimada a dar 
andamento ao feito no prazo legal.
Alvorada D’Oeste, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única 
Rua Vinícius de Moraes, nº 4308, Bairro Centro, CEP 76930-000, 
Alvorada D’Oeste Processo: 7002139-17.2019.8.22.0011
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Valor da causa: R$ 3.015,05, três mil, quinze reais e cinco 
centavos
REQUERENTE: NEUZA MARIA DA SILVA
ADVOGADO DO REQUERENTE: 
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
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DECISÃO
Recebo a inicial.
Trata-se de ação proposta por Neuza Maria da Silva contra O 
Estado de Rondônia. Em síntese, narra a parte autora que teve sua 
motocicleta furtada e, tendo sido recuperada, cobra o requerido 
valor exorbitante para liberação. Pleiteou pelo deferimento de tutela 
de urgência a fim de que abstenha-se o requerido de leiloar o nem 
e, no mérito, pela procedência do pedido de nulidade da dívida. 
Juntou documentos.
É o breve relatório. Fundamento e decido.
Nos termos do artigo 300 do NCPC, para que seja concedida a 
tutela de urgência pleiteada pela parte, que possui natureza de 
tutela antecipada, devem ser comprovadas a existência de dois 
requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de 
dano ou risco ao resultado útil do processo.
Os documentos juntados pela parte autora demonstram que de fato 
houve o furto de sua motocicleta, bem como que este foi recuperada 
e a existência dos débitos junto ao requerido. 
O perigo de dano, por sua vez, consiste nos danos que a parte 
poderá suportar caso seja leiloado o seu bem, assim como os 
prejuízos que poderão ser causados a outras pessoas, possíveis 
arrematantes. 
Por fim, registro que a presente medida não trará qualquer prejuízo 
ao réu, eis que, caso seja declarada a regularidade da dívida, 
poderá retomar a cobrança, não havendo perigo de irreversibilidade 
da decisão.
Assim, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA formulado 
pela parte autora, nos termos do art. 294 e ss c/c art. 300 do CPC 
e determino que seja oficiado com urgência ao DETRAN/RO 
desta comarca a fim de que se abstenha de leiloar a motocicleta 
da parte autora ( Honda C100 Biz, placa NCI2559, cor azul, ano 
2002/2003,Renavam 793.902.282, Chassi 9C2HA07003RO1145), 
devendo vir aos autos informações quanto às providências adotadas 
para cumprimento da medida, no prazo de 10 (dez) dias.
No mais, cite(m)-se o(s) requerido(s) e intime(m)-no(s) para 
comparecer à audiência de conciliação, pelo que determino o 
envio dos autos ao CEJUSC para designação. Consignem-se no 
expediente as advertências contidas no art. 20 da Lei 9.099/95 e no 
Provimento Conjunto da Presidência e Corregedoria nº 001/2017, 
bem como que a contestação deverá ser apresentada até a data 
da audiência podendo a parte autora, na solenidade, se manifestar 
sobre documentos e preliminares eventualmente apresentados, 
em até 10 minutos, conforme Provimento supra.
Intime-se a parte autora desta decisão, bem como para comparecer 
à solenidade, sob as advertências de lei.
Intimem-se.
Pratique-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO.
Alvorada D’Oeste, 22 de novembro de 2019
Simone de Melo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única 
Rua Vinícius de Moraes, nº 4308, Bairro Centro, CEP 76930-000, 
Alvorada D’Oeste Processo 7002252-68.2019.8.22.0011
Classe Procedimento do Juizado Especial Cível
Valor da causa R$ 4.073,80 quatro mil, setenta e três reais e oitenta 
centavos
AUTOR: ELIZABETE SILVA MARTINS CPF nº 606.767.362-20, 
RUA MOGNO 3716 CENTRO - 76929-000 - URUPÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: NARA CAROLINE GOMES RIBEIRO 
OAB nº RO5316
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON CNPJ 
nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137, - DE 
3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: ENERGISA RONDÔNIA

DESPACHO
Vistos.
Em que pese à desnecessidade de pagamento de custas 
processuais para o manejo de ações perante os Juizados Especiais, 
é certo que, quando da interposição de recurso inominado a parte 
deverá recolher o preparo (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95) e, em sendo 
o caso, realizar o pagamento de custas processuais e honorários 
advocatícios (art. 54, Lei 9.099/95), daí a necessidade de analisar 
o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte 
autora.
Compulsando os autos verifico que o requerente é trabalhador 
rural, pelo que se enquadra na condição de miserabilidade exigida 
pela Lei n. 1.060/50 para que seja deferida a gratuidade judiciária 
para as partes, de modo que o pedido de gratuidade merece 
procedência.
Deste modo, defiro os benefícios da gratuidade judiciária.
Deixo de designar audiência de conciliação porquanto a experiência 
prática tem revelado que a CERON não realiza acordos. Saliento 
que não há qualquer prejuízo às partes, eis que, mesmo não sendo 
designada audiência de conciliação, as mesmas podem transigir a 
qualquer tempo.
Ademais, tal medida visa enaltecer a celeridade processual, 
considerando que a designação de audiência de conciliação, cujo 
resultado será infrutífero, só acarreta morosidade e dispêndio aos 
cofres públicos, indo na contramão dos princípios da duração 
razoável do processo, economicidade e eficiência.
Neste norte, CITE-SE a parte requerida para responder a presente, 
apresentar sua defesa e todos os documentos de prova que 
porventura possua, no prazo de 15 dias.
Se houver interesse da parte requerida em apresentar proposta 
de conciliação e/ou produzir prova testemunhal, deverá consignar 
expressamente na contestação os termos e o rol, caso em que os 
autos deverão vir conclusos para apreciação.
Do contrário, a parte autora deverá ser intimada para impugnar em 
15 dias, se arguidas preliminares ou juntados documentos. 
Intimem-se as partes representadas a se manifestarem, no prazo de 
10 dias, quanto ao interesse em produzir outras provas, justificando 
a necessidade e utilidade, sob pena de julgamento antecipado – 
art. 355 do NCPC;
SIRVA A PRESENTE DE CARTA PRECATÓRIA/MANDADO DE 
CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.Alvorada D’Oeste
Alvorada D’Oeste, 22 de novembro de 2019
Simone de Melo 
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única 
Rua Vinícius de Moraes, nº 4308, Bairro Centro, CEP 76930-000, 
Alvorada D’Oeste Processo: 7002251-83.2019.8.22.0011
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Valor da causa: R$ 1.156,70mil, cento e cinquenta e seis reais e 
setenta centavos
REQUERENTE: ANTONIO MARQUES NETO CPF nº 203.381.472-
68, RUA JOSE DE ALENCAR 4066 TRES PODERES - 76930-000 
- ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: 
REQUERIDO: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE 
PRODUTOS ELETRONICOS LTDA CNPJ nº 01.472.720/0003-84, 
AVENIDA CHEDID JAFET 222 VILA OLÍMPIA - 04551-065 - SÃO 
PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
DESPACHO
Vistos.
Por se tratar de relação de consumo e considerando a 
verossimilhança das alegações da parte autora, bem como sua 
hipossuficiência em relação à parte ré, desde já, INVERTO O 
ÔNUS DA PROVA, nos termos do art. 6º, VIII do Código de Defesa 
do Consumidor.
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Cite-se a parte requerida e intime-a para comparecer à audiência de 
conciliação, pelo que determino o envio dos autos ao CEJUSC para 
designação. Consignem-se no expediente as advertências contidas 
no art. 20 da Lei 9.099/95 e no Provimento Conjunto da Presidência 
e Corregedoria nº 001/2017, bem como que a contestação deverá 
ser apresentada até a data da audiência, inclusive de forma 
oral durante esta, podendo a parte requerida, na solenidade, 
se manifestar sobre documentos e preliminares eventualmente 
apresentados, em até 10 minutos, conforme Provimento supra.
Intime-se a parte autora desta decisão, bem como para comparecer 
à solenidade, sob as advertências de lei.
A audiência será realizada na sala de audiência de conciliação do 
CEJUSC, na sede do Juízo, na cidade de Alvorada d’Oeste/RO. 
Consigne-se no expediente.
Intimem-se.
Pratique-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO.
Alvorada D’Oeste 22 de novembro de 2019
Simone de Melo
Juíza de Direito

Processo: 7002208-83.2018.8.22.0011
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano 
Moral
Valor da causa: R$ 15.344,44(quinze mil, trezentos e quarenta e 
quatro reais e quarenta e quatro centavos)
REQUERENTE: MARIA JOSE PIMENTA VARGAS CPF nº 
820.596.672-91, LINHA C4 LOTE 26 KM 15 GLEBA 14, ZONA 
RURAL ZONA RURAL - 76929-000 - URUPÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: NAIRA DA ROCHA FREITAS 
OAB nº RO5202, SEM ENDEREÇO
REQUERIDO: EMPRESA TELEFÔNICA DO BRASIL S/A CNPJ nº 
02.558.157/0015-68, RUA GETÚLIO VARGAS 1.941, - DE 1679 
A 2099 - LADO ÍMPAR KM 1 - 76804-097 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: WILKER BAUHER VIEIRA 
LOPES OAB nº GO29320, CABO FRIO SN, QD 42 LT 04 JD ALTO 
PARAISO - 74948-115 - APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado (art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95).
Fundamento e DECIDO.
Trata-se de ação em que a autora requer a declaração da 
inexistência de débito junto à requerida, argumentando que jamais 
realizara qualquer negócio jurídico junto a essa.
De acordo com os documentos acostados ao feito, restou 
demonstrado pela autora que realmente foi realizado a negativação 
do seu some pela ré decorrente de uma dívida no valor de R$ 
306,44 (trezentos e seis reais e quarenta e quatro centavos) (ID 
23243021). Quanto à realização do negócio jurídico, competia 
à ré demonstrar que de fato a autora o tenha realizado, pois a 
demandante não possui meios de realizar prova contrária.
A ré, por sua vez, não logrou êxito em demonstrar que a autora 
tenha realizado negócios junto a si, dando origem à dívida que 
ensejou a negativação de seu nome, pois embora tenha trazido no 
bojo de sua defesa alegações de que não negativou a parte, consta 
da certidão de ID 23243021 o registro de negativação, tendo ainda 
deixado de apresentar qualquer contrato entre si e a autora. 
Desse modo, observando-se que a lide se trata de relação de 
consumo e, por consequência, a disposição legal da inversão 
probatória contida no art. 6º, VIII, do CDC, não tendo a ré 
comprovado a regularidade da dívida objeto da ação, há de se 
reconhecer o pedido de autoral de inexistência do débito.
Quanto ao pleito de dano moral, verifica-se que os elementos 
ensejadores da responsabilidade civil se encontram devidamente 
evidenciados, pois do compulsar dos autos verifica-se que a conduta 
da requerida causou dano à autora, bastando apenas observar a 
inscrição indevida, cujo dano se trata de in re ipsa. Veja-se:

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. 
RESPONSABILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 
PASSIVA AFASTADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 
DEVEDORES INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM 
INDENIZATÓRIO. LANÇAMENTO DE DÉBITO INDEVIDO. 
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Recurso Inominado, 
Processo nº 0008184-45.2013.822.0601, Tribunal de Justiça do 
Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator(a) do Acórdão: Juiz 
Arlen Jose Silva de Souza, Data de julgamento: 18/05/2016)
Portanto, não tendo a ré comprovado a regularidade da dívida e 
procedido com a negativação do nome da autora de forma indevida, 
demonstrado o dever de indenizar.
Resta, portanto, fixar o quantum indenizatório.
É cediço que esta fixação deve ser realizada observando-se 
a capacidade econômica das partes, a fim de reparar os danos 
causados ao autor e coibir a prática de ato ilícito pelo requerido 
sem, contudo, causar enriquecimento ilícito ao primeiro ou a ruína 
ao segundo. Há que se observar, ainda, a extensão do dano 
causado.
Com base nos critérios lançados acima, tenho que a quantia de 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é o suficiente para reparar os danos 
causados à requerente, bem como para penalizar a conduta da 
requerida.
Ainda, não merece procedência o pedido da parte autora de 
ressarcimento por danos materiais pelo valor gasto para consulta 
junto aos órgãos protetivos de crédito, haja vista que é ônus da 
parte instruir a ação com os documentos indispensáveis à prova de 
seu direito. Caso contrário, estar-se-ia impondo a ré ônus de arcar 
com produção de prova contrária a si, com clara ofensa ao princípio 
do nemo tenetur se deterege. 
Isso posto, acolho em parte o pedido do autor pelo que JULGO 
PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, a fim de:
1 – DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO da autora MARIA 
JOSÉ PIMENTA VARGAS para com a ré TELEFONIA BRASIL 
S.A, no que se refere à dívida litigada nos autos, representada pelo 
contrato de número 355736056 confirmando a liminar concedida ao 
ID 23310250, pelo que determino que a ré providencie o necessário 
para proceder imediatamente a exclusão definitiva do nome do 
autor dos cadastros nos órgãos de proteção ao crédito, referente à 
respectiva dívida; e
2 – CONDENAR a requerida a realizar o pagamento do montante 
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos 
morais à autora, com juros e correção monetária a partir desta data 
(Súmula 362, STJ),resolvendo, por consequência, o mérito da ação, 
nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Sem custas processuais ou honorários advocatícios nesta instância 
(Lei n. 9.099/95, art. 55).
P. R. I.
Oportunamente, arquivem-se.
Alvorada D’Oeste, 22 de novembro de 2019.
Simone de Melo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única 
Rua Vinícius de Moraes, nº 4308, Bairro Centro, CEP 76930-000, 
Alvorada D’Oeste Processo: 7002250-98.2019.8.22.0011
Classe: Monitória
Valor da causa: R$ 16.904,18dezesseis mil, novecentos e quatro 
reais e dezoito centavos
AUTOR: HOSPITAL E MATERNIDADE SAO PAULO LTDA CNPJ 
nº 05.561.915/0001-90, RUA SÃO PAULO 2539, 2539 CENTRO - 
76963-801 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ROGER JARUZO DE BRITO SANTOS 
OAB nº RO10025, DENISE CARMINATO PEREIRA OAB nº 
RO7404
RÉU: VANUZA MOTA DA SILVA CPF nº 038.021.292-70, AVENIDA 
PRINCESA ISABEL 4116 CENTRO - 76930-000 - ALVORADA 
D’OESTE - RONDÔNIA
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ADVOGADO DO RÉU: 
Despacho
Vistos.
Intime-se a parte autora para emendar a inicial, comprovando o 
recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 dias, sob 
pena de indeferimento.
Findo o prazo supra, com ou sem manifestação, tornem 
conclusos.
Alvorada D’Oeste 22 de novembro de 2019
Simone de Melo
Juíza de Direito

Processo: 7001419-84.2018.8.22.0011
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Gratificação Complementar de Vencimento
Valor da causa: R$ 26.323,55(vinte e seis mil, trezentos e vinte e 
três reais e cinquenta e cinco centavos)
REQUERENTE: CLAUDIA LOPES CAVALHEIRO VICENTE CPF 
nº 340.741.472-20, LINHA 44, KM 06 06 ZONA RURAL - 76930-
000 - ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ROSE ANNE BARRETO OAB nº 
RO3976, SEM ENDEREÇO
REQUERIDOS: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, SEM ENDEREÇO, G. D. R., AVENIDA FARQUAR 2986, - DE 
2882 A 3056 - LADO PAR PEDRINHAS - 76801-470 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: PROCURADORIA GERAL 
DO ESTADO DE RONDÔNIA, SEM ENDEREÇO
SENTENÇA
Trata-se de ação proposta por CLÁUDIA LOPES CAVALHEIRO 
VICENTE contra o ESTADO DE RONDÔNIA, almejando o 
recebimento do adicional de Gratificação de Atividade Docente 
referente aos períodos de março/2008 a março/2010, agosto/2012 
a fevereiro/2013 e maio a agosto de 2016.
Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, caput, da Lei 
9.099/95 c/c artigo 12 da Lei 12.153/09.
Fundamento e decido.
Verifica-se na inicial que a requerente pretende receber os valores 
relativos a três períodos, quais sejam, março/2008 a março/2010, 
agosto/2012 a fevereiro/2013 e maio a agosto de 2016, afirmando 
que protocolou pedido administrativo (processo administrativo nº 01-
2201.04560-0000/2013), o qual não foi decidido pelo demandado.
Ao contestar a ação o requerido arguiu prejudicial de mérito de 
prescrição, razão pela qual passo a analisá-la antes de dar 
prosseguimento ao feito. 
Inicialmente pontuo que apesar de a requerente afirmar na inicial 
que requereu administrativamente a gratificação no período de 
março/2008 a março/2010, verifica-se que o requerimento juntado 
ao ID 25515646 – pág. 4 foi protocolado em 14/03/2013 e não faz 
menção ao referido período. 
Imperioso registrar que apesar de a requerente ter juntado aos 
autos o requerimento de ID 20541849 – pág. 8, o qual faz menção 
ao período ora cobrado, não há comprovação de protocolo/
recebimento do requerimento.
Deste modo, não havendo comprovação do requerimento 
administrativo da gratificação no período de março/2008 a 
março/2010 (causa que seria hábil a suspender a prescrição) e 
considerando que entre o período reclamado e a propositura da 
ação decorreram mais de 5 anos, forçoso reconhecer a prescrição, 
nos termos do artigo 1º do Decreto 20.910/32.
Em relação ao período de agosto/2012 a fevereiro/2013, verifica-
se que igualmente ocorreu a prescrição. Assim se afirma porque 
apesar de ter formulado requerimento administrativo em março/2013 
(processo administrativo 01-2201.04560-0000/2013), denota-se no 
requerimento que a autora pleiteou pela gratificação prevista no 
artigo 77, II, “c”, da Lei Complementar 680/2012, enquanto que na 
inicial requereu o recebimento da gratificação prevista no artigo 77, 
II, “e”, da mencionada lei.

Ora, considerando que o benefício requerido administrativamente 
é diverso daquele perseguido na presente ação, é certo que 
o processo administrativo não tem o condão de suspender a 
prescrição, razão pela qual, ante a data da propositura da ação, o 
mencionado período igualmente está prescrito. 
Assim, é certo que a prejudicial de mérito arguida pelo requerido 
deve ser acolhida.
No que se refere ao período compreendido entre os meses de maio 
a agosto/2016, verifica-se que o pedido formulado pela parte autora 
merece acolhimento. O artigo 77 da Lei Complementar 680/2012 
determina que:
Art. 77. Além do vencimento, o servidor abrangido pelo presente 
Plano de Carreira, Cargo e Remuneração fará jus às seguintes 
vantagens:
I – adicional por serviço extraordinário; e
II – gratificações:
e) pelo efetivo exercício da docência em turmas específicas de 
alunos portadores de necessidades especiais, 1º ano do Ensino 
Fundamental regular, Classes de Aceleração da Aprendizagem – 
CAA e Ciclo Básico de Aprendizagem – CBA, a ser concedida no 
percentual de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento, desde que 
devidamente comprovada a sua lotação nestas salas, e experiência 
mínima de 02 (dois) anos em atividade docente; 
Como se verifica nas folhas de ponto juntadas ao ID 25516214, no 
mencionado período a requerente atuava na Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais – APAE, como Professora para turmas 
de Deficiência Múltipla, além de contar com muito mais de dois 
anos de atividade docente. Logo, é certo que a autora preenche os 
requisitos supra, fazendo jus, portanto, à mencionada gratificação.
Importante pontuar que a presente sentença não viola o disposto 
na Súmula Vinculante nº 37, do STF, haja vista que este Juízo não 
está aumentando os vencimentos da parte autora, tampouco se 
ingerindo na atividade administrativa, mas somente garantindo 
que a requerente receba a gratificação à qual faz jus, conforme 
legislação estadual acima mencionada.
Ao teor do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 
pedido formulado por CLÁUDIA LOPES CAVALHEIRO, a fim de:
a) DECLARAR a prescrição do direito invocado, no que se referem 
aos períodos de março/2008 a março/2010 e agosto/2012 a 
fevereiro/2013, nos termos do artigo 1º do Decreto 20.910/32, 
extinguindo o feito nos termos do artigo 487, II, do CPC em relação 
aos mencionados períodos;
b) CONDENAR o requerido a realizar o pagamento retroativo da 
gratificação prevista no artigo 77, II, “e”, da Lei Complementar 
680/2012, a ser concedida no percentual de 20% (vinte por cento) 
sobre o vencimento da requerente à época em que deveria ter sido 
realizado o pagamento, extinguindo o feito nos termos do artigo 
487, I, do CPC, em relação ao mencionado período.
Os juros moratórios são devidos apenas a contar da data de citação, 
ocasião em que constituído o requerido em mora (NCPC art. 240).
No tocante aos valores retroativos, a correção monetária, deverá 
incindir sobre cada parcela inadimplida, mês a mês, da seguinte 
forma: 1) com o índice de 0,5 ao mês, a partir da MP n. 2.180-35, 
de 24/08/2001, até o advento da Lei 11.960/09, de 30/06/2009, que 
deu nova redação ao art. 1º-F da lei 9.494/97; 2) com a variação 
estabelecida na caderneta de poupança, a partir da lei n. 11.960/09; 
3) a partir de 26/03/2015, tendo em vista a modulação dos efeitos 
nas ADIs 4.357 e 4.425, a correção monetária de débitos oriundos 
da sentença condenatória em desfavor da Fazenda Pública deve 
ser realizada utilizando o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 
Especial – IPCA-E.
Sem custas processuais ou honorários advocatícios, nos termos do 
artigo 55, caput, da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09.
Sentença não sujeita a reexame necessário, conforme preceitua o 
artigo 11 da Lei 12.153/09.
P.R.I. Oportunamente, arquivem-se.
Alvorada D’Oeste, 22 de novembro de 2019.
Simone de Melo
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única 
Rua Vinícius de Moraes, nº 4308, Bairro Centro, CEP 76930-000, 
Alvorada D’Oeste Processo: 7000845-27.2019.8.22.0011
Classe: Execução Fiscal
Valor da causa: R$ 868,10oitocentos e sessenta e oito reais e dez 
centavos
EXEQUENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 
DETRAN-RO CNPJ nº 15.883.796/0001-45, RUA DOUTOR JOSÉ 
ADELINO 4477 COSTA E SILVA - 76803-592 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA AUTÁRQUICA 
DO DETRAN/RO
EXECUTADO: SELMA SANTANA FREIRE CPF nº 757.552.112-72, 
RUA OSMAR MARCELINO DE OLIVEIRA 4453 ALTO ALEGRE - 
76929-000 - URUPÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DESPACHO
Vistos.
Considerando os esclarecimentos prestados na petição retro, 
expeça-se o necessário para citação da executada no endereço 
R. 3 de dezembro sn Distrito de União Bandeirantes/Município de 
Porto Velho/RO.
Pratique-se o necessário.
Alvorada D’Oeste 22 de novembro de 2019.
Simone de Melo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única 
Rua Vinícius de Moraes, nº 4308, Bairro Centro, CEP 76930-000, 
Alvorada D’Oeste Processo: 7000323-97.2019.8.22.0011
Classe: Procedimento Comum Cível
Valor da causa: R$ 17.895,92dezessete mil, oitocentos e noventa e 
cinco reais e noventa e dois centavos
AUTOR: JOSE DOMINGOS DA SILVA CPF nº 482.968.306-63, 
URBANO 2210 RUA CARLOS DE LIMA BAIRRO NOVO HORIZO 
- 76929-000 - URUPÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MARCOS ANTONIO ODA FILHO OAB 
nº PR4760, LIVIA DE SOUZA COSTA OAB nº RO7288
RÉU: BANCO PAN S.A. CNPJ nº 59.285.411/0001-13, AVENIDA 
PAULISTA, - DE 612 A 1510 - LADO PAR BELA VISTA - 01310-
100 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADO DO RÉU: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO 
OAB nº AL23255
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais, 
ajuizada por JOSÉ DOMINGOS DA SILVA, contra o BANCO PAN 
S/A. 
Após o saneamento do feito, pleiteou a parte requerida a colheita 
de depoimento pessoal da parte autora. Entretanto, o presente 
caso trata-se de matéria de direito, em que os fatos relativos a esta 
podem ser provados integralmente por prova documental. Desta 
forma, indefiro a colheita de depoimento pessoal da parte autora. 
A parte requerida pleiteou ainda pela realização de perícia 
grafotécnica. Assim, defiro-a e para tanto, nomeio os peritos da 
Polícia Civil de São Miguel do Guaporé. 
Tendo em vista que os equipamentos aptos para realizar o exame 
são particulares e adquiridos com verbas próprias de tais peritos, a 
realização da perícia demanda o pagamento de honorário periciais 
no montante de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).
Conforme artigo 429, II do CPC, cabe a parte requerida, custear 
a produção da prova. Assim, deve a ré providenciar o depósito 

dos honorários periciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 
preclusão e julgamento do feito sem a produção da prova.
Ainda para viabilizar a produção da prova, intime-se a parte 
requerida para que deposite o contrato original na Secretaria do 
Juízo, no mesmo prazo supra.
Com o depósito, encaminhem-se o contrato à Polícia Civil de São 
Miguel do Guaporé, solicitando a realização da perícia particular 
pelos peritos. Consigno que a parte requerente deverá fornecer à 
autoridade policial tudo o que for necessário para a realização da 
perícia.
No mais, a parte requerida pugnou pela expedição de ofício 
ao Banco do Brasil S/A, para que apresente extrato do mês de 
dezembro de 2018, a fim de comprovar a transferência no montante 
de R$ 1196,94 (mil cento e noventa e seis reais e noventa e quatro 
centavos), para a parte autora. 
Portanto, comporta mencionar, que a expedição do extrato de todo 
o mês de dezembro não faz-se necessário para esse juízo. Assim, 
defiro que oficie ao Banco do Brasil S/A para que informe se a 
conta n. 131091, agência n. 04007 é de titularidade do autor, bem 
como se a transferência mencionada pela parte requerida no Id. 
31388689 foi creditada na referida conta e, em caso positivo, se 
foram debitados. 
Intimem-se.
Pratique-se o necessário.
Alvorada D’Oeste 22 de novembro de 2019
Simone de Melo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única 
Rua Vinícius de Moraes, nº 4308, Bairro Centro, CEP 76930-000, 
Alvorada D’Oeste Processo: 7000881-69.2019.8.22.0011
Assunto: Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro
Classe: Procedimento Comum Cível
AUTOR: JOSE BUSSIOLI SOBRINHO CPF nº 090.415.759-87, 
AVENIDA CAFÉ FILHO 5094 CENTRO - 76930-000 - ALVORADA 
D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: NELSON RANGEL SOARES OAB nº 
RO6762, SEM ENDEREÇO
RÉUS: BANCO DO BRASIL SA CNPJ nº 00.000.000/4339-
77, AVENIDA MARECHAL RONDON CENTRO - 76930-000 
- ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA, BRASILVEICULOS 
COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ nº 01.356.570/0001-81, 
AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS 14261, - DE 12997 A 17279 - 
LADO ÍMPAR VILA GERTRUDES - 04794-000 - SÃO PAULO - 
SÃO PAULO
ADVOGADOS DOS RÉUS: NELSON WILIANS FRATONI 
RODRIGUES OAB nº AC128341, - 76804-120 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA, DAVID SOMBRA PEIXOTO OAB nº BA16477, - 
76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Vistos.
O artigo 12, I, da Lei 3.896/16 determina que deverá ser pago a 
título de custas iniciais o montante correspondente a 2% sobre 
o valor da causa, sendo 1% no ato da distribuição e 1% após a 
audiência de conciliação, caso não haja acordo entre as partes.
Deste modo, considerando que a tentativa de conciliação restou 
prejudicada ante a ausência de acordo entre as partes (ID 
29184317) e que até o momento o requerente não recolheu a 
parcela das custas adiada para após a audiência, concedo-lhe o 
prazo de 5 (cinco) dias para complementação do recolhimento, sob 
pena de extinção.
Intime-se. Pratique-se o necessário.
Alvorada D’Oeste, 22 de novembro de 2019.
Simone de Melo
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única 
Rua Vinícius de Moraes, nº 4308, Bairro Centro, CEP 76930-000, 
Alvorada D’Oeste Processo 7001280-69.2017.8.22.0011
Classe Cumprimento de sentença
Valor da causa R$ 12.320,21doze mil, trezentos e vinte reais e 
vinte e um centavos
EXEQUENTE: VALDIR MATIAS, ZONA RURAL s/n, FUNDIARIA PT 
17 LINHA 10 - 76930-000 - ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: Gilson Vieira Lima OAB nº 
RO4216, FABRICIO VIEIRA LIMA OAB nº RO8345
EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A 
- CERON , AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137 INDUSTRIAL - 
76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: VANESSA BARROS SILVA 
PIMENTEL OAB nº RO8217, ENERGISA RONDÔNIA
SENTENÇA 
Relatório dispensando (art. 38, caput, da Lei 9.099/95). 
Fundamento e DECIDO. 
Trata-se de cumprimento de sentença. 
Conforme manifestação do credor, a ré satisfez a obrigação 
executada. 
Portanto, JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 
pelo seu cumprimento, nos termos do art. 52, caput, da Lei n. 
9.099/95 e arts. 318 c/c 924, II, do CPC, a fim de que surtam os 
jurídicos e legais efeitos daí decorrentes. 
Sem custas processuais ou honorários advocatícios nesta 
instância. 
P. R. I.
Expeça-se o competente alvará para levantamento dos valores 
depositados, que faculto ser em nome do patrono do credor, desde 
que detenha poderes para tanto. 
Após, intime-se para retirada em 10 (dez) dias. 
Oportunamente, arquivem-se. 
Alvorada D’Oeste, 22 de novembro de 2019
Simone de Melo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única 
Rua Vinícius de Moraes, nº 4308, Bairro Centro, CEP 76930-000, 
Alvorada D’Oeste Processo: 7000755-19.2019.8.22.0011
Classe: Execução Fiscal
Valor da causa: R$ 859,58oitocentos e cinquenta e nove reais e 
cinquenta e oito centavos
EXEQUENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 
DETRAN-RO CNPJ nº 15.883.796/0001-45, RUA DOUTOR JOSÉ 
ADELINO 4477 COSTA E SILVA - 76803-592 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA AUTÁRQUICA 
DO DETRAN/RO
EXECUTADO: SELMA SANTANA FREIRE CPF nº 757.552.112-72, 
RUA OSMAR MARCELINO DE OLIVEIRA 4453 ALTO ALEGRE - 
76929-000 - URUPÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DESPACHO
Vistos.
Considerando os esclarecimentos prestados na petição retro, 
expeça-se o necessário para citação da executada no endereço 
R. 3 de dezembro sn Distrito de União Bandeirantes/Município de 
Porto Velho/RO.
Pratique-se o necessário.
Alvorada D’Oeste 22 de novembro de 2019.
Simone de Melo
Juíza de Direito

1ª VARA CÍVEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Alvorada do Oeste - Vara Única
Processo: 7001163-10.2019.8.22.0011
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: NIVALDO SEBASTIAO RAIMUNDO
Advogados do(a) EXEQUENTE: EBER COLONI MEIRA DA SIL-
VA - RO4046, ROSANA FERREIRA PONTES - RO6730, FELIPE 
WENDT - RO4590
REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO 
OESTE
ATO ORDINATÓRIO
Fica a parte autora intimada da expedição de Precatório nos autos 
supra.
Alvorada D’Oeste, 21 de novembro de 2019.
Processo nº: 7000793-31.2019.8.22.0011
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: JOSE DE ARIMATEIA ALVES
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
Intimação
Por ordem da senhora juíza de direito da Vara Única Cível da co-
marca de Alvorada do Oeste/RO, fica a parte requerida intimada da 
expedição de RPV nos autos supra, devendo efetuar e comprovar 
o pagamento da requisição no prazo de dois meses, contados da 
data de ciência no sistema PJE.
Alvorada d’Oeste/RO, Quinta-feira, 21 de Novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Alvorada do Oeste - Vara Única
Processo: 7001742-60.2016.8.22.0011
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI - 
RO4937-S
REQUERIDO: ELEANDRO RIBEIRO DE JESUS e outros
ATO ORDINATÓRIO
Fica a parte autora, por meio de seu(a) advogado(a), intimada a dar 
andamento ao feito no prazo legal.
Alvorada D’Oeste, 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Alvorada do Oeste - Vara Única
Processo: 7001537-94.2017.8.22.0011
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
REQUERENTE: ADAIL DE OLIVEIRA MAGALHAES
Advogado do(a) REQUERENTE: RENAN GOMES MALDONADO 
DE JESUS - RO5769
REQUERIDO: COMETA JI PARANA MOTOS LTDA e outros (2)
Advogado do(a) REQUERIDO: PATRICIA JORGE DA CUNHA 
VIANA DANTAS - MT8014-O
Advogado do(a) REQUERIDO: MARCUS FILIPE ARAUJO BAR-
BEDO - RO3141
ATO ORDINATÓRIO
Ficam os requeridos intimados a apresentarem em juízo os docu-
mentos originais sobre os quais será realizada a perícia grafotéc-
nica.
Alvorada D’Oeste, 21 de novembro de 2019.
ESTADO DE RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Alvorada do Oeste - Vara Única
Processo: 7001305-82.2017.8.22.0011
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
REQUERENTE: EDILANIA BARBOSA DA SILVA
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Advogado do(a) REQUERENTE: DILNEY EDUARDO BARRIO-
NUEVO ALVES - RO301-B
REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO 
OESTE
ATO ORDINATÓRIO
Ficam as partes intimadas do retorno dos autos do 2º grau com o 
trânsito em julgado.
Alvorada D’Oeste, 21 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Alvorada do Oeste - Vara Única
Processo: 7000066-72.2019.8.22.0011
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
AUTOR: ANTONIO DA SILVA BARBOSA
Advogado do(a) AUTOR: NARA CAROLINE GOMES RIBEIRO - 
RO5316
REQUERIDO: CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA-ELETRO-
BRAS
Advogado do(a) RÉU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 
BARBOSA - MS6835
ATO ORDINATÓRIO
Ficam as partes intimadas do retorno dos autos do 2º grau com o 
trânsito em julgado.
Alvorada D’Oeste, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Alvorada do Oeste - Vara Única
Processo: 7000213-98.2019.8.22.0011
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
AUTOR: MONICA ANDREIA DA SILVA ARAUJO ALMEIDA
Advogados do(a) AUTOR: NARA CAROLINE GOMES RIBEIRO - 
RO5316, GILBER ROCHA MERCES - RO5797, UILIAN HONORA-
TO TRESSMANN - RO6805, UELTON HONORATO TRESSMANN 
- RO8862
REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA
ATO ORDINATÓRIO
Ficam as partes intimadas do retorno dos autos do 2º grau com o 
trânsito em julgado.
Alvorada D’Oeste, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Alvorada do Oeste - Vara Única
Processo: 7002160-90.2019.8.22.0011
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: GILSON JOSE DE OLIVEIRA
Advogados do(a) AUTOR: CRISTIANE DE OLIVEIRA DIESEL - 
RO8923, KARIMA FACCIOLI CARAM - RO3460, EDER MIGUEL 
CARAM - RO5368
REQUERIDO: PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DE 
RONDONIA
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 dias úteis, sobre a 
contestação juntada aos autos.
Alvorada D’Oeste, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Alvorada do Oeste - Vara Única
Processo: 7001073-70.2017.8.22.0011
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
REQUERENTE: ELIANE ALVES DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: DILNEY EDUARDO BARRIO-
NUEVO ALVES - RO301-B
REQUERIDO: Estado de Rondônia
ATO ORDINATÓRIO
Ficam as partes intimadas do retorno dos autos do 2º grau com o 
trânsito em julgado.
Alvorada D’Oeste, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Alvorada do Oeste - Vara Única
Processo: 7001072-85.2017.8.22.0011
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
REQUERENTE: SANDRA DA SILVA ALENCAR
Advogado do(a) REQUERENTE: DILNEY EDUARDO BARRIO-
NUEVO ALVES - RO301-B
REQUERIDO: Estado de Rondônia
ATO ORDINATÓRIO
Ficam as partes intimadas do retorno dos autos do 2º grau com o 
trânsito em julgado.
Alvorada D’Oeste, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Alvorada do Oeste - Vara Única
Processo: 7002333-51.2018.8.22.0011
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
REQUERENTE: URIAS CHAGAS ROCHA
Advogado do(a) REQUERENTE: ALESSANDRO RIOS PRESTES 
- RO9136
REQUERIDO: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A
Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCA-
RENHAS BARBOSA - MS6835
ATO ORDINATÓRIO
Ficam as partes intimadas do retorno dos autos do 2º grau com o 
trânsito em julgado.
Alvorada D’Oeste, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Alvorada do Oeste - Vara Única
Processo: 7001790-14.2019.8.22.0011
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: VICTOR JOSE LIVINO
Advogados do(a) AUTOR: MARCOS ANTONIO ODA FILHO - 
RO4760, LIVIA DE SOUZA COSTA - RO7288
REQUERIDO: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Fica a parte autora intimada do laudo pericial juntado nos autos 
supra, para manifestação no prazo legal.
Alvorada D’Oeste, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Alvorada do Oeste - Vara Única
Processo: 7000288-40.2019.8.22.0011
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: IRINEU LIRIO LENZI
Advogados do(a) AUTOR: WESLEY SOUZA SILVA - RO7775, SO-
NIA CRISTINA ARRABAL DE BRITO - RO1872
REQUERIDO: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Ficam as partes intimadas da juntada de laudo pericial nos autos.
Alvorada D’Oeste, 22 de novembro de 2019.
ESTADO DE RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Alvorada do Oeste - Vara Única
Processo: 7000988-16.2019.8.22.0011
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ANGELA MARIA PISSINATI
Advogados do(a) AUTOR: LAVOISIER CONDACK PEREIRA DA 
SILVA - RO10105, EVA CONDACK DIAS PEREIRA DA SILVA - 
RO2273, ELIANE APARECIDA DE BARROS - RO2064, ANA LUI-
SA BARROS DOS SANTOS - RO10138
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REQUERIDO: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Ficam as partes intimadas da juntada de laudo pericial nos autos.
Alvorada D’Oeste, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Alvorada do Oeste - Vara Única
Processo: 7000467-71.2019.8.22.0011
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ELZA TAVARES DALCOL
Advogado do(a) AUTOR: ROSE ANNE BARRETO - RO3976
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO-
CIAL
ATO ORDINATÓRIO
Ficam as partes intimadas da juntada de laudo pericial nos autos 
supra.
Alvorada D’Oeste, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Alvorada do Oeste - Vara Única
Processo: 7001748-62.2019.8.22.0011
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: LADISLAU DOMINGOS
Advogado do(a) AUTOR: RHUAN ALVES DE AZEVEDO - 
RO5125
REQUERIDO: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Ficam as partes intimadas da juntada de laudo pericial nos autos.
Alvorada D’Oeste, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Alvorada do Oeste - Vara Única
Processo: 7001334-35.2017.8.22.0011
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ANDRE CONSTANTINO
Advogado do(a) AUTOR: NAIRA DA ROCHA FREITAS - RO5202
REQUERIDO: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Fica a parte autora, por meio de seu(a) advogado(a), intimada a dar 
andamento ao feito no prazo legal.
Alvorada D’Oeste, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única 
Rua Vinícius de Moraes, nº 4308, Bairro Centro, CEP 76930-000, 
Alvorada D’Oeste Processo: 7000336-67.2017.8.22.0011
Classe: Cumprimento de sentença
Valor da causa: 0,000,00
EXEQUENTES: VALDETE CAETANO DA SILVA SUTIL CPF nº 
738.850.452-49, AVENIDA TANCREDO NEVES 5145 ALTO ALE-
GRE - 76929-000 - URUPÁ - RONDÔNIA, RONALDO DA SILVA 
SUTTIL CPF nº 935.532.932-68, AVENIDA TANCREDO NEVES 
5145 ALTO ALEGRE - 76929-000 - URUPÁ - RONDÔNIA, NI-
VALDO DA SILVA SUTTIL CPF nº 011.736.292-11, AVENIDA 
TANCREDO NEVES 5145 ALTO ALEGRE - 76929-000 - URUPÁ 
- RONDÔNIA, ROSELI DA SILVA SUTTIL CPF nº 014.043.572-70, 
AVENIDA TANCREDO NEVES 5145 ALTO ALEGRE - 76929-000 
- URUPÁ - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: EDILENE ALVES DA SILVA 
OAB nº RO7784, MARLENE SGORLON OAB nº RO8212
EXECUTADOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA CNPJ nº 
63.787.097/0001-44, SEM ENDEREÇO, M. D. U., MOACIR DE 
PAULA VIEIRA 4401 ALTO ALEGRE - 76929-000 - URUPÁ - RON-
DÔNIA
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: PROCURADORIA GERAL 
DO MUNICÍPIO DE URUPÁ

DECISÃO
Homologo os cálculos apresentados pela Contadoria, eis que as 
partes foram devidamente intimadas e não se insurgiram quanto 
a ele.
Como se verifica, apenas restam pendentes de pagamento os ho-
norários periciais. Assim, expeça-se a competente ordem de paga-
mento, bem como o ofício de requisição.
Comprovado o pagamento, expeça-se alvará para levantamento 
da quantia e, em seguida, tornem conclusos.
Intimem-se. Pratique-se o necessário.
Alvorada D’Oeste 22 de novembro de 2019
Simone de Melo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Alvorada do Oeste - Vara Única
Processo: 7001251-19.2017.8.22.0011
Classe: GUARDA (1420)
REQUERENTE: HERMERSON RIBEIRO REZENDE
REQUERIDO: THALIA LORAYNE FRANCISCO RIBEIRO
Advogado do(a) REQUERIDO: FERNANDO EDUARDO SILVA DE 
ANDRADE - RJ177426
ATO ORDINATÓRIO
Ficam as partes intimadas, para, querendo, se manifestar quanto 
ao laudo juntado nos autos.
Alvorada D’Oeste, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única 
Rua Vinícius de Moraes, nº 4308, Bairro Centro, CEP 76930-000, 
Alvorada D’Oeste Processo 7002237-36.2018.8.22.0011
Classe Procedimento Comum Cível
Valor da causa R$ 6.243,75seis mil, duzentos e quarenta e três 
reais e setenta e cinco centavos
AUTOR: ALOIZIO MILITAO, ZONA RURAL lote 29 LINHA 05, 
LOTE 29 GLEBA 05 - 76929-000 - URUPÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: BEATRIZ REGINA SARTOR OAB nº 
RO9434, IRIAN MEDIANEIRA BRAGA PEREIRA OAB nº RO3654
RÉU: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 
RUA SENADOR DANTAS 74, 5 ANDAR CENTRO - 20031-205 - 
RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
ADVOGADO DO RÉU: JOSE HENRIQUE BARROSO SERPA 
OAB nº RO9117
SENTENÇA 
Trata-se de ação proposta por ALOIZIO MILITÃO contra a SEGU-
RADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 
Narra o autor que sofreu acidente de trânsito no dia 10/10/2017 e 
que em virtude deste ficou com sequela permanente no membro in-
ferior direito. Afirma que recebeu administrativamente indenização 
no valor de R$ 843,75, contudo, diz que faz jus ao recebimento do 
montante de R$ 6.615,00, pelo que pretende receber a diferença. 
Pleiteou pela procedência do pedido. Juntou documentos. 
Devidamente citada, a requerida apresentou contestação ao ID 
24623568 alegando, preliminarmente, que a inicial não foi instruída 
com documentos essenciais, bem como que o requerente não faz 
jus aos benefícios da justiça gratuita. No mérito, afirmou que o valor 
devido ao autor já foi pago na via administrativa, pleiteando pela 
improcedência do pedido. 
Em caso de entendimento diverso, afirmo que deve ser realizada 
perícia médica e que em caso de eventual procedência o valor inde-
nizatório deve estar de acordo com a Medida Provisória 451/2008 e 
Súmula 474, do STJ e que a correção monetária deve ser calcula-
da a partir da propositura da demanda, com juros de mora a partir 
da citação. Juntou documentos.
Impugnação à contestação ao ID 24702811.
O feito foi saneado ao ID 25912550, oportunidade na qual foi deter-
minada a realização de prova pericial.
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Realizada a perícia, o laudo foi juntado ao ID 30216310.
Intimada, a parte requerida concordou com o laudo e pleiteou pela 
condenação ao pagamento da diferença apurada entre o valor de-
vido e o valor pago na via administrativa (ID 30239233).
O requerente, por sua vez, se manifestou ao ID 3087951, reque-
rendo que para fixação do valor da indenização este Juízo conside-
re o laudo que instruiu a inicial (id 30875951).
É o breve relatório. Fundamento e decido.
Aos acidentes automobilísticos ocorridos após a MP 451/2008 apli-
ca-se a tabela anexada a esta, devendo o pagamento do seguro 
obrigatório ser pago de acordo com a proporcionalidade da lesão 
sofrida, observando o tipo e a gravidade da perda ou redução de 
funcionalidade.
Analisando o processo verifica-se que restou comprovado, por 
meio de perícia médica, que o autor apresenta sequela parcial e 
definitiva no membro inferior direito. Segundo o perito, de acordo 
com a tabela anexa à Lei 11.945/09 a porcentagem de grau de in-
validez é de 10% por restar ao requerente dor residual aos esforços 
no membro.
A MP 451/2008 estipulou a indenização em 70% (vinte e cinco por 
cento) nos casos de perda anatômica e/ou funcional completa de 
um dos membros inferiores. No caso em tela, o autor apresenta 
invalidez permanente de 10%, o que corresponde a R$ 945,00 (no-
vecentos e quarenta e cinco reais).
Conforme informado pelo requerente foi realizado o pagamento da 
quantia de R$ R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e se-
tenta e cinco centavos), na seara administrativa. Logo, caberá ao 
autor receber a diferença, que corresponde ao valor de R$ 101,25 
(cento e um reais e vinte e cinco centavos).
Importante registrar que a perícia foi realizada por médico especia-
lista e que não possui qualquer interesse na causa, razão pela qual 
deve ser aceita pelo Juízo, não havendo que se falar na fixação de 
indenização tendo como base laudo unilateral juntado pela parte 
autora.
Ao teor do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulado por 
ALOIZIO MILITÃO contra a SEGURADORA LIDER DOS CON-
SÓRCIOS DPVAT S.A, a fim de condenar a ré ao pagamento de 
R$ 101,25 (cento e um reais e vinte e cinco centavos), corrigidos 
monetariamente desde a data do pagamento administrativo (Sú-
mula 8 do TJ/RO), com juros de 1% ao mês desde a citação (Sú-
mula 426, STJ). Por consequência, RESOLVO o mérito da causa, 
nos termos do artigo 487, I, do CPC.
Considerando a sucumbência em maior parte pela parte autora 
condeno-a no pagamento de honorários advocatícios, que arbitro 
em R$ 998,00, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º do CPC. Conde-
no-a, ainda, ao pagamento das custas processuais, contudo, sus-
pendo a exigibilidade da cobrança de tais débitos em virtude da 
gratuidade da justiça concedida ao requerente.
Providencie-se o pagamento do perito.
P.R.I. Oportunamente, arquivem-se.
Alvorada D’Oeste, 22 de novembro de 2019
Simone de Melo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única 
Rua Vinícius de Moraes, nº 4308, Bairro Centro, CEP 76930-000, 
Alvorada D’Oeste Processo: 7001511-28.2019.8.22.0011
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Valor da causa: R$ 9.174,05nove mil, cento e setenta e quatro re-
ais e cinco centavos
REQUERENTE: NILSON DA COSTA CPF nº 479.364.527-53, 
LINHA 44, KM 12 S/N ZONA RURAL - 76930-000 - ALVORADA 
D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: JEFERSON GOMES DE MELO 
OAB nº RO8972
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CE-
RON CNPJ nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA DOS IMIGRANTES 

4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCA-
RENHAS BARBOSA OAB nº MS6835
DESPACHO
Vistos.
Conforme se verifica dos autos, a parte requerente não foi quem 
efetivamente desembolsou os valores para construção da subesta-
ção elétrica rural (ID 29963031). Diante disso, conforme o posicio-
namento recente do - TJ/RO e de sua Turma Recursal, e, revendo 
meu posicionamento em atenção ao disposto nos artigos 926 e 927 
do Código de Processo Civil - CPC, não é a parte autora legítima 
para requerer a presente indenização por danos materiais. Neste 
sentido:
CONSUMIDOR. CERON. CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA. 
SUBESTAÇÃO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. 
RESSARCIMENTO VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 
DE AUTORIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. – Somente é legítimo para 
reclamar a restituição dos valores despendidos na construção de 
subestação de energia elétrica rural aquele que efetivamente de-
sembolsou valores para sua efetivação (Recurso Inominado Cí-
vel n. 7002130-62.2018.822.0020, Tribunal de Justiça do Estado 
de Rondônia, Turma Recursal – Porto Velho, Rel. do acórdão: 
Juiz Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral, data de julgamento: 
30/7/2019).
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REDE ELÉTRICA. 
ILEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO. 
O adquirente de imóvel rural é parte ilegítima para figurar no polo 
ativo de demanda que busca a reparação por danos materiais re-
ferentes a construção de rede elétrica na propriedade adquirida, 
quando está foi construída pelo ex-proprietário (Apelação Cível 
n. 7008614-50.2018.822.0002, Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia, 2ª Câmara Cível, Rel. do Acórdão: Des. Isaias Fonseca 
Moraes, data de julgamento: 23/5/2019).
Assim, em atenção ao princípio da não surpresa, concedo à parte 
autora prazo de 10 (dez) dias para manifestação, sob pena de ex-
tinção nos termos do artigo 485, VI, do CPC. 
Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem conclu-
sos.
Alvorada D’Oeste 22 de novembro de 2019
Simone de Melo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única 
Rua Vinícius de Moraes, nº 4308, Bairro Centro, CEP 76930-000, 
Alvorada D’Oeste Processo: 7000722-97.2017.8.22.0011
Classe: Monitória
Valor da causa: R$ 4.064,15quatro mil, sessenta e quatro reais e 
quinze centavos
AUTOR: MOURAO PNEUS LINHA LEVE EIRELI - EPP CNPJ nº 
20.248.700/0001-07, AVENIDA CASTELO BRANCO 18645, - DE 
18267 A 18791 - LADO ÍMPAR LIBERDADE - 76967-391 - CACO-
AL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: NAIANY CRISTINA LIMA OAB nº 
RO7048
RÉU: FARMACIA MEDICAMENTO BARATO LTDA - ME CNPJ nº 
06.114.176/0001-50, AVENIDA MARECHAL RONDON 5017 CEN-
TRO - 76930-000 - ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
Vistos.
Defiro o pleito de ID 30869418.
Intime-se, conforme requerido pela parte autora, consignando o 
prazo de 10 dias para manifestação da requerida.
Com a manifestação ou findo o prazo para tanto, intime-se o reque-
rente para manifestação, em igual prazo.
Em seguida, conclusos.
Alvorada D’Oeste 22 de novembro de 2019
Simone de Melo
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única 
Rua Vinícius de Moraes, nº 4308, Bairro Centro, CEP 76930-000, 
Alvorada D’Oeste Processo: 7000862-63.2019.8.22.0011
Classe: Procedimento Comum Cível
Valor da causa: R$ 6.438,03seis mil, quatrocentos e trinta e oito 
reais e três centavos
AUTOR: LUIZ GONZAGA BASSO CPF nº 488.660.247-91, LINHA 
ZERO, SUL DERIV, PT 14 S/N ZONA RURAL - 76930-000 - ALVO-
RADA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: JEFERSON GOMES DE MELO OAB nº 
RO8972
RÉU: EDSON MENDES BARBOSA CPF nº 683.555.722-20, AVE-
NIDA ADEMIR RIBEIRO 530 JARDIM AEROPORTO - 76920-000 
- OURO PRETO DO OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
Decisão 
Vistos.
Defiro o pleito de ID 32773759, determinando a citação editalícia 
da parte executada, nos termos dos artigos 256, I e 257, III do 
NCPC, no prazo de 20 (vinte) dias úteis.
Deverá o (a) requerente, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhi-
mento das custas para a publicação do edital no site do e na pla-
taforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser 
certificada nos autos.
Pratique-se o necessário.
Alvorada D’Oeste 22 de novembro de 2019
Simone de Melo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única 
Rua Vinícius de Moraes, nº 4308, Bairro Centro, CEP 76930-000, 
Alvorada D’Oeste Processo 7000331-74.2019.8.22.0011
Classe Procedimento do Juizado Especial Cível
Valor da causa R$ 8.323,25 oito mil, trezentos e vinte e três reais e 
vinte e cinco centavos 
REQUERENTE: OCILENE CONCEICAO FERREIRA DE SOUZA, 
LINHA 36, LOTE 12, GLEBA 02 12 ZONA RURAL - 76929-000 - 
URUPÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: CLAUDINEY QUIRINO DE 
SOUZA OAB nº RO2488
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CE-
RON , AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137 INDUSTRIAL - 76821-
063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCA-
RENHAS BARBOSA OAB nº MS6835
DECISÃO
Trata-se de embargos de declaração que CENTRAIS ELÉTRI-
CAS DE RONDÔNIA - CERON opôs em face da sentença de ID 
30770170. Narra a embargante que a sentença foi omissa, eis que 
não se manifestou sobre a ilegitimidade ativa da requerente.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na sen-
tença omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos ter-
mos do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. A omissão 
ocorre quando o julgado não aprecia tese firmada em julgamento 
de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência apli-
cável ao caso sob julgamento e ainda quando incorra em qualquer 
das condutas descritas no art. 489, § 1° do NCPC; a obscuridade 
se caracteriza pela ausência de clareza da sentença, de modo a 
dificultar a correta interpretação do pronunciamento judicial; a con-
tradição existe em razão da incerteza quanto aos termos do jul-
gado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, 
inclusive, dificuldades a seu cumprimento. O erro material, por sua 
vez, consiste em inexatidões materiais ou erros de cálculo, confor-
me art. 494, do NCPC.
No caso em tela, a análise da sentença revela que a mesma não 
possui as omissões apontadas pela requerida, eis que a ao ID 

29458175 juntou a requerente declaração do legítimo construtor 
da subestação, onde este afirma ter aberto mão de seus direitos 
materiais referentes àquela em favor da requerente. Ainda, pleiteou 
a requerente pela inclusão de Geraldo Martins de Souza no polo 
ativo da demanda, o que desde já determino à escrivania, pelo que 
não há que falar-se em ilegitimidade ativa, não merecendo reforma 
tal ponto. 
A análise do teor dos embargos demonstra que o que a parte pre-
tende, em verdade, é alterar o teor da sentença, de modo a alterar 
a decisão de mérito proferida, o que não é possível pela presente 
via.
Ao teor do exposto, RECEBO os embargos, por serem próprios e 
tempestivos e os REJEITO, eis que inexiste omissão, obscuridade, 
contradição ou erro material a ser sanado na sentença, que deverá 
permanecer tal como foi lançada.
Intimem-se as partes.
Oportunamente, arquivem-se.
Alvorada D’Oeste, 22 de novembro de 2019
Simone de Melo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única 
Rua Vinícius de Moraes, nº 4308, Bairro Centro, CEP 76930-000, 
Alvorada D’Oeste Processo: 7001301-79.2016.8.22.0011
Classe: Procedimento Comum Cível
Valor da causa: R$ 7.685,64sete mil, seiscentos e oitenta e cinco 
reais e sessenta e quatro centavos
AUTOR: ADILIO NUNES CPF nº 130.762.056-68, AV. CAFÉ FI-
LHO, Nº 4446 4446 CENTRO - 76930-000 - ALVORADA D’OESTE 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ANTONIO RAMON VIANA COUTINHO 
OAB nº RO3518
RÉU: BANCO BMG CONSIGNADO S/A CNPJ nº 61.186.680/0001-
74, AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 3477, - DE 3253 AO FIM 
- LADO ÍMPAR ITAIM BIBI - 04538-133 - SÃO PAULO - SÃO PAU-
LO
ADVOGADO DO RÉU: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA 
OAB nº MG109730
DESPACHO
Vistos.
Expeça-se alvará judicial em favor da parte autora para levantamen-
to dos valores depositados, conforme requerido ao ID. 32541709.
No mais, intime-se a requerida para pagamento do valor remanes-
cente, qual seja R$ 940,00 no prazo de 10 dias. Transcorrido o 
prazo sem pagamento, voltem conclusos para as deliberações per-
tinentes. 
Alvorada D’Oeste 22 de novembro de 2019.
Simone de Melo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única 
Rua Vinícius de Moraes, nº 4308, Bairro Centro, CEP 76930-000, 
Alvorada D’Oeste Processo: 7001895-88.2019.8.22.0011
Classe: Procedimento Comum Cível
Valor da causa: R$ 1.796,40mil, setecentos e noventa e seis reais 
e quarenta centavos
AUTOR: JEFERSON PONTIN DA SILVA CPF nº 004.281.862-11, 
AVENIDA MATO GROSSO 3906 CENTRO - 76930-000 - ALVO-
RADA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔ-
NIA
RÉUS: JOAO MIGUEL DOMARADZKI PONTIN CPF nº 
058.163.882-40, RUA CARLOS LUZ 316, - DE 3330 A 3704 - 
LADO PAR RIACHUELO - 76912-883 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, 
GABRIELY VIEIRA DOMARADZKI PONTIN CPF nº 025.434.502-
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62, RUA CARLOS LUZ 316, - DE 3330 A 3704 - LADO PAR RIA-
CHUELO - 76912-883 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS RÉUS: 
DESPACHO
Vistos.
Intime-se a requerente, para que no prazo de 10 dias, manifeste-se 
quanto a certidão de 32761923, sob pena de extinção.
Pratique-se o necessário.
Após, voltem conclusos.
Alvorada D’Oeste 22 de novembro de 2019
Simone de Melo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única 
Rua Vinícius de Moraes, nº 4308, Bairro Centro, CEP 76930-000, 
Alvorada D’Oeste Processo: 7005596-75.2019.8.22.0005
Classe: Inventário
Valor da causa: R$ 28.142,05vinte e oito mil, cento e quarenta e 
dois reais e cinco centavos
REQUERENTES: MARIANA CORRADI BACHIEGA CPF nº 
042.065.322-81, RUA BRASILÉIA 3057, - DE 3435/3436 AO FIM 
JORGE TEIXEIRA - 76912-649 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, MA-
RINA CORRADI BACHIEGA CPF nº 046.654.522-37, RUA BRA-
SILÉIA 3057, - DE 3435/3436 AO FIM JORGE TEIXEIRA - 76912-
649 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, KARINA CORRADI BACHIEGA 
CPF nº 072.485.137-25, RUA BRASILÉIA 3057, - DE 3435/3436 
AO FIM JORGE TEIXEIRA - 76912-649 - JI-PARANÁ - RONDÔ-
NIA
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: ADILSON PRUDENTE DE 
OLIVEIRA OAB nº RO5314, GENECI ALVES APOLINARIO OAB 
nº RO1007
INVENTARIADO: MAURO SANTOS BACHIEGA CPF nº 
254.059.328-33, RUA BRASILÉIA 3057, - DE 3435/3436 AO FIM 
JORGE TEIXEIRA - 76912-649 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO INVENTARIADO: 
Vistos.
O artigo 1º, “c”, das Diretrizes Gerais Judiciais estabelece que é 
dever do Magistrado fiscalizar o recolhimento das custas proces-
suais.
No mesmo norte, o artigo 35, VII, da Lei Orgânica da Magistratura 
– LOMAN (Lei Complementar nº 35/79), determina que:
Art. 35 - São deveres do magistrado:
VIl - exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, especial-
mente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos, em-
bora não haja reclamação das partes.
No caso dos autos, verifica-se que a parte autora recolheu o mon-
tante de R$ 282,15 a título de custas iniciais. Todavia, no presen-
te feito não será realizada audiência de conciliação, de modo que 
o recolhimento inicial deverá corresponder a 2% sobre o valor da 
causa.
Deste modo, intime-se a parte autora para que complemente o re-
colhimento das custas processuais, no prazo de 10 dias, sob pena 
de extinção.
Findo o prazo, com ou sem manifestação, tornem conclusos.
Alvorada D’Oeste 22 de novembro de 2019
Simone de Melo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única 
Rua Vinícius de Moraes, nº 4308, Bairro Centro, CEP 76930-000, 
Alvorada D’Oeste Processo: 7001620-76.2018.8.22.0011
Classe: Cumprimento de sentença
Valor da causa: R$ 13.385,90treze mil, trezentos e oitenta e cinco 
reais e noventa centavos
EXEQUENTES: ELY AUGUSTINHO FURTADO CPF nº 
322.382.231-34, SEM ENDEREÇO, OSVALDO SANFELICE CPF 

nº 158.295.459-34, LINHA TN-10, OTE 366, GLEBA 01, KM 30 366, 
ZONA RURAL ZONA RURAL - 76929-000 - URUPÁ - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: CLAUDINEY QUIRINO DE 
SOUZA OAB nº RO2488, JOHNATAN SILVA DE SOUSA OAB nº 
RO8732
EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CE-
RON CNPJ nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA DOS IMIGRANTES 
4137 INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS 
PINHEIRO SARMENTO OAB nº RO5462, ENERGISA RONDÔ-
NIA
DECISÃO
Vistos.
A consulta ao Bacenjud restou frutífera, tendo sido bloqueada a 
quantia executada. Assim, determino a intimação do executado – 
na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente – para 
querendo impugnar a apreensão em 5 (cinco) dias úteis, nos ter-
mos do art. 854, § 3º, do NCPC. 
Apresentada a impugnação, que deverá versar exclusivamente so-
bre os assuntos tratados no art. 854, § 3º, ou decorrido o prazo 
para tanto, venham conclusos para decisão. Desde logo advirto à 
parte devedora que sua inércia ensejará a conversão do bloqueio 
em penhora e a liberação do valor bloqueado à parte exequente.
Conforme espelho anexo, procedeu-se o desbloqueio do respecti-
vo valor em outras contas/agências dos executado.
Pratique-se o necessário.
Alvorada D’Oeste 22 de novembro de 2019
Simone de Melo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Alvorada do Oeste - Vara Única
Processo: 7000878-56.2015.8.22.0011
Classe: SEPARAÇÃO LITIGIOSA (141)
AUTOR: L. D. S. S.
Advogado do(a) AUTOR: EDUARDO CUSTODIO DINIZ - RO3332
REQUERIDO: J. P.
Advogado do(a) RÉU: HERBERT WENDER ROCHA - RO3739
ATO ORDINATÓRIO
Ficam as partes intimadas da parte dispositiva da sentença profe-
rida nos autos: “Ao teor do exposto e por tudo mais que dos autos 
consta, JULGO PROCEDENTE o pedido a fim de DECLARAR a 
existência da união estável entre a autora L. D. S. S. e o requeri-
do J. P., no período compreendido no período de 07/07/2009 até 
19/05/2014, bem como dissolvê-la, a fim de que surtam os jurídicos 
e legais efeitos daí decorrentes; Homologo o acordo de partilha de 
bens, conforme apresentado pelas partes e declarado no relatório 
acima. Por consequência, RESOLVO o mérito da causa, nos ter-
mos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Custas 
pro rata e cada parte arcará com os honorários de seu advogado. 
P.R.I. Oportunamente, arquivem-se. Alvorada D’Oeste, 22 de no-
vembro de 2019. Simone de Melo Juíza de Direito”.
Alvorada D’Oeste, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Alvorada do Oeste - Vara Única
Processo: 7000493-40.2017.8.22.0011
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MARTHA DOS REIS CORDEIRO
Advogados do(a) EXEQUENTE: VALDIRENE ELOY DA SILVA - 
RO8440, ANTONIO RAMON VIANA COUTINHO - RO3518
REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S.A.
Advogado do(a) EXECUTADO: JOSE ALMIR DA ROCHA MEN-
DES JUNIOR - RN392-A
ATO ORDINATÓRIO
Fica a parte autora, por meio de seu(a) advogado(a), intimada a dar 
andamento ao feito no prazo legal.
Alvorada D’Oeste, 22 de novembro de 2019.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única 
Rua Vinícius de Moraes, nº 4308, Bairro Centro, CEP 76930-000, 
Alvorada D’Oeste Processo 7002238-84.2019.8.22.0011
Classe Procedimento do Juizado Especial Cível
Valor da causa R$ 12.235,85 doze mil, duzentos e trinta e cinco 
reais e oitenta e cinco centavos
REQUERENTE: SILVIO JOAO DAL BOSCO CPF nº 191.307.249-
53, LINHA 50, KM 03, LOTE 05 S/N ZONA RURAL - 76930-000 
- ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: JEFERSON GOMES DE MELO 
OAB nº RO8972
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CE-
RON CNPJ nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA DOS IMIGRANTES 
4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA
DESPACHO
Vistos.
Em que pese à desnecessidade de pagamento de custas processu-
ais para o manejo de ações perante os Juizados Especiais, é certo 
que, quando da interposição de recurso inominado a parte deverá 
recolher o preparo (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95) e, em sendo o caso, 
realizar o pagamento de custas processuais e honorários advocatí-
cios (art. 54, Lei 9.099/95), daí a necessidade de analisar o pedido 
de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora.
Compulsando os autos verifico que o requerente é trabalhador ru-
ral, pelo que se enquadra na condição de miserabilidade exigida 
pela Lei n. 1.060/50 para que seja deferida a gratuidade judiciária 
para as partes, de modo que o pedido de gratuidade merece pro-
cedência.
Deste modo, defiro os benefícios da gratuidade judiciária.
Deixo de designar audiência de conciliação porquanto a expe-
riência prática tem revelado que a CERON não realiza acordos. 
Saliento que não há qualquer prejuízo às partes, eis que, mesmo 
não sendo designada audiência de conciliação, as mesmas podem 
transigir a qualquer tempo.
Ademais, tal medida visa enaltecer a celeridade processual, consi-
derando que a designação de audiência de conciliação, cujo resul-
tado será infrutífero, só acarreta morosidade e dispêndio aos cofres 
públicos, indo na contramão dos princípios da duração razoável do 
processo, economicidade e eficiência.
Neste norte, CITE-SE a parte requerida para responder a presente, 
apresentar sua defesa e todos os documentos de prova que por-
ventura possua, no prazo de 15 dias.
Se houver interesse da parte requerida em apresentar proposta 
de conciliação e/ou produzir prova testemunhal, deverá consignar 
expressamente na contestação os termos e o rol, caso em que os 
autos deverão vir conclusos para apreciação.
Do contrário, a parte autora deverá ser intimada para impugnar em 
15 dias, se arguidas preliminares ou juntados documentos. 
Intimem-se as partes representadas a se manifestarem, no prazo 
de 10 dias, quanto ao interesse em produzir outras provas, justifi-
cando a necessidade e utilidade, sob pena de julgamento antecipa-
do – art. 355 do NCPC;
SIRVA A PRESENTE DE CARTA PRECATÓRIA/MANDADO DE 
CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.Alvorada D’Oeste
Alvorada D’Oeste, 22 de novembro de 2019
Simone de Melo 
Juíza de Direito

Processo: 7001771-08.2019.8.22.0011
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Indenização por Dano Material
Valor da causa: R$ 8.482,25(oito mil, quatrocentos e oitenta e dois 
reais e vinte e cinco centavos)
AUTOR: ANA DELFINA DE OLIVEIRA CPF nº 205.313.463-15, LI-
NHA 11 LOTE 18, ZONA RURAL GLEBA 04 KM 06 - 76930-000 
- ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA

ADVOGADO DO AUTOR: NARA CAROLINE GOMES RIBEIRO 
OAB nº RO5316, SEM ENDEREÇO
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CE-
RON CNPJ nº 05.914.650/0001-66, 25 DE AGOSTO 4621 CEN-
TRO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA, 25 DE 
AGOSTO 4621 CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RON-
DÔNIA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA 
OAB nº MS6835, , INEXISTENTE - 76800-000 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
SENTENÇA
Relatório dispensado (art. 38, caput, da Lei 9.099/95).
Fundamento e decido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. ressarcimento por da-
nos materiais. 
Narra a parte autora ter construído, com suas próprias despesas, 
subestação de energia rural ante a negatória de fornecimento da 
ré. 
Por esta razão busca que a concessionária seja condenada a in-
corporar o bem e lhe ressarcir o valor gasto na construção.
O feito comporta julgamento antecipado por versar sobre matéria 
de direito, sendo desnecessária a dilação probatória.
No que diz respeito à prejudicial de mérito, prescrição, segundo 
entendimento esposado pela da Turma Recursal/RO, o prazo pres-
cricional somente se inicia após a incorporação, senão vejamos:
“CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL (SUBESTAÇÃO). 
INEXISTÊNCIA DE ATO FORMAL. NÃO OCORRÊNCIA DE 
PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE TERMO DE CONTRIBUIÇÃO OU 
CONVÊNIO DE DEVOLUÇÃO. RECURSOS PARTICULARES. 
DEVER DA CONCESSIONÁRIA EM RESTITUIR INTEGRALMEN-
TE O VALOR DESPENDIDO. O prazo prescricional inicia com a 
efetiva incorporação ao patrimônio da concessionária de energia 
elétrica, que se concretiza mediante processo formal, por iniciativa 
desta. Inteligência do art. 71, § 5º, do decreto nº 5.163/04. (Relator 
Glodner Luiz Pauletto. Julgamento em 22/02/2017. Recurso Inomi-
nado 7000138-71.2015.8.22.0020)”.
Considerando que a incorporação ou não é matéria a ser analisada 
no próprio mérito, afasto a presente questão.
A parte requerida alega em sua defesa, preliminar de incompetência 
absoluta em razão da matéria, argumentando que para constatar 
a efetiva construção da subestação, seria necessária a realização 
de pericia in loco, sendo incompetente o juizado para tal processa-
mento, porquanto ser considerada causa de maior complexidade.
Conforme entendimento do Tribunal de Justiça /RO, a necessidade 
de realização de pericia não interfere na delimitação de competên-
cia, bem como, considera desnecessária a sua realização em tais 
casos. Vejamos recente julgado: 
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMI-
NAR INCOMPETÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PRELIMI-
NAR AFASTADA. CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA. SUBES-
TAÇÃO. RESSARCIMENTO VALORES. SENTENÇA MANTIDA. 
RECURSO DESPROVIDO.
-A eventual necessidade de produção de prova pericial não influi na 
definição da competência dos Juizados Especiais Cíveis.
-É desnecessária a realização de prova pericial para saber se a 
concessionária de energia elétrica possui ou não o dever de res-
sarcir despesas realizadas em decorrência da construção de rede 
elétrica por particular.
- Não há que se falar em prescrição quando a concessionária não 
cumpre seu dever de formalizar administrativamente a incorpora-
ção.
-Havendo demonstração da realização de gastos para eletrificação 
pelo particular, incorporado de fato ao patrimônio da concessioná-
ria e por esta utilizado, deve ser devidamente indenizado.
RECURSO INOMINADO, Processo nº 7002475-87.2015.822.0002, 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - Porto 
Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz Enio Salvador Vaz, Data de jul-
gamento: 15/09/2017.
Deste modo, afasto a presente preliminar.
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Passando à análise do mérito, colaciono jurisprudência do TJRO:
Apelação Cível. Construção de subestação de energia elétrica e 
rede elétrica com recursos próprios do usuário. Relação de consu-
mo. Ação de ressarcimento. Incorporação. Recurso desprovido. A 
construção de subestação e rede elétrica pelo consumidor para o 
recebimento dos serviços fornecidos pela concessionária, configu-
ra relação de consumo. Devem ser ressarcidos pela concessionária 
de energia elétrica os valores pagos pelo consumidor para o cus-
teio de construção de subestação de rede elétrica incorporada ao 
seu patrimônio. (APELAÇÃO CÍVEL 7003637-47.2016.822.0014, 
Rel. Des. Isaias Fonseca Moraes, Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia: 2ª Câmara Cível, julgado em 30/05/2019).
Dessa forma, independentemente da utilização ou não por outros 
consumidores de energia, o fato é que a empresa ré impôs ao con-
sumidor o ônus de adquirir equipamentos para serviços prestados 
exclusivamente por ela na condição de concessionária. 
Assim, a parte autora não poderá utilizar os equipamentos adquiri-
dos, para qualquer outra finalidade que não seja receber os servi-
ços da empresa ré; nem poderá retirá-los daquele local.
Registre-se, ainda, que conforme narrado pela parte autora, quem 
faz a manutenção do equipamento é apenas a empresa ré.
Ou seja, todas as circunstâncias demonstram que a empresa, se 
não incorporou o equipamento, deveria tê-lo feito na forma determi-
nada na norma que rege a relação das partes.
Sobre a questão colaciono trecho de decisão do STJ, no AREsp 
n. 721596 SP 2015/0131560-1, de relatoria do Min. Marco Aurélio 
Bellizze, publicado no DJ 1/7/2015, que bem analisa a questão:
[...] o patrimônio da ré foi aumentado, com recursos do produtor 
rural que financiou e pagou as obras para a execução e amplia-
ção da rede distribuição de energia elétrica, que foi incorporada 
ao patrimônio da empresa concessionária de serviço público, atu-
ante no fornecimento de energia, com a contrapartida de tarifas, 
sem que esta tenha arcado com qualquer custo para a constru-
ção da infraestrutura de sua própria atividade. Portanto, é de ri-
gor a devolução postulada pela autora”(Ap. c/ Rev. Nº 0010759-
75.2012.8.26.0269 - 31ª Câm. De Dir. Priv. - Rel. Des. Adilson de 
Araujo - J. 27.11.2012). 
Deste modo, tendo a implementação da estrutura de eletrificação 
sido realizada com recursos dos moradores e incorporada pela 
concessionária do sistema de distribuição, impõe-se a determina-
ção de restituição do montante efetivamente desembolsado.
A Resolução n. 229/2006 da Agência Nacional de Energia Elétri-
ca (Aneel), que instituiu as condições gerais para a incorporação 
de redes particulares pelas concessionárias de energia, dispõe em 
seu artigo 3º: 
Art. 3° As redes particulares que não dispuserem de ato autorizati-
vo do Poder Concedente, na forma desta Resolução, deverão ser 
incorporadas ao patrimônio da respectiva concessionária ou per-
missionária de distribuição que, a partir da efetiva incorporação, 
se responsabilizará pelas despesas de operação e manutenção de 
tais redes.
Em que pese o esforço da empresa de energia em demonstrar a 
ausência de requisitos para o ressarcimento - alegação de não in-
corporação e de que o equipamento está dentro da propriedade do 
autor -, entendo que deve o proprietário (a) da rede particular de 
transmissão de energia elétrica ser ressarcido (a) na integralida-
de pelos gastos com a construção da rede, uma vez que se trata 
de equipamento que deveria ter sido custeado pela prestadora do 
serviço.
A exploração do serviço de fornecimento de energia não se justifica 
sem que a concessionária suporte o ônus decorrente da infraes-
trutura da rede, já que não pode ser utilizada em nenhuma outra 
atividade, sob pena de enriquecimento ilícito, nos termos do art. 
884 do Código Civil.
Quanto ao índice de depreciação alegado, verifica-se que este não 
merece incidência no caso dos autos. Explico. 
A resolução 229/2006, que regula as incorporações de redes elé-
tricas, estipulou em seu artigo 9º os requisitos para o cálculo da 
depreciação alegada. Entretanto, um dos requisitos para o cálculo 

é a data da efetiva incorporação, sendo esta de impossível cons-
tatação tendo em vista que ainda não a houve, sendo a questão, 
inclusive, alvo dos presentes autos. 
Deste modo, deverá a atualização dos valores atender aos padrões 
a seguir delineados. 
Consigne-se que a parte autora, para fins de obter o ressarcimento, 
ainda que não tivesse todos os documentos, o essencial é ter com-
provado as circunstâncias básicas da sua pretensão, com veraci-
dade, bem delimitadas nos autos e que transmitam confiabilidade, 
a fim de trazer elementos que possam ser sopesados no conven-
cimento do juízo.
No caso concreto, os documentos comprovam a construção da re-
ferida rede elétrica, bem como que a requerida se apropriou da 
rede construída pela parte autora, pois nos dias de hoje, a mantém 
por sua conta.
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por 
ANA DELFINA DE OLIVEIRA contra a concessionária CENTRAIS 
ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A – CERON a fim de condenar a 
ré em:
a) obrigação de fazer, consistente em promover os atos formais 
de incorporação da rede elétrica existente na propriedade da parte 
autora, no prazo de 30 dias;
b) obrigação de pagar quantia certa, consistente em ressarcir o 
valor de R$ 8.482,25 pago pela parte autora quando da construção 
de subestação em sua propriedade, atualizado com correção mo-
netária a partir do orçamento e juros a partir da citação. 
Sem custas ou honorários advocatícios nesta instância.
P.R.I.
Oportunamente, arquivem-se.
Alvorada D’Oeste, 22 de novembro de 2019.
Simone de Melo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única 
Rua Vinícius de Moraes, nº 4308, Bairro Centro, CEP 76930-000, 
Alvorada D’Oeste Processo: 7001134-28.2017.8.22.0011
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Valor da causa: R$ 6.051,21seis mil, cinquenta e um reais e vinte 
e um centavos
EXEQUENTE: HILDA PEREIRA LIMA CASSARO CPF nº 
319.809.612-04, LINHA 52 Km 03 ZONA RURAL - 76930-000 - AL-
VORADA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: THAYSA SILVA DE OLIVEIRA 
OAB nº RO6577, AGNYS FOSCHIANI HELBEL OAB nº RO6573
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
DECISÃO
Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença propos-
to pelo ESTADO DE RONDÔNIA contra HILDA PEREIRA LIMA 
CASSARO. Narra o executado, em resumo, que a execução deve 
ser extinta pelo pagamento, haja vista que a licença mencionada 
na sentença já foi gozada pela parte exequente, de 01/10/2008 a 
29/12/2008, não sendo devido nada a ela em relação a este perí-
odo.
Instada, a parte exequente se manifestou ao ID 28067278 alegan-
do, em síntese, que o executado não se insurgiu quanto ao período 
alegado na contestação, não sendo possível fazê-lo neste momen-
to. Ainda, afirmou que faz jus à transformação de um quinquênio 
em pecúnia, pleiteando que lhe seja pago o terceiro quinquênio.



1303DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

É o breve relatório. Fundamento e decido.
Compulsando os autos verifico na defesa apresentada pelo execu-
tado que ele não se insurgiu quanto aos períodos informados pela 
parte exequente na inicial, limitando-se a afirmar que para gozo 
da licença é necessário comprovar o efetivo exercício e que não é 
possível converter o benefício em pecúnia, pleiteando pela impro-
cedência do pedido.
Ademais, a sentença explica, em sua fundamentação, que a par-
te exequente faz jus à conversão de um dos períodos de licença-
prêmio não gozados em pecúnia, apenas informando o período de 
18/09/1995 a 18/09/2000 por ser este o período mais antigo e que, 
segundo a parte credora, ainda não havia sido gozado.
Conforme se nota, houve um equívoco por parte da parte exequen-
te, eis que o período supra já havia sido gozado antes da propositu-
ra da ação. Todavia, tal erro não lhe retira o direito já concedido na 
sentença, haja vista que ainda lhe restam períodos não gozados, 
sendo devida a conversão de um deles, no caso o terceiro, em 
pecúnia.
Entender de forma diversa seria macular os princípios da boa-fé, 
da cooperação, da celeridade e economia processuais, da razoá-
vel duração do processo e mesmo da segurança jurídica, eis que 
o direito concedido à parte foi o de conversão de um período de 
licença-prêmio em pecúnia, não sendo relevante o fato de o perí-
odo mencionado no dispositivo já ter sido gozado, eis que tal fato 
não é capaz de retirar o direito da parte exequente e porque a parte 
possui outros períodos pendentes de gozo.
Importante registrar que o pedido administrativo que instruiu a pre-
sente ação (12931790) refere-se justamente ao terceiro período, 
ou seja, o período mais antigo não gozado pela exequente.
Além disso, verifico que não há qualquer prejuízo ao executado, 
especialmente porque o pagamento nesta ação evitará o ajuiza-
mento de outra lide, o que apenas causará dispêndio a ambas as 
partes, eis que já se sabe o resultado da mesma.
Deste modo, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ofertada pela parte exe-
cutada e determino o prosseguimento do feito, devendo a parte 
executada realizar o pagamento da licença referente ao quinquênio 
de 18/09/2000 a 18/09/2005.
Intime-se a parte exequente para, querendo, apresentar novo cál-
culo, em 10 dias. Sendo apresentado, vista à parte adversa para 
manifestação, em 30 dias.
Caso contrário e considerando que não houve insurgência do de-
vedor em relação ao mérito do cálculo apresentado nos autos, 
prossiga-se com a expedição da RPV.
Pratique-se o necessário.
Alvorada D’Oeste 22 de novembro de 2019
Simone de Melo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única 
Rua Vinícius de Moraes, nº 4308, Bairro Centro, CEP 76930-000, 
Alvorada D’Oeste Processo 7001507-88.2019.8.22.0011
Classe Procedimento do Juizado Especial Cível
Valor da causa R$ 3.491,20 três mil, quatrocentos e noventa e um 
reais e vinte centavos 
AUTOR: LUCENI MARTINS DE PAIVA SILVA, LINHA 0 ZONA RU-
RAL - 76929-000 - URUPÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MARCOS ANTONIO ODA FILHO OAB 
nº PR4760
REQUERIDO: C. E. D. R., SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCA-
RENHAS BARBOSA OAB nº MS6835

DECISÃO
Trata-se de embargos de declaração que Centrais elétricas de 
Rondônia - CERON opôs em face da sentença de ID 31273645. 
Narra a parte embargante que a sentença foi omissa, não manifes-
tando-se sobre a ausência de litisconsorte necessário no polo ativo 
da demanda. 
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na sen-
tença omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos ter-
mos do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. A omissão 
ocorre quando o julgado não aprecia tese firmada em julgamento 
de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência apli-
cável ao caso sob julgamento e ainda quando incorra em qualquer 
das condutas descritas no art. 489, § 1° do NCPC; a obscuridade 
se caracteriza pela ausência de clareza da sentença, de modo a 
dificultar a correta interpretação do pronunciamento judicial; a con-
tradição existe em razão da incerteza quanto aos termos do jul-
gado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, 
inclusive, dificuldades a seu cumprimento. O erro material, por sua 
vez, consiste em inexatidões materiais ou erros de cálculo, confor-
me art. 494, do NCPC.
No caso em tela, a análise da sentença revela que a mesma não 
possui as omissões apontadas pela requerida, eis que o presente 
caso é de litisconsórcio facultativo, podendo cada um dos legitima-
dos exigir sua quota parte de maneira autônoma, como faz a auto-
ra. E, considerando que a sentença fixou o valor correspondente ao 
devido à autora, não merece reforma tal ponto. 
A análise do teor dos embargos demonstra que o que a parte pre-
tende, em verdade, é alterar o teor da sentença, de modo a alterar 
a decisão de mérito proferida, o que não é possível pela presente 
via.
Ao teor do exposto, RECEBO os embargos, por serem próprios e 
tempestivos e os REJEITO, eis que inexiste omissão, obscuridade, 
contradição ou erro material a ser sanado na sentença, que deverá 
permanecer tal como foi lançada.
Intimem-se as partes.
Oportunamente, arquivem-se.
Alvorada D’Oeste, 22 de novembro de 2019
Simone de Melo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única 
Rua Vinícius de Moraes, nº 4308, Bairro Centro, CEP 76930-000, 
Alvorada D’Oeste Processo: 7001702-73.2019.8.22.0011
Assunto: Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia 
Elétrica
Classe: Consignação em Pagamento
AUTOR: JULIANO MENDONÇA GEDE CPF nº 831.046.312-04, 
RUA JOSÉ DO PATROCÍNIO 2158, AVENIDA SÃO PAULO 2775 
CENTRO - 76968-899 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: JULIANO MENDONÇA GEDE OAB nº 
RO539, SEM ENDEREÇO
RÉU: ESPOLIO DE MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA CPF nº 
DESCONHECIDO, BR 429, LOTE 11, GLEBA 17, ZONA RURAL 
Lote 11, BR 429, LOTE 11, GLEBA 17, ZONA RURAL ZONA RU-
RAL - 76930-000 - ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
Vistos.
Defiro o aditamento formulado ao ID 31034051 e, por consequên-
cia, determino a redistribuição do feito à Vara Cível.
Efetuada a redistribuição, refaça-se a conclusão.
Alvorada D’Oeste, 22 de novembro de 2019.
Simone de Melo
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única 
Rua Vinícius de Moraes, nº 4308, Bairro Centro, CEP 76930-000, 
Alvorada D’Oeste Processo: 7000378-87.2015.8.22.0011
Classe: Cumprimento de sentença
Valor da causa: R$ 25.203,89vinte e cinco mil, duzentos e três re-
ais e oitenta e nove centavos
EXEQUENTE: IVONETE DA SILVA CARVALHO CPF nº 
296.724.732-49, RUA MACHADO DE ASSIS 4913 CENTRO - 
76930-000 - ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PEDRO FELIZARDO DE ALEN-
CAR OAB nº RO2394
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, PRAÇA GETÚLIO VARGAS S/N CENTRO - 76900-999 - POR-
TO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
Vistos.
Com a implantação do sistema SAPRE a expedição da RPV e 
demais trâmites para pagamento tramitam naquele sistema, não 
havendo a necessidade de expedição de certidão ou juntada de 
boletos aos autos, devendo o executado acessar aquele sistema e 
viabilizar o pagamento.
Entretanto, é de conhecimento do juízo que o executado não tem 
acesso ao novo sistema implantado pelo Tribunal de Justiça, pelo 
que não possui acesso à RPV e, tampouco, pode efetuar o pa-
gamento voluntário desta, ante a ausência de título judicial para 
devido empenho do valor correspondente.
Logo, revendo meu posicionamento, entendo que o prazo para pa-
gamento não transcorreu, tendo em vista que o executado sequer 
foi intimado da expedição da RPV.
Assim, expeça-se a requisição de pagamento e encaminhe-se ao 
setor responsável para adimplemento no prazo de 60 dias, sob 
pena de sequestro.
Findo o prazo supra, com ou sem manifestação, tornem conclu-
sos.
Alvorada D’Oeste 22 de novembro de 2019
Simone de Melo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única 
Rua Vinícius de Moraes, nº 4308, Bairro Centro, CEP 76930-000, 
Alvorada D’Oeste Processo 7001265-32.2019.8.22.0011
Classe Procedimento do Juizado Especial Cível
Valor da causa R$ 39.611,91trinta e nove mil, seiscentos e onze 
reais e noventa e um centavos
REQUERENTES: AMERICO GUEDES DE AZEVEDO CPF nº 
103.002.101-59, LINHA 44, KM 5 S/N, SÍTIO ZONA RURAL - 
76930-000 - ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA, GIOVANIDES 
GUEDES DOS SANTOS CPF nº 312.081.852-68, LINHA 02 KM 
08 S N, ROD BR 429 KM 100 ZONA RURAL - 76935-000 - SÃO 
FRANCISCO DO GUAPORÉ - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: ANA GABRIELA FERMINO 
PAGANINI OAB nº RO10123, LUCAS EDUARDO DA SILVA SOU-
ZA OAB nº RO10134
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CE-
RON CNPJ nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA DOIS DE JUNHO 
2234, - ATÉ 2268 - LADO PAR CENTRO - 76963-882 - CACOAL 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCA-
RENHAS BARBOSA OAB nº MS6835
DESPACHO
Vistos.
Altere-se a classe processual para Cumprimento de Sentença. 
O art. 52 da Lei n. 9.099/95 dispõe que a execução da sentença 
processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o 
disposto no Código de Processo Civil, com as alterações dispostas 
na Lei dos Juizados. 

Assim, nos termos do art. 523 do CPC, intime-se o réu a proceder 
com o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 
pena de incidência da multa disposta no § 1º do respectivo artigo.
Advirta-o de que havendo pagamento parcial no prazo previsto 
acima, a multa incidirá sobre o remanescente do débito e de que 
transcorrido o prazo para pagamento voluntário inicia-se o prazo 
para impugnação, que deverá ser realizada em observância ao dis-
posto no artigo 525 do NCPC. 
Havendo pagamento, intime-se o credor a se manifestar no feito, 
em 10 (dez) dias. Caso contrário, intime-se o exequente para que 
apresente nova atualização do débito, acrescendo aos cálculos a 
multa de 10% (dez por cento) e requeira o que entender pertinente 
para o correto andamento do feito, em 10 dias. Com a manifesta-
ção, venham os autos conclusos. 
Sem prejuízo, desde logo, caso requerido pela parte, autorizo a 
expedição da certidão do teor da decisão, que deverá ser forneci-
da conforme artigo 517, § 2º, do NCPC, após o decurso do prazo 
para pagamento voluntário, de modo a permitir que a parte efetue 
o protesto da decisão.
Alvorada D’Oeste, 22 de novembro de 2019
Simone de Melo
Juíza de Direito 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Alvorada do Oeste - Vara Única
Processo: 7000300-54.2019.8.22.0011
Classe: BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
(81)
AUTOR: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTI-
MENTO S.A
Advogado do(a) AUTOR: THATIANE TUPINAMBA DE CARVA-
LHO - RO5086
REQUERIDO: QUEZIA VIEIRA BARROS DE OLIVEIRA
ATO ORDINATÓRIO
Fica a parte autora, por meio de seu(a) advogado(a), intimada a dar 
andamento ao feito no prazo legal.
Alvorada D’Oeste, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Alvorada do Oeste - Vara Única
Processo: 7001576-57.2018.8.22.0011
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: EBER VAZ DA COSTA
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCOS ANTONIO ODA FILHO 
- RO4760
REQUERIDO: CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA-ELETRO-
BRAS
Advogado do(a) EXECUTADO: DENNER DE BARROS E MASCA-
RENHAS BARBOSA - MS6835
ATO ORDINATÓRIO
Fica a parte autora intimada da expedição de alvará nos autos su-
pra.
Alvorada D’Oeste, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Alvorada do Oeste - Vara Única
Processo: 7001184-83.2019.8.22.0011
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ESTELITA FERREIRA DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: NAIRA DA ROCHA FREITAS - RO5202
REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO-
CIAL
ATO ORDINATÓRIO
Ficam as partes devidamente INTIMADAS, para, querendo, no pra-
zo de 10 dias, se manifestarem sobre o laudo juntado.
Alvorada D’Oeste, 22 de novembro de 2019.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única 
Rua Vinícius de Moraes, nº 4308, Bairro Centro, CEP 76930-000, 
Alvorada D’Oeste Processo 7000109-14.2016.8.22.0011
Classe Procedimento do Juizado Especial Cível
Valor da causa R$ 547,05quinhentos e quarenta e sete reais e cin-
co centavos
REQUERENTE: IZAHAQUE CLAUDINO DA GAMA, BR 429 KM 
13 SN ZONA RURAL - 76930-000 - ALVORADA D’OESTE - RON-
DÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: 
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CE-
RON , AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137 INDUSTRIAL - 76821-
063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA, DENNER 
DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB nº MS6835
SENTENÇA 
Relatório dispensando (art. 38, caput, da Lei 9.099/95). 
Fundamento e DECIDO. 
Trata-se de cumprimento de sentença. 
Conforme manifestação do credor, a ré satisfez a obrigação exe-
cutada. 
Portanto, JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 
pelo seu cumprimento, nos termos do art. 52, caput, da Lei n. 
9.099/95 e arts. 318 c/c 924, II, do CPC, a fim de que surtam os 
jurídicos e legais efeitos daí decorrentes. 
Sem custas processuais ou honorários advocatícios nesta instân-
cia. 
P. R. I.
Expeça-se o competente alvará para levantamento dos valores de-
positados, que faculto ser em nome do patrono do credor, desde 
que detenha poderes para tanto. 
Após, intime-se para retirada em 10 (dez) dias. 
Oportunamente, arquivem-se. 
Alvorada D’Oeste, 22 de novembro de 2019
Simone de Melo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única 
Rua Vinícius de Moraes, nº 4308, Bairro Centro, CEP 76930-000, 
Alvorada D’Oeste Processo: 7001451-26.2017.8.22.0011
Classe: Procedimento Comum Cível
Valor da causa: R$ 73.621,28setenta e três mil, seiscentos e vinte 
e um reais e vinte e oito centavos
AUTOR: VALKEMAR PAULON RODRIGUES CPF nº 734.371.152-
00, LINHA 52 KM 02 ZONA RURAL - 76930-000 - ALVORADA 
D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: DIEGO CASTRO ALVES TOLEDO OAB 
nº RO7923
RÉU: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-71, 
SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DE RONDÔNIA
DECISÃO
O requerido afirmou que o desembolso do valor da perícia deve ser 
realizado à conta dos recursos orçamentários do 
PODER JUDICIÁRIO, conforme art. 95 do CPC, pleiteando que o 
requerente seja responsabilizado pelo pagamento dos honorários 
periciais.
Inicialmente pontuo que é ônus do requerido avaliar a insalubrida-
de/periculosidade dos ambientes de trabalho de seus funcionários. 
A inércia do requerido em cumprir o mandamento previsto no artigo 
7º, XXIII, da Constituição Federal, não poderá prejudicar ao direito 
do autor e tampouco os cofres do 
PODER JUDICIÁRIO.

Note-se que o artigo 95, § 3º, não é aplicável ao caso em tela, haja 
vista que o inciso I determina que a perícia poderá ser custeada 
com recursos do 
PODER JUDICIÁRIO, sendo esta uma faculdade e não uma impo-
sição legal.
No caso dos autos, a perícia de insalubridade já deveria existir e, 
não existindo, deve ser realizada pelo requerido.
Assim, intime-se o requerido para que deposite o valor dos honorá-
rios periciais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de sequestro.
Pratique-se o necessário.
Alvorada D’Oeste 22 de novembro de 2019
Simone de Melo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única 
Rua Vinícius de Moraes, nº 4308, Bairro Centro, CEP 76930-000, 
Alvorada D’Oeste Processo: 7000784-69.2019.8.22.0011
Classe: Cumprimento de sentença
Valor da causa: R$ 28.126,29vinte e oito mil, cento e vinte e seis 
reais e vinte e nove centavos
EXEQUENTE: COMERCIAL RENAN DE GENEROS ALIMENTI-
CIOS LTDA - ME CNPJ nº 84.705.581/0001-57, BR 429 4596 CEN-
TRO - 76930-000 - ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: NILTON PINTO DE ALMEIDA 
OAB nº RO4031
EXECUTADO: DISDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 
CNPJ nº 08.482.850/0002-66, RUA BENEDITO DE SOUZA BRITO 
4643, - DE 4024/4025 A 4043/4044 INDUSTRIAL - 76821-080 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DECISÃO
Trata-se de impugnação à execução de sentença proposta por DIS-
DAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA contra COMERCIAL 
RENAN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA ME. A executada 
alega, em resumo, excesso de execução, sob o argumento de que 
foi determinada a devolução dos bens e não o valor corresponden-
te a estes. 
Afirmou, ainda, que os bens estão à disposição do exequente e 
apenas não foram devolvidos porquanto a devolução deve ser 
acompanhada por Oficial de Justiça, pleiteando pela designação 
de um servidor para acompanhar a diligência.
Manifestando-se nos autos, o exequente afirmou que a impugna-
ção é intempestiva, bem como que a obrigação de devolução dos 
bens não foi cumprida, pleiteando pela rejeição dos embargos à 
execução, bem como pela condenação do exequente ao pagamen-
to de honorários.
É o breve relatório. Passo à decisão.
Inicialmente, registro que a manifestação de ID 30205913 não é 
intempestiva. Vislumbra-se nos autos que o devedor foi intimado 
para promover a devolução dos bens via Correios, sendo o AR 
juntado ao ID 29625212, em 07/08/2019.
Nos termos do artigo 231, I, do CPC, considera-se dia do come-
ço do prazo a data da juntada aos autos do aviso de recebimen-
to, quando a citação ou intimação foi pelo Correio. Deste modo, 
é certo que o prazo para entrega voluntária dos bens findou em 
28/08/2019. 
A manifestação de ID 30205913, por sua vez, foi juntada aos autos 
em 26/08/2019, ou seja, dentro do prazo para cumprimento volun-
tário da obrigação. Logo, não há que se falar em intempestividade 
da petição.
Nota-se que não houve resistência da parte executada quanto à 
entrega dos bens, tendo esta se colocado à disposição para reali-
zá-la, solicitando, dentro do prazo que lhe foi concedido para tanto, 
a designação de Oficial de Justiça para acompanhar o ato.
A petição não foi analisada em tempo hábil considerando que este 
Juízo não tem como saber previamente o conteúdo a ser analisado 
em cada processo que vem concluso, de modo que os feitos vão 
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sendo analisados conforme a ordem de conclusão, salvo nos casos 
em que a urgência é sinalizada ao Juízo pelo Cartório ou pelas 
próprias partes, o que não é o caso dos autos.
O despacho de ID 28849674 determinou que o ato fosse acom-
panhado por Oficial de Justiça, sem, contudo, designar servidor 
para o ato ou esclarecer a maneira como deveria ser viabilizado o 
acompanhamento. 
Deste modo, é certo que a ausência de devolução no prazo de 15 
dias não pode ser imputada ao exequente, que dentro do prazo 
estipulado pleiteou pela viabilização da devolução, através da no-
meação de Oficial de Justiça para acompanhar a diligência.
O artigo 6º do CPC determina que “todos os sujeitos do processo 
devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, 
decisão de mérito justa e efetiva.”
O dever de cooperação demanda, dentre outras obrigações, o 
dever de esclarecimento. Logo, esclareço que a parte executada 
deverá dirigir-se a esta Comarca a fim de promover a devolução 
dos bens à parte exequente e, aqui estando, contactar o Oficial de 
Justiça de plantão para que acompanhe o ato, servindo cópia da 
presente como MANDADO DE AVALIAÇÃO para tanto.
Considerando que, como dito, a devolução fora do prazo de 15 dias 
não pode ser imputada à devedora e feito o esclarecimento supra, 
concedo à executada o prazo complementar de 5 dias para que 
proceda a devolução dos bens, o qual será contado a partir de sua 
intimação via sistema PJE.
Deixo de analisar a petição de impugnação ao cumprimento de 
sentença protocolada ao ID 30890938 porquanto inadequada ao 
momento processual. É que foi determinada ao exequente a devo-
lução dos bens, advertindo-o de que sua inércia “poderá ensejar a 
conversão da obrigação de fazer em pecúnia, com a necessidade 
de pagamento do valor correspondente aos bens”.
Logo, considerando que não foi realizada a conversão da obriga-
ção de fazer em pecúnia, é certo que não há que se falar, ainda, 
em excesso de execução.
Posteriormente, caso não seja cumprida a obrigação de fazer no 
prazo assinalado acima, aí então será proferida decisão pelo Juízo, 
determinando a conversão e, aí sim, intimando-se a parte devedora 
para impugnação de eventuais valores.
Intimem-se as partes. Pratique-se o necessário.
Alvorada D’Oeste 22 de novembro de 2019
Simone de Melo
Juíza de Direito

Processo: 7000329-07.2019.8.22.0011
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Indenização por Dano Material
Valor da causa: R$ 6.009,20(seis mil, nove reais e vinte centavos)
REQUERENTES: MARIA DAS GRACAS DA SILVA CPF nº 
704.002.962-68, LINHA 36, LOTE 12, GLEBA 12 12 ZONA RURAL 
- 76929-000 - URUPÁ - RONDÔNIA, EDMILSON FRANCISCO DA 
SILVA CPF nº 002.708.862-65, LINHA 36, GLEBA 02, LOTE 12 s/n 
ZONA RURAL - 76929-000 - URUPÁ - RONDÔNIA, MARIA APA-
RECIDA DA SILVA BASTOS CPF nº 928.119.492-91, LINHA 30 B 
KM 4 E MEIO, NOVA DIMENSAO NOVA MAMORE - 76857-000 
- NOVA MAMORÉ - RONDÔNIA, MARIA CONCEICAO DA SIL-
VA CAMILO CPF nº 817.788.302-00, LH 36 LT 27 GB 12G 0, S/N 
ZONA RURAL - 76929-000 - URUPÁ - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: CLAUDINEY QUIRINO DE 
SOUZA OAB nº RO2488, AVENIDA JORGE TEIXEIRA 4143 - 
76929-000 - URUPÁ - RONDÔNIA
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CE-
RON CNPJ nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA DOS IMIGRANTES 
4137 INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MAS-
CARENHAS BARBOSA OAB nº MS6835, GOLDEN GATE 421 - 
79032-340 - CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL
SENTENÇA
Relatório dispensado (art. 38, caput, da Lei 9.099/95).
Fundamento e decido.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. ressarcimento por da-
nos materiais. 
Narra a parte autora ter construído, com suas próprias despesas, 
subestação de energia rural ante a negatória de fornecimento da 
ré. 
Por esta razão busca que a concessionária seja condenada a in-
corporar o bem e lhe ressarcir o valor gasto na construção.
O feito comporta julgamento antecipado por versar sobre matéria 
de direito, sendo desnecessária a dilação probatória.
No que diz respeito à prejudicial de mérito, prescrição, segundo 
entendimento esposado pela da Turma Recursal/RO, o prazo pres-
cricional somente se inicia após a incorporação, senão vejamos:
“CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL (SUBESTAÇÃO). 
INEXISTÊNCIA DE ATO FORMAL. NÃO OCORRÊNCIA DE 
PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE TERMO DE CONTRIBUIÇÃO OU 
CONVÊNIO DE DEVOLUÇÃO. RECURSOS PARTICULARES. 
DEVER DA CONCESSIONÁRIA EM RESTITUIR INTEGRALMEN-
TE O VALOR DESPENDIDO. O prazo prescricional inicia com a 
efetiva incorporação ao patrimônio da concessionária de energia 
elétrica, que se concretiza mediante processo formal, por iniciativa 
desta. Inteligência do art. 71, § 5º, do decreto nº 5.163/04. (Relator 
Glodner Luiz Pauletto. Julgamento em 22/02/2017. Recurso Inomi-
nado 7000138-71.2015.8.22.0020)”.
Considerando que a incorporação ou não é matéria a ser analisada 
no próprio mérito, afasto a presente questão.
No que tange à impugnação ao pedido de Justiça Gratuita, trago à 
baila a previsão estampada no §3º do art. 99, CPC, o qual estabe-
lece: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 
exclusivamente por pessoa natural”.
Embora esta presunção seja relativa, caberia ao réu juntar aos 
autos documento hábil a afastar a concessão do benefício, com-
provando que a parte autora possui condições de arcar com as 
custas processuais, no entanto, não o fez. Neste sentido, colaciono 
o seguinte:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RE-
CURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS. COM-
PROVAÇÃO. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PRO-
BATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA 
SÚMULA N. 7/STJ. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO. CAPACIDA-
DE. ÔNUS DO IMPUGNANTE.
DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que im-
pliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do 
que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
2. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela re-
corrente quanto à ausência de demonstração pela agravada dos 
requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita de-
mandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado em 
recurso especial.
3. “Além disso, na hipótese de impugnação do deferimento da as-
sistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a au-
sência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus 
do qual não se incumbiu a parte ora agravante, segundo assentado 
pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt 
no AREsp 1023791/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 29/03/2017).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1115603/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 
17/10/2017)
Desse modo, afasto a preliminar alegada pela parte requerida e 
mantenho os benefícios da justiça gratuita em favor da parte au-
tora.
A parte requerida alega em sua defesa, preliminar de incompetência 
absoluta em razão da matéria, argumentando que para constatar 
a efetiva construção da subestação, seria necessária a realização 
de pericia in loco, sendo incompetente o juizado para tal processa-
mento, porquanto ser considerada causa de maior complexidade.
Conforme entendimento do Tribunal de Justiça /RO, a necessidade 
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de realização de pericia não interfere na delimitação de competên-
cia, bem como, considera desnecessária a sua realização em tais 
casos. Vejamos recente julgado: 
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMI-
NAR INCOMPETÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PRELIMI-
NAR AFASTADA. CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA. SUBES-
TAÇÃO. RESSARCIMENTO VALORES. SENTENÇA MANTIDA. 
RECURSO DESPROVIDO.
-A eventual necessidade de produção de prova pericial não influi na 
definição da competência dos Juizados Especiais Cíveis.
-É desnecessária a realização de prova pericial para saber se a 
concessionária de energia elétrica possui ou não o dever de res-
sarcir despesas realizadas em decorrência da construção de rede 
elétrica por particular.
- Não há que se falar em prescrição quando a concessionária não 
cumpre seu dever de formalizar administrativamente a incorpora-
ção.
-Havendo demonstração da realização de gastos para eletrificação 
pelo particular, incorporado de fato ao patrimônio da concessioná-
ria e por esta utilizado, deve ser devidamente indenizado.
RECURSO INOMINADO, Processo nº 7002475-87.2015.822.0002, 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - Porto 
Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz Enio Salvador Vaz, Data de jul-
gamento: 15/09/2017.
Deste modo, afasto a presente preliminar.
Referente à preliminar de inépcia, da análise dos autos verifica-se 
que a petição inicial possui pedido e causa de pedir determinados, 
da narração decorre logicamente a conclusão e o pedido é juridica-
mente possível, de forma que não se enquadra em nenhum dos in-
cisos do § 1º do art. 330, do CPC. De um analise detida dos autos, 
é possível verificar que a parte autora colaciona os documentos 
essenciais à comprovação do direito alegado. Deste modo, afasto 
a presente preliminar. 
Quanto à preliminar de ilegitimidade ativa arguida em contestação, 
cabe ressaltar que diante do dever de uniformização da jurispru-
dência insculpido no artigo 926 do Código de Processo Civil – CPC, 
tanto o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia – TJ/RO, quanto 
a Turma Recursal firmaram entendimento no sentido de que a par-
te legítima para requerer a indenização por danos materiais objeto 
da presente ação é quem efetivamente desembolsou valores para 
sua construção:
CONSUMIDOR. CERON. CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA. 
SUBESTAÇÃO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. 
RESSARCIMENTO VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 
DE AUTORIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. – Somente é legítimo para 
reclamar a restituição dos valores despendidos na construção de 
subestação de energia elétrica rural aquele que efetivamente de-
sembolsou valores para sua efetivação (Recurso Inominado Cí-
vel n. 7002130-62.2018.822.0020, Tribunal de Justiça do Estado 
de Rondônia, Turma Recursal – Porto Velho, Rel. do acórdão: 
Juiz Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral, data de julgamento: 
30/7/2019).
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REDE ELÉTRICA. 
ILEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO. 
O adquirente de imóvel rural é parte ilegítima para figurar no polo 
ativo de demanda que busca a reparação por danos materiais re-
ferentes a construção de rede elétrica na propriedade adquirida, 
quando está foi construída pelo ex-proprietário (Apelação Cível 
n. 7008614-50.2018.822.0002, Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia, 2ª Câmara Cível, Rel. do Acórdão: Des. Isaias Fonseca 
Moraes, data de julgamento: 23/5/2019).
Assim, revendo meu entendimento diante do dever de observância 
das orientações emanadas dos órgãos de julgamento superiores, 
conforme estabelece o artigo 927 do CPC, entendo ser a parte 
autora legítima para figurar no polo ativo da presente demanda, 
eis que o real construtor da subestação, Antônio Francisco da Sil-
va, ao falecer fez surgir o direito à indenização por danos mate-
riais aos herdeiros. Conforme verifica-se da certidão de óbito de 
ID 25072400, deixou 06 (seis) herdeiros, além da esposa. Assim, 

certamente terá direito a primeira requerente, Maria das Graças da 
Silva, a 50% do valor total desembolsado para construção da rede. 
De igual modo, os demais herdeiros teriam direito aos outros 50% 
desembolsados. Entretanto, considerando que aqui estão inseridos 
03 (três) dos 06 (seis) filhos herdeiros, fazem estes jus a 3/6 (50%) 
do quinhão devido aos filhos herdeiros. Diante do exposto, fazem 
jus as partes ao quinhão de 75% do total gasto pelo de cujus para 
construção da subestação de energia rural, não havendo que falar-
se em ilegitimidade ativa, restando afastada a preliminar arguida. 
Passando à análise do mérito, colaciono jurisprudência do TJRO:
Apelação Cível. Construção de subestação de energia elétrica e 
rede elétrica com recursos próprios do usuário. Relação de consu-
mo. Ação de ressarcimento. Incorporação. Recurso desprovido. A 
construção de subestação e rede elétrica pelo consumidor para o 
recebimento dos serviços fornecidos pela concessionária, configu-
ra relação de consumo. Devem ser ressarcidos pela concessionária 
de energia elétrica os valores pagos pelo consumidor para o cus-
teio de construção de subestação de rede elétrica incorporada ao 
seu patrimônio. (APELAÇÃO CÍVEL 7003637-47.2016.822.0014, 
Rel. Des. Isaias Fonseca Moraes, Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia: 2ª Câmara Cível, julgado em 30/05/2019).
Dessa forma, independentemente da utilização ou não por outros 
consumidores de energia, o fato é que a empresa ré impôs ao con-
sumidor o ônus de adquirir equipamentos para serviços prestados 
exclusivamente por ela na condição de concessionária. 
Assim, a parte autora não poderá utilizar os equipamentos adquiri-
dos, para qualquer outra finalidade que não seja receber os servi-
ços da empresa ré; nem poderá retirá-los daquele local.
Registre-se, ainda, que conforme narrado pela parte autora, quem 
faz a manutenção do equipamento é apenas a empresa ré.
Ou seja, todas as circunstâncias demonstram que a empresa, se 
não incorporou o equipamento, deveria tê-lo feito na forma determi-
nada na norma que rege a relação das partes.
Sobre a questão colaciono trecho de decisão do STJ, no AREsp 
n. 721596 SP 2015/0131560-1, de relatoria do Min. Marco Aurélio 
Bellizze, publicado no DJ 1/7/2015, que bem analisa a questão:
[...] o patrimônio da ré foi aumentado, com recursos do produtor 
rural que financiou e pagou as obras para a execução e amplia-
ção da rede distribuição de energia elétrica, que foi incorporada 
ao patrimônio da empresa concessionária de serviço público, atu-
ante no fornecimento de energia, com a contrapartida de tarifas, 
sem que esta tenha arcado com qualquer custo para a constru-
ção da infraestrutura de sua própria atividade. Portanto, é de ri-
gor a devolução postulada pela autora”(Ap. c/ Rev. Nº 0010759-
75.2012.8.26.0269 - 31ª Câm. De Dir. Priv. - Rel. Des. Adilson de 
Araujo - J. 27.11.2012). 
Deste modo, tendo a implementação da estrutura de eletrificação 
sido realizada com recursos dos moradores e incorporada pela 
concessionária do sistema de distribuição, impõe-se a determina-
ção de restituição do montante efetivamente desembolsado.
A Resolução n. 229/2006 da Agência Nacional de Energia Elétri-
ca (Aneel), que instituiu as condições gerais para a incorporação 
de redes particulares pelas concessionárias de energia, dispõe em 
seu artigo 3º: 
Art. 3° As redes particulares que não dispuserem de ato autorizati-
vo do Poder Concedente, na forma desta Resolução, deverão ser 
incorporadas ao patrimônio da respectiva concessionária ou per-
missionária de distribuição que, a partir da efetiva incorporação, 
se responsabilizará pelas despesas de operação e manutenção de 
tais redes.
Em que pese o esforço da empresa de energia em demonstrar a 
ausência de requisitos para o ressarcimento - alegação de não in-
corporação e de que o equipamento está dentro da propriedade do 
autor -, entendo que deve o proprietário (a) da rede particular de 
transmissão de energia elétrica ser ressarcido (a) na integralida-
de pelos gastos com a construção da rede, uma vez que se trata 
de equipamento que deveria ter sido custeado pela prestadora do 
serviço.
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A exploração do serviço de fornecimento de energia não se justifica 
sem que a concessionária suporte o ônus decorrente da infraes-
trutura da rede, já que não pode ser utilizada em nenhuma outra 
atividade, sob pena de enriquecimento ilícito, nos termos do art. 
884 do Código Civil.
Quanto ao índice de depreciação alegado, verifica-se que este não 
merece incidência no caso dos autos. Explico. 
A resolução 229/2006, que regula as incorporações de redes elé-
tricas, estipulou em seu artigo 9º os requisitos para o cálculo da 
depreciação alegada. Entretanto, um dos requisitos para o cálculo 
é a data da efetiva incorporação, sendo esta de impossível cons-
tatação tendo em vista que ainda não a houve, sendo a questão, 
inclusive, alvo dos presentes autos. 
Deste modo, deverá a atualização dos valores atender aos padrões 
a seguir delineados. 
Consigne-se que a parte autora, para fins de obter o ressarcimento, 
ainda que não tivesse todos os documentos, o essencial é ter com-
provado as circunstâncias básicas da sua pretensão, com veraci-
dade, bem delimitadas nos autos e que transmitam confiabilidade, 
a fim de trazer elementos que possam ser sopesados no conven-
cimento do juízo.
No caso concreto, os documentos comprovam a construção da re-
ferida rede elétrica, bem como que a requerida se apropriou da 
rede construída pela parte autora, pois nos dias de hoje, a mantém 
por sua conta.
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados 
por Maria das Graças da Silva, Maria Aparecida da Silva, Edmil-
son Francisco da Silva e Maria Conceição da Silva Camilo contra 
a concessionária CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A – 
CERON a fim de condenar a ré em:
a) obrigação de fazer, consistente em promover os atos formais 
de incorporação da rede elétrica existente na propriedade da parte 
autora, no prazo de 30 dias;
b) obrigação de pagar quantia certa, consistente em ressarcir o 
valor de R$ 4.506,90 pago pela parte autora quando da construção 
de subestação em sua propriedade, atualizado com correção mo-
netária a partir do orçamento e juros a partir da citação. 
Sem custas ou honorários advocatícios nesta instância.
P.R.I.
Oportunamente, arquivem-se.
Alvorada D’Oeste, 22 de novembro de 2019.
Simone de Melo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única 
Rua Vinícius de Moraes, nº 4308, Bairro Centro, CEP 76930-000, 
Alvorada D’Oeste Processo: 7000212-16.2019.8.22.0011
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automo-
tores
Valor da causa: R$ 1.391,03(mil, trezentos e noventa e um reais e 
três centavos)
AUTOR: WELTON FABIO RODRIGUES DA SILVA CPF nº 
010.491.542-07, LINHA T-15 KM 25, ZONA RURAL LOTE 10 - 
76929-000 - URUPÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: NARA CAROLINE GOMES RIBEIRO 
OAB nº RO5316, CHIANCA 2162 CENTRO - 76937-000 - COSTA 
MARQUES - RONDÔNIA
RÉU: G. D. E. D. R., RUA DOM PEDRO II S/N, - ATÉ 369/370 
CENTRO - 76801-016 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO
Vistos.
Recebo a emenda.
Cite-se a parte requerida e intime-a para comparecer à audiência 
de conciliação, pelo que determino o envio dos autos ao CEJUSC 
para designação. Consignem-se no expediente as advertências 

contidas no art. 20 da Lei 9.099/95 e no Provimento Conjunto da 
Presidência e Corregedoria nº 001/2017, bem como que a contes-
tação deverá ser apresentada até a data da audiência, inclusive de 
forma oral durante esta, podendo a parte requerida, na solenida-
de, se manifestar sobre documentos e preliminares eventualmente 
apresentados, em até 10 minutos, conforme Provimento supra.
Intime-se a parte autora desta decisão, bem como para compare-
cer à solenidade, sob as advertências de lei.
A audiência será realizada na sala de audiência de conciliação do 
CEJUSC, na sede do Juízo, na cidade de Alvorada d’Oeste/RO. 
Consigne-se no expediente.
Intimem-se.
Pratique-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO.
Alvorada D’Oeste, 22 de novembro de 2019.
Simone de Melo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única 
Rua Vinícius de Moraes, nº 4308, Bairro Centro, CEP 76930-000, 
Alvorada D’Oeste Processo: 7000835-17.2018.8.22.0011
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Valor da causa: R$ 51.678,22cinquenta e um mil, seiscentos e se-
tenta e oito reais e vinte e dois centavos
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS 
EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA - SI-
COOB CENTRO CNPJ nº 08.044.854/0001-81, RUA MARINGÁ, 
- DE 450 A 804 - LADO PAR NOVA BRASÍLIA - 76908-402 - JI-
PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: RODRIGO TOTINO OAB nº 
RO6338
EXECUTADOS: FLAVIO MAFORTE MAXIMO CPF nº 656.974.992-
72, SÍTIO, LINHA 18 S/N ZONA RURAL - 76930-000 - ALVORADA 
D’OESTE - RONDÔNIA, EDINALVA BARCELOS DE OLIVEIRA 
CPF nº 902.744.072-72, SÍTIO, LINHA 18 S/N ZONA RURAL - 
76930-000 - ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: 
DECISÃO
Vistos.
A consulta ao Bacenjud restou frutífera, tendo sido bloqueada par-
cialmente a quantia executada (R$ 1.415,45). Assim, determino a 
intimação do executado – na pessoa de seu advogado ou, não o 
tendo, pessoalmente – para querendo impugnar a apreensão em 5 
(cinco) dias úteis, nos termos do art. 854, § 3º, do NCPC. 
Apresentada a impugnação, que deverá versar exclusivamente so-
bre os assuntos tratados no art. 854, § 3º, ou decorrido o prazo 
para tanto, venham conclusos para decisão. Desde logo advirto à 
parte devedora que sua inércia ensejará a conversão do bloqueio 
em penhora e a liberação do valor bloqueado à parte exequente.
Pratique-se o necessário.
Alvorada D’Oeste 22 de novembro de 2019
Simone de Melo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única 
Rua Vinícius de Moraes, nº 4308, Bairro Centro, CEP 76930-000, 
Alvorada D’Oeste Processo 7000557-79.2019.8.22.0011
Classe Procedimento do Juizado Especial Cível
Valor da causa R$ 9.902,45 nove mil, novecentos e dois reais e 
quarenta e cinco centavos 
AUTOR: EVERALDO LUIZ CARDOSO, LINHA 16, ZONA RURAL 
LOTE 76 - 76929-000 - URUPÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: NARA CAROLINE GOMES RIBEIRO 
OAB nº RO5316
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RÉU: C. E. D. R., AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 
4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 
BARBOSA OAB nº MS6835
DECISÃO
Vistos. 
Recebo o recurso interposto apenas no efeito devolutivo (art. 43 da 
Lei 9.099/95). 
Caso a parte recorrida não tenha apresentado as contrarrazões, 
intime-se a para fazê-lo, no prazo legal (10 dias), conforme dispõe 
o art. 42, § 2º, da Lei 9.099/95. 
Após, com ou sem manifestação, remetam-se os autos à Turma 
Recursal. 
Expeça-se o necessário.
Alvorada D’Oeste, 22 de novembro de 2019
Simone de Melo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única 
Rua Vinícius de Moraes, nº 4308, Bairro Centro, CEP 76930-000, 
Alvorada D’Oeste Processo: 7001365-21.2018.8.22.0011
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Valor da causa: R$ 549,66quinhentos e quarenta e nove reais e 
sessenta e seis centavos
EXEQUENTE: IMPLEMENTOS AGRICOLAS OLIVEIRA LTDA - 
EPP CNPJ nº 04.004.410/0002-42, AVENIDA 25 DE AGOSTO S/N 
CENTRO - 76974-000 - ESPIGÃO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DANIEL REDIVO OAB nº RO3181, 
KELLY CRISTINE BENEVIDES DE BARROS OAB nº RO3843, 
JOAO CARLOS DA COSTA OAB nº RO1258
EXECUTADO: VALDENILSON CEZAR DE OLIVEIRA CPF nº 
649.734.252-49, LINHA 72 KM08 ZONA RURAL - 76930-000 - AL-
VORADA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DECISÃO
Vistos.
A consulta ao Bacenjud restou frutífera, tendo sido bloqueada par-
cialmente a quantia executada (R$ 391,78). Assim, determino a 
intimação do executado – na pessoa de seu advogado ou, não o 
tendo, pessoalmente – para querendo impugnar a apreensão em 5 
(cinco) dias úteis, nos termos do art. 854, § 3º, do NCPC. 
Apresentada a impugnação, que deverá versar exclusivamente so-
bre os assuntos tratados no art. 854, § 3º, ou decorrido o prazo 
para tanto, venham conclusos para decisão. Desde logo advirto à 
parte devedora que sua inércia ensejará a conversão do bloqueio 
em penhora e a liberação do valor bloqueado à parte exequente.
Pratique-se o necessário.
Alvorada D’Oeste 22 de novembro de 2019
Simone de Melo
Juíza de Direito

Processo: 7001560-40.2017.8.22.0011
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciá-
rio, Honorários Advocatícios
Valor da causa: R$ 11.244,00(onze mil, duzentos e quarenta e qua-
tro reais)
AUTOR: FABIO SCHOLZ CPF nº 836.727.962-04, LINHA 48 KM 
20 ZONA RURAL - 76930-000 - ALVORADA D’OESTE - RONDÔ-
NIA
ADVOGADO DO AUTOR: LIGIA VERONICA MARMITT OAB nº 
RO4195, SEM ENDEREÇO
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 
nº 29.979.036/0001-40, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔ-
NIA, SEM ENDEREÇO

Sentença
Trata-se de ação proposta por FABIO SCHOLZ contra o INSTI-
TUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Narra o autor 
que possui doença de cunho ortopédico que o incapacita para o 
trabalho, razão pela qual faz jus ao recebimento do benefício de 
auxílio doença. Afirma que recebeu o benefício administrativamen-
te, contudo, este foi cessado em 24/03/2017, sendo indeferido o 
pedido de prorrogação, razão pela qual manejou a presente ação. 
Requereu a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que o bene-
fício seja restabelecido desde logo. Juntou documentos. 
Determinação de emenda ao ID 14977525, devidamente cumprida 
ao ID 15041095.
O pedido de tutela de urgência foi deferido ao ID 15515750.
Devidamente citado, o requerido ofereceu contestação ao ID 
16889770, pleiteando pela revogação da tutela de urgência conce-
dida à parte autora, afirmando que o requerente não preenche os 
requisitos para concessão do benefício pleiteado e requerendo a 
improcedência do pedido. 
Impugnação à contestação ao ID 17961017.
O feito foi saneado ao ID 18367728, oportunidade na qual foi deter-
minada a produção de prova pericial.
Realizada a perícia, o laudo foi juntado ao ID 30194009.
Instado, o requerido apresentou proposta de acordo (ID 31018557), 
a qual não foi aceita pelo requerente, que pleiteou pela procedên-
cia do pedido (ID 31040778).
É o breve relatório. Fundamento e decido.
Considerando tratar-se de matéria de direito e que as provas carre-
adas nos autos são suficientes para o livre convencimento do juízo, 
conheço diretamente do pedido, com fulcro no art. 355, inciso I do 
NCPC.
O auxílio-doença é benefício previdenciário concedido ao segurado 
que ficar incapacitado para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias 
consecutivos, em caráter temporário (art. 59 e seguintes da Lei nº 
8.213/91). Uma vez constatado que o estado de incapacidade é 
insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe 
garanta a subsistência, o segurado passa a ser merecedor do be-
nefício de aposentadoria por invalidez (Lei nº 8.213/91, art. 42 e 
seguintes).
Por força do disposto no § 1º do art. 42 e na parte final do § 4º do 
art. 60, ambos da referida Lei de Benefícios, a concessão de tais 
benefícios está condicionada a prévio exame médico-pericial a car-
go da Previdência Social.
Considerando o princípio da ampla defesa, este juízo determinou 
a realização de exame pericial, sob o crivo do contraditório, sendo 
que o laudo pericial de ID 30194009 concluiu que o periciando está 
incapacitado para o trabalho de maneira parcial e permanente, eis 
que portador de sequelas de acidente de trabalho, com lesão em 
cabeça do fêmur esquerdo, gerando artrose no quadril e subluxa-
ção coxofemoral, restringindo esforlos no membro inferior esquer-
do.
Conforme prescreve o art. 59 da Lei 8.213, para concessão do be-
nefício de auxílio-doença, além da incapacidade para o trabalho 
e sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos, o 
segurado deverá também cumprir “o período de carência exigido 
nesta Lei”.
Tal período de carência encontra-se regulado no art. 25, inciso I do 
mesmo Códex, in verbis:
Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral 
de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carên-
cia, ressalvado o disposto no art. 26:
I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contri-
buições mensais;
No caso dos autos, verifica-se que o requerente recebeu o benefí-
cio de auxílio-doença no período de 05/08/2016 a 24/03/2017 (ID 
14471526). Logo, é certo que na data da propositura ele ainda deti-
nha a qualidade de segurado eis que encontrava-se em período de 
graça, conforme art. 15, inciso II da Lei 8.213/91.
Deste modo, não há dúvida de que o requerente faz jus ao recebi-
mento do auxílio-doença.
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No que refere-se à aposentadoria por invalidez, conforme consta-
tado na perícia médica, o autor não está incapacitado para todo e 
qualquer serviço, podendo reabilitar-se para o exercício de ativida-
de diversa que possa lhe garantir o sustento.
Ademais, o autor é jovem, contando atualmente com 36 anos de 
idade, e apesar de trabalhar com serviços gerais, ele possui alfabe-
tização, podendo se capacitar para o exercício de outra profissão.
A data de início do benefício deve corresponder à data da cessa-
ção do pagamento na via administrativa, por inteligência do art. 60, 
§ 1º da Lei nº 8.213/91.
Ao teor do exposto e por tudo o mais que dos autos consta JUL-
GO PROCEDENTE o pedido inicial formulado por FABIO SCHOLZ 
contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 
para confirmar a tutela de urgência concedida, condenando o réu 
ao restabelecimento do auxílio-doença devido ao autor, desde a 
data da cessação do benefício, qual seja, 24/03/2017, observadas 
as parcelas pagas a título de antecipação de tutela. Por consequ-
ência, RESOLVO o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, 
do CPC.
A correção monetária, que deve ser aplicada desde a data em que 
cada parcela se tornou devida, será feita com base nos índices do 
Manual de Cálculos da Justiça Federal, aplicando-se o INPC após 
a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, tendo em vista a impres-
tabilidade da TR como índice de correção monetária de débitos 
judiciais, conforme fundamentos utilizados pelo STF no julgamento 
das ADI nº 493 e 4.357/DF, e ainda pelo STJ no julgamento do 
REsp nº 1.270.439/PR, pelo rito do art. 543-C do CPC/73.
Os juros de mora são fixados em 0,5%, ao mês, a contar da cita-
ção, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada vencimen-
to, quanto às subsequentes, nos termos da Lei nº 11.960/2009.
Indevida condenação em custas processuais.
Condeno, ainda, o réu ao pagamento de 10% (dez por cento) do 
valor da condenação a título de honorários advocatícios nos termos 
do artigo 85, § 3º, I, do NCPC, excluindo-se as parcelas vincendas 
nos termos da Súmula n. 111 do STJ.
Providencie-se o necessário para o pagamento dos honorários pe-
riciais.
Não é o caso de recurso de ofício, nos termos do artigo 496, § 3º, 
I, do NCPC.
P.R.I. Transitada em julgado, arquivem-se.
Alvorada D’Oeste, 22 de novembro de 2019.
Simone de Melo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única 
Rua Vinícius de Moraes, nº 4308, Bairro Centro, CEP 76930-000, 
Alvorada D’Oeste Processo: 7000516-20.2016.8.22.0011
Classe: Cumprimento de sentença
Valor da causa: R$ 1.096,06mil, noventa e seis reais e seis cen-
tavos
EXEQUENTE: JOSE DE ARIMATEIA ALVES CPF nº 715.325.956-
20, AVENIDA MARECHAL RONDON 4651-A - 76930-000 - ALVO-
RADA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JOSE DE ARIMATEIA ALVES 
OAB nº RO1693
EXECUTADO: RANIERY LUIZ FABRIS CPF nº 420.097.582-34, 
MATO GROSSO 5382, CASA CENTRO - 76930-000 - ALVORADA 
D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE ALVORADA DO OESTE, KARINA JIOSANE GO-
RETI THEIS OAB nº RO6045
DECISÃO
Considerando que não houve insurgência do executado, DEFIRO 
A ADJUDICAÇÃO DO REFERIDO BEM conforme proposto pelo 
exequente, ou seja, por 70% do valor da avaliação.
Realizadas as formalidades e cumprindo as exigências do art. 877 
do CPC, desde já, determino a expedição do auto de adjudicação, 

devendo o exequente realizar o depósito da diferença no prazo de 
10 (dez) dias contados da data do recebimento do bem. 
Tornando-se perfeita a adjudicação e efetuado o depósito da dife-
rença, venham os autos conclusos para extinção.
Pratique-se o necessário.
Alvorada D’Oeste 22 de novembro de 2019
Simone de Melo
Juíza de Direito

Processo: 7002183-70.2018.8.22.0011
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 
Moral
Valor da causa: R$ 21.437,94(vinte e um mil, quatrocentos e trinta 
e sete reais e noventa e quatro centavos)
REQUERENTE: MANOEL RAIMUNDO SANTOS CPF nº 
581.553.252-53, LINHA 11, LOTE 7-A, GLEBA 05 s/n, SÍTIO ZONA 
RURAL - 76929-000 - URUPÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ANTONIO RAMON VIANA 
COUTINHO OAB nº RO3518, AVENIDA MOACIR DE PAULA VIEI-
RA 4080, ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOVO HORIZONTE - 
76929-000 - URUPÁ - RONDÔNIA, VALDIRENE ELOY DA SILVA 
OAB nº RO8440, SEM ENDEREÇO
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CE-
RON CNPJ nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA DOS IMIGRANTES 
4137 INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MAS-
CARENHAS BARBOSA OAB nº MS6835, GOLDEN GATE 421 - 
79032-340 - CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL
SENTENÇA
Relatório dispensado (Lei n. 9.099/95, art. 38, caput).
A autocomposição das partes é sempre o melhor caminho para por 
fim à lide, eis que o faz de acordo com a vontade delas. Graças a 
isso é que o NCPC consagrou, no bojo do artigo 3º, § 2º, o princípio 
da promoção pelo Estado da solução por autocomposição, consa-
grando a Resolução 125 do CNJ. A conciliação, doravante, passa 
a ser uma política pública, uma meta do Estado e que deve ser 
estimulada não só por este, mas também por todos os envolvidos 
no processo.
As partes entabularam acordo nos seguintes termos: a) a reque-
rida pagará ao autor a quantia de R$ 17.000,00, a ser realizado 
via deposito judicial no prazo de 15 dias uteis, após o protocolo do 
presente termo; b) como consequência da quitação, o autor desiste 
de prosseguir com a ação e renuncia o direito de ajuizar qualquer 
outra medida contra a requerida que verse sobre a mesma causa 
de pedir; c) se for o caso, cada parte arcará com os honorários de 
seus advogados; d) a requerida procederá com a incorporação da 
rede elétrica ao patrimônio da empresa. 
Destarte, o pacto de movimento n. 32233282 aportou com assi-
natura dos patronos das partes. Assim, não vislumbro vícios ou 
irregularidades, pelo que recebo-o como regular.
Assim, considerando que as partes entabularam acordo e que este 
respeita o seu melhor interesse, sua homologação é medida que 
se impõe.
HOMOLOGO A TRANSAÇÃO realizada entre as partes para que 
surtam seus jurídicos e legais efeitos o acordo efetivado, que rege-
rá pelas cláusulas constantes ao movimento n. 47, e, como conse-
quência, EXTINGO O FEITO com resolução de mérito, na forma do 
art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.
Sem custas e sem honorários advocatícios nesta instância (Lei n. 
9.099/95, art. 55).
P. R. I.
Sentença transitada em julgado nesta data, em razão da preclusão 
lógica (CPC, art. 1.000).
Oportunamente, arquivem-se. 
Alvorada D’Oeste, 22 de novembro de 2019.
Simone de Melo
Juíza de Direito
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ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Alvorada do Oeste - Vara Única
Processo: 7000336-67.2017.8.22.0011
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: VALDETE CAETANO DA SILVA SUTIL, RONAL-
DO DA SILVA SUTTIL, ROSELI DA SILVA SUTTIL, NIVALDO DA 
SILVA SUTTIL
Advogados do(a) EXEQUENTE: EDILENE ALVES DA SILVA - 
RO7784, MARLENE SGORLON - RO8212
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE URUPÁ e outros
ATO ORDINATÓRIO
Fica a parte autora intimada da juntada de documentos nos autos.
Alvorada D’Oeste, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única 
Rua Vinícius de Moraes, nº 4308, Bairro Centro, CEP 76930-000, 
Alvorada D’Oeste Processo: 7000194-63.2017.8.22.0011
Classe: Procedimento Comum Cível
Valor da causa: R$ 11.244,00onze mil, duzentos e quarenta e qua-
tro reais
AUTOR: MIGUEL DE SOUZA CPF nº 283.018.702-49, RUA VI-
NÍCIUS DE MORAES 3714 CENTRO - 76930-000 - ALVORADA 
D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: LILIAN SANTIAGO TEIXEIRA NASCI-
MENTO OAB nº RO4511
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 
nº 29.979.036/0001-40, RUA JOSÉ DE ALENCAR CENTRO - 
76801-036 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔ-
NIA
DECISÃO
Este Juízo foi informado pela Escrivania que a médica cardiologis-
ta Felicia Naomi Tabuchi, que pode ser localizada pelo fone (69) 
3421-3516, possui interesse em realizar a perícia, razão pela qual 
a nomeio para atuar como perita do Juízo.
A perita deverá exercer seu mister independentemente de assina-
tura de termo de compromisso, agindo sob a fé de seu grau.
Fixo os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), valor 
este que deverá ser custeado pelo requerido, dado a situação de 
hipossuficiente da parte autora e que foi fixado em valor superior ao 
teto máximo de R$248,53, estabelecido na Tabela II da Resolução 
nº 305, do Conselho da Justiça Federal, de 07/10/2014, com base 
artigo 28, parágrafo único, da referida resolução, haja vista a au-
sência de profissional médico especialista nesta área na comarca, 
igualmente o número reduzido desses profissionais nas cidades 
circunvizinhas, aliado ao grau de especialização do perito e da na-
tureza do exame. Oportunamente, com a aceitação do perito no-
meado, informe-se a Corregedoria Geral da Justiça Federal sobre 
o teor desta decisão, nos termos da Resolução.
O laudo deverá ser entregue em 15 (quinze) dias após a realização 
do exame.
Como quesitos do Juízo apresento:
1 – A(s) doença(s) indicada(s) no(s) laudo(s) gera(m) incapacidade 
para o exercício da atividade laboral? E para os atos da vida civil?
2 – A incapacidade é temporária ou permanente? É total ou par-
cial?
3 – É possível estabelecer a data de início e data de agravamento 
ou progressão da doença? Em caso afirmativo, informar quais os 
critérios utilizados para fixação desta data.
4 – É possível estabelecer, com exatidão, a data de cessação das 
doenças? 
5 – Em caso de incapacidade, está é susceptível de recuperação, 
levando em consideração a idade, classe social, grau de instrução 

e atividade exercida nos últimos anos?
6 – Qual é a data limite para a reavaliação do benefício em caso de 
incapacidade temporária?
7 – Não sendo à época, a parte Autora portadora de incapacida-
de, em que elementos dos exames apresentados se baseou sua 
reposta?
8 - Existem laudos médicos juntados aos autos favoráveis a inca-
pacidade? O(a) Perito(a) Médico(a) concorda com tais laudos? Em 
caso negativo, qual o motivo e fundamento da discordância?
A perita deverá responder aos quesitos formulados pelas partes, 
cuja apresentação e indicação de assistentes técnicos deverá ser 
feita no prazo de cinco dias.
Oficie-se à perita para dizer se concorda com o encargo. Caso não 
concorde deverá justificar apresentando motivo legítimo, impedi-
mento ou suspeição, tudo no prazo de cinco (5) dias, nos termos 
dos artigos 423, 146, 138, III, todos do Código de Processo Civil.
Consigno que a parte autora deverá comparecer ao exame munida 
de todos os laudos e exames médicos que possuir, sob pena de o 
feito prosseguir sem a apresentação dos mesmos, sendo que sua 
ausência injustificada ensejará o julgamento antecipado da lide.
Caso se façam necessários exames complementares, o prazo para 
entrega do laudo deverá ser dilatado mediante requerimento fun-
damentado da perita.
Com a juntada do laudo, dê-se vista às partes para manifestação, 
em 10 (dez) dias.
No que se refere ao laudo socioeconômico, verifica-se que ele traz 
elementos quanto à composição e renda familiar, não sendo, ao 
contrário do alegado pelo requerido, imprestável para comprovar 
tais condições. Inclusive, é de se pontuar que o juízo de valor sobre 
as provas encartadas aos autos cabe ao Juízo e não às partes.
Deste modo, por não vislumbrar a presença de nenhum vício no 
laudo social, homologo-o, declarando encerrada a perícia social e 
determinando o pagamento dos honorários periciais.
Por fim, no que se refere ao pedido de tutela de urgência formulado 
pela parte autora ao ID 31802333, indefiro, mantendo a decisão de 
ID 10782905, por seus próprios fundamentos.
Intimem-se. Pratique-se o necessário.
Alvorada D’Oeste 22 de novembro de 2019
Simone de Melo
Juíza de Direito

Processo: 7001924-75.2018.8.22.0011
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 
Material
Valor da causa: R$ 20.841,04(vinte mil, oitocentos e quarenta e um 
reais e quatro centavos)
AUTORES: GILSON PEREIRA DE OLIVEIRA CPF nº 162.031.862-
87, LINHA 44 Km 11 ZONA RURAL - 76930-000 - ALVORADA 
D’OESTE - RONDÔNIA, ADEMIR SIGNOLFI BRANCO CPF nº 
474.489.119-53, LINHA 44 ZONA RURAL - 76930-000 - ALVO-
RADA D’OESTE - RONDÔNIA, JOSE BATISTA GOMES CPF nº 
242.317.112-91, LINHA 44, KM 11 S/N ZONA RURAL - 76930-000 
- ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: THIAGO CARON FACHETTI OAB 
nº RO4252, SEM ENDEREÇO
REQUERIDO: C. E. D. R., AVENIDA PRINCESA ISABEL 5143 SE-
TOR 02 - 76930-000 - ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MAS-
CARENHAS BARBOSA OAB nº MS6835, GOLDEN GATE 421 - 
79032-340 - CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL
SENTENÇA
Trata-se de ação indenizatória por danos materiais ajuizada por 
JOSE BATISTA GOMES e outros em face de CERON S.A.
O processo tramitava regularmente quando as partes juntaram aos 
autos acordo firmado extrajudicialmente, requerendo a sua homo-
logação (ID 32680829). 
É o breve relatório. Fundamento e decido.
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A autocomposição das partes é sempre o melhor caminho para por 
fim à lide, eis que o faz de acordo com a vontade delas. Graças a 
isso é que o NCPC consagrou, no bojo do artigo 3º, § 2º, o princípio 
da promoção pelo Estado da solução por autocomposição, consa-
grando a Resolução 125 do CNJ. A conciliação, doravante, passa 
a ser uma política pública, uma meta do Estado e que deve ser 
estimulada não só por este, mas também por todos os envolvidos 
no processo.
Assim, considerando que as partes entabularam acordo e que este 
respeita o seu melhor interesse, sua homologação é medida que 
se impõe.
Ao teor do exposto e por tudo mais que dos autos consta, HO-
MOLOGO A TRANSAÇÃO efetuada entre as partes, a fim de que 
surtam os jurídicos e legais efeitos daí decorrentes. Por consequ-
ência, RESOLVO o mérito da causa, nos termos do artigo 924, II, 
do NCPC.
Sem custas processuais e cada parte arcará com os honorários de 
seu advogado, conforme artigo 90, §§ 2º e 3º do NCPC.
P.R.I.
Oportunamente, arquivem-se.
Alvorada D’Oeste, 22 de novembro de 2019.
Simone de Melo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única 
Rua Vinícius de Moraes, nº 4308, Bairro Centro, CEP 76930-000, 
Alvorada D’Oeste Processo: 7000390-62.2019.8.22.0011
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Valor da causa: R$ 30.153,07trinta mil, cento e cinquenta e três 
reais e sete centavos
AUTOR: PEDRO CORREA DA ROSA CPF nº 277.312.782-04, 
RUA CASTRO ALVES 5320 CENTRO - 76930-000 - ALVORADA 
D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ROSE ANNE BARRETO OAB nº 
RO3976
RÉU: Telefonica Brasil S.A. CNPJ nº 02.558.157/0001-62, RUA 
GETÚLIO VARGAS 1941, - DE 1679 A 2099 - LADO ÍMPAR KM 
1 - 76804-097 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: WILKER BAUHER VIEIRA LOPES OAB nº 
GO29320
DECISÃO
Vistos.
Recebo o recurso interposto apenas no efeito devolutivo (art. 43 da 
Lei 9.099/95).
Caso a parte recorrida não tenha apresentado as contrarrazões, 
intime-se a para fazê-lo, no prazo legal (10 dias), conforme dispõe 
o art. 42, § 2º, da Lei 9.099/95.
Após, com ou sem manifestação, remetam-se os autos à Turma 
Recursal.
Expeça-se o necessário.
Alvorada D’Oeste 22 de novembro de 2019
Simone de Melo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única 
Rua Vinícius de Moraes, nº 4308, Bairro Centro, CEP 76930-000, 
Alvorada D’Oeste Processo: 7001484-79.2018.8.22.0011
Classe: Execução Fiscal
Valor da causa: R$ 888,02oitocentos e oitenta e oito reais e dois 
centavos
EXEQUENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 
DETRAN-RO CNPJ nº 15.883.796/0001-45, RUA DOUTOR JOSÉ 
ADELINO 4477 COSTA E SILVA - 76803-592 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA

ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA AUTÁRQUICA 
DO DETRAN/RO
EXECUTADO: VALDEIR ANTUNES DIAS CPF nº 615.000.032-04, 
AVENIDA MARECHAL RONDON 5066 CENTRO - 76930-000 - 
ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DECISÃO
Vistos.
Promovi consulta ao INFOJUD e logrei êxito em localizar novo en-
dereço cadastrado em nome do executado, conforme se verifica do 
espelho em anexo.
Deste modo, expeça-se o necessário para tentativa de citação do 
executado.
Alvorada D’Oeste 22 de novembro de 2019
Simone de Melo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única 
Rua Vinícius de Moraes, nº 4308, Bairro Centro, CEP 76930-000, 
Alvorada D’Oeste Processo: 7000257-54.2018.8.22.0011
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Valor da causa: R$ 22.684,41vinte e dois mil, seiscentos e oitenta 
e quatro reais e quarenta e um centavos
REQUERENTE: JOSE MENEGILDO PEREIRA CPF nº 
647.129.232-53, AV GETULIO VARGAS 5710 CENTRO - 76930-
000 - ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: CAMILA BATISTA FELICI OAB 
nº RO4844
REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. CNPJ nº 
33.885.724/0075-55, BANCO ITAÚ S.A. 176, RUA BOA VISTA 176 
CENTRO - 01014-919 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENY ANGE SOLEDADE BITTEN-
COURT DE ARAUJO OAB nº BA29442
DECISÃO
Vistos.
Recebo o recurso interposto apenas no efeito devolutivo (art. 43 da 
Lei 9.099/95).
Caso a parte recorrida não tenha apresentado as contrarrazões, 
intime-se a para fazê-lo, no prazo legal (10 dias), conforme dispõe 
o art. 42, § 2º, da Lei 9.099/95.
Após, com ou sem manifestação, remetam-se os autos à Turma 
Recursal.
Expeça-se o necessário.
Alvorada D’Oeste 22 de novembro de 2019
Simone de Melo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única 
Rua Vinícius de Moraes, nº 4308, Bairro Centro, CEP 76930-000, 
Alvorada D’Oeste Processo 7001477-53.2019.8.22.0011
Classe Procedimento do Juizado Especial Cível
Valor da causa R$ 5.847,30 cinco mil, oitocentos e quarenta e sete 
reais e trinta centavos 
AUTOR: GENESIO ORTEGA PIOVESAN, LINHA 0 ZONA RURAL 
- 76929-000 - URUPÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MARCOS ANTONIO ODA FILHO OAB 
nº PR4760
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CE-
RON , , INEXISTENTE - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔ-
NIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA, DENNER 
DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB nº MS6835
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DECISÃO
Vistos. 
Recebo o recurso interposto apenas no efeito devolutivo (art. 43 da 
Lei 9.099/95). 
Caso a parte recorrida não tenha apresentado as contrarrazões, 
intime-se a para fazê-lo, no prazo legal (10 dias), conforme dispõe 
o art. 42, § 2º, da Lei 9.099/95. 
Após, com ou sem manifestação, remetam-se os autos à Turma 
Recursal. 
Expeça-se o necessário.
Alvorada D’Oeste, 22 de novembro de 2019
Simone de Melo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única 
Rua Vinícius de Moraes, nº 4308, Bairro Centro, CEP 76930-000, 
Alvorada D’Oeste Processo 7001273-43.2018.8.22.0011
Classe Procedimento do Juizado Especial Cível
Valor da causa R$ 9.228,60nove mil, duzentos e vinte e oito reais 
e sessenta centavos
REQUERENTE: SEBASTIAO GOMES DA COSTA, LINHA 0 ZONA 
RURAL - 76929-000 - URUPÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: MARCOS ANTONIO ODA FI-
LHO OAB nº PR4760
REQUERIDO: C. E. D. R., SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCA-
RENHAS BARBOSA OAB nº MS6835, SABRINA CRISTINE DEL-
GADO PEREIRA OAB nº RO8619
SENTENÇA 
Relatório dispensando (art. 38, caput, da Lei 9.099/95). 
Fundamento e DECIDO. 
Trata-se de cumprimento de sentença. 
Conforme manifestação do credor, a ré satisfez a obrigação exe-
cutada. 
Portanto, JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 
pelo seu cumprimento, nos termos do art. 52, caput, da Lei n. 
9.099/95 e arts. 318 c/c 924, II, do CPC, a fim de que surtam os 
jurídicos e legais efeitos daí decorrentes. 
Sem custas processuais ou honorários advocatícios nesta instân-
cia. 
P. R. I.
Expeça-se o competente alvará para levantamento dos valores de-
positados, que faculto ser em nome do patrono do credor, desde 
que detenha poderes para tanto. 
Após, intime-se para retirada em 10 (dez) dias. 
Oportunamente, arquivem-se. 
Alvorada D’Oeste, 22 de novembro de 2019
Simone de Melo
Juíza de Direito

Processo: 7000909-37.2019.8.22.0011
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Valor da causa: R$ 46.026,90, quarenta e seis mil, vinte e seis reais 
e noventa centavos
AUTORES: LAUDICEIA ALVES DA SILVA CPF nº 759.258.261-91, 
RUA GUIMARAES ROSA 4826 CENTRO - 76930-000 - ALVORA-
DA D’OESTE - RONDÔNIA, EDINA ALVES DA SILVA - ME CNPJ 
nº 17.001.297/0001-02, AVENIDA MARECHAL RONDON 6042 
CENTRO - 76930-000 - ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: LUIZ HENRIQUE FARIAS DA SIL-
VA VIEIRA OAB nº RO9264, SILAS CAVALO MARQUES OAB nº 
RO8636
RÉU: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE 
CNPJ nº 15.845.340/0001-90, AVENIDA MAL DEODORO 4695 
BAIRRO 3 - 76930-000 - ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
DE ALVORADA DO OESTE

DECISÃO
Vistos em saneador.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por EDINA ALVES DA 
SILVA contra o MUNICÍPIO DE ALVORADA DO OESTE/RO, com 
vistas ao ressarcimento por danos materiais sofridos em razão de 
obras efetuadas com recursos próprios em terreno da prefeitura, 
acrescida de danos morais em razão da quebra da boa-fé contra-
tual pela requerida. 
Não tendo sido apresentada ao juízo, para homologação, delimi-
tação consensual das questões de fato e de direito a que alude o 
art. 357, § 2º do CPC, e considerando que a presente causa não 
apresenta complexidade em matéria de fato ou de direito, deixo de 
designar audiência de saneamento em cooperação e passo ao sa-
neamento e organização do feito em gabinete (CPC, art. 357, §§).
A requerida não apresentou qualquer matéria preliminar em sua 
defesa, não tendo sequer contestado o feito. As partes são legíti-
mas e estão adequadamente representadas nos autos, inexistindo, 
por ora, outras questões processuais a serem abordadas.
Fixo como pontos controvertidos da lide: 
a) autorização para promover as obras no local; b) danos morais 
indenizáveis sofridos. 
Diante do disposto nos art. 357, III, do CPC, distribuo o ônus da 
prova conforme previsto no artigo 373, incisos I e II, cabendo à par-
te autora comprovar a existência do fato constitutivo de seu direito 
e ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou 
extintivo do direito do autor.
O meio de prova relevante para o julgamento da lide é a docu-
mental, pelo que, nos termos do artigo 357, II, do CPC, admito a 
produção dessa prova. Considerando que a prova documental já 
foi produzida, facultado às partes juntarem documentos novos no 
decorrer da instrução, por entender que a tal é suficiente ao des-
linde do feito.
Assim, intimem-se as partes para, em 10 dias, apresentarem novas 
provas, sob pena de preclusão.
Esclareça-se às partes que elas têm o direito de pedir esclareci-
mentos ao Juízo ou solicitar ajustes na presente decisão, por meio 
de simples petição sem caráter recursal, no prazo comum de 05 
(cinco) dias, após o qual esta decisão tornar-se-á estável, nos ter-
mos do art. 357, § 1º do CPC.
Declaro o feito saneado e organizado.
Solicitados esclarecimentos ou ajustes na presente decisão sane-
adora, tornem-se os autos conclusos para as deliberações perti-
nentes.
Transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem qualquer manifestação 
das partes, certifique a escrivania a estabilidade da presente deci-
são e dê-se cumprimento às determinações nela trazidas.
Pratique-se o necessário.
Alvorada D’Oeste, 22 de novembro de 2019
Simone de Melo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única 
Rua Vinícius de Moraes, nº 4308, Bairro Centro, CEP 76930-000, 
Alvorada D’Oeste Processo: 7001060-03.2019.8.22.0011
Classe: Demarcação / Divisão
Valor da causa: R$ 54.156,45cinquenta e quatro mil, cento e cin-
quenta e seis reais e quarenta e cinco centavos
AUTORES: IVONETE DA SILVA CARVALHO CPF nº 296.724.732-
49, LINHA 52 2,5 ZONA RURAL - 76930-000 - ALVORADA 
D’OESTE - RONDÔNIA, OLIVEIRA TEIXEIRA DE CARVALHO 
CPF nº 162.965.322-53, LINHA 52, KM 2,5 2,5 ZONA RURAL - 
76930-000 - ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: ROSE ANNE BARRETO OAB nº 
RO3976
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RÉU: ERLI DA SILVA CPF nº 114.077.432-87, LINHA 52 2, KM 02 
ZONA RURAL - 76930-000 - ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: LUCIANO ALVES RODRIGUES DOS SAN-
TOS OAB nº RO8205
DECISÃO
Compulsando os autos verifica-se que o requerido foi citado quanto 
aos termos da ação e intimado da audiência no dia 22/10/2019 (ID 
32009882), ou seja, antes de agendar a consulta mencionada na 
petição de ID 32513991. 
A redesignação de audiências somente é possível em caráter ex-
cepcional e demonstrada a imprescindibilidade, o que não ocorreu 
no caso em tela, haja vista que apesar de alegar a urgência da 
consulta, o requerido não juntou aos autos nenhum documento que 
a demonstre, muito menos a indisponibilidade de outra data para a 
realização da avaliação oftalmológica.
Deste modo, INDEFIRO o pedido de redesignação, mantendo a 
audiência.
Intimem-se. Pratique-se o necessário.
Alvorada D’Oeste 22 de novembro de 2019
Simone de Melo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única 
Rua Vinícius de Moraes, nº 4308, Bairro Centro, CEP 76930-000, 
Alvorada D’Oeste Processo 7001750-66.2018.8.22.0011
Classe Procedimento do Juizado Especial Cível
Valor da causa R$ 10.399,00dez mil, trezentos e noventa e nove 
reais
REQUERENTE: WANDERLEY DO NASCIMENTO GOMES, LI-
NHA C5 0 ZONA RURAL - 76929-000 - URUPÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: LIANE SANTA DE MELO COU-
TINHO OAB nº RO9691, MARCOS ANTONIO ODA FILHO OAB 
nº PR4760
REQUERIDO: C. E. D. R., SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCA-
RENHAS BARBOSA OAB nº MS6835
SENTENÇA 
Relatório dispensando (art. 38, caput, da Lei 9.099/95). 
Fundamento e DECIDO. 
Trata-se de cumprimento de sentença. 
Conforme manifestação do credor, a ré satisfez a obrigação exe-
cutada. 
Portanto, JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 
pelo seu cumprimento, nos termos do art. 52, caput, da Lei n. 
9.099/95 e arts. 318 c/c 924, II, do CPC, a fim de que surtam os 
jurídicos e legais efeitos daí decorrentes. 
Sem custas processuais ou honorários advocatícios nesta instân-
cia. 
P. R. I.
Expeça-se o competente alvará para levantamento dos valores de-
positados, que faculto ser em nome do patrono do credor, desde 
que detenha poderes para tanto. 
Após, intime-se para retirada em 10 (dez) dias. 
Oportunamente, arquivem-se. 
Alvorada D’Oeste, 22 de novembro de 2019
Simone de Melo
Juíza de Direito
ESTADO DE RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Alvorada do Oeste - Vara Única
Processo: 7001441-11.2019.8.22.0011
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JESLAINE DA ROCHA OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: NILTON PINTO DE ALMEIDA - RO4031
REQUERIDO: WELITON PORFILIO DE ANDRADE

ATO ORDINATÓRIO
Fica a parte autora, por meio de seu(a) advogado(a), intimada a dar 
andamento ao feito no prazo legal.
Alvorada D’Oeste, 22 de novembro de 2019.
ESTADO DE RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Alvorada do Oeste - Vara Única
Processo: 7004543-67.2016.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ANTONIO DUARTE ALVES
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALEXANDRE AZIS PEREIRA FI-
LHO - RO5581
REQUERIDO: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
ATO ORDINATÓRIO
Ficam as partes devidamente INTIMADAS do cálculo realizado 
pela contadoria do juízo.
Alvorada D’Oeste, 22 de novembro de 2019.
Processo: 7001753-84.2019.8.22.0011
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 
Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer
Valor da causa: R$ 14.731,57(quatorze mil, setecentos e trinta e 
um reais e cinquenta e sete centavos)
REQUERENTE: CLAUDINEI ALVES MOREIRA CPF nº 
564.258.642-49, LINHA 64, KM 06 S/N ZONA RURAL - 76930-000 
- ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: JEFERSON GOMES DE MELO 
OAB nº RO8972, SEM ENDEREÇO
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CE-
RON CNPJ nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA DOS IMIGRANTES 
4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA, AVENI-
DA DOS IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR IN-
DUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, DENNER 
DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB nº MS6835, , 
INEXISTENTE - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
SENTENÇA
Relatório dispensado (art. 38, caput, da Lei 9.099/95).
Fundamento e decido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. ressarcimento por da-
nos materiais. 
Narra a parte autora ter construído, com suas próprias despesas, 
subestação de energia rural ante a negatória de fornecimento da 
ré. 
Por esta razão busca que a concessionária seja condenada a in-
corporar o bem e lhe ressarcir o valor gasto na construção.
O feito comporta julgamento antecipado por versar sobre matéria 
de direito, sendo desnecessária a dilação probatória.
No que diz respeito à prejudicial de mérito, prescrição, segundo 
entendimento esposado pela da Turma Recursal/RO, o prazo pres-
cricional somente se inicia após a incorporação, senão vejamos:
“CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL (SUBESTAÇÃO). 
INEXISTÊNCIA DE ATO FORMAL. NÃO OCORRÊNCIA DE 
PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE TERMO DE CONTRIBUIÇÃO OU 
CONVÊNIO DE DEVOLUÇÃO. RECURSOS PARTICULARES. 
DEVER DA CONCESSIONÁRIA EM RESTITUIR INTEGRALMEN-
TE O VALOR DESPENDIDO. O prazo prescricional inicia com a 
efetiva incorporação ao patrimônio da concessionária de energia 
elétrica, que se concretiza mediante processo formal, por iniciativa 
desta. Inteligência do art. 71, § 5º, do decreto nº 5.163/04. (Relator 
Glodner Luiz Pauletto. Julgamento em 22/02/2017. Recurso Inomi-
nado 7000138-71.2015.8.22.0020)”.
Considerando que a incorporação ou não é matéria a ser analisada 
no próprio mérito, afasto a presente questão.
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A parte requerida alega em sua defesa, preliminar de incompetência 
absoluta em razão da matéria, argumentando que para constatar 
a efetiva construção da subestação, seria necessária a realização 
de pericia in loco, sendo incompetente o juizado para tal processa-
mento, porquanto ser considerada causa de maior complexidade.
Conforme entendimento do Tribunal de Justiça /RO, a necessidade 
de realização de pericia não interfere na delimitação de competên-
cia, bem como, considera desnecessária a sua realização em tais 
casos. Vejamos recente julgado: 
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMI-
NAR INCOMPETÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PRELIMI-
NAR AFASTADA. CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA. SUBES-
TAÇÃO. RESSARCIMENTO VALORES. SENTENÇA MANTIDA. 
RECURSO DESPROVIDO.
-A eventual necessidade de produção de prova pericial não influi na 
definição da competência dos Juizados Especiais Cíveis.
-É desnecessária a realização de prova pericial para saber se a 
concessionária de energia elétrica possui ou não o dever de res-
sarcir despesas realizadas em decorrência da construção de rede 
elétrica por particular.
- Não há que se falar em prescrição quando a concessionária não 
cumpre seu dever de formalizar administrativamente a incorpora-
ção.
-Havendo demonstração da realização de gastos para eletrificação 
pelo particular, incorporado de fato ao patrimônio da concessioná-
ria e por esta utilizado, deve ser devidamente indenizado.
RECURSO INOMINADO, Processo nº 7002475-87.2015.822.0002, 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - Porto 
Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz Enio Salvador Vaz, Data de jul-
gamento: 15/09/2017.
Deste modo, afasto a presente preliminar.
Referente à preliminar de inépcia, da análise dos autos verifica-se 
que a petição inicial possui pedido e causa de pedir determinados, 
da narração decorre logicamente a conclusão e o pedido é juridica-
mente possível, de forma que não se enquadra em nenhum dos in-
cisos do § 1º do art. 330, do CPC. De um analise detida dos autos, 
é possível verificar que a parte autora colaciona os documentos 
essenciais à comprovação do direito alegado. Deste modo, afasto 
a presente preliminar. 
Passando à análise do mérito, colaciono jurisprudência do TJRO:
Apelação Cível. Construção de subestação de energia elétrica e 
rede elétrica com recursos próprios do usuário. Relação de consu-
mo. Ação de ressarcimento. Incorporação. Recurso desprovido. A 
construção de subestação e rede elétrica pelo consumidor para o 
recebimento dos serviços fornecidos pela concessionária, configu-
ra relação de consumo. Devem ser ressarcidos pela concessionária 
de energia elétrica os valores pagos pelo consumidor para o cus-
teio de construção de subestação de rede elétrica incorporada ao 
seu patrimônio. (APELAÇÃO CÍVEL 7003637-47.2016.822.0014, 
Rel. Des. Isaias Fonseca Moraes, Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia: 2ª Câmara Cível, julgado em 30/05/2019).
Dessa forma, independentemente da utilização ou não por outros 
consumidores de energia, o fato é que a empresa ré impôs ao con-
sumidor o ônus de adquirir equipamentos para serviços prestados 
exclusivamente por ela na condição de concessionária. 
Assim, a parte autora não poderá utilizar os equipamentos adquiri-
dos, para qualquer outra finalidade que não seja receber os servi-
ços da empresa ré; nem poderá retirá-los daquele local.
Registre-se, ainda, que conforme narrado pela parte autora, quem 
faz a manutenção do equipamento é apenas a empresa ré.
Ou seja, todas as circunstâncias demonstram que a empresa, se 
não incorporou o equipamento, deveria tê-lo feito na forma determi-
nada na norma que rege a relação das partes.
Sobre a questão colaciono trecho de decisão do STJ, no AREsp 
n. 721596 SP 2015/0131560-1, de relatoria do Min. Marco Aurélio 
Bellizze, publicado no DJ 1/7/2015, que bem analisa a questão:

[...] o patrimônio da ré foi aumentado, com recursos do produtor 
rural que financiou e pagou as obras para a execução e amplia-
ção da rede distribuição de energia elétrica, que foi incorporada 
ao patrimônio da empresa concessionária de serviço público, atu-
ante no fornecimento de energia, com a contrapartida de tarifas, 
sem que esta tenha arcado com qualquer custo para a constru-
ção da infraestrutura de sua própria atividade. Portanto, é de ri-
gor a devolução postulada pela autora”(Ap. c/ Rev. Nº 0010759-
75.2012.8.26.0269 - 31ª Câm. De Dir. Priv. - Rel. Des. Adilson de 
Araujo - J. 27.11.2012). 
Deste modo, tendo a implementação da estrutura de eletrificação 
sido realizada com recursos dos moradores e incorporada pela 
concessionária do sistema de distribuição, impõe-se a determina-
ção de restituição do montante efetivamente desembolsado.
A Resolução n. 229/2006 da Agência Nacional de Energia Elétri-
ca (Aneel), que instituiu as condições gerais para a incorporação 
de redes particulares pelas concessionárias de energia, dispõe em 
seu artigo 3º: 
Art. 3° As redes particulares que não dispuserem de ato autorizati-
vo do Poder Concedente, na forma desta Resolução, deverão ser 
incorporadas ao patrimônio da respectiva concessionária ou per-
missionária de distribuição que, a partir da efetiva incorporação, 
se responsabilizará pelas despesas de operação e manutenção de 
tais redes.
Em que pese o esforço da empresa de energia em demonstrar a 
ausência de requisitos para o ressarcimento - alegação de não in-
corporação e de que o equipamento está dentro da propriedade do 
autor -, entendo que deve o proprietário (a) da rede particular de 
transmissão de energia elétrica ser ressarcido (a) na integralida-
de pelos gastos com a construção da rede, uma vez que se trata 
de equipamento que deveria ter sido custeado pela prestadora do 
serviço.
A exploração do serviço de fornecimento de energia não se justifica 
sem que a concessionária suporte o ônus decorrente da infraes-
trutura da rede, já que não pode ser utilizada em nenhuma outra 
atividade, sob pena de enriquecimento ilícito, nos termos do art. 
884 do Código Civil.
Quanto ao índice de depreciação alegado, verifica-se que este não 
merece incidência no caso dos autos. Explico. 
A resolução 229/2006, que regula as incorporações de redes elé-
tricas, estipulou em seu artigo 9º os requisitos para o cálculo da 
depreciação alegada. Entretanto, um dos requisitos para o cálculo 
é a data da efetiva incorporação, sendo esta de impossível cons-
tatação tendo em vista que ainda não a houve, sendo a questão, 
inclusive, alvo dos presentes autos. 
Deste modo, deverá a atualização dos valores atender aos padrões 
a seguir delineados. 
Consigne-se que a parte autora, para fins de obter o ressarcimento, 
ainda que não tivesse todos os documentos, o essencial é ter com-
provado as circunstâncias básicas da sua pretensão, com veraci-
dade, bem delimitadas nos autos e que transmitam confiabilidade, 
a fim de trazer elementos que possam ser sopesados no conven-
cimento do juízo.
No caso concreto, os documentos comprovam a construção da re-
ferida rede elétrica, bem como que a requerida se apropriou da 
rede construída pela parte autora, pois nos dias de hoje, a mantém 
por sua conta.
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por 
CLAUDINEI ALVES MOREIRA contra a concessionária CENTRAIS 
ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A – CERON a fim de condenar a ré 
em:
a) obrigação de fazer, consistente em promover os atos formais 
de incorporação da rede elétrica existente na propriedade da parte 
autora, no prazo de 30 dias;
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b) obrigação de pagar quantia certa, consistente em ressarcir o 
valor de R$ 14.731,57 pago pela parte autora quando da constru-
ção de subestação em sua propriedade, atualizado com correção 
monetária a partir do orçamento e juros a partir da citação. 
Sem custas ou honorários advocatícios nesta instância.
P.R.I.
Oportunamente, arquivem-se.
Alvorada D’Oeste, 22 de novembro de 2019.
Simone de Melo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única 
Rua Vinícius de Moraes, nº 4308, Bairro Centro, CEP 76930-000, 
Alvorada D’Oeste Processo: 7001453-25.2019.8.22.0011
Classe: Procedimento Comum Cível
Valor da causa: R$ 11.436,56onze mil, quatrocentos e trinta e seis 
reais e cinquenta e seis centavos
AUTOR: APARECIDA BARBOSA FOGUES CPF nº 409.651.202-
87, LINHA ZERO, LT 23, GLEBA 21 S/N ZONA RURAL - 76930-
000 - ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: EBER COLONI MEIRA DA SILVA OAB 
nº RO4046, ROSANA FERREIRA PONTES OAB nº RO6730, FE-
LIPE WENDT OAB nº RO4590
RÉU: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ nº 
71.371.686/0001-75, RUA ALVARENGA PEIXOTO 974, - ATÉ 
1179/1180 SANTO AGOSTINHO - 30180-120 - BELO HORIZON-
TE - MINAS GERAIS
ADVOGADO DO RÉU: ALAN SAMPAIO CAMPOS OAB nº 
BA37491
DECISÃO
Vistos em saneador.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c 
ação de indenização por danos morais, proposta por APARECIDA 
BARBOSA FOGUES contra o BANCO BONSUCESSO CONSIG-
NADO S/A.
Não tendo sido apresentada ao juízo, para homologação, delimi-
tação consensual das questões de fato e de direito a que alude o 
art. 357, § 2º do NCPC, e considerando que a presente causa não 
apresenta complexidade em matéria de fato ou de direito, deixo 
de designar audiência de saneamento em cooperação e passo ao 
saneamento e organização do feito em gabinete (NCPC, art. 357, 
§§).
Ao contestar a ação a parte requerida arguiu preliminar de incom-
petência do juizado especial cível, pugnando pela extinção do feito. 
Contudo, o processo tramita pelo rito comum, portanto não há que 
se falar de incompetência do juízo, razão pela qual rejeito a preli-
minar.
Defiro a retificação do polo passivo da presente demanda, como foi 
pugnado pela parte requerida na contestação.
Não existem outras matérias preliminares a serem analisadas e as 
partes estão devidamente representados. 
Fixo como pontos controvertidos da lide: a) se a assinatura conti-
da no contrato juntado pela parte requerida de fato corresponde à 
assinatura da autora; b) a existência de danos morais passíveis de 
indenização.
Diante do disposto nos art. 357, III, do NCPC, distribuo o ônus da 
prova conforme previsto no artigo 373, incisos I e II, cabendo à par-
te autora comprovar a existência do fato constitutivo de seu direito 
e ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou 
extintivo do direito do autor.
Os meios de prova relevantes para o julgamento da lide são a 
documental e pericial pelo que, nos termos do artigo 357, II, do 
NCPC, admito a produção dessas provas. A prova documental já 
foi produzida, sendo facultado às partes juntarem documentos no-
vos no decorrer da instrução.
Ainda, defiro a produção de prova pleiteada pelo requerido na 
contestação, determinando que se oficie ao Banco do Brasil para 

que informe se a conta bancária de n. 0000000073539, agência 
n. 2184, é de titularidade da requerente, APARECIDA BARBOSA 
FOGUES, bem como se o TED (Código de mensagem PAG0143 e 
número do controle IF GBC00000000010434128), no valor de R$ 
1.211,50 foi creditado na mencionada conta no dia 21/05/2018 ou 
em data posterior.
Defiro a realização de perícia grafotécnica e, para tanto, nomeio os 
peritos da Polícia Civil de São Miguel do Guaporé. Tendo em vista 
que os equipamentos aptos para realizar o exame são particulares 
e adquiridos com verbas próprias de tais peritos, a realização da 
perícia demanda o pagamento de honorários periciais no montante 
de R$ 1.800,00(mil e oitocentos reais).
Conforme o artigo 429, II do CPC, distribuo o ônus da prova a par-
te requerida, que deverá providenciar o depósito dos honorários 
periciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão e 
julgamento do feito sem a produção da prova.
Ainda, para viabilizar a produção da prova, intime-se a parte reque-
rida para que deposite o contrato original na Secretaria do Juízo, 
no mesmo prazo supra.
Com o depósito, encaminhem-se os contratos à Polícia Civil de 
São Miguel do Guaporé, solicitando a realização da perícia particu-
lar pelos peritos. Consigno que a parte requerente deverá fornecer 
à autoridade policial tudo o que for necessário para a realização 
da perícia.
Esclareça-se às partes que elas têm o direito de pedir esclareci-
mentos ao Juízo ou solicitar ajustes na presente decisão, por meio 
de simples petição sem caráter recursal, no prazo comum de 05 
(cinco) dias, após o qual esta decisão tornar-se-á estável, nos ter-
mos do art. 357, § 1º do NCPC.
Declaro o feito saneado e organizado.
Solicitados esclarecimentos ou ajustes na presente decisão sane-
adora, tornem-se os autos conclusos para as deliberações perti-
nentes.
Transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem qualquer manifestação 
das partes, certifique a escrivania a estabilidade da presente deci-
são e dê-se cumprimento às determinações nela trazidas.
Pratique-se o necessário.
Alvorada D’Oeste 22 de novembro de 2019
Simone de Melo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única 
Rua Vinícius de Moraes, nº 4308, Bairro Centro, CEP 76930-000, 
Alvorada D’Oeste Processo 7001053-45.2018.8.22.0011
Classe Procedimento do Juizado Especial Cível
Valor da causa R$ 8.923,80oito mil, novecentos e vinte e três reais 
e oitenta centavos
REQUERENTE: DOUGLAS JOSE DA SILVA, LINHA 0 ZONA RU-
RAL - 76930-000 - ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: MARCOS ANTONIO ODA FI-
LHO OAB nº PR4760
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CE-
RON , SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCA-
RENHAS BARBOSA OAB nº MS6835
SENTENÇA 
Relatório dispensando (art. 38, caput, da Lei 9.099/95). 
Fundamento e DECIDO. 
Trata-se de cumprimento de sentença. 
Conforme manifestação do credor, a ré satisfez a obrigação exe-
cutada. 
Portanto, JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 
pelo seu cumprimento, nos termos do art. 52, caput, da Lei n. 
9.099/95 e arts. 318 c/c 924, II, do CPC, a fim de que surtam os 
jurídicos e legais efeitos daí decorrentes. 
Sem custas processuais ou honorários advocatícios nesta instân-
cia. 



1317DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

P. R. I.
Expeça-se o competente alvará para levantamento dos valores de-
positados, que faculto ser em nome do patrono do credor, desde 
que detenha poderes para tanto. 
Após, intime-se para retirada em 10 (dez) dias. 
Oportunamente, arquivem-se. 
Alvorada D’Oeste, 22 de novembro de 2019
Simone de Melo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única 
Rua Vinícius de Moraes, nº 4308, Bairro Centro, CEP 76930-000, 
Alvorada D’Oeste Processo: 7001793-66.2019.8.22.0011
Classe: Procedimento Comum Cível
Valor da causa: R$ 110.000,00cento e dez mil reais
AUTOR: ELIANE DE SOUZA MARTINELLI DOS SANTOS CPF nº 
885.985.862-34, AV. CASTELO BRANCO 4920 CENTRO - 76930-
000 - ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: WELLINGTON DA SILVA GONCALVES 
OAB nº RO5309
RÉU: AUGUSTO PORFIRIO DOS SANTOS CPF nº 163.021.682-
87, BR 429, LOTE 07, GLEBA 12, POSTE 34 ZONA RURAL - 
76930-000 - ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: JOHNE MARCOS PINTO ALVES OAB nº 
RO6328
DECISÃO
Apesar de o laudo de ID 32696646 mencionar que a parte reque-
rida se encontra acometida de doenças de cunho psiquiátrico, em 
tratamento ambulatorial, não há informação quanto à incapacidade 
civil, tampouco quanto à incapacidade de comparecer à audiência.
Deste modo, indefiro o pedido de redesignação do ato, mantendo a 
realização da solenidade conforme designado.
Intimem-se. Pratique-se o necessário.
Alvorada D’Oeste 22 de novembro de 2019
Simone de Melo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única 
Rua Vinícius de Moraes, nº 4308, Bairro Centro, CEP 76930-000, 
Alvorada D’Oeste Processo 7002241-39.2019.8.22.0011
Classe Procedimento do Juizado Especial Cível
Valor da causa R$ 10.127,60 dez mil, cento e vinte e sete reais e 
sessenta centavos
REQUERENTES: KENIA DAS DORES LIMA ALVES CPF nº 
002.693.122-26, LINHA 64, KM 06, APÓS POSTE 23 S/N ZONA 
RURAL - 76930-000 - ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA, LUIS 
CARLOS ALVES CPF nº 616.861.152-53, LINHA 64, KM 06, APÓS 
POSTE 23 S/N ZONA RURAL - 76930-000 - ALVORADA D’OESTE 
- RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: JEFERSON GOMES DE 
MELO OAB nº RO8972
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CE-
RON CNPJ nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA DOS IMIGRANTES 
4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA
DESPACHO
Vistos.
Em que pese à desnecessidade de pagamento de custas processu-
ais para o manejo de ações perante os Juizados Especiais, é certo 
que, quando da interposição de recurso inominado a parte deverá 
recolher o preparo (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95) e, em sendo o caso, 
realizar o pagamento de custas processuais e honorários advocatí-
cios (art. 54, Lei 9.099/95), daí a necessidade de analisar o pedido 
de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora.

Compulsando os autos verifico que o requerente é trabalhador ru-
ral, pelo que se enquadra na condição de miserabilidade exigida 
pela Lei n. 1.060/50 para que seja deferida a gratuidade judiciária 
para as partes, de modo que o pedido de gratuidade merece pro-
cedência.
Deste modo, defiro os benefícios da gratuidade judiciária.
Deixo de designar audiência de conciliação porquanto a expe-
riência prática tem revelado que a CERON não realiza acordos. 
Saliento que não há qualquer prejuízo às partes, eis que, mesmo 
não sendo designada audiência de conciliação, as mesmas podem 
transigir a qualquer tempo.
Ademais, tal medida visa enaltecer a celeridade processual, consi-
derando que a designação de audiência de conciliação, cujo resul-
tado será infrutífero, só acarreta morosidade e dispêndio aos cofres 
públicos, indo na contramão dos princípios da duração razoável do 
processo, economicidade e eficiência.
Neste norte, CITE-SE a parte requerida para responder a presente, 
apresentar sua defesa e todos os documentos de prova que por-
ventura possua, no prazo de 15 dias.
Se houver interesse da parte requerida em apresentar proposta 
de conciliação e/ou produzir prova testemunhal, deverá consignar 
expressamente na contestação os termos e o rol, caso em que os 
autos deverão vir conclusos para apreciação.
Do contrário, a parte autora deverá ser intimada para impugnar em 
15 dias, se arguidas preliminares ou juntados documentos. 
Intimem-se as partes representadas a se manifestarem, no prazo 
de 10 dias, quanto ao interesse em produzir outras provas, justifi-
cando a necessidade e utilidade, sob pena de julgamento antecipa-
do – art. 355 do NCPC;
SIRVA A PRESENTE DE CARTA PRECATÓRIA/MANDADO DE 
CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.Alvorada D’Oeste
Alvorada D’Oeste, 22 de novembro de 2019
Simone de Melo 
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única 
Rua Vinícius de Moraes, nº 4308, Bairro Centro, CEP 76930-000, 
Alvorada D’Oeste Processo 7001700-40.2018.8.22.0011
Classe Execução de Título Extrajudicial
Valor da causa R$ 7.916,21sete mil, novecentos e dezesseis reais 
e vinte e um centavos
EXEQUENTE: JURACI MAFRA DA SILVA, BR 429 0 ZONA RU-
RAL - 76930-000 - ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MARCOS ANTONIO ODA FILHO 
OAB nº PR4760, LIANE SANTA DE MELO COUTINHO OAB nº 
RO9691
EXECUTADO: C. E. D. R., SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO EXECUTADO: DENNER DE BARROS E MAS-
CARENHAS BARBOSA OAB nº MS6835
SENTENÇA 
Relatório dispensando (art. 38, caput, da Lei 9.099/95). 
Fundamento e DECIDO. 
Trata-se de cumprimento de sentença. 
Conforme manifestação do credor, a ré satisfez a obrigação exe-
cutada. 
Portanto, JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 
pelo seu cumprimento, nos termos do art. 52, caput, da Lei n. 
9.099/95 e arts. 318 c/c 924, II, do CPC, a fim de que surtam os 
jurídicos e legais efeitos daí decorrentes. 
Sem custas processuais ou honorários advocatícios nesta instân-
cia. 
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P. R. I.
Expeça-se o competente alvará para levantamento dos valores de-
positados, que faculto ser em nome do patrono do credor, desde 
que detenha poderes para tanto. 
Após, intime-se para retirada em 10 (dez) dias. 
Oportunamente, arquivem-se. 
Alvorada D’Oeste, 22 de novembro de 2019
Simone de Melo
Juíza de Direito

Processo: 7001197-82.2019.8.22.0011
Classe: Procedimento Sumário
Valor da causa: R$ 3.545,88, três mil, quinhentos e quarenta e cin-
co reais e oitenta e oito centavos
AUTOR: MADALENA ZEFERINO CPF nº 638.904.372-49, RUA 
EÇA DE QUEIROZ 4462 CENTRO - 76930-000 - ALVORADA 
D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: EDMILSON SOBRAL FERREIRA DA 
SILVA OAB nº RJ113733
RÉU: C. E. D. R. S. -. C., AV. PRNCESA IZABEL CENTRO - 76930-
000 - ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 
BARBOSA OAB nº MS6835
DECISÃO
Vistos em saneador.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por MADALENA ZEFE-
RINO contra a CERON S/A, com vistas ao restabelecimento de 
equilíbrio contratual e a condenação da mesma ao pagamento de 
indenização por danos morais.
Não tendo sido apresentada ao juízo, para homologação, delimi-
tação consensual das questões de fato e de direito a que alude o 
art. 357, § 2º do CPC, e considerando que a presente causa não 
apresenta complexidade em matéria de fato ou de direito, deixo de 
designar audiência de saneamento em cooperação e passo ao sa-
neamento e organização do feito em gabinete (CPC, art. 357, §§).
A requerida apresentou preliminar de adequação do valor da causa 
em sua defesa. De plano, verifico que lhe assiste razão, tendo em 
vista que o valor da causa deve constar da integralidade dos pe-
didos. Assim, acolho a preliminar arguida, para determinar à parte 
autora para que promova a correção do valor da causa. 
As partes são legítimas e estão adequadamente representadas 
nos autos, inexistindo, por ora, outras questões processuais a se-
rem abordadas.
Fixo como pontos controvertidos da lide: 
a) o aumento efetivo de consumo, mediante aquisição de eletrodo-
mésticos e eletrônicos que o justifiquem; b) a alteração de bandeira 
tarifária entres os meses 04, 05 e 06 de 2019. 
Diante do disposto nos art. 357, III, do CPC, distribuo o ônus da 
prova conforme previsto no artigo 373, incisos I e II, cabendo à par-
te autora comprovar a existência do fato constitutivo de seu direito 
e ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou 
extintivo do direito do autor.
O meio de prova relevante para o julgamento da lide é a docu-
mental, pelo que, nos termos do artigo 357, II, do CPC, admito a 
produção dessa prova. Considerando que a prova documental já 
foi produzida, facultado às partes juntarem documentos novos no 
decorrer da instrução, por entender que a tal é suficiente ao des-
linde do feito.
Assim, intimem-se as partes para, em 10 dias, apresentarem novas 
provas, sob pena de preclusão.
Esclareça-se às partes que elas têm o direito de pedir esclareci-
mentos ao Juízo ou solicitar ajustes na presente decisão, por meio 
de simples petição sem caráter recursal, no prazo comum de 05 
(cinco) dias, após o qual esta decisão tornar-se-á estável, nos ter-
mos do art. 357, § 1º do CPC.
Declaro o feito saneado e organizado.
Solicitados esclarecimentos ou ajustes na presente decisão sane-
adora, tornem-se os autos conclusos para as deliberações perti-
nentes.

Transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem qualquer manifestação 
das partes, certifique a escrivania a estabilidade da presente deci-
são e dê-se cumprimento às determinações nela trazidas.
Pratique-se o necessário.
Alvorada D’Oeste, 22 de novembro de 2019
Simone de Melo
Juíza de Direito

Processo: 7001898-77.2018.8.22.0011
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Valor da causa: R$ 13.000,00, treze mil reais
REQUERENTE: MURILO HENRIQUE PIMENTA BECKER DOS 
SANTOS CPF nº 027.861.352-73, MARECHAL RONDON 5393 
CENTRO - 76930-000 - ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: JEFERSON GOMES DE MELO 
OAB nº RO8972
REQUERIDO: FABIO FAGUNDES CPF nº DESCONHECIDO, 
RUA 4 DE JANEIRO 2576 CENTRO - 76923-000 - VALE DO PA-
RAÍSO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: MAGNUS XAVIER GAMA OAB nº 
RO5164
DECISÃO
Vistos em saneador.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por MURILO HENRIQUE 
PIMENTA BECKER contra FABIO FAGUNDES, com vistas ao res-
sarcimento por supostos danos morais sofridos e retratação em 
face de conduta do requerido em ofender-lhe em grupo de deter-
minada rede social. 
Não tendo sido apresentada ao juízo, para homologação, delimi-
tação consensual das questões de fato e de direito a que alude o 
art. 357, § 2º do CPC, e considerando que a presente causa não 
apresenta complexidade em matéria de fato ou de direito, deixo de 
designar audiência de saneamento em cooperação e passo ao sa-
neamento e organização do feito em gabinete (CPC, art. 357, §§).
A requerida não apresentou qualquer matéria preliminar em sua 
defesa. As partes são legítimas e estão adequadamente represen-
tadas nos autos, inexistindo, por ora, outras questões processuais 
a serem abordadas.
Fixo como pontos controvertidos da lide: 
a) a titularidade do áudio de ID 22480833, podendo as partes re-
querem a produção de perícia; b) danos morais sofridos. 
Diante do disposto nos art. 357, III, do CPC, distribuo o ônus da 
prova conforme previsto no artigo 373, incisos I e II, cabendo à par-
te autora comprovar a existência do fato constitutivo de seu direito 
e ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou 
extintivo do direito do autor.
Os meios de prova relevantes para o julgamento da lide são do-
cumental e testemunhal, pelo que, nos termos do artigo 357, II, do 
CPC, admito a produção dessas. Considerando que a prova docu-
mental já foi produzida, facultado às partes juntarem documentos 
novos no decorrer da instrução, por entender que a tal é suficiente 
ao deslinde do feito.
Assim, intimem-se as partes para, em 10 dias, apresentarem novas 
provas, sob pena de preclusão.
Esclareça-se às partes que elas têm o direito de pedir esclareci-
mentos ao Juízo ou solicitar ajustes na presente decisão, por meio 
de simples petição sem caráter recursal, no prazo comum de 05 
(cinco) dias, após o qual esta decisão tornar-se-á estável, nos ter-
mos do art. 357, § 1º do CPC.
Declaro o feito saneado e organizado.
Solicitados esclarecimentos ou ajustes na presente decisão sane-
adora, tornem-se os autos conclusos para as deliberações perti-
nentes.
Transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem qualquer manifestação 
das partes, certifique a escrivania a estabilidade da presente deci-
são e dê-se cumprimento às determinações nela trazidas.
Pratique-se o necessário.
Alvorada D’Oeste, 22 de novembro de 2019
Simone de Melo
Juíza de Direito



1319DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única 
Rua Vinícius de Moraes, nº 4308, Bairro Centro, CEP 76930-000, 
Alvorada D’Oeste Processo: 7001700-74.2017.8.22.0011
Classe: Procedimento Comum Cível
Valor da causa: R$ 31.973,87trinta e um mil, novecentos e setenta 
e três reais e oitenta e sete centavos
AUTOR: AUTO POSTO SOBERANA LTDA - EPP CNPJ nº 
08.970.868/0001-26, RODOVIA BR 429, KM 5 0 ZONA RURAL - 
76930-000 - ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: CAMILA BATISTA FELICI OAB nº 
RO4844
RÉU: MANOEL DUARTE LOPES CPF nº 225.932.769-91, LINHA 
64, KM 20 S/N ZONA RURAL - 76930-000 - ALVORADA D’OESTE 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: ANDRE BALBINO BONNES OAB nº 
PR15837
DECISÃO
Vistos.
Considerando que ambas as partes pleitearam, em exordial e con-
testação, pela produção de prova testemunhal, defiro-a. Por conse-
quência, encaminho os autos ao cartório para alocação em pauta 
e certificação.
Fixo como ponto controvertido da lide: 
a) a autorização concedida pelo demandado para que seu filho ad-
quirisse combustível em seu nome. 
As partes deverão arrolar suas testemunhas em 10 dias, contados 
de sua intimação.
Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam 
à solenidade. Advirtam-se os advogados de que eles deverão se 
atentar à providência que lhes foi incumbida pelo artigo 455 do 
Novo Código de Processo Civil.
Pratique-se o necessário.
Alvorada D’Oeste 22 de novembro de 2019
Simone de Melo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única 
Rua Vinícius de Moraes, nº 4308, Bairro Centro, CEP 76930-000, 
Alvorada D’Oeste Processo: 7001449-56.2017.8.22.0011
Classe: Procedimento Comum Cível
Valor da causa: R$ 22.596,92vinte e dois mil, quinhentos e noventa 
e seis reais e noventa e dois centavos
AUTOR: JOSE DE SOUZA CPF nº 573.072.532-91, AV. BANDEI-
RANTES 4196 CIDADE ALTA - 76930-000 - ALVORADA D’OESTE 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ROSE ANNE BARRETO OAB nº 
RO3976
RÉU: BANCO BMG CONSIGNADO S/A CNPJ nº 61.186.680/0001-
74, AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 3477, ANDAR 8 PARTE 
E 9 ITAIM BIBI - 04538-133 - SÃO PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADO DO RÉU: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA 
OAB nº MG109730
DECISÃO
Vistos.
A parte requerida juntou aos autos manifestação no Id. 32598731, 
alegando que o prazo de 15 (quinze) dias, estipulado para realizar 
o depósito do contrato original, não foi suficiente para cumprir a de-
manda. No mais, pleiteou por um prazo maior de 30 (trinta) dias. 
Contudo, verifica-se que apesar das alegações da parte requerida, 
o contrato já encontra-se depositado em cartório. (Id. 30510784). 
Assim, oficie-se a Polícia de São Miguel do Guaporé para que en-
caminhem o resultado da perícia grafotécnica.
Pratique-se o necessário. 
Alvorada D’Oeste 22 de novembro de 2019
Simone de Melo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única 
Rua Vinícius de Moraes, nº 4308, Bairro Centro, CEP 76930-000, 
Alvorada D’Oeste Processo: 7000782-02.2019.8.22.0011
Classe: Execução Fiscal
Valor da causa: R$ 947,85novecentos e quarenta e sete reais e 
oitenta e cinco centavos
EXEQUENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 
DETRAN-RO CNPJ nº 15.883.796/0001-45, RUA DOUTOR JOSÉ 
ADELINO 4477 COSTA E SILVA - 76803-592 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA AUTÁRQUICA 
DO DETRAN/RO
EXECUTADO: ADRIANO BATISTA DOS SANTOS CPF nº 
406.036.738-99, AVENIDA SÃO PAULO 4599 TRÊS PODERES - 
76930-000 - ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DECISÃO
Vistos.
Promovi consulta ao INFOJUD e logrei êxito em localizar novo en-
dereço cadastrado em nome do executado, conforme se verifica do 
espelho em anexo.
Deste modo, expeça-se o necessário para tentativa de citação do 
executado.
Alvorada D’Oeste 22 de novembro de 2019
Simone de Melo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única 
Rua Vinícius de Moraes, nº 4308, Bairro Centro, CEP 76930-000, 
Alvorada D’Oeste Processo: 7000984-76.2019.8.22.0011
Classe: Execução Fiscal
Valor da causa: R$ 1.610,13mil, seiscentos e dez reais e treze cen-
tavos
EXEQUENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 
DETRAN-RO CNPJ nº 15.883.796/0001-45, RUA DOUTOR JOSÉ 
ADELINO 4477 COSTA E SILVA - 76803-592 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA AUTÁRQUICA 
DO DETRAN/RO
EXECUTADO: JUAREZ GONCALVES CPF nº 008.990.452-43, 
RUA MACHADO DE ASSIS 5110 CENTRO - 76930-000 - ALVO-
RADA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DECISÃO
Vistos.
Promovi consulta ao INFOJUD e logrei êxito em localizar novo en-
dereço cadastrado em nome do executado, conforme se verifica do 
espelho em anexo.
Deste modo, expeça-se o necessário para tentativa de citação do 
executado.
Alvorada D’Oeste 22 de novembro de 2019
Simone de Melo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única 
Rua Vinícius de Moraes, nº 4308, Bairro Centro, CEP 76930-000, 
Alvorada D’Oeste Processo: 7001232-47.2016.8.22.0011
Classe: Cumprimento de sentença
Valor da causa: R$ 150,00cento e cinquenta reais
EXEQUENTES: ANA MARIA GOMES BATISTA CPF nº 
242.257.202-25, LINHA 44 S/N, KM 09, LOTE 52 00, GLEBA 10 
ZONA RURAL - 76930-000 - ALVORADA D’OESTE - RONDÔ-
NIA, JOAO GOMES BATISTA CPF nº 240.868.279-72, AVENIDA 
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PRINCESA ISABEL 5502, 00 CENTRO - 76930-000 - ALVORADA 
D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: 
EXECUTADO: EDIMAR DA SILVA LOURENCO CPF nº 
673.908.032-15, AVENIDA CASTELO BRANCO 3854, 00 CEN-
TRO - 76930-000 - ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DESPACHO
Vistos.
Considerando a transferência do bem, intime-se o arrematante 
para que compareça ao Detran/RO desta comarca a fim de promo-
ver o necessário para finalização da operação, conforme solicita o 
ofício de ID 32440160. 
No mais, intime-se o autor na forma do art. 485, §1º do NCPC, 
para dar andamento ao feito, no prazo legal de 5 dias, sob pena de 
arquivamento. 
Serve a presente decisão de mandado.
Alvorada D’Oeste 22 de novembro de 2019
Simone de Melo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única 
Rua Vinícius de Moraes, nº 4308, Bairro Centro, CEP 76930-000, 
Alvorada D’Oeste Processo: 7000447-85.2016.8.22.0011
Classe: Monitória
Valor da causa: R$ 260,10duzentos e sessenta reais e dez centa-
vos
AUTOR: CAMILA DA SILVA MACHADO 00768606209 CNPJ nº 
21.666.996/0001-49, AVENIDA MOACIR DE PAULA VIEIRA 4142 
CENTRO - 76929-000 - URUPÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MARIANA CORREIA DA SILVA GA-
NANCA OAB nº RO6672, ANTONIO RAMON VIANA COUTINHO 
OAB nº RO3518
RÉU: JAQUELINE IRACI BECHER CPF nº 715.843.822-87, LINHA 
14, LOTE 23 ZONA RURAL - 76929-000 - URUPÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
DECISÃO
Vistos.
Intime-se o devedor a, em 05 dias, realizar a entrega do bem ao 
arrematante.
Em caso de resistência, desde logo defiro a expedição de mandado 
de remoção e entrega do bem e autorizo o Oficial de Justiça a soli-
citar apoio policial para o cumprimento do mesmo.
Pratique-se o necessário. 
Alvorada D’Oeste 22 de novembro de 2019
Simone de Melo
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única 
Rua Vinícius de Moraes, nº 4308, Bairro Centro, CEP 76930-000, 
Alvorada D’Oeste Processo: 7000724-96.2019.8.22.0011
Classe: Execução Fiscal
Valor da causa: R$ 932,20novecentos e trinta e dois reais e vinte 
centavos
EXEQUENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 
DETRAN-RO CNPJ nº 15.883.796/0001-45, RUA DOUTOR JOSÉ 
ADELINO 4477 COSTA E SILVA - 76803-592 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA AUTÁRQUICA 
DO DETRAN/RO

EXECUTADO: JONATHAN ALMEIDA ROSA CPF nº 114.091.106-
64, AV. MARECHAL RONDON 4976 CENTRO - 76930-000 - AL-
VORADA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DECISÃO
Vistos.
Promovi consulta ao INFOJUD e logrei êxito em localizar novo en-
dereço cadastrado em nome do executado, conforme se verifica do 
espelho em anexo.
Deste modo, expeça-se o necessário para tentativa de citação do 
executado.
Alvorada D’Oeste 22 de novembro de 2019
Simone de Melo
Juíza de Direito
Processo: 7000944-94.2019.8.22.0011
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Nota Promissória
Valor da causa: R$ 1.170,04(mil, cento e setenta reais e quatro 
centavos)
REQUERENTE: JARLEY MARCIA ROCHA ALVES 89431146649 
CNPJ nº 33.247.670/0001-66, MARECHAL RONDON 4651, SALA 
B CENTRO - 76930-000 - ALVORADA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: 
REQUERIDO: ALANI CPF nº DESCONHECIDO, LINHA 14 KM 22, 
ALVORADA DO OESTE ZONA RURAL - 76930-000 - ALVORADA 
D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
SENTENÇA
Relatório dispensado (art. 38, caput, da Lei 9.099/95).
Fundamento e DECIDO.
Trata-se de ação de cobrança em que a parte autora pleiteia o 
recebimento de crédito no valor de R$ 1.170.04 (mil cento e se-
tenta reais e quatro centavos), atualizados na data da propositura 
da ação, representados pela notas promissórias acostadas ao ID 
27930594 e seguintes. 
A parte ré não em audiência de conciliação reconheceu a exis-
tência da dívida. Entretanto, alegou que tem outras pendencias a 
resolver. 
Intimada a produzir novas provas, permaneceu silente. 
Realizada a análise do processo verifico que a parte autora trouxe 
aos autos documentos aptos a comprovarem a existência da dívi-
da ora cobrada. Já a ré não apresentou qualquer prova contrária 
ao direito alegado pela autora, embora devidamente intimado para 
tanto. 
Desse modo, tendo a autora comprovado a existência da dívida 
em nome da requerida, bem como pela ré não ter demonstrado 
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 
da parte autora (art. 373, II, do CPC), o pleito da autoral deve ser 
acolhido.
Ao teor do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JUL-
GO PROCEDENTE o pedido inicial a fim de condenar a requerida 
ELANI ARAÚJO LINO a pagar à autora JARLEY MARCIA ROCHA 
ALVES a importância de R$ 1.170.04 (mil cento e setenta reais 
e quatro centavos), acrescida de correção monetária a partir do 
vencimento e juros a partir da citação. Por consequência, RESOL-
VO o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do Código de 
Processo Civil.
Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta instân-
cia. 
P.R.I.
Oportunamente, arquivem-se.
Alvorada D’Oeste, 22 de novembro de 2019.
Simone de Melo
Juíza de Direito
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COMARCA DE BURITIS

1ª VARA CÍVEL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7005308-79.2019.8.22.0021
Classe: Separação Consensual
Assunto: Dissolução, Guarda, Assistência Judiciária Gratuita
REQUERENTES: M. G. D. S. M., F. G. M.
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: SELVA SIRIA SILVA 
CHAVES GUIMARAES OAB nº RO5007, JOAO CARLOS DE 
SOUSA OAB nº RO10287 
ADVOGADOS DOS : 
SENTENÇA
Trata-se de Ação de Divórcio Consensual ajuizada por FABRÍCIO 
GOMES MAROTTO E MÁRCIA GAMBARA DE SOUZA MAROTTO 
devidamente qualificados, assistidos pela Defensoria Pública 
Estadual, alegando, em síntese, que se casaram em 19/10/2007, 
pelo Regime de Comunhão Parcial de Bens, estando separados 
de fato, não havendo possibilidade de reconciliação. Da união 
advieram 03 filhos menores, bem como amealharam bens. 
Requerem a homologação do divórcio consensual, nos termos da 
inicial. Juntaram documentos.
Instado, o Ministério Público pugnou pela homologação do acordo 
avençado Id. 29937981.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório, decido.
Os requerentes pedem que seja homologado o acordo constante 
da inicial, com a consequente decretação do divórcio do casal.
O termo de acordo entabulado entre as partes, constante na inicial, 
atende às exigências formais do artigo 731 do CPC.
Com o advento da EC 66/2010, denominada Lei do Divórcio, que 
alterou o art. 226, §6º da CF – que passou a vigorar com a seguinte 
redação: “Art. 226 §6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo 
divórcio” – foi eliminada a exigência de separação judicial prévia 
por mais de um ano ou separação de fato por mais de dois anos, 
para que os casais possam se divorciar.
Ademais, quanto a guarda, alimentos e visitas, verifico que o 
acordo celebrado não traz prejuízos a terceiro, nem aos infantes, 
resguardando satisfatoriamente seus interesses.
Com isso, estando satisfeitas as exigências legais atinentes 
a pretensão das partes e evidenciado ser da vontade deles a 
dissolução do vínculo conjugal, não há razão para não se conceder 
o pedido.
Ante o exposto, HOMOLOGO por SENTENÇA o acordo firmado 
entre as partes constante na petição inicial, incluso no documento 
eletrônico de Id n. 29783201, para que surta seus efeitos legais, 
DECRETANDO O DIVÓRCIO de FABRÍCIO GOMES MAROTTO E 
MÁRCIA GAMBARA DE SOUZA MAROTTO, declarando cessados 
todos os deveres inerentes ao casamento, inclusive o regime 
matrimonial de bens, voltando o cônjuge virago a usar o nome de 
solteira: Marcia Gambara de Souza.
Em consequência, extingo o processo com resolução do mérito, 
nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.
Sem custas e honorários em razão da gratuidade da justiça.
Publicação e Registros automáticos pelo PJe, ficando dispensada 
a intimação das partes desta sentença.
Transitada em julgado nesta data (art. 1.000, parágrafo único, do 
CPC).
Serve o presente como Mandado de Averbação ao Cartório 
de Registro Civil das Pessoas Naturais do Município de Monte 
Negro/RO, para que proceda a margem do assento de casamento 
(Id.29783855) a necessária averbação
Arquivem-se.

SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.
Buritis/RO,quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
REQUERENTES: M. G. D. S. M. CPF nº 914.784.482-53, RUA 
DO FERRO 2434 SETOR 01 - 76887-000 - CAMPO NOVO DE 
RONDÔNIA - RONDÔNIA, F. G. M. CPF nº 915.830.982-91, RUA 
15 NOVEMBRO S/N SETOR 04 - 76887-000 - CAMPO NOVO DE 
RONDÔNIA - RONDÔNIA 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7000391-51.2018.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Direito de Imagem
REQUERENTE: CLEBSON DIAS TOMAZ AMARAL
ADVOGADO DO REQUERENTE: TAYNA DAMASCENO DE 
ARAUJO OAB nº RO6952
REQUERIDO: AUDIR SANTANA BAPTISTA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
SENTENÇA
Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95.
A autora ajuizou a presente Ação de Indenização por Danos Morais 
contra AUDIR SANTANA BAPTISTA, objetivando receber o valor 
de R$ 10.000,00 em decorrência de violação do direito à imagem 
e honra.
A parte requerida não foi citada (Id. 31976776).
A autora foi intimada através do seu patrono para dar prosseguimento 
ao feito, deixando transcorrer o prazo sem manifestação, Id. 
31976780.
Decido.
A situação ora analisada amolda-se perfeitamente à previsão legal 
de extinção da ação por desídia da autora e, por conseguinte, 
deve ser decretada, pois, foi devidamente intimada pessoalmente, 
entretanto, permaneceu-se inerte.
Em relação a extinção do processo por abandono da causa, §6º, 
do art. 485, do CPC/2015, estabelece que a extinção do processo 
por abandono da causa, dependerá de requerimento da parte 
Requerida caso este tenha apresentado contestação, o que não é 
o caso dos autos.
Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 
mérito, conforme determina o art. 485, III, do CPC, uma vez que 
a parte autora abandonou a causa, deixando de promover atos e 
diligências que lhe competiam. 
Sem custas e honorários.
Após as baixas necessárias, arquive-se.
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
REQUERENTE: CLEBSON DIAS TOMAZ AMARAL CPF nº 
727.069.022-72, RUA NOVA UNIÃO 2015 SETOR 02 - 76880-000 
- BURITIS - RONDÔNIA
REQUERIDO: AUDIR SANTANA BAPTISTA CPF nº 769.898.287-
49, RUA MANOEL MOREL PEÇANHA, QUADRA 13, LOTE 17 
MARAVILHA (VISCONDE DE ITABORAÍ) - 24875-525 - ITABORAÍ 
- RIO DE JANEIRO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7001238-53.2018.8.22.0021
Classe: Divórcio Litigioso
Assunto: Dissolução
REQUERENTE: E. F. D. P.
ADVOGADO DO REQUERENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA
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REQUERIDO: L. P. D. S.
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
DECISÃO
Intimem-se a parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias 
informe aos autos, data de nascimento e nome dos pais do (a) 
requerido (a), a fim de viabilizar as pesquisas via Siel 
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA 
PRECATÓRIA.
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
REQUERENTE: E. F. D. P. CPF nº 742.067.452-34, LINHA 72, 
KM-17 S/N ZONA RURAL - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
REQUERIDO: L. P. D. S. CPF nº DESCONHECIDO, LINHA 
DÉCIMA, KM-15 S/N DISTR. DE VILA DA PENHA - 76804-120 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7002264-52.2019.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 
Material, Fornecimento de Energia Elétrica
REQUERENTE: VAGNER VIEIRA DE CAMARGO
ADVOGADO DO REQUERENTE: ROBSON CLAY FLORIANO 
AMARAL OAB nº RO6965, SANDRA MIRELE BARROS DE SOUZA 
AMARAL OAB nº RO6642
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 
ADVOGADO DO REQUERIDO: MARCIO MELO NOGUEIRA OAB 
nº RO2827
SENTENÇA 
Relatório dispensado, na forma do artigo 38 da Lei 9.099/1995.
Pretende a parte autora a formalização da incorporação da rede 
elétrica e a condenação da parte requerida ao pagamento de R$ 
10.222,78 (dez mil, duzentos e vinte e dois reais e setenta e oito 
centavos) a título de danos materiais, referente a construção da 
subestação de rede elétrica (Id´s. 25602872, 25602873).
A parte requerida apresentou contestação (ID nº 27294628).
É a síntese necessária. Decido.
As partes estão devidamente representadas, e a lide comporta 
julgamento antecipado, na forma do art. 355, inciso I, do CPC.
DAS PRELIMINARES
1. Da incompetência absoluta em razão da matéria
No caso em tela não há que se falar em incompetência dos juizados 
especiais para julgar a demanda, pois foram apresentados pela 
parte autora documentos hábeis a comprovar a construção da rede 
elétrica com recurso próprio. Ademais, a parte requerida possui 
todo o aparato técnico para impugnar e comprovar, se for o caso, 
a não utilização de recursos do consumidor para construção da 
rede elétrica objeto da lide. Relevante pontuar que o fornecimento 
de energia elétrica é serviço essencial, sendo responsabilidade da 
concessionária o dispêndio para o fornecimento do produto. 
2. Inépcia da Inicial: Falta de documentos indispensáveis
Após análise atenta dos autos, vislumbro não prosperar a preliminar 
de inépcia da inicial, quando a peça atendeu aos requisitos dos 
artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, contendo os fatos, 
a causa de pedir, o pedido, com especificação suficiente para 
caracterização da pretensão, seus fundamentos, bem como da 
narração dos fatos decorre logicamente a conclusão. Além disso, 
o autor apresentou documentos suficientes para a propositura da 
demanda, tais como os documentos pessoais, Art, projeto, entre 
outros.
DO MÉRITO
Assim, ultrapassadas as questões preliminares, passo à análise 
do mérito.

No mérito, o pleito deve ser acolhido, de sorte que a subestação 
construída pela parte requerente deve ser considerada incorporada 
ao patrimônio da parte requerida, a qual, por sua vez, deve pagar à 
parte requerente o valor desembolsado devidamente corrigido. 
O tema é tratado pela Lei nº 10.848/04, Veja-se:
Art. 2° Para os efeitos desta Resolução serão considerados os 
seguintes conceitos e definições:
[…]
III - Redes Particulares: instalações elétricas, em qualquer tensão, 
inclusive subestações, utilizadas para o fim exclusivo de prover 
energia elétrica para unidades de consumo de seus proprietários e 
conectadas em sistema de distribuição de energia elétrica.
Art. 4° - As redes particulares, em qualquer tensão, localizadas 
integralmente em imóveis de seus proprietários não serão objeto 
de incorporação, ficando dispensadas, inclusive, da obtenção de 
ato autorizativo do Poder Concedente.
§ 1° Mediante expresso acordo entre as partes, as redes de 
que trata o caput poderão ser transferidas à concessionária ou 
permissionária de distribuição, não ensejando qualquer forma de 
indenização ao proprietário.
§ 2° Deverão ser incorporadas, nos termos do art. 9° desta 
Resolução, as redes de que trata este artigo e necessárias para a 
garantia do atendimento de novas ligações, além daquelas redes 
que a concessionária ou permissionária já tiver efetuado derivações 
para atendimento de outros consumidores.
Aplica-se, ainda, no presente caso, o disposto no art. 884 do CC, 
haja vista que uma vez reconhecida a obrigação incorporar ao 
respectivo patrimônio a subestação construída, e não efetivado o 
pagamento, há o enriquecimento sem causa da parte requerida às 
custas da parte requerente. Veja-se o teor da referida norma:
Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de 
outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a 
atualização dos valores monetários.
Conforme consta da Inicial e dos documentos acostados, a parte 
autora construiu uma subestação de 05 KVA para ter acesso ao 
fornecimento de energia elétrica, valendo-se dos critérios fixados 
pela concessionária.
Extrai-se dos autos, ainda, que a concessionária assumiu o controle 
da subestação construída, inclusive realizando manutenções 
regulares, incorporando ao respectivo patrimônio, pois, a rede 
elétrica, entretanto sem a observância do procedimento formal 
previsto mas resoluções da ANEEL, especialmente no tocante à 
indenização do particular.
Não pode ser acolhido o argumento defensivo segundo o qual a 
subestação construída situa-se integralmente dentro da propriedade 
da parte requerente, hipótese que não estaria contemplada pela 
resolução da ANEEL. Com efeito, os documentos juntados com 
a inicial comprovam que a subestação foi construída conforme 
as exigências e as normas técnicas da própria requerida, que 
utilizou-se do bem, em clara incorporação informal ao respectivo 
patrimônio.
Merece registro, ainda, no tocante à comprovação da construção da 
subestação, que a parte autora apresentou orçamento, referentes 
aos gastos com materiais, conforme consta no projeto elétrico, o 
qual está em seu nome e foi aprovado pela requerida. Ainda quanto 
o pleito de ilegitimidade do valor pretendido, verifica-se que assiste 
a razão o consumidor, vez que a construção foi realizada com a 
autorização da empresa requerida, a qual deveria ter informados 
todas as condições quanto aos valores, porém não o fez, não sendo 
razoável deixar o consumidor no prejuízo por falta de controle e 
organização da concessionária, haja vista que possui estrutura 
suficiente para atender as exigências que lhe compete.
Logo, a devolução das despesas despendidas pelo autor para a 
instalação de rede de energia elétrica é perfeitamente cabível, visto 
que a instalação passou a ser utilizada pela concessionária, a qual 
explora atividade lucrativa. Esta tem, portanto, o dever de indenizar 
o autor, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa.
Nesse sentido:
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JECC/RO - ENERGIA ELÉTRICA. INCORPORAÇÃO DE REDE 
PARTICULAR. RESOLUÇÃO DA ANEEL N. 229/2006 ALTERADA 
PELA RESOLUÇÃO N. 359/2009. CÁLCULO DO VALOR A SER 
RESSARCIDO AO PROPRIETÁRIO. Nos termos do artigo 9º, §1º, 
da Resolução da ANEEL n. 229/2006, é devido ao proprietário de 
rede particular de energia elétrica, o ressarcimento pelos gastos na 
sua construção, quando da sua incorporação por concessionária ou 
permissionária, na forma expressa no referido ato normativo. (Não 
Cadastrado, N. 10005257020108220019, Rel. null, J. 02/03/2012).
Assim, restou evidenciada a responsabilidade da requerida de 
incorporar a subestação em seu patrimônio, em razão da natureza 
do serviço público, e, consequentemente, o dever de indenizar o 
autor pela despesa de aquisição e instalação da rede elétrica.
Destaca-se que sobre a matéria aqui discutida, a Turma Recursal 
do Estado de Rondônia possui entendimento que, os gastos 
dispensados ma construção de rede de energia elétrica podem ser 
comprovados por meio de orçamentos, vejamos:
ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE 
RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM EQUIPAMENTOS 
NA REDE DE ENERGIA. INCORPORAÇÃO CONFORME 
RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 229. ANEEL. INVERSÃO DO 
ÔNUS DA PROVA. DEVER DE INDENIZAR. É devida a restituição 
dos valores pagos pelo particular referentes aos equipamentos 
utilizados na expansão da rede quando a concessionária de 
energia elétrica não comprova sua incorporação, ou não diligência 
em demonstrar que já indenizou, conforme dispõe a Resolução 
Normativa n. 229/2006. ANEEL. Recurso Inominado, Processo 
n. 1000149-27.2013.822.0004, Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia, Turma Recursal – Ji-Paraná, Relator(a) do Acórdão: 
Juiz Marcos Alberto Oldakowski, Data de julgamento: 05/05/2014.
Colaciono, ainda, parte do voto do relator no julgamento supra 
referenciado: “… Ante o exposto, conheço do recurso, por ser 
próprio e tempestivo para dar-lhe provimento, reformando a 
sentença proferida em primeiro grau para, com fundamento no art. 
269, I, do Código de Processe Civil, JULGAR PROCEDENTE o 
pedido inicial para o fim de condenar a ré a restituir os valores 
gastos pela parte autora com a instalação da subestação de 
energia elétrica no valor de R$4.753,13 (quatro mil, setecentos 
e cinquenta e três reais e treze centavos), conforme orçamento 
anexo à inicial, corrigidos desde o ajuizamento da ação e com juros 
a partir da citação, extinguindo o feito com resolução de mérito...” 
grifei (voto relatora Juíza Emy Karla Yamamoto Roque, RI 1000149-
27.2013.8.22.0004).
Assim, seguindo o entendimento da instância superior, acolho o 
orçamento juntado nos autos, como prova do valor a ser ressarcido 
ao autor, no montante de R$ 10.222,78 (dez mil, duzentos e vinte e 
dois reais e setenta e oito centavos).
Inclusive, friso que o valor pleiteado pela parte autora, a título de 
indenização por dano material, compreende o orçamento de menor 
valor dentre os 02 (dois) apresentados nos autos, não havendo de 
se falar em qualquer prejuízo da parte requerida ou enriquecimento 
ilícito do autor.
Consigne-se que a relação jurídica existente entre as partes é de 
consumo, de sorte que à parte autora, consumidora, devem ser 
reconhecidos os direitos decorrentes desta condição, dentre os 
quais destacam-se: o reconhecimento de figurar como parte mais 
fraca da relação (art. 4º, I, do CDC); a inversão do ônus probatório 
(art. 6º, VII, do CDC).
No tocante à correção monetária dos valores despendidos, o termo 
a quo é o dia do efetivo desembolso, conforme previsto na Súmula 
43 do STJ desde que apresentado recibo do dispêndio ou do 
ajuizamento da ação quando instruída apenas com orçamentos, e 
segundo o índice previsto pelo TJRO. Não se aplica, no presente 
caso, o disposto nas resoluções da ANEEL, porquanto o índice 
previsto na referida norma (IPCA) deve ser utilizado no procedimento 
administrativo de incorporação, o que não ocorreu.
Esclareço, ainda, que é entendimento assente de nossa 
jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, 
não precisa aduzir comentário sobre todos os argumentos 

levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, 
pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente 
para a composição do litígio, cumprindo-se os termos do artigo 489 
do CPC, não infringindo o disposto no §1º, inciso IV, do aludido 
artigo.
No mesmo sentido: “O juiz não está obrigado a responder todas 
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo 
suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos 
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 
todos os seus argumentos” (STJ - 1ª Turma, AI 169.073 SPAgRg, 
Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento, v. u., DJU 
17.8.98, p. 44). 
O Código de Processo Civil previu que o julgador deve exercer 
o convencimento motivado e fundamentado, mantendo o 
entendimento de que nem todas as questões suscitadas pelas 
partes precisam ser enfrentadas, salvo se estiverem aptas para 
infirmar a conclusão do julgado.
Ante o exposto, extingo o feito com enfrentamento de mérito, 
conforme o disposto no art. 487, I, do CPC, e JULGO PROCEDENTE 
o pleito aduzido pela parte autora para:
1. Declarar incorporada ao patrimônio da parte requerida (Eletrobras 
Distribuição de Rondônia – CERON) a subestação construída pela 
parte requerente, que ora são objeto de ressarcimento,
2. Condenar a parte requerida (Eletrobras Distribuição de Rondônia 
– CERON) no pagamento, à parte requerente, do importe de R$ 
10.222,78 (dez mil, duzentos e vinte e dois reais e setenta e oito 
centavos), a título de danos materiais, referente a construção da 
subestação de energia elétrica, atualizado monetariamente desde 
o ajuizamento da ação, uma vez que o feito foi instruído com 
orçamentos de Id. 25602873, e acrescido de juros de mora de 01% 
(um por cento) desde a citação.
Para fins de correção monetária, deverá ser utilizada a Tabela 
Prática do (INPC). 
Sem custas e sem honorários nesta instância, por se tratar de 
decisão proferida em primeiro grau de jurisdição no âmbito dos 
Juizados Especiais, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
Após o trânsito em julgado, não havendo pendências arquivem-se 
o feito com as anotações de estilo.
Sentença publicada e publicada via Sistema PJe.
Intimem-se via sistema PJe.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.
Buritis/RO,quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
REQUERENTE: VAGNER VIEIRA DE CAMARGO CPF nº 
216.312.208-53, LINHA RIO BRANCO KM 27 ZONA RURAL - 
76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA 
S/A - CERON CNPJ nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES 4137 INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7007489-87.2018.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: DIREITO CIVIL
REQUERENTE: IND E COM DE MOVEIS MACHADO LTDA - ME
ADVOGADO DO REQUERENTE: 
REQUERIDO: ROMARIO ALVES PINTO
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
DECISÃO
Defiro o pedido de Id. 37355429.
Procedi as pesquisas pelo sistema BACENJUD, restando infrutífera 
a penhora online, conforme tela anexa.
Intime-se o Exequente, para requerer o que entender de direito, no 
prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento do feito
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SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA 
PRECATÓRIA.
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
REQUERENTE: IND E COM DE MOVEIS MACHADO LTDA - ME 
CNPJ nº 07.752.915/0002-83, AVENIDA AYRTON SENNA 1639 
SETOR 01 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
REQUERIDO: ROMARIO ALVES PINTO CPF nº 034.780.541-
84, RUA CACOAL 1105 SETOR 02 - 76880-000 - BURITIS - 
RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7006919-67.2019.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer
AUTOR: MANOEL MEIRELES DE OLIVEIRA
ADVOGADO DO AUTOR: ALESSANDRO DE JESUS PERASSI 
PERES OAB nº RO2383, MICHELY APARECIDA OLIVEIRA 
FIGUEIREDO OAB nº RO9145
REQUERIDO: C. E. D. R. S. -. C.
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
DECISÃO
Postergo a análise do pedido da gratuidade da justiça em caso de 
eventual interposição de recurso, uma vez que trata-se de demanda 
interposta no Juizado Especial, a qual prescinde de recolhimento 
de custas iniciais.
Inverto o ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, para 
melhor oportunizar a parte requerida na produção de provas. 
Visando economia processual e celeridade, deixo de designar 
audiência de conciliação, pois é notório que em todas as ações 
em trâmite nesta vara em desfavor da Requerida não é firmado 
acordo, o que redunda em desperdício de tempo e expediente da 
escrivania.
Caso a requerida tenha interesse em realizar a conciliação, 
determino que junte aos autos, no prazo da contestação, a proposta 
de acordo que tiver a fim de que seja submetida à parte autora ou 
seja designada audiência de conciliação para esse fim.
Disposições para o cartório, sem prejuízos de outros expedientes 
que sejam necessários:
a) Cite-se a parte requerida para os termos da presente ação, para 
querendo, contestar o pedido no prazo legal, com a advertência do 
art. 344, do CPC.
b) Havendo interesse da parte requerida em apresentar proposta 
de conciliação e/ou produzir prova testemunhal, deverá constar 
expressamente na contestação os termos e o rol, caso em que os 
autos deverão vir conclusos para apreciação.
c) Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, manifeste-se nos autos, 
oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 
produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 
havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive 
com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 
eventuais questões incidentais. 
d) Cumpridas as determinações acima, retornem os autos 
conclusos.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA 
PRECATÓRIA.
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
AUTOR: MANOEL MEIRELES DE OLIVEIRA CPF nº 190.843.742-
15, LINHA LINA MIRO PARABOLICA, LOTE 08-09 GLEBA 28, 
AVENIDA PORTO VELHO 1579 ZONA RURAL - 76880-000 - 
BURITIS - RONDÔNIA
REQUERIDO: C. E. D. R. S. -. C., RUA TEIXEIROPOLIS ESQUINA 
COM CORUMBIARIA 1363, AVENIDA PORTO VELHO 1579 
SETOR 3 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7007713-25.2018.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Gratificação Complementar de Vencimento
REQUERENTE: RENATA BARBOSA DOS SANTOS
ADVOGADO DO REQUERENTE: JOILSON SANTOS DE 
ALMEIDA OAB nº RO3505, PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR 
OAB nº RO2394
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
DECISÃO
Recebo o Recurso Inominado no efeito devolutivo, posto que 
tempestivo.
Sem preparo por isenção legal.
Intime-se o recorrido para, caso queira, apresentar contrarrazões 
no prazo de 10 (dez) dias.
Após, apresentada ou não as contrarrazões, remetam-se os autos 
à Colenda Turma Recursal.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA 
PRECATÓRIA.
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
REQUERENTE: RENATA BARBOSA DOS SANTOS CPF nº 
005.044.772-69, LINHA ALTAMIRA s/n ZONA RURAL - 76887-000 
- CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RONDÔNIA
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, SEM ENDEREÇO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7006909-91.2017.8.22.0021
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Seguro
AUTOR: JOAO FERNANDES DA COSTA
ADVOGADO DO AUTOR: BARBARA SIQUEIRA PEREIRA OAB nº 
RO8318, KARINA TAVARES SENA RICARDO OAB nº RO4085
RÉU: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
ADVOGADO DO RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES 
OAB nº RJ5369
DECISÃO
Defiro o pedido de Id. 28582259.
Intimem-se o Doutor Eder A. Bueno, para que no prazo de 10 (dez) 
dias complemente o laudo, atribuindo o grau a 2ª lesão, conforme 
pleiteado pela parte requerida Id. 28582259 , ou informe quanto à 
necessidade de realização de nova perícia.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA 
PRECATÓRIA.
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
AUTOR: JOAO FERNANDES DA COSTA CPF nº 644.021.349-00, 
NÃO INFORMADO, LH 02 KM 04 NÃO INFORMADO - 76880-000 
- BURITIS - RONDÔNIA
RÉU: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. 
CNPJ nº 09.248.608/0001-04, RUA SENADOR DANTAS 74, 
5 ANDAR CENTRO - 20031-205 - RIO DE JANEIRO - RIO DE 
JANEIRO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7006897-09.2019.8.22.0021
Classe: Execução Fiscal
Assunto: Citação
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EXEQUENTE: MUNICIPIO DE NOVA MAMORE
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MIQUEIAS JOSE TELES 
FIGUEIREDO OAB nº RO4962
EXECUTADO: MADEIREIRA JACAITA LTDA - ME
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DECISÃO
Cumpra-se a carta precatória. Após, devolva-se à origem e arquive-
se.
Expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA 
PRECATÓRIA.
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE NOVA MAMORE CNPJ nº 
22.855.183/0001-60, SEM ENDEREÇO
EXECUTADO: MADEIREIRA JACAITA LTDA - ME CNPJ nº 
07.435.762/0001-60, RUA MASSARANDUBA SN, MADEIREIRA 
JACAITÁ DISTRITO JACINOPOLIS - 76857-000 - NOVA MAMORÉ 
- RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7006794-02.2019.8.22.0021
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Cheque
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 
ADMISSAO DO VALE DO JAMARI - SICOOB VALE DO JAMARI
ADVOGADO DO EXEQUENTE: FRANCIELE DE OLIVEIRA 
ALMEIDA OAB nº RO9541
EXECUTADOS: FABIANO SANTOS GOLTARA, ADEIR RIBEIRO 
DA SILVA
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: 
SENTENÇA
Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95.
Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por 
FABIANO SANTOS GOLTARA E OUTROS.
O feito tramitava regularmente, tendo a parte autora se manifestado 
pela desistência da ação, Id. 32684415.
Em relação a extinção do processo por desistência da ação, §4º, 
do art. 485, do CPC/2015, estabelece que a extinção do processo 
por desistência da ação, dependerá do consentimento da parte 
Requerida caso este tenha apresentado contestação, o que não é 
o caso dos autos.
Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência da presente 
ação, e em consequência, JULGO, por sentença sem resolução 
do mérito, EXTINTO O PROCESSO, com fundamento no art. 485, 
VIII, do CPC.
Sem custas e sem honorários.
Ante o pedido de extinção feito pela Autora, antecipo o trânsito em 
julgado nesta data. Não havendo mais pendências, arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.
Buritis/RO,quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 
ADMISSAO DO VALE DO JAMARI - SICOOB VALE DO JAMARI 
CNPJ nº 05.203.605/0001-01, AV AYRTON SENNA 1109, SICOOB 
SETOR 01 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
EXECUTADOS: FABIANO SANTOS GOLTARA CPF nº 
001.086.242-00, RUA JORGE AMADO N 2070 SETOR 07 - 76880-
000 - BURITIS - RONDÔNIA, ADEIR RIBEIRO DA SILVA CPF nº 
202.632.791-20, LINHA C-15, KM 08, LOTE 158 PARTE, GB 01 
S/N, SÍTIO TRÊS IRMÃOS PA SANTA HELENA, ZONA RURAL - 
76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7006922-22.2019.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia 
Elétrica
REQUERENTE: AMADO LOPES DA SILVA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ALESSANDRO DE JESUS 
PERASSI PERES OAB nº RO2383
REQUERIDO: ENERGISA/RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
DECISÃO
Postergo a análise do pedido da gratuidade da justiça em caso de 
eventual interposição de recurso, uma vez que trata-se de demanda 
interposta no Juizado Especial, a qual prescinde de recolhimento 
de custas iniciais.
Inverto o ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, para 
melhor oportunizar a parte requerida na produção de provas. 
Visando economia processual e celeridade, deixo de designar 
audiência de conciliação, pois é notório que em todas as ações 
em trâmite nesta vara em desfavor da Requerida não é firmado 
acordo, o que redunda em desperdício de tempo e expediente da 
escrivania.
Caso a requerida tenha interesse em realizar a conciliação, 
determino que junte aos autos, no prazo da contestação, a proposta 
de acordo que tiver a fim de que seja submetida à parte autora ou 
seja designada audiência de conciliação para esse fim.
Disposições para o cartório, sem prejuízos de outros expedientes 
que sejam necessários:
a) Cite-se a parte requerida para os termos da presente ação, para 
querendo, contestar o pedido no prazo legal, com a advertência do 
art. 344, do CPC.
b) Havendo interesse da parte requerida em apresentar proposta 
de conciliação e/ou produzir prova testemunhal, deverá constar 
expressamente na contestação os termos e o rol, caso em que os 
autos deverão vir conclusos para apreciação.
c) Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, manifeste-se nos autos, 
oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 
produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 
havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive 
com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 
eventuais questões incidentais. 
d) Cumpridas as determinações acima, retornem os autos 
conclusos.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA 
PRECATÓRIA.
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
REQUERENTE: AMADO LOPES DA SILVA CPF nº 566.515.626-
49, LINHA ELETRONICA. KM10, LOTE 87 ZONA RURAL - 76880-
000 - BURITIS - RONDÔNIA
REQUERIDO: ENERGISA/RONDÔNIA CNPJ nº DESCONHECIDO, 
RUA TEIXEIROPOLIS ESQUINA COM CORUMBIARIA 1363 
SETOR 03 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7002992-98.2016.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 
Material
REQUERENTE: RUFINO & AMARAL LTDA - ME
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ADVOGADO DO REQUERENTE: CELSO DOS SANTOS OAB nº 
RO1092, IASMINI SCALDELAI DAMBROS OAB nº RO7905
REQUERIDO: E. D. J. COMERCIO DE TRANSFORMADORES 
ELETRICOS LTDA - ME
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
Decisão
Ante a informação de localização do endereço atual da parte 
executada Solange Aparecida Torassi (Id.32746658), cite-a, nos 
termos da decisão de Id. 15163658.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA 
PRECATÓRIA.
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
REQUERENTE: RUFINO & AMARAL LTDA - ME CNPJ nº 
05.246.743/0001-60, AV. AYRTON SENNA 1708 SETOR 03 - 
76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
REQUERIDO: E. D. J. COMERCIO DE TRANSFORMADORES 
ELETRICOS LTDA - ME CNPJ nº 08.660.222/0001-42, RUA 
ASTECA 53, JD. AEOROCLUBE SAÚDE - 13800-511 - MOGI 
MIRIM - SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7006920-52.2019.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia 
Elétrica
REQUERENTE: JOSE PEREIRA DE PASSOS
ADVOGADO DO REQUERENTE: ALESSANDRO DE JESUS 
PERASSI PERES OAB nº RO2383
REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
DECISÃO
Postergo a análise do pedido da gratuidade da justiça em caso de 
eventual interposição de recurso, uma vez que trata-se de demanda 
interposta no Juizado Especial, a qual prescinde de recolhimento 
de custas iniciais.
Inverto o ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, para 
melhor oportunizar a parte requerida na produção de provas. 
Visando economia processual e celeridade, deixo de designar 
audiência de conciliação, pois é notório que em todas as ações 
em trâmite nesta vara em desfavor da Requerida não é firmado 
acordo, o que redunda em desperdício de tempo e expediente da 
escrivania.
Caso a requerida tenha interesse em realizar a conciliação, 
determino que junte aos autos, no prazo da contestação, a proposta 
de acordo que tiver a fim de que seja submetida à parte autora ou 
seja designada audiência de conciliação para esse fim.
Disposições para o cartório, sem prejuízos de outros expedientes 
que sejam necessários:
a) Cite-se a parte requerida para os termos da presente ação, para 
querendo, contestar o pedido no prazo legal, com a advertência do 
art. 344, do CPC.
b) Havendo interesse da parte requerida em apresentar proposta 
de conciliação e/ou produzir prova testemunhal, deverá constar 
expressamente na contestação os termos e o rol, caso em que os 
autos deverão vir conclusos para apreciação.
c) Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, manifeste-se nos autos, 
oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 
produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 
havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive 
com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 
eventuais questões incidentais. 
d) Cumpridas as determinações acima, retornem os autos 
conclusos.

SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA 
PRECATÓRIA.
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
REQUERENTE: JOSE PEREIRA DE PASSOS CPF nº 438.167.466-
91, LINHA 06, KM 08 ZONA RURAL - 76880-000 - BURITIS - 
RONDÔNIA
REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA CNPJ nº DESCONHECIDO, 
RUA TEIXEIROPOLIS ESQUINA COM CORUMBIARIA 1363 
SETOR 03 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7007083-03.2017.8.22.0021
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Auxílio-Doença Previdenciário
AUTOR: MARILENE COSTA PEREIRA
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA
DECISÃO
Diante da concordância da parte exequente e executada , homologo 
o valor de R$ 14.449,54 (quatorze mil quatrocentos e quarenta e 
nove reais e cinquenta e quatro centavos), para que surtam seus 
jurídicos e legais efeitos.
Disposições para o cartório:
a) Expeça-se RPV, devendo ser preenchidos como de natureza 
alimentar, fixando-se o prazo para pagamento em sessenta dias 
contados da data da entrega da requisição, sob pena de sequestro 
do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, conforme 
artigo 13, I, da Lei n. 12.153/09.
b) Sobrevindo a informação quanto ao pagamento, expeça-se 
alvará judicial para levantamento.
c) Cumpridas as determinações acima, não havendo pendências, 
arquivem-se o feito.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA 
PRECATÓRIA.
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
AUTOR: MARILENE COSTA PEREIRA CPF nº 748.908.402-49, 
LINHA RIO BRANCO Km 2,5 DISTRITO DE RIO PARDO - 76804-
120 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 
nº 29.979.036/0001-40, SEM ENDEREÇO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7006903-50.2018.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, 
Indenização por Dano Material
REQUERENTE: ABIMAR BALBINO DA ROCHA
ADVOGADO DO REQUERENTE: JUNIEL FERREIRA DE SOUZA 
OAB nº RO6635
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 
ADVOGADO DO REQUERIDO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA 
FILHO OAB nº RO635, BRUNA TATIANE DOS SANTOS PINHEIRO 
SARMENTO OAB nº RO5462
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DECISÃO
Recebo o Recurso Inominado de Id. 32564319 no efeito devolutivo, 
posto que tempestivo e com o devido preparo (Id. 32564317).
Intime-se o recorrido para, caso queira, apresentar contrarrazões 
no prazo de 10 (dez) dias.
Após, apresentada ou não as contrarrazões, remetam-se os autos 
à Colenda Turma Recursal.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA 
PRECATÓRIA.
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
REQUERENTE: ABIMAR BALBINO DA ROCHA CPF nº 
586.517.802-49, RUA HELENITA FERREIRA DE SOUZA, Nº. 
1322, SETOR 01 RUA HELENITA FERREIRA DE SOUZA, Nº. 
1322, SETOR 01 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA 
S/A - CERON CNPJ nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES 4137 INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 0003658-92.2014.8.22.0021
Classe: Execução Fiscal
Assunto: Dívida Ativa
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: SONIA GUIDORIZZI ANTONIO DA SILVA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DECISÃO
Considerando que a parte exequente foi devidamente intimada 
e não se manifestou, determino a SUSPENSÃO DO FEITO, nos 
termos do art. 40, caput, da Lei 6.830/80.
No mais, decorrido este prazo de suspensão, sem que tenha vindo 
aos autos manifestação, o feito será encaminhado ao arquivo sem 
baixa, onde se aguardará o transcurso do prazo da prescrição 
intercorrente ou manifestação do credor, nos termos do art. 40, §2º, 
da Lei n. 6.830/80, sem prévia intimação do credor, uma vez que já 
ciente do procedimento a ser adotado, caso não se manifeste antes 
do término do prazo de suspensão.
Intimem-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA 
PRECATÓRIA.
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, AV. DOS IMIGRANTES 3503, NÃO INFORMADO COSTA E 
SILVA - 76801-900 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
EXECUTADO: SONIA GUIDORIZZI ANTONIO DA SILVA CPF nº 
639.047.642-68, AV. AIRTON SENNA 1006, OU 1016 SETOR 02 - 
76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7007692-49.2018.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Gratificação Complementar de Vencimento
REQUERENTE: IGOR GUSTAVO REIS DE OLIVEIRA
ADVOGADO DO REQUERENTE: JOILSON SANTOS DE 
ALMEIDA OAB nº RO3505, PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR 
OAB nº RO2394
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA

ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
DECISÃO
Recebo o Recurso Inominado de Id. 32260645 no efeito devolutivo, 
posto que tempestivo, defiro a gratuidade da justiça.
Intime-se o recorrido para, caso queira, apresentar contrarrazões 
no prazo de 10 (dez) dias.
Após, apresentada ou não as contrarrazões, remetam-se os autos 
à Colenda Turma Recursal.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA 
PRECATÓRIA.
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
REQUERENTE: IGOR GUSTAVO REIS DE OLIVEIRA CPF nº 
056.185.976-08, RUA 2 DE JUNHO 2390 CENTRO - 76887-000 - 
CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RONDÔNIA
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, SEM ENDEREÇO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7007718-47.2018.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Gratificação Complementar de Vencimento
REQUERENTE: NORMA CELIA JACINTO DE OLIVEIRA
ADVOGADO DO REQUERENTE: JOILSON SANTOS DE 
ALMEIDA OAB nº RO3505, PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR 
OAB nº RO2394
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
DECISÃO
Recebo o Recurso Inominado no efeito devolutivo, posto que 
tempestivo.
Sem preparo por isenção legal.
Intime-se o recorrido para, caso queira, apresentar contrarrazões 
no prazo de 10 (dez) dias.
Após, apresentada ou não as contrarrazões, remetam-se os autos 
à Colenda Turma Recursal.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA 
PRECATÓRIA.
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
REQUERENTE: NORMA CELIA JACINTO DE OLIVEIRA CPF nº 
153.604.582-91, RUA PRESIDNETE MEDICI 100 SETOR 04 - 
76887-000 - CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RONDÔNIA
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, SEM ENDEREÇO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7002352-90.2019.8.22.0021
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Pensão por Morte (Art. 74/9)
AUTOR: JONASSON SANTOS ROCHA
ADVOGADO DO AUTOR: JOSE CARLOS SABADINI JUNIOR 
OAB nº RO8698
RÉU: I. -. I. N. D. S. S.
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA
DECISÃO
Considerando tratar-se de demanda para concessão de benefício 
previdenciário rural, Designo o dia 31 de janeiro de 2020, às 11 
horas para audiência de instrução e julgamento.
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O rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos no prazo de 15 
(quinze) dias, contados da intimação (art. 357, §4º do CPC).
Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a(s) testemunha(s) 
por ele arrolada(s) do dia, da hora e do local da audiência designada, 
dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, do CPC), com 
exceção daquelas arroladas pelo Ministério Público ou Defensoria 
Pública (Art. 455, §4º, CPC).
Não sendo apresentado o rol no prazo determinado, entender-se-á 
que a parte desistiu da produção da prova testemunhal, salvo se 
apresentar as testemunhas independentemente de intimação para 
serem ouvidas (art. 455, §2º, do CPC).
Ressalte-se que o não comparecimento da parte autora à audiência, 
implicará em extinção e arquivamento do feito.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA 
PRECATÓRIA.
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
AUTOR: JONASSON SANTOS ROCHA CPF nº 028.073.482-46, 
RUA PADRE CHIQINHO 1347 SETOR 06 - 76880-000 - BURITIS 
- RONDÔNIA
RÉU: I. -. I. N. D. S. S., SEM ENDEREÇO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7002842-15.2019.8.22.0021
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Seguro
AUTOR: JOSILENE CORREIA DO PRADO
ADVOGADO DO AUTOR: HELBA GONCALVES BIAGGI OAB nº 
RO9295, ALBERTO BIAGGI NETTO OAB nº RO2740
RÉU: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
ADVOGADO DO RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES 
OAB nº RJ5369
DECISÃO
Defiro o pedido de prova pericial formulado pelas partes.
Nomeio o Dra. Letícia Sampaio de Matos, inscrita no CRM/RO 
sob o n. 4259, como perita judicial, fixo os honorários periciais em 
R$400,00 (quatrocentos reais) (Resolução nº 232, de 13 de julho 
de 2016/CNJ), os quais serão custeados pelo Requerido, dada a 
hipossuficiência da parte autora. Designo o dia 04 de fevereiro de 
2019, às 17 horas, para realização de perícia médica que ocorrerá 
no Estúdio de Diagnóstico por Imagem Santa Tereza, localizado 
na Avenida Ayrton Senna, 2120, Setor 03, telefone (69)3238-2293, 
CEP 76.880-000, na Cidade de Buritis/RO.
Proceda-se a intimação do Requerido para efetuar o pagamento 
dos honorários periciais;
Conste na intimação que a perícia tem por fim averiguar se a parte 
Requerente possui alguma lesão, qual a sua causa, bem como se 
a mesma é permanente ou temporária e o seu grau de debilidade 
funcional.
O laudo, que além do exame médico avaliativo do perito deverá 
responder objetivamente aos quesitos formulados pelas partes e 
por este juízo, deverá ser apresentado no cartório da Vara, em 05 
(cinco) dias após a data agendada pelo perito para realização da 
perícia.
Intimem-se as partes para apresentação de quesitos e indicação 
de assistente técnico, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 
intimação desta decisão.
Com o laudo, intimem-se as partes para se manifestar, no prazo de 
15 (quinze) dias, a começar pela parte autora.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA 
PRECATÓRIA.
QUESITOS DO JUÍZO PARA PERÍCIA MÉDICA 
1. A parte autora apresenta lesões compatíveis com a descrição de 
acidente de trânsito tal como exposto na exordial?

2. As lesões sofridas pela parte autora no acidente automobilístico 
descrito na inicial resultaram na debilidade permanente de algum 
membro, sentido ou função?
3. Em caso positivo, a debilidade do membro, sentido ou função 
é total ou parcial, para os fins do recebimento da indenização 
securitária obrigatória (DPVAT)?
4) Caso seja parcial, qual o grau de debilidade (em porcentagem)?
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
AUTOR: JOSILENE CORREIA DO PRADO CPF nº 906.281.872-
20, LINHA 28, KM 06, LOTE 33, GLEBA 03 ZONA RURAL - 76880-
000 - BURITIS - RONDÔNIA
RÉU: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. 
CNPJ nº 09.248.608/0001-04, RUA SENADOR DANTAS 74, 
5 ANDAR CENTRO - 20031-205 - RIO DE JANEIRO - RIO DE 
JANEIRO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7006146-22.2019.8.22.0021
Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Assunto: Alienação Fiduciária
AUTOR: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 
LTDA.
ADVOGADO DO AUTOR: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR 
OAB nº AC4943
RÉU: BRUNO OLIVEIRA ROSA
ADVOGADO DO RÉU: 
SENTENÇA
Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar 
proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 
LTDA em desfavor de BRUNO OLIVEIRA ROSA.
Conforme, Id. 31504647, foi determinada a intimação da parte 
autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, juntando 
ao autos documento que comprove o recebimento da notificação 
extrajudicial, sob pena de indeferimento.
No entanto, não houve o devido cumprimento da determinação 
judicial, vez que a parte apresentou emenda requerendo o 
prosseguimento do feito, aduzindo que realizou as diligências 
devidas para notificar a parte requerida, porém não obteve êxito.
Todavia, conforme dispõe o Decreto 911/69 a comprovação da 
mora do devedor é pressuposto indeclinável da ação de busca 
e apreensão de bem alienado, comprovação essa que deve 
acompanhar a respectiva inicial. Não atendido esse pressuposto, ou 
produzida a prova de modo deficiente, a solução a ser emprestada 
ao feito é a extinção da ação.
Ademais, verifico não ser suficiente a mera inclusão no cartório de 
protesto, sem a devida comprovação de notificação.
No mesmo sentido é o teor da Súmula 72 do STJ “ A comprovação 
da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado 
fiduciariamente”.
Apelação cível. Busca e apreensão. Comprovação da mora. 
Documento indispensável à propositura da ação. Devedor não 
residente no endereço constante no contrato. Notificação inválida. 
Emenda da inicial. Descumprimento. Indeferimento da inicial. 
Recurso desprovido.
A comprovação da mora do devedor configura documento 
indispensável à propositura da ação de busca e apreensão com 
base no Decreto-lei n. 911/69.
O mero envio de notificação extrajudicial ao endereço inserto no 
contrato firmado entre os litigantes não é documento suficiente à 
comprovação da mora, acaso não seja ele recebido.
Havendo desídia da parte autora em cumprir a determinação de 
emenda à inicial, imperiosa a extinção do feito sem a resolução 
do mérito.APELAÇÃO, Processo nº 7012049-69.2017.822.0001, 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, 
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Relator(a) do Acórdão: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de 
julgamento: 23/04/2019.
Posto isso, INDEFIRO a petição inicial, com fulcro no artigo 330, IV, 
do Código de Processo Civil.
Sem custas e honorários.
Publica e registrada pelo PJE. Intimem-se.
Certificação o Trânsito em julgado, arquivem-se o feito.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.
Buritis/RO,quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
AUTOR: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 
LTDA. CNPJ nº 52.568.821/0001-22, BANCO BRADESCO S.A. 
S/N, AV. CIDADE DE DEUS PREDIO PRATA 2 ANDAR VILA 
YARA - 06029-900 - OSASCO - AMAPÁ
RÉU: BRUNO OLIVEIRA ROSA CPF nº 702.344.132-80, AV PORTO 
VELHO 1023 SETOR 5 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7004217-85.2018.8.22.0021
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88)
AUTOR: JESSICA CRISTINA DA SILVA
ADVOGADO DO AUTOR: ALBERTO BIAGGI NETTO OAB nº 
RO2740, HELBA GONCALVES BIAGGI OAB nº RO9295
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA
DECISÃO
Não havendo outras providencias a serem tomadas, declaro 
encerrada a instrução. 
Diante disso, nos termos do art. 364, § 2º do CPC, INTIMEM-SE 
AS PARTES para apresentarem suas alegações finais, no prazo 
sucessivo de 15 (quinze) dias. 
Decorrido o prazo, com ou sem apresentação de razões finais, 
tornem os autos conclusos para as deliberações. 
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA 
PRECATÓRIA.
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
AUTOR: JESSICA CRISTINA DA SILVA CPF nº 026.053.382-
31, RUA PARQUE DAS FLORES S/N, ESTRADA DA FAVEIRA 
SETOR 01 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 
nº 29.979.036/0001-40, AV. BRASIL 3374 CENTRO - 76954-000 - 
ALTA FLORESTA D’OESTE - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7006883-59.2018.8.22.0021
Classe: Monitória
Assunto: Cédula de Crédito Bancário, Cartão de Crédito
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 
VALE DO JAMARI - SICOOB VALE DO JAMARI
ADVOGADO DO AUTOR: FRANCIELE DE OLIVEIRA ALMEIDA 
OAB nº RO9541
RÉU: PAULO GIROTO DA SILVA
ADVOGADO DO RÉU: 
SENTENÇA
Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedores 
Solventes ajuizada pelo SICOOB VALE DO JAMARI contra PAULO 
GIROTO DA SILVA, ambos qualificados nos autos, alegando a parte 
exequente, em síntese, ser credora das exequentes, na importância 

de R$ 5.399,26 (cinco mil trezentos e noventa e nove reais e vinte 
seis centavos), referente a Cédula de Crédito Bancária.
O feito tramitava regularmente, quando o exequente peticionou nos 
autos juntando a minuta de acordo realizado com a parte executada, 
requerendo sua homologação (ID. 24298988).
Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO acostado aos autos no 
ID. 2428988, para que dele surtam seus legais efeitos jurídicos, 
e, por conseguinte, declaro EXTINTO O FEITO, com resolução 
do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do Código de 
Processo Civil.
Sem custas em razão da isenção (art. 90, §3º, do CPC).
Antecipo o trânsito em julgado nesta data, uma vez que não causará 
prejuízos às partes.
Sentença publicada e registrada pelo Sistema PJe. Intimem-se via 
PJe. Arquive-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.
Buritis/RO,quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 
DO VALE DO JAMARI - SICOOB VALE DO JAMARI CNPJ nº 
05.203.605/0001-01, AV AYRTON SENNA 1109, SICOOB SETOR 
01 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
RÉU: PAULO GIROTO DA SILVA CPF nº 002.637.952-09, RUA 
ARACAJU 1418 SETOR 08 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7006915-30.2019.8.22.0021
Classe: Carta Precatória Cível
Assunto: Enriquecimento sem Causa
DEPRECANTE: NILSO CARLOS ZORTEA - EIRELI
ADVOGADO DO DEPRECANTE: 
DEPRECADO: TATIANA COSTA ANDRADE
ADVOGADO DO DEPRECADO: 
DECISÃO
Cumpra-se a carta precatória. Após, devolva-se à origem e arquive-
se.
Expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA 
PRECATÓRIA.
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
DEPRECANTE: NILSO CARLOS ZORTEA - EIRELI CNPJ nº 
03.487.398/0001-20, GUILHERME MANTESE 173 IMACULADA 
CONCEICAO - 99200-000 - GUAPORÉ - RIO GRANDE DO SUL
DEPRECADO: TATIANA COSTA ANDRADE CPF nº 624.070.822-
49, BRASILEIA 2688, - DE 2298 A 2448 - LADO PAR BNH - 76913-
070 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7009698-63.2017.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso
REQUERENTE: MARIANO OLIVEIRA DA COSTA
ADVOGADO DO REQUERENTE: DILNEY EDUARDO 
BARRIONUEVO ALVES OAB nº RO301
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
DECISÃO
Recebo a petição de cumprimento de sentença e os cálculo em 
anexo.
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Estando os valores de acordo com os limites para expedição de 
RPV, desde já fixo honorários na fase de execução em 10%, 
conforme entendimento do STJ (AREsp 630.235-RS) e STF (RE 
501.340 e RE 472.194).
Disposição para o cartório:
a) Altere-se a classe para cumprimento de sentença;
b) Intimem-se o executado para impugnar a execução, caso queira, 
no prazo de 30 (trinta) dias, consoante ao art. 535, caput, do Código 
de Processo Civil.
c) Havendo impugnação, intimem-se a parte autora para 
manifestação no prazo de 10 (dez) dias.
d) Não havendo impugnação requisite-se o pagamento por meio 
de RPV, conforme dados bancários indicados nos autos, fixando-
se o prazo para pagamento em dois meses contados da data da 
entrega da requisição, nos termos do art. 535, §3º, II, do Código 
de Processo Civil, sob pena de sequestro do numerário suficiente 
ao cumprimento da decisão, conforme artigo 13, inciso I da Lei n. 
12.153/09, comprovado o pagamento expeça-se o competente 
alvará para levantamento dos valores.
e) Decorrido o prazo legal, não havendo comprovação do 
pagamento, intimem-se a executada no prazo de 05 (cinco) dias 
para informar nos autos o adimplemento.
f) Decorrido o prazo do item (e) sem manifestação, intimem-se 
a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias requerer o que 
entender de direito.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/PRECATÓRIA.
quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
REQUERENTE: MARIANO OLIVEIRA DA COSTA, RUA ALAGOAS 
1153 SETOR 05 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA, SEM ENDEREÇO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7006909-23.2019.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Incorporação Imobiliária, Indenização por Dano Material, 
Obrigação de Fazer / Não Fazer, Energia Elétrica
AUTOR: DORVALINO LUIZ ZANCHETTA
ADVOGADO DO AUTOR: ROBSON CLAY FLORIANO AMARAL 
OAB nº RO6965, SANDRA MIRELE BARROS DE SOUZA AMARAL 
OAB nº RO6642, LEVI GUSTAVO ALVES DE FREITAS OAB nº 
RO4634
RÉUS: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON , 
ENERGISA S/A
ADVOGADOS DOS RÉUS: ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO
Postergo a análise do pedido da gratuidade da justiça em caso de 
eventual interposição de recurso, uma vez que trata-se de demanda 
interposta no Juizado Especial, a qual prescinde de recolhimento 
de custas iniciais.
Inverto o ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, para 
melhor oportunizar a parte requerida na produção de provas. 
Visando economia processual e celeridade, deixo de designar 
audiência de conciliação, pois é notório que em todas as ações 
em trâmite nesta vara em desfavor da Requerida não é firmado 
acordo, o que redunda em desperdício de tempo e expediente da 
escrivania.
Caso a requerida tenha interesse em realizar a conciliação, 
determino que junte aos autos, no prazo da contestação, a proposta 
de acordo que tiver a fim de que seja submetida à parte autora ou 
seja designada audiência de conciliação para esse fim.
Disposições para o cartório, sem prejuízos de outros expedientes 
que sejam necessários:
a) Cite-se a parte requerida para os termos da presente ação, para 
querendo, contestar o pedido no prazo legal, com a advertência do 
art. 344, do CPC.

b) Havendo interesse da parte requerida em apresentar proposta 
de conciliação e/ou produzir prova testemunhal, deverá constar 
expressamente na contestação os termos e o rol, caso em que os 
autos deverão vir conclusos para apreciação.
c) Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, manifeste-se nos autos, 
oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 
produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 
havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive 
com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 
eventuais questões incidentais. 
d) Cumpridas as determinações acima, retornem os autos 
conclusos.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA 
PRECATÓRIA.
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
AUTOR: DORVALINO LUIZ ZANCHETTA CPF nº 141.245.809-91, 
LINHA SANTA HELENA, LOTE 230 ZONA RURAL - 76880-000 - 
BURITIS - RONDÔNIA
RÉUS: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON 
CNPJ nº 05.914.650/0001-66, AC ARIQUEMES, AVENIDA 
TANCREDO NEVES 1620 SETOR INSTITUCIONAL - 76870-
970 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, ENERGISA S/A CNPJ nº 
00.864.214/0001-06, JUSCELINO KUBITSCHEK 1966 SETOR 02 
- 76870-000 - ARIQUEMES - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7006904-98.2019.8.22.0021
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Inadimplemento, Correção Monetária
AUTOR: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PIARARA LTDA
ADVOGADO DO AUTOR: CHRISTIAN FERNANDES RABELO 
OAB nº RO333, JOAO CARLOS VERIS OAB nº RO906, LUANNA 
OLIVEIRA DE LIMA OAB nº RO9773
RÉU: G. L. CHAVES DA SILVA EIRELI - ME
ADVOGADO DO RÉU: 
DECISÃO
Recebo a inicial.
Designo audiência de conciliação para o dia 06 de fevereiro de 
2020, às 10h00, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções 
de Conflitos e Cidadania – CEJUSC, do Fórum Jorge Gurgel do 
Amaral Neto, localizado na Rua Taguatinga, n. 1380, Setor 03, na 
Comarca de Buritis/RO.
O não comparecimento injustificado, seja do autor ou do réu à 
audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade 
da justiça e será sancionada com multa de até 2% (dois por cento) 
da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 
em favor da União ou do Estado, nos termos do art. 334, §8º do 
CPC.
Cite-se e intime-se a parte requerida (art. 250, do CPC), que 
deverá comparecer acompanhada de advogado/Defensor Público, 
fazendo-se constar as advertências do art. 248 e 344 do CPC.
O prazo para oferecimento de contestação é de 15 (quinze) dias, 
que iniciar-se-á da data da audiência de tentativa de conciliação 
caso frustrada, salvo hipóteses dos incisos II e III do art. 335, 
CPC.
No caso de desinteresse na realização de audiência de 
conciliação, deverá o réu informar nos autos, por meio de petição, 
expressamente, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis 
de sua realização, ocasião em que o prazo para defesa se iniciará 
do protocolo da petição (art. 335 do CPC).
Vindo ou não a contestação, certifique-se em relação a 
tempestividade.
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Com a contestação, caso sejam apresentadas matérias preliminares 
ou juntada de documentos novos, intime-se a parte autora para, 
querendo, impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias, artigos 350 e 
351 do CPC.
Em seguida, intimem-se as partes, para se manifestarem acerca 
das provas que pretendem produzir, indicando a necessidade 
e pertinência, sob pena de indeferimento, e sem prejuízo do 
julgamento antecipado da lide.
Após, retornem os autos conclusos.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA 
PRECATÓRIA.
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
AUTOR: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PIARARA LTDA CNPJ 
nº 11.094.287/0001-82, AVENIDA CASTELO BRANCO 18100, - 
DE 16914 A 18206 - LADO PAR INCRA - 76965-868 - CACOAL 
- RONDÔNIA
RÉU: G. L. CHAVES DA SILVA EIRELI - ME CNPJ nº 
20.630.233/0001-85, AVENIDA AYRTON SENNA 2766, SETOR 
06 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7007683-87.2018.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Gratificação Complementar de Vencimento
REQUERENTE: ROSANGELA E SILVA
ADVOGADO DO REQUERENTE: PEDRO FELIZARDO DE 
ALENCAR OAB nº RO2394, JOILSON SANTOS DE ALMEIDA 
OAB nº RO3505
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
DECISÃO
Recebo o Recurso Inominado de Id. 32260643 no efeito devolutivo, 
posto que tempestivo, defiro a gratuidade da justiça.
Intime-se o recorrido para, caso queira, apresentar contrarrazões 
no prazo de 10 (dez) dias.
Após, apresentada ou não as contrarrazões, remetam-se os autos 
à Colenda Turma Recursal.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA 
PRECATÓRIA.
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
REQUERENTE: ROSANGELA E SILVA CPF nº 736.580.906-
00, RUA PRESIDENTE MEDICI 1776 SETOR 02 - 76887-000 - 
CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RONDÔNIA
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, SEM ENDEREÇO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7006901-46.2019.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: DIREITO DO CONSUMIDOR, Fornecimento de Energia 
Elétrica
REQUERENTE: JOSE GERALDO DE OLIVEIRA GOMES
ADVOGADO DO REQUERENTE: JOSE RICARDO D AVASSI 
DAMICO OAB nº RO7435, OZEIAS DIAS DE AMORIM OAB nº 
RO4194
REQUERIDOS: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON , ENERGISA S/A
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: ENERGISA RONDÔNIA

DECISÃO
Vistos,
Trata-se de Ação Anulatória de Infração e/ou Débito c/c 
Indenização por Cobrança Indevida e Danos Morais com Pedido 
de Tutela de Urgência Antecipada ajuizada por JOSE GERALDO 
DE OLIVEIRA GOMES contra CERON – CENTRAIS ELÉTRICAS 
DE RONDÔNIA, ENERGISA S/A, ambos qualificados na inicial, 
narrando a parte autora, ao tentar efetuar e atualizar o seu cadastro 
bancário efetuar, lhe foi informado através de uma consulta nos 
serviços de proteção ao crédito, que o nome do autor constava no 
cadastro de inadimplentes. Em busca de informações. descobriu 
que negativação advém da empresa requerida, em virtude refere-se 
a faturas contestadas por via administrativa perante a empresa no 
valor R$ 127,32 (cento e vinte e sete reais e trinta e dois centavos). 
Liminarmente requer que a requerida retire o nome do autor do 
SCPC/SERASA.
É o relatório. Decido.
Os documentos de Id’s. 32775351, 32775355, 32775359 e 32775364 
e as alegações declinadas na inicial evidenciam a plausibilidade 
do direito e a verossimilhança das alegações, legitimando o 
deferimento da liminar, até por que, a medida não trará nenhum 
prejuízo à empresa requerida, já que no caso de improcedência do 
pedido poderá tomar todas as medidas legais para o recebimento 
de seu crédito.
Em relação a negativação do nome da parte autora, evidencia-se 
o risco de dano irreparável à esta, uma vez que na atualidade o 
acesso ao crédito é indispensável para gerir a vida de qualquer 
pessoa, sendo que a restrição negativa somente é extremamente 
danosa e prejudicial, justificando o deferimento da medida liminar 
pleiteada.
Assim, em sede de cognição sumária, restam preenchidos os 
requisitos autorizadores da tutela antecipada de urgência.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 300 do CPC, DEFIRO 
o pedido de tutela de urgência formulado, para determinar que 
a Requerida retire os dados da parte Requerente dos cadastros 
restritivos de crédito SPC/SERASA, referente a suposta dívida 
no valor de R$ 127,32 (cento e vinte e sete reais e trinta e dois 
centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no 
valor de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais), sem prejuízo de majoração, em caso de descumprimento 
de quaisquer das ordens.
A presente decisão somente será válida em relação ao débito em 
discussão nestes autos.
Intime-se a parte requerida para cumprimento da decisão liminar.
Postergo a análise do pedido da gratuidade da justiça em caso de 
eventual interposição de recurso, uma vez que trata-se de demanda 
interposta no Juizado Especial, a qual prescinde de recolhimento 
de custas iniciais.
Inverto o ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII do CDC, para 
melhor oportunizar a parte requerida na produção de provas.
Visando economia processual e celeridade, uma vez que é de 
conhecimento que a empresa requerida não realiza acordos, além 
da parte autora dispensar a realização da audiência de tentativa 
de conciliação, deixo de designar audiência de tentativa de 
conciliação.
Cite-se a parte requerida, para, querendo, contestar o pedido no 
prazo legal, com a advertência do art. 344, do CPC.
Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, manifeste-se nos autos, 
oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 
produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 
havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive 
com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 
eventuais questões incidentais.
Cumpridas as determinações acima, retornem os autos conclusos.
Expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA 
PRECATÓRIA.
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
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REQUERENTE: JOSE GERALDO DE OLIVEIRA GOMES CPF nº 
586.699.572-72, LH C 5, PT 93, SANTA ELIZA S/N ZONA RURAL 
- 76887-000 - CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RONDÔNIA
REQUERIDOS: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA 
S/A - CERON CNPJ nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL 
- 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, ENERGISA S/A CNPJ 
nº 00.864.214/0001-06, AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137, - DE 
3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7006894-54.2019.8.22.0021
Classe: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar 
Alimentos
Assunto: Prestação de Alimentos
RECLAMANTE: D. E. F. D. S.
ADVOGADO DO RECLAMANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA
RECORRIDO: D. P. D. S.
ADVOGADO DO RECORRIDO: 
DECISÃO
Recebo a inicial. Defiro a gratuidade processual.
Cite-se o Executado para pagar as prestações alimentícias 
referentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2019, 
no valor de R$ 909,88, no prazo de 03 dias, conforme planilha de 
cálculo apresentada, bem como as que vencerem no decorrer da 
demanda, nos termos do art. 528, §7º do NCPC, ou apresentar 
justificativa (acompanhada de documentos) em relação à 
impossibilidade de efetuar o pagamento, sob pena de prisão, na 
forma do art. 5º inciso LXVII da Constituição Federal, e de ser 
protestada a dívida alimentar.
Havendo justificativa, intime-se o exequente para se manifestar 
em 05 (cinco) dias, colha-se parecer do Ministério Público e após 
voltem conclusos.
Caso o Executado não pague ou justifique, desde já, decreto sua 
prisão pelo prazo de 30 dias, nos termos do artigo 528, §3º, do 
Código de Processo Civil.
O mandado de Prisão será primeiramente cumprido pelo Oficial de 
Justiça e, caso seja infrutífera a diligência, encaminhe-se à Polinter/
Capturas.
Tendo em vista tratar-se de prisão civil, expirado o prazo de 30 
(trinta) dias, o PRESO DEVERÁ SER POSTO IMEDIATAMENTE 
EM LIBERDADE, independentemente de expedição de alvará de 
soltura, salvo se por outro motivo deva permanecer preso.
Deste modo, deverá o Oficial de Justiça: a) anotar os dados 
pessoais do executado (RG e CPF), b) constatar em cartório se 
houve o pagamento da dívida, ou, apresentação de justificativa pelo 
executado no prazo concedido e, verificando a inércia do devedor, 
deverá proceder imediatamente a prisão.
Não havendo pagamento, mesmo após a prisão do executado, ou 
não sendo este localizado, servirá cópia desta decisão como ofício 
a ser levado pela parte interessada ao tabelião para protesto, nos 
termos do art. 528, §1º, do NCPC, independente de pagamento dos 
emolumentos (art. 98, IX, do NCPC).
Ciência ao Ministério Público.
Intime-se.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO/INTIMAÇÃO/CITAÇÃO/
CARTA PRECATÓRIA/PRISÃO/ALVARÁ DE SOLTURA/OFICIO.
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
RECLAMANTE: D. E. F. D. S. CPF nº 072.965.452-40, RUA 
RODRIGUES ALVES, Nº 166 166 RUA RODRIGUES ALVES, Nº 
166 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
RECORRIDO: D. P. D. S. CPF nº 041.777.052-92, RUA SÃO 
PEDRO, Nº 1758, SETOR 06 1758 RUA SÃO PEDRO, Nº 1758, 
SETOR 06 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7006906-68.2019.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Incorporação Imobiliária, Indenização por Dano Material, 
Obrigação de Fazer / Não Fazer, Energia Elétrica
AUTOR: ADRIANA FERREIRA DE MENEZES
ADVOGADO DO AUTOR: ROBSON CLAY FLORIANO AMARAL 
OAB nº RO6965, SANDRA MIRELE BARROS DE SOUZA AMARAL 
OAB nº RO6642, LEVI GUSTAVO ALVES DE FREITAS OAB nº 
RO4634
RÉUS: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON , 
ENERGISA S/A
ADVOGADOS DOS RÉUS: ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO
Postergo a análise do pedido da gratuidade da justiça em caso de 
eventual interposição de recurso, uma vez que trata-se de demanda 
interposta no Juizado Especial, a qual prescinde de recolhimento 
de custas iniciais.
Inverto o ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, para 
melhor oportunizar a parte requerida na produção de provas. 
Visando economia processual e celeridade, deixo de designar 
audiência de conciliação, pois é notório que em todas as ações 
em trâmite nesta vara em desfavor da Requerida não é firmado 
acordo, o que redunda em desperdício de tempo e expediente da 
escrivania.
Caso a requerida tenha interesse em realizar a conciliação, 
determino que junte aos autos, no prazo da contestação, a proposta 
de acordo que tiver a fim de que seja submetida à parte autora ou 
seja designada audiência de conciliação para esse fim.
Disposições para o cartório, sem prejuízos de outros expedientes 
que sejam necessários:
a) Cite-se a parte requerida para os termos da presente ação, para 
querendo, contestar o pedido no prazo legal, com a advertência do 
art. 344, do CPC.
b) Havendo interesse da parte requerida em apresentar proposta 
de conciliação e/ou produzir prova testemunhal, deverá constar 
expressamente na contestação os termos e o rol, caso em que os 
autos deverão vir conclusos para apreciação.
c) Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, manifeste-se nos autos, 
oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 
produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 
havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive 
com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 
eventuais questões incidentais. 
d) Cumpridas as determinações acima, retornem os autos 
conclusos.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA 
PRECATÓRIA.
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
AUTOR: ADRIANA FERREIRA DE MENEZES CPF nº 969.629.502-
25, LINHA 05, PA SÃO DOMINGOS ZONA RURAL - 76880-000 - 
BURITIS - RONDÔNIA
RÉUS: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON 
CNPJ nº 05.914.650/0001-66, AC ARIQUEMES, AVENIDA 
TANCREDO NEVES 1620 SETOR INSTITUCIONAL - 76870-
970 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, ENERGISA S/A CNPJ nº 
00.864.214/0001-06, JUSCELINO KUBITSCHEK 1966 SETOR 02 
- 76870-000 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7006923-07.2019.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Incorporação Imobiliária, Indenização por Dano Material, 
Obrigação de Fazer / Não Fazer, Energia Elétrica
AUTOR: FLORENTINO PEREIRA DA CUNHA
ADVOGADO DO AUTOR: ROBSON CLAY FLORIANO AMARAL 
OAB nº RO6965, SANDRA MIRELE BARROS DE SOUZA AMARAL 
OAB nº RO6642, LEVI GUSTAVO ALVES DE FREITAS OAB nº 
RO4634
RÉUS: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON , 
ENERGISA S/A
ADVOGADOS DOS RÉUS: ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO
Postergo a análise do pedido da gratuidade da justiça em caso de 
eventual interposição de recurso, uma vez que trata-se de demanda 
interposta no Juizado Especial, a qual prescinde de recolhimento 
de custas iniciais.
Inverto o ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, para 
melhor oportunizar a parte requerida na produção de provas. 
Visando economia processual e celeridade, deixo de designar 
audiência de conciliação, pois é notório que em todas as ações 
em trâmite nesta vara em desfavor da Requerida não é firmado 
acordo, o que redunda em desperdício de tempo e expediente da 
escrivania.
Caso a requerida tenha interesse em realizar a conciliação, 
determino que junte aos autos, no prazo da contestação, a proposta 
de acordo que tiver a fim de que seja submetida à parte autora ou 
seja designada audiência de conciliação para esse fim.
Disposições para o cartório, sem prejuízos de outros expedientes 
que sejam necessários:
a) Cite-se a parte requerida para os termos da presente ação, para 
querendo, contestar o pedido no prazo legal, com a advertência do 
art. 344, do CPC.
b) Havendo interesse da parte requerida em apresentar proposta 
de conciliação e/ou produzir prova testemunhal, deverá constar 
expressamente na contestação os termos e o rol, caso em que os 
autos deverão vir conclusos para apreciação.
c) Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, manifeste-se nos autos, 
oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 
produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 
havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive 
com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 
eventuais questões incidentais. 
d) Cumpridas as determinações acima, retornem os autos 
conclusos.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA 
PRECATÓRIA.
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
AUTOR: FLORENTINO PEREIRA DA CUNHA CPF nº 140.101.609-
00, PA SANTA HELENA, LOTE 226, GLEBA 01 ZONA RURAL - 
76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
RÉUS: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON 
CNPJ nº 05.914.650/0001-66, AC ARIQUEMES, AVENIDA 
TANCREDO NEVES 1620 SETOR INSTITUCIONAL - 76870-
970 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, ENERGISA S/A CNPJ nº 
00.864.214/0001-06, JUSCELINO KUBITSCHEK 1966 SETOR 02 
- 76870-000 - ARIQUEMES - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7007324-11.2016.8.22.0021
Classe: Monitória
Assunto: Cheque
AUTOR: LUIZ ANTONIO PEREZ
ADVOGADO DO AUTOR: DORIHANA BORGES BORILLE OAB 
nº RO6597
RÉUS: CAMILO SOARES MOTA, REGINA SEVERINA LOPES 
SILVA
ADVOGADOS DOS RÉUS: 
DECISÃO
Defiro o pedido de Id. 15754360.
Procedas-se,a citação da parte requerida no endereço informado, 
Rua Cravo da India, nº 1451, Setor 03, Buritis-RO, telefone 69 9 
9215-0507, nos termos da decisão inicial.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA 
PRECATÓRIA.
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
AUTOR: LUIZ ANTONIO PEREZ CPF nº 281.440.589-68, RUA 
MOEMA 2688, - DE 2830/2831 A 3120/3121 JARDIM JORGE 
TEIXEIRA - 76876-486 - ARIQUEMES - RONDÔNIA
RÉUS: CAMILO SOARES MOTA CPF nº DESCONHECIDO, AC 
BURITIS 1504, RUA NOVA MAMORÉ SETOR 3 - 76880-000 - 
BURITIS - RONDÔNIA, REGINA SEVERINA LOPES SILVA CPF 
nº 846.636.502-87, NÃO INFORMADO 2440, RUA SANTA LUZIA, 
ST 04 NÃO INFORMADO - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7005888-12.2019.8.22.0021
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Dissolução
AUTOR: N. L. D. S.
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA
RÉU: M. C. D. S.
ADVOGADO DO RÉU: 
DECISÃO
Intimem-se a parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias 
informe aos autos, data de nascimento e nome dos pais do (a) 
requerido (a), a fim de viabilizar as pesquisas via Siel 
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA 
PRECATÓRIA.
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
AUTOR: N. L. D. S. CPF nº 073.963.598-05, RUA NOVA 
BRASILÂNDIA 1626 SETOR 02 - 76880-000 - BURITIS - 
RONDÔNIA
RÉU: M. C. D. S. CPF nº DESCONHECIDO, SEM ENDEREÇO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7006188-71.2019.8.22.0021
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Guarda com genitor ou responsável no exterior
AUTOR: A. A. D. A.
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA
RÉU: A. M. D. A.
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ADVOGADO DO RÉU: 
DECISÃO
Intimem-se a parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias 
informe aos autos, data de nascimento e nome dos pais do (a) 
requerido (a), a fim de viabilizar as pesquisas via Siel.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA 
PRECATÓRIA.
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
AUTOR: A. A. D. A. CPF nº 965.785.991-34, RUA PROJETADA s/n 
SETOR 10 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
RÉU: A. M. D. A. CPF nº DESCONHECIDO, SEM ENDEREÇO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE RONDÔNIA
2ª VARA GENÉRICA DA COMARCA DE BURITIS/RO
Rua Taguatinga, nº 1385, Setor 03, Buritis/RO, CEP 76880-000 
Telefone: (69) 3238-2910 Email: bts2generica@tjro.jus.br
Processo : 0016462-68.2009.8.22.0021
Classe : INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: SELES FERREIRA DA SILVA e outros (5)
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO ANTONIO GERON 
GHELLERE - RO1842
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO ANTONIO GERON 
GHELLERE - RO1842
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO ANTONIO GERON 
GHELLERE - RO1842
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO ANTONIO GERON 
GHELLERE - RO1842
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO ANTONIO GERON 
GHELLERE - RO1842
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO ANTONIO GERON 
GHELLERE - RO1842
RÉU: Luiz Ferreira da Silva
Certidão
(Migração entre sistemas)
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
sistema SAP-PG. Ficam as partes, por meio de seus advogados, 
intimadas da distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, 
SOB MESMA NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as 
petições pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Buritis/RO, 22 de novembro de 2019.
Lindonéia de Souza Conceição Dias
Chefe de Cartório
Rua Taguatinga, nº 1385, Setor 03, Buritis/RO, CEP 76880-000
Telefone: (69) 3238-2910 Email: bts2generica@tjro.jus.br

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE RONDÔNIA
2ª VARA GENÉRICA DA COMARCA DE BURITIS/RO
Rua Taguatinga, nº 1385, Setor 03, Buritis/RO, CEP 76880-000 
Telefone: (69) 3238-2910 Email: bts2generica@tjro.jus.br
Processo : 0000843-59.2013.8.22.0021
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: EDSON APARECIDO FERNANDES
Advogado do(a) AUTOR: MICHELLE SOUZA PIRES STEGMANN 
- RO4110
RÉU: Eletrobrás Distribuição Rondônia Sa . Ceron
Certidão
(Migração entre sistemas)
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
sistema SAP-PG. Ficam as partes, por meio de seus advogados, 
intimadas da distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, 
SOB MESMA NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as 
petições pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Buritis/RO, 22 de novembro de 2019.
Lindonéia de Souza Conceição Dias
Chefe de Cartório
Rua Taguatinga, nº 1385, Setor 03, Buritis/RO, CEP 76880-000
Telefone: (69) 3238-2910 Email: bts2generica@tjro.jus.br

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7006243-56.2018.8.22.0021
Classe: Embargos de Terceiro Cível
Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça
EMBARGANTE: ADAO VENANCIO DE LIMA
ADVOGADO DO EMBARGANTE: BARBARA SIQUEIRA PEREIRA 
OAB nº RO8318
EMBARGADOS: PAULO TRAVAJINI, ANTONIO CORDEIRO DE 
SOUZA, MEIRE ROSANGELA TRAVAGINI CASTRO, LOURIVAL 
CELSO DA SILVA, GESULINO CESAR TRAVAGINE CASTRO, 
RONI CESAR BARCELOS CASTRO, THIAGO CESAR TRAVAGINI 
CASTRO, PATRICIA DANIELE TRAVAGINI CASTRO, MATHEUS 
CESAR TRAVAGINI CASTRO
ADVOGADOS DOS EMBARGADOS: DENILSON SIGOLI JUNIOR 
OAB nº RO6633, JUNIEL FERREIRA DE SOUZA OAB nº RO6635, 
JULIO CEZAR CALAIS OAB nº MG3418, DELMARIO DE SANTANA 
SOUZA OAB nº RO1531, ALESSANDRO DE JESUS PERASSI 
PERES OAB nº RO2383
DECISÃO
Vistos,
Trata-se de Embargos de Terceiro com Pedido de Tutela de 
Urgência proposto contra LOURIVAL CELSO DA SILVA, MEIRE 
ROSÂNGELA TRAVAGINI CASTRO, PAULO TRAVAJANI e 
ANTÔNIO CORDEIRO DE SOUZA, objetivando tornar sem efeito 
a constrição existente sobre o bem imóvel a seguir individualizado, 
decorrente da sentença prolatada nos autos de reintegração de 
posse nº 0003194-10.2010.8.22.0021.
Requereu, em sede de tutela de urgência superveniente, a 
suspensão do cumprimento de sentença nos autos 7003059-
58.2019.822.0021, em razão do surgimento de fato novo.
Aduz a parte autora, que conforme documentos acostados, foi 
certificado pelo INCRA, que o imóvel objeto da discussão está 
inserido no Projeto de Assentamento Santa Helena, estão dessa 
forma legítima a ocupação pelo (s) embargantes (s).
Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
Os documentos novos acostados, em tese, a qualidade de terceiro 
do embargante, bem como a posse do imóvel baixo individualizado, 
conforme prevê o art. 677 do CPC.
A efetividade plena da Sentença proferida nos autos de reintegração 
de posse – 0003194-10.2010.8.22.0021 – expõe o embargante 
a iminente constrição do exercício de sua posse, visto que fora 
reconhecido no referido feito o direito possessório do autor, e 
determinada a reintegração total da área, ou seja, em caso de 
cumprimento integral da Sentença embargada, o embargante será 
retirado da área que ocupa.
Desta forma, reconhecendo que o embargante encontra-se sob 
a posse do imóvel, a concessão de suspensão das medidas 
constritivas sobre o bem litigioso objeto dos embargos e manutenção 
provisória da posse é medida de Direito, conforme previsão do art. 
678, do CPC, em razão de fatos e documentos surgidos de modo 
superveniente.
Assim, para plenitude da tutela jurisdicional, bem como, buscando 
evitar maiores prejuízos as partes e tumulto processual, 
determino a suspensão da execução nos autos de n. 7003059-
58.2019.822.0021, quanto ao imóvel objeto dos presentes 
embargos. Consequentemente, concedo a manutenção provisória 
da posse do imóvel ao embargante, durante o trâmite destes autos, 
ou modificação das circunstâncias que ensejaram a presente 
Decisão.
Disposições para o Cartório:
a) Certifique-se nos autos principais de n. 7003059-
58.2019.822.0021
b) Intimem-se a parte embargada para manifestação quanto aos 
novos documentos e alegações acostada aos autos, no prazo de 
15 (quinze) dias.
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SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA 
PRECATÓRIA.
Buritis/RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019
Hedy Carlos Soares
Juiz de Direito
EMBARGANTE: ADAO VENANCIO DE LIMA CPF nº 385.660.522-
34, NÃO INFORMADO KM11, PA SANTA HELENA NÃO 
INFORMADO - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
EMBARGADOS: PAULO TRAVAJINI CPF nº DESCONHECIDO, 
SEM ENDEREÇO, ANTONIO CORDEIRO DE SOUZA CPF 
nº 112.185.681-00, SEM ENDEREÇO, MEIRE ROSANGELA 
TRAVAGINI CASTRO CPF nº 567.746.641-72, SEM ENDEREÇO, 
LOURIVAL CELSO DA SILVA CPF nº 050.958.671-68, NÃO 
INFORMADO, LINHA 02,KM, 08, PA SANTA HELENA NÃO 
INFORMADO - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA, GESULINO 
CESAR TRAVAGINE CASTRO CPF nº 911.427.172-91, ESPIGAO 
DO OESTE 1276 SETOR 02 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA, 
RONI CESAR BARCELOS CASTRO CPF nº 395.527.641-49, 
AV. AYRTON SENA 1430 SETOR 03 - 76880-000 - BURITIS 
- RONDÔNIA, THIAGO CESAR TRAVAGINI CASTRO CPF nº 
938.808.122-68, AV. PORTO VELHO 1430 CENTRO - 76880-000 - 
BURITIS - RONDÔNIA, PATRICIA DANIELE TRAVAGINI CASTRO 
CPF nº 796.032.542-15, RIO MADEIRA 4478 RIO MADEIRA - 
76821-476 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, MATHEUS CESAR 
TRAVAGINI CASTRO CPF nº 028.940.222-04, AIRTON SENA 
1430 CENTRO - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7006256-55.2018.8.22.0021
Classe: Embargos de Terceiro Cível
Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça
EMBARGANTE: ELIEL PEREIRA MEIRELES
ADVOGADO DO EMBARGANTE: BARBARA SIQUEIRA PEREIRA 
OAB nº RO8318
EMBARGADOS: PAULO TRAVAJINI, ANTONIO CORDEIRO DE 
SOUZA, MEIRE ROSANGELA TRAVAGINI CASTRO, LOURIVAL 
CELSO DA SILVA, MATHEUS CESAR TRAVAGINI CASTRO, 
GESULINO CESAR TRAVAGINE CASTRO, RONI CESAR 
BARCELOS CASTRO, THIAGO CESAR TRAVAGINI CASTRO, 
PATRICIA DANIELE TRAVAGINI CASTRO
ADVOGADOS DOS EMBARGADOS: DELMARIO DE SANTANA 
SOUZA OAB nº RO1531, ALESSANDRO DE JESUS PERASSI 
PERES OAB nº RO2383, JULIO CEZAR CALAIS OAB nº MG3418, 
JUNIEL FERREIRA DE SOUZA OAB nº RO6635, DENILSON 
SIGOLI JUNIOR OAB nº RO6633
DECISÃO
Vistos,
Trata-se de Embargos de Terceiro com Pedido de Tutela de 
Urgência proposto contra LOURIVAL CELSO DA SILVA, MEIRE 
ROSÂNGELA TRAVAGINI CASTRO, PAULO TRAVAJANI e 
ANTÔNIO CORDEIRO DE SOUZA, objetivando tornar sem efeito 
a constrição existente sobre o bem imóvel a seguir individualizado, 
decorrente da sentença prolatada nos autos de reintegração de 
posse nº 0003194-10.2010.8.22.0021.
Requereu, em sede de tutela de urgência superveniente, a 
suspensão do cumprimento de sentença nos autos 7003059-
58.2019.822.0021, em razão do surgimento de fato novo.
Aduz a parte autora, que conforme documentos acostados, foi 
certificado pelo INCRA, que o imóvel objeto da discussão está 
inserido no Projeto de Assentamento Santa Helena, estão dessa 
forma legítima a ocupação pelo (s) embargantes (s).
Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
Os documentos novos acostados, em tese, a qualidade de terceiro 
do embargante, bem como a posse do imóvel baixo individualizado, 
conforme prevê o art. 677 do CPC.

A efetividade plena da Sentença proferida nos autos de reintegração 
de posse – 0003194-10.2010.8.22.0021 – expõe o embargante 
a iminente constrição do exercício de sua posse, visto que fora 
reconhecido no referido feito o direito possessório do autor, e 
determinada a reintegração total da área, ou seja, em caso de 
cumprimento integral da Sentença embargada, o embargante será 
retirado da área que ocupa.
Desta forma, reconhecendo que o embargante encontra-se sob 
a posse do imóvel, a concessão de suspensão das medidas 
constritivas sobre o bem litigioso objeto dos embargos e manutenção 
provisória da posse é medida de Direito, conforme previsão do art. 
678, do CPC, em razão de fatos e documentos surgidos de modo 
superveniente.
Assim, para plenitude da tutela jurisdicional, bem como, buscando 
evitar maiores prejuízos as partes e tumulto processual, 
determino a suspensão da execução nos autos de n. 7003059-
58.2019.822.0021, quanto ao imóvel objeto dos presentes 
embargos. Consequentemente, concedo a manutenção provisória 
da posse do imóvel ao embargante, durante o trâmite destes autos, 
ou modificação das circunstâncias que ensejaram a presente 
Decisão.
Disposições para o Cartório:
a) Certifique-se nos autos principais de n. 7003059-
58.2019.822.0021
b) Intimem-se a parte embargada para manifestação quanto aos 
novos documentos e alegações acostada aos autos, no prazo de 
15 (quinze) dias.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA 
PRECATÓRIA.
Buritis/RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019
Hedy Carlos Soares
Juiz de Direito
EMBARGANTE: ELIEL PEREIRA MEIRELES CPF nº 012.009.792-
30, NÃO INFORMADO, LINHA 02, KM 13 NÃO INFORMADO - 
76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
EMBARGADOS: PAULO TRAVAJINI CPF nº DESCONHECIDO, 
SEM ENDEREÇO, ANTONIO CORDEIRO DE SOUZA CPF 
nº 112.185.681-00, SEM ENDEREÇO, MEIRE ROSANGELA 
TRAVAGINI CASTRO CPF nº 567.746.641-72, SEM ENDEREÇO, 
LOURIVAL CELSO DA SILVA CPF nº 050.958.671-68, NÃO 
INFORMADO, LINHA 02,KM, 08, PA SANTA HELENA NÃO 
INFORMADO - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA, MATHEUS 
CESAR TRAVAGINI CASTRO CPF nº 028.940.222-04, AIRTON 
SENA 1430 CENTRO - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA, 
GESULINO CESAR TRAVAGINE CASTRO CPF nº 911.427.172-
91, ESPIGAO DO OESTE 1276 SETOR 02 - 76880-000 - BURITIS 
- RONDÔNIA, RONI CESAR BARCELOS CASTRO CPF nº 
395.527.641-49, AV. AYRTON SENA 1430 SETOR 03 - 76880-000 
- BURITIS - RONDÔNIA, THIAGO CESAR TRAVAGINI CASTRO 
CPF nº 938.808.122-68, AV. PORTO VELHO 1430 CENTRO 
- 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA, PATRICIA DANIELE 
TRAVAGINI CASTRO CPF nº 796.032.542-15, RIO MADEIRA 
4478 RIO MADEIRA - 76821-476 - PORTO VELHO - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7006241-86.2018.8.22.0021
Classe: Embargos de Terceiro Cível
Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça
EMBARGANTE: JAIRO CARDOSO
ADVOGADO DO EMBARGANTE: BARBARA SIQUEIRA PEREIRA 
OAB nº RO8318
EMBARGADOS: PAULO TRAVAJINI, ANTONIO CORDEIRO DE 
SOUZA, MEIRE ROSANGELA TRAVAGINI CASTRO, LOURIVAL 
CELSO DA SILVA, GESULINO CESAR TRAVAGINE CASTRO, 
RONI CESAR BARCELOS CASTRO, THIAGO CESAR TRAVAGINI 
CASTRO, PATRICIA DANIELE TRAVAGINI CASTRO, MATHEUS 
CESAR TRAVAGINI CASTRO



1336DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

ADVOGADOS DOS EMBARGADOS: DENILSON SIGOLI JUNIOR 
OAB nº RO6633, JUNIEL FERREIRA DE SOUZA OAB nº RO6635, 
JULIO CEZAR CALAIS OAB nº MG3418, DELMARIO DE SANTANA 
SOUZA OAB nº RO1531, ALESSANDRO DE JESUS PERASSI 
PERES OAB nº RO2383
DECISÃO
Vistos,
Trata-se de Embargos de Terceiro com Pedido de Tutela de 
Urgência proposto contra LOURIVAL CELSO DA SILVA, MEIRE 
ROSÂNGELA TRAVAGINI CASTRO, PAULO TRAVAJANI e 
ANTÔNIO CORDEIRO DE SOUZA, objetivando tornar sem efeito 
a constrição existente sobre o bem imóvel a seguir individualizado, 
decorrente da sentença prolatada nos autos de reintegração de 
posse nº 0003194-10.2010.8.22.0021.
Requereu, em sede de tutela de urgência superveniente, a 
suspensão do cumprimento de sentença nos autos 7003059-
58.2019.822.0021, em razão do surgimento de fato novo.
Aduz a parte autora, que conforme documentos acostados, foi 
certificado pelo INCRA, que o imóvel objeto da discussão está 
inserido no Projeto de Assentamento Santa Helena, estão dessa 
forma legítima a ocupação pelo (s) embargantes (s).
Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
Os documentos novos acostados, em tese, a qualidade de terceiro 
do embargante, bem como a posse do imóvel baixo individualizado, 
conforme prevê o art. 677 do CPC.
A efetividade plena da Sentença proferida nos autos de reintegração 
de posse – 0003194-10.2010.8.22.0021 – expõe o embargante 
a iminente constrição do exercício de sua posse, visto que fora 
reconhecido no referido feito o direito possessório do autor, e 
determinada a reintegração total da área, ou seja, em caso de 
cumprimento integral da Sentença embargada, o embargante será 
retirado da área que ocupa.
Desta forma, reconhecendo que o embargante encontra-se sob 
a posse do imóvel, a concessão de suspensão das medidas 
constritivas sobre o bem litigioso objeto dos embargos e manutenção 
provisória da posse é medida de Direito, conforme previsão do art. 
678, do CPC, em razão de fatos e documentos surgidos de modo 
superveniente.
Assim, para plenitude da tutela jurisdicional, bem como, buscando 
evitar maiores prejuízos as partes e tumulto processual, 
determino a suspensão da execução nos autos de n. 7003059-
58.2019.822.0021, quanto ao imóvel objeto dos presentes 
embargos. Consequentemente, concedo a manutenção provisória 
da posse do imóvel ao embargante, durante o trâmite destes autos, 
ou modificação das circunstâncias que ensejaram a presente 
Decisão.
Disposições para o Cartório:
a) Certifique-se nos autos principais de n. 7003059-
58.2019.822.0021
b) Intimem-se a parte embargada para manifestação quanto aos 
novos documentos e alegações acostada aos autos, no prazo de 
15 (quinze) dias.
Vistos,
Trata-se de Embargos de Terceiro com Pedido de Tutela de 
Urgência proposto contra LOURIVAL CELSO DA SILVA, MEIRE 
ROSÂNGELA TRAVAGINI CASTRO, PAULO TRAVAJANI e 
ANTÔNIO CORDEIRO DE SOUZA, objetivando tornar sem efeito 
a constrição existente sobre o bem imóvel a seguir individualizado, 
decorrente da sentença prolatada nos autos de reintegração de 
posse nº 0003194-10.2010.8.22.0021.
Requereu, em sede de tutela de urgência superveniente, a 
suspensão do cumprimento de sentença nos autos 7003059-
58.2019.822.0021, em razão do surgimento de fato novo.
Aduz a parte autora, que conforme documentos acostados, foi 
certificado pelo INCRA, que o imóvel objeto da discussão está 
inserido no Projeto de Assentamento Santa Helena, estão dessa 
forma legítima a ocupação pelo (s) embargantes (s).
Juntou documentos.

É o relatório. Decido.
Os documentos novos acostados, em tese, a qualidade de terceiro 
do embargante, bem como a posse do imóvel baixo individualizado, 
conforme prevê o art. 677 do CPC.
A efetividade plena da Sentença proferida nos autos de reintegração 
de posse – 0003194-10.2010.8.22.0021 – expõe o embargante 
a iminente constrição do exercício de sua posse, visto que fora 
reconhecido no referido feito o direito possessório do autor, e 
determinada a reintegração total da área, ou seja, em caso de 
cumprimento integral da Sentença embargada, o embargante será 
retirado da área que ocupa.
Desta forma, reconhecendo que o embargante encontra-se sob 
a posse do imóvel, a concessão de suspensão das medidas 
constritivas sobre o bem litigioso objeto dos embargos e manutenção 
provisória da posse é medida de Direito, conforme previsão do art. 
678, do CPC, em razão de fatos e documentos surgidos de modo 
superveniente.
Assim, para plenitude da tutela jurisdicional, bem como, buscando 
evitar maiores prejuízos as partes e tumulto processual, 
determino a suspensão da execução nos autos de n. 7003059-
58.2019.822.0021, quanto ao imóvel objeto dos presentes 
embargos. Consequentemente, concedo a manutenção provisória 
da posse do imóvel ao embargante, durante o trâmite destes autos, 
ou modificação das circunstâncias que ensejaram a presente 
Decisão.
Disposições para o Cartório:
a) Certifique-se nos autos principais de n. 7003059-
58.2019.822.0021
b) Intimem-se a parte embargada para manifestação quanto aos 
novos documentos e alegações acostada aos autos, no prazo de 
15 (quinze) dias.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA 
PRECATÓRIA.
Buritis/RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019
Hedy Carlos Soares
Juiz de Direito
EMBARGANTE: JAIRO CARDOSO CPF nº 001.056.642-27, NÃO 
INFORMADO km10, PA SANTA HELENA NÃO INFORMADO - 
76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
EMBARGADOS: PAULO TRAVAJINI CPF nº DESCONHECIDO, 
SEM ENDEREÇO, ANTONIO CORDEIRO DE SOUZA CPF 
nº 112.185.681-00, SEM ENDEREÇO, MEIRE ROSANGELA 
TRAVAGINI CASTRO CPF nº 567.746.641-72, SEM ENDEREÇO, 
LOURIVAL CELSO DA SILVA CPF nº 050.958.671-68, NÃO 
INFORMADO, LINHA 02,KM, 08, PA SANTA HELENA NÃO 
INFORMADO - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA, GESULINO 
CESAR TRAVAGINE CASTRO CPF nº 911.427.172-91, ESPIGAO 
DO OESTE 1276 SETOR 02 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA, 
RONI CESAR BARCELOS CASTRO CPF nº 395.527.641-49, 
AV. AYRTON SENA 1430 SETOR 03 - 76880-000 - BURITIS 
- RONDÔNIA, THIAGO CESAR TRAVAGINI CASTRO CPF nº 
938.808.122-68, AV. PORTO VELHO 1430 CENTRO - 76880-000 - 
BURITIS - RONDÔNIA, PATRICIA DANIELE TRAVAGINI CASTRO 
CPF nº 796.032.542-15, RIO MADEIRA 4478 RIO MADEIRA - 
76821-476 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, MATHEUS CESAR 
TRAVAGINI CASTRO CPF nº 028.940.222-04, AIRTON SENA 
1430 CENTRO - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA

Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 
76880-000. 
Processo: nº 7001296-22.2019.8.22.0021
Exequente: SEBASTIAO NASCIMENTO LOPES
Advogado do(a) AUTOR: MARCIO SCHULTZ - RO8761
Executado: MARCELA LIMA LOPES e outros (2)
Intimação 
Por determinação do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Genérica de 
Buritis/RO fica Vossa Senhoria intimada a se manifestar no prazo 
de 15 dias, conforme determinado no despacho anexo.
Buritis, 21 de novembro de 2019



1337DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 1ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga 0001743-47.2010.8.22.0021
EXEQUENTE: Banco da Amazônia Sa Porto Velho
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ALINE FERNANDES BARROS 
OAB nº RO2708, RAMIRO DE SOUZA PINHEIRO OAB nº RO2037, 
WASHINGTON FERREIRA MENDONCA OAB nº RO1946, MICHEL 
FERNANDES BARROS OAB nº RO1790
EXECUTADOS: Capital Comércio de Veículos Ltda, LUCIANE DE 
FATIMA MARSARO, SANDRA SOUZA DA SILVA
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: 
Despacho
Vistos, 
O pedido de bloqueio de valores via BACENJUD, INFOJUD e 
RENAJUD foi deferido, todavia, restou infrutífera, conforme o 
detalhamento em anexo.
Oficie-se o IDARON para que forneça a este Juízo, no prazo de 10 
(dez) dias, a ficha cadastral em nome dos Executados, SANDRA 
SOUZA DA SILVA CPF n. 848.587.961-91 e LUCIANE DE FATIMA 
MARSARO CPF n. 850.239.571-87, ficando, desde já determinado 
o bloqueio da ficha cadastral até o limite de R$194.750,33 (Cento 
e noventa e quatro mil, setecentos e cinquenta reais e trinta e três 
centavos).
Com a resposta, intime-se a parte exequente para requerer o que 
entender de direito, no prazo de dez dias, importando a inércia em 
arquivamento do feito.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO.
Buritis, 21 de novembro de 2019.
Hedy Carlos Soares
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 1ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga 7006895-39.2019.8.22.0021
REQUERENTE: DAVID CAMPO DALL ORTO
ADVOGADO DO REQUERENTE: ALESSANDRO DE JESUS 
PERASSI PERES OAB nº RO2383
REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
Despacho
Vistos, 
Recebo a inicial. INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, posto 
que não veio aos autos qualquer comprovante a alegada 
hipossuficiência , e no mais, pode se presumir que o requerente 
não é hipossuficiente financeiro pelos valores despendidos para 
construção da subestação. Contudo, sem custas e sem honorários 
nesta instância, por se tratar de decisão proferida em primeiro 
grau de jurisdição no âmbito dos Juizados Especiais, na forma dos 
artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
Deixo de designar, por ora, audiência de conciliação/mediação 
prevista no artigo 334 do Código de Processo Civil, eis que é público 
e notório que em todas as ações em trâmite nesta vara contra esta 
empresa não é firmado acordo, o que redunda em desperdício de 
tempo e expediente da escrivania.
Por outro lado, caso as partes desejam a inclusão deste processo 
em pauta própria para sessão de conciliação/mediação, retornem 
os autos conclusos para designação audiência junto ao setor de 
conciliação, no prazo de 15 (quinze) dias.
Cite-se e intime-se o Requerido para contestar, no prazo de 15 
dias, sob pena de se presumirem aceitos como verdadeiros os 
fatos alegados na inicial.
Não havendo contestação ou sendo ela intempestiva, certifique-
se.
Havendo contestação com assertivas preliminares e/ou 
apresentação de documentos, abram-se vistas a parte requerente 
para réplica.

Cumprida as determinações acima, retornem os autos conclusos.
Expeça-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO/ CARTA PRECATÓRIA/ 
OFÍCIO.
Requerida: ENERGISA S/A, pessoa jurídica de direito privado com 
sede nesta cidade de Buritis/RO, com sede à Rua Teixeirópolis 
esquina com Corumbiaria, n. 1363, Setor 03, nesta cidade de 
Buritis/RO.
Buritis, 21 de novembro de 2019.
Hedy Carlos Soares
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 1ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga 7006888-47.2019.8.22.0021
REQUERENTE: ESMAEL PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO DO REQUERENTE: CRISTIANO MOREIRA DA 
SILVA OAB nº RO9947
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA
Despacho
Vistos, 
Recebo a inicial. INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, posto 
que não veio aos autos qualquer comprovante a alegada 
hipossuficiência , e no mais, pode se presumir que o requerente 
não é hipossuficiente financeiro pelos valores despendidos para 
construção da subestação. Contudo, sem custas e sem honorários 
nesta instância, por se tratar de decisão proferida em primeiro 
grau de jurisdição no âmbito dos Juizados Especiais, na forma dos 
artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
Deixo de designar, por ora, audiência de conciliação/mediação 
prevista no artigo 334 do Código de Processo Civil, eis que é público 
e notório que em todas as ações em trâmite nesta vara contra esta 
empresa não é firmado acordo, o que redunda em desperdício de 
tempo e expediente da escrivania.
Por outro lado, caso as partes desejam a inclusão deste processo 
em pauta própria para sessão de conciliação/mediação, retornem 
os autos conclusos para designação audiência junto ao setor de 
conciliação, no prazo de 15 (quinze) dias.
Cite-se e intime-se o Requerido para contestar, no prazo de 15 
dias, sob pena de se presumirem aceitos como verdadeiros os 
fatos alegados na inicial.
Não havendo contestação ou sendo ela intempestiva, certifique-
se.
Havendo contestação com assertivas preliminares e/ou 
apresentação de documentos, abram-se vistas a parte requerente 
para réplica.
Cumprida as determinações acima, retornem os autos conclusos.
Expeça-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO/ CARTA PRECATÓRIA/ 
OFÍCIO.
Requerida: ENERGISA S/A, pessoa jurídica de direito privado com 
sede nesta cidade de Buritis/RO, com sede à Rua Teixeirópolis 
esquina com Corumbiaria, n. 1363, Setor 03, nesta cidade de 
Buritis/RO.
Buritis, 21 de novembro de 2019.
Hedy Carlos Soares
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 1ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga 7006907-53.2019.8.22.0021
REQUERENTE: JOSÉ ORIEL TEIXEIRA DA SILVA
ADVOGADO DO REQUERENTE: HIAGO BASTOS TRINDADE 
OAB nº RO9858
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REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA
Despacho
Vistos, 
Recebo a inicial. INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, posto 
que não veio aos autos qualquer comprovante a alegada 
hipossuficiência , e no mais, pode se presumir que o requerente 
não é hipossuficiente financeiro pelos valores despendidos para 
construção da subestação. Contudo, sem custas e sem honorários 
nesta instância, por se tratar de decisão proferida em primeiro 
grau de jurisdição no âmbito dos Juizados Especiais, na forma dos 
artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
Deixo de designar, por ora, audiência de conciliação/mediação 
prevista no artigo 334 do Código de Processo Civil, eis que é público 
e notório que em todas as ações em trâmite nesta vara contra esta 
empresa não é firmado acordo, o que redunda em desperdício de 
tempo e expediente da escrivania.
Por outro lado, caso as partes desejam a inclusão deste processo 
em pauta própria para sessão de conciliação/mediação, retornem 
os autos conclusos para designação audiência junto ao setor de 
conciliação, no prazo de 15 (quinze) dias.
Cite-se e intime-se o Requerido para contestar, no prazo de 15 
dias, sob pena de se presumirem aceitos como verdadeiros os 
fatos alegados na inicial.
Não havendo contestação ou sendo ela intempestiva, certifique-
se.
Havendo contestação com assertivas preliminares e/ou 
apresentação de documentos, abram-se vistas a parte requerente 
para réplica.
Cumprida as determinações acima, retornem os autos conclusos.
Expeça-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO/ CARTA PRECATÓRIA/ 
OFÍCIO.
Requerida: ENERGISA S/A, pessoa jurídica de direito privado com 
sede nesta cidade de Buritis/RO, com sede à Rua Teixeirópolis 
esquina com Corumbiaria, n. 1363, Setor 03, nesta cidade de 
Buritis/RO.
Buritis, 21 de novembro de 2019.
Hedy Carlos Soares
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça de Rondônia

PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 
76880-000. 
Processo: nº 7005883-87.2019.8.22.0021
Exequente: CLAUDETE ALMEIDA RECO
Advogado do(a) AUTOR: GISELE APARECIDA DOS SANTOS - 
RO10284
Executado: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
Intimação 
Fica a parte autora intimada quanto a designação de PERICIA 
MÉDICA para o dia 03/03/2020, a partir das 14h00min para 
avaliação médica que será realizada pelo Dr. Luciano Portes da 
Merces, CRM 2294/RO, que ocorrerá na Clínica Santa Tereza, 
Av. Ayrton Sena, n. 2120, Setor 03, Buritis/RO, bem como para 
apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico, no 
prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão.
Buritis, 21 de novembro de 2019
Tribunal de Justiça de Rondônia

PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 
76880-000. 
Processo: nº 7005850-97.2019.8.22.0021
Exequente: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 
LTDA

Advogado do(a) AUTOR: EDEMILSON KOJI MOTODA - 
SP231747
Executado: MARIZA SANTOS PEDRINI
Intimação Ante a certidão do Oficial de Justiça, ao autor para 
manifestar e requerer o que entender de direito. Prazo de 15 
(quinze) dias.
Buritis, 21 de novembro de 2019
Tribunal de Justiça de Rondônia

PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 
76880-000. 
Processo: nº 7003121-69.2017.8.22.0021
Exequente: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado do(a) AUTOR: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 
RS30820
Executado: ADEVALDO PEREIRA SANTOS
Intimação Ante a certidão do Oficial de Justiça, ao autor para 
manifestar e requerer o que entender de direito. Prazo de 15 
(quinze) dias.
Buritis, 21 de novembro de 2019
Tribunal de Justiça de Rondônia

PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 
76880-000. 
Processo: nº 7008299-62.2018.8.22.0021
Exequente: MARGARETE AMORIM CARREIRO
Executado: LACI LUIZ CARREIRO
Advogado do(a) REQUERIDO: GESSIKA NAYHARA TORRES 
COIMBRA - RO8501
Intimação 
Fica a curadora especial, Dra. Gessika Nayhara Torres Coimbra, 
OAB/RO8501, intimada para se manifestar no prazo de 15 dias 
Buritis, 21 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 1ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga 7006914-45.2019.8.22.0021
REQUERENTE: MIRIAM DA SILVA ROCHA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ALESSANDRO DE JESUS 
PERASSI PERES OAB nº RO2383
REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
Despacho
Vistos, 
Recebo a inicial. INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, posto 
que não veio aos autos qualquer comprovante a alegada 
hipossuficiência , e no mais, pode se presumir que o requerente 
não é hipossuficiente financeiro pelos valores despendidos para 
construção da subestação. Contudo, sem custas e sem honorários 
nesta instância, por se tratar de decisão proferida em primeiro 
grau de jurisdição no âmbito dos Juizados Especiais, na forma dos 
artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
Deixo de designar, por ora, audiência de conciliação/mediação 
prevista no artigo 334 do Código de Processo Civil, eis que é público 
e notório que em todas as ações em trâmite nesta vara contra esta 
empresa não é firmado acordo, o que redunda em desperdício de 
tempo e expediente da escrivania.
Por outro lado, caso as partes desejam a inclusão deste processo 
em pauta própria para sessão de conciliação/mediação, retornem 
os autos conclusos para designação audiência junto ao setor de 
conciliação, no prazo de 15 (quinze) dias.
Cite-se e intime-se o Requerido para contestar, no prazo de 15 
dias, sob pena de se presumirem aceitos como verdadeiros os 
fatos alegados na inicial.
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Não havendo contestação ou sendo ela intempestiva, certifique-
se.
Havendo contestação com assertivas preliminares e/ou 
apresentação de documentos, abram-se vistas a parte requerente 
para réplica.
Cumprida as determinações acima, retornem os autos conclusos.
Expeça-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO/ CARTA PRECATÓRIA/ 
OFÍCIO.
Requerida: ENERGISA S/A, pessoa jurídica de direito privado com 
sede nesta cidade de Buritis/RO, com sede à Rua Teixeirópolis 
esquina com Corumbiaria, n. 1363, Setor 03, nesta cidade de 
Buritis/RO.
Buritis, 21 de novembro de 2019.
Hedy Carlos Soares
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça de Rondônia

PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 
76880-000. 
Processo: nº 0002176-75.2015.8.22.0021
Exequente: BANCO BRADESCO S.A.
Advogados do(a) EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI - 
RO4937-S, CARMEN ENEIDA DA SILVA ROCHA LIMA - RO3846
Executado: MADEIREIRA BEM DEZ LTDA - ME
Intimação 
Ao autor para recolher a taxa necessárias para a realização da 
pesquisa requerida, conforme o art. 17 da Lei 3.896/2016 (R$15,00 
para cada pesquisa e CPF).
Buritis, 21 de novembro de 2019
Tribunal de Justiça de Rondônia

PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 
76880-000. 
Processo: nº 7001024-28.2019.8.22.0021
Exequente: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI - 
RO4937-S
Executado: LUCINEI RODRIGUES ALVES
Intimação Ante a certidão do Oficial de Justiça, ao autor para 
manifestar e requerer o que entender de direito. Prazo de 15 
(quinze) dias.
Buritis, 21 de novembro de 2019
Tribunal de Justiça de Rondônia

PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 
76880-000. 
Processo: nº 7002951-34.2016.8.22.0021
Exequente: COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS 
FLOR DA MATA LTDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: DORIHANA BORGES BORILLE - 
RO6597
Executado: ZAZA MADEIRAS E FERRAGENS LTDA-ME - ME
Intimação 
Fica a parte autora intimada para proceder pagamento das 
custas referente a expedição de carta precatória, no prazo de 
5 dias, devendo observar o Regimento de Custas do Tribunal do 
Juízo Deprecado.
Buritis, 21 de novembro de 2019
Tribunal de Justiça de Rondônia

PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 
76880-000. 
Processo: nº 7006035-43.2016.8.22.0021
Exequente: ELISETE DE FATIMA PINTO DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: ALESSANDRO DE JESUS PERASSI 
PERES - RO2383
Executado: VALDEMIR SOUZA DOS SANTOS
Intimação 
Fica a inventariante intimada para, no prazo de 10 (dez) dias, 
atender o contido na cota ministerial de ID 31027660.
Buritis, 21 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 1ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga 7006908-38.2019.8.22.0021
AUTOR: DANTE ANTONIO NETO
ADVOGADO DO AUTOR: ROBSON CLAY FLORIANO AMARAL 
OAB nº RO6965, SANDRA MIRELE BARROS DE SOUZA AMARAL 
OAB nº RO6642, LEVI GUSTAVO ALVES DE FREITAS OAB nº 
RO4634
RÉUS: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON , 
ENERGISA S/A
ADVOGADOS DOS RÉUS: ENERGISA RONDÔNIA
Despacho
Vistos, 
Recebo a inicial. INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, posto 
que não veio aos autos qualquer comprovante a alegada 
hipossuficiência , e no mais, pode se presumir que o requerente 
não é hipossuficiente financeiro pelos valores despendidos para 
construção da subestação. Contudo, sem custas e sem honorários 
nesta instância, por se tratar de decisão proferida em primeiro 
grau de jurisdição no âmbito dos Juizados Especiais, na forma dos 
artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
Deixo de designar, por ora, audiência de conciliação/mediação 
prevista no artigo 334 do Código de Processo Civil, eis que é público 
e notório que em todas as ações em trâmite nesta vara contra esta 
empresa não é firmado acordo, o que redunda em desperdício de 
tempo e expediente da escrivania.
Por outro lado, caso as partes desejam a inclusão deste processo 
em pauta própria para sessão de conciliação/mediação, retornem 
os autos conclusos para designação audiência junto ao setor de 
conciliação, no prazo de 15 (quinze) dias.
Cite-se e intime-se o Requerido para contestar, no prazo de 15 
dias, sob pena de se presumirem aceitos como verdadeiros os 
fatos alegados na inicial.
Não havendo contestação ou sendo ela intempestiva, certifique-
se.
Havendo contestação com assertivas preliminares e/ou 
apresentação de documentos, abram-se vistas a parte requerente 
para réplica.
Cumprida as determinações acima, retornem os autos conclusos.
Expeça-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO/ CARTA PRECATÓRIA/ 
OFÍCIO.
Requerida: ENERGISA S/A, pessoa jurídica de direito privado com 
sede nesta cidade de Buritis/RO, com sede à Rua Teixeirópolis 
esquina com Corumbiaria, n. 1363, Setor 03, nesta cidade de 
Buritis/RO.
Buritis, 21 de novembro de 2019.
Hedy Carlos Soares
Juiz de Direito
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Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 
76880-000. 
Processo: nº 7006902-31.2019.8.22.0021
Exequente: PEDRONILA MUTZ KARNOPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: EURIANNE DE SOUZA PASSOS 
BARRIONUEVO ALVES - RO3894
Executado: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação 
Por determinação do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Genérica de 
Buritis/RO fica Vossa Senhoria intimada da SENTENÇA 
Buritis, 22 de novembro de 2019

Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 
76880-000. 
Processo: nº 7006899-76.2019.8.22.0021
Exequente: SONIA MARIA ALVES BENTO DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: EURIANNE DE SOUZA PASSOS 
BARRIONUEVO ALVES - RO3894
Executado: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação 
Fica a parte autora intimada quanto a designação de PERICIA 
MÉDICA para o dia 17/03/2020, a partir das 14h00min para avaliação 
médica que será realizada pelo Dr. Eder Aparecido Bueno, CRM 
2110/RO, que ocorrerá na Clínica Pro-life, Rua Helenite Ferreira de 
Souza, 906 – Trav. 05 – Setor 01, CEP 76.880-000, bem como para 
apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico, no 
prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão.
Buritis, 22 de novembro de 2019

Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 
76880-000. 
Processo: nº 7006367-10.2016.8.22.0021
Exequente: NICEMAR RAFALSKI CASSIMIRO BRAZ
Advogado do(a) EXEQUENTE: VALQUIRIA MARQUES DA SILVA 
- RO5297
Executado: MARCOS VINICIUS GOMES
Intimação 
Por determinação do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Genérica de 
Buritis/RO fica Vossa Senhoria intimada do DESPACHO 
Buritis, 22 de novembro de 2019

Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 
76880-000. 
Processo: nº 7006903-16.2019.8.22.0021
Exequente: SIMONE SOARES DO NASCIMENTO
Advogado do(a) AUTOR: VALDELICE DA SILVA VILARINO - 
RO5089
Executado: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação 
Ao autor para que emende a inicial, no prazo de 15 dias, sob pena 
de indeferimento, devendo apresentar aos autos comprovantes de 
residência atualizado em seu nome nesta Comarca ou que traga 
aos autos certidão de inscrição da Justiça Eleitoral, comprovando o 
domicílio nesta Comarca. 
Buritis, 22 de novembro de 2019

Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 
76880-000. 
Processo: nº 7006910-08.2019.8.22.0021
Exequente: CARLA SUZANA TODERO
Advogado do(a) AUTOR: VALDELICE DA SILVA VILARINO - 
RO5089
Executado: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação 
Ao autor para que emende a inicial, no prazo de 15 dias, sob pena 
de indeferimento, devendo apresentar aos autos comprovantes de 
residência atualizado em seu nome nesta Comarca ou que traga 
aos autos certidão de inscrição da Justiça Eleitoral, comprovando o 
domicílio nesta Comarca. 

Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 
76880-000. 
Processo: nº 7005775-92.2018.8.22.0021
Exequente: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 
DO VALE DO JAMARI - SICOOB VALE DO JAMARI
Advogado do(a) AUTOR: FRANCIELE DE OLIVEIRA ALMEIDA - 
RO9541
Executado: JACSON MATIAS DA SILVA
Intimação 
Ao Exequente para atualização do débito e requerer o que entender 
de direito em termos de prosseguimento da execução, no prazo de 
10 (dez) dias.
Buritis, 22 de novembro de 2019

Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica 
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 
76.880-000 - Fone:(69) 3238-2910 
Processo nº 7006920-86.2018.8.22.0021
Assunto:[Aposentadoria por Idade (Art. 48/51)]
AUTOR: MARINHO ESTEVAM NUNES
Advogado:Advogado do(a) AUTOR: PRISCILA GADIOLI MANOEL 
- RO8151
Requerido: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
Intimação
Por Ordem do Exmo. Dr Juiz de Direito de Buritis - 1ª Vara Genérica, 
fica V.Sa. intimada da expedição do Alvará nº 1036/2019, bem 
como comprovar seu levantamento junto aos autos. 
Buritis, 22 de novembro de 2019.
VAGUISCRENE TELES DE CARVALHO
Técnico Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO - Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 
76.880-000 - Fone:(69) 3238-2910 
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo de 20 (vinte) dias
Monitória
CITAÇÃO DE: PRIME CONSTRUTORA LTDA - EPP, Endereço: 
Rua José Carlos da Mata, n 1523, setor 01, Buritis - RO - CEP: 
76880-000, ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO 
SABIDO.
Processo : 7003824-29.2019.8.22.0021 
Classe : [Cédula de Crédito Bancário] 
Parte autora : COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 
DO VALE DO JAMARI - SICOOB VALE DO JAMARI 
Advogado : Franciele de Oliveira Almeida OAB/RO 9541
Parte requerida: PRIME CONSTRUTORA LTDA - EPP
FINALIDADE: Proceder a CITAÇÃO do(a) Requerido(a) acima 
qualificado de todo o conteúdo do despacho abaixo transcrito, para 
que pague a importância referida no valor da ação juntamente com 
honorários advocatícios de 5% sobre o valor da causa, no prazo 
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de 15 (quinze) dias (art. art. 701 CPC), podendo no mesmo prazo 
opor embargos, nos próprios autos (art. 702 CPC), iniciando-se o 
prazo a contar da publicação deste edital. 
ADVERTÊNCIA: Se os embargos não forem opostos, o mandado 
inicial ficará convertido em mandado de execução, atendendo ao 
rito processual previsto no Art. 701, § 2º do Código de Processo 
Civil. Em caso de revelia, será nomeado curador especial nos 
termos do art. 257, IV do NCPC.
VALOR DA DÍVIDA: R$ 41.852,23 (Quarenta e um mil oitocentos 
e cinquenta e dois reais e vinte e três centavos) atualizado até 
21/05/2019.
Despacho: “Vistos, Proceda-se a citação do requerido via edital, 
observando o rito processual. Como não há nos autos garantia da 
execução, o que torna inócua apresentação de defesa, deixo por 
ora, de nomear curador especial ao executado. Decorrido o prazo 
do edital, sem manifestação, vistas ao exequente para atualização 
do débito e requerer o que entender de direito. Buritis, 14 de 
novembro de 2019. Hedy Carlos Soares Juiz de Direito”
Buritis, 21 de novembro de 2019.
HEDY CARLOS SOARES
Juiz de Direito

Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 
76880-000. 
Processo: nº 7003971-89.2018.8.22.0021
Exequente: SINDICATO MEDICO DE RONDONIA
Advogados do(a) AUTOR: DANIELLE ROSAS GARCEZ 
BONIFÁCIO DE MELO DIAS - RO2353, MARCOS AURELIO DE 
MENEZES ALVES - RO5136
Executado: Estado de Rondônia
Intimação 
Ao autor para se manifestar acerca do impedimento do perito, 
indicando outro profissional, no prazo de 15 dias.
Buritis, 22 de novembro de 2019

Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 
76880-000. 
Processo: nº 7005151-09.2019.8.22.0021
Exequente: CARLIM PEREIRA MACHADO
Advogados do(a) AUTOR: JUAREZ RIBEIRO DE ARAUJO - 
ES21869, JUAREZ RIBEIRO DE ARAUJO JUNIOR - MG179150
Executado: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE 
RONDONIA
Intimação 
Por determinação do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Genérica 
de Buritis/RO fica Vossa Senhoria intimada quanto a designação 
de de conciliação/mediação para o dia 28.01.2020 às 10h30min, no 
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Fórum de 
Buritis/RO – CEJUSC.
Buritis, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 1ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga 7005673-36.2019.8.22.0021
REQUERENTE: IRINEU MARIA EFFGEN
ADVOGADO DO REQUERENTE: ROBSON CLAY FLORIANO 
AMARAL OAB nº RO6965, SANDRA MIRELE BARROS DE SOUZA 
AMARAL OAB nº RO6642
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON 
ADVOGADO DO REQUERIDO: ALESSANDRA MONDINI 
CARVALHO OAB nº RO4240, MARCIO MELO NOGUEIRA OAB 
nº RO2827, DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS OAB nº RO2013, 
ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO OAB nº RO635
Sentença
Vistos, 

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95.
Trata-se de Ação de Indenização em razão do não cumprimento 
de plano de incorporação proposta por IRINEU MARIA EFFGEN 
contra ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA - CERON.
O feito tramitava regularmente, tendo a parte autora se manifestado 
pela desistência da ação, uma vez que houve equívoco em sua 
distribuição (Id. 31919121).
O §4º, do art. 485, do CPC/2015, estabelece que a extinção do 
processo por desistência da ação, dependerá do consentimento da 
parte Requerida caso este tenha apresentado contestação.
Todavia, no presente feito verifica-se que o pedido de desistência 
não ensejará prejuízo a parte requerida, bem como não estão 
presentes indícios de lide temerária, razão pela qual dispenso a 
intimação da parte requerida, conforme estabelece o Enunciado 90 
do FONAJE.
Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência da presente 
ação, e em consequência, JULGO, por sentença sem resolução 
do mérito, EXTINTO O PROCESSO, com fundamento no art. 485, 
VIII, do CPC.
Sem custas e sem honorários.
Ante o pedido de extinção feito pela Autora, antecipo o trânsito em 
julgado nesta data. Não havendo mais pendências, arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.
Buritis, 22 de novembro de 2019.
Hedy Carlos Soares
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 
76880-000. 
Processo: nº 7006012-97.2016.8.22.0021
Exequente: MARCIA SANTOS BERALDO
Executado: ANTÔNIO SUBLINHO DE OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERIDO: DENIO GUILHERME MACHADO 
COSTA - RO1797
Intimação 
Fica o requerido intimado para que informe a este juízo se há 
possibilidade de se deslocar a este município de Buritis a fim de 
coletar o material genético para o exame ou, na impossibilidade, 
informar em qual comarca pretende a produção da prova, se 
Manicoré/AM ou Jaru/RO, no prazo de 15 dias.
Buritis, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 
76880-000. 
Processo nº 7004197-94.2018.8.22.0021
EXEQUENTE: JOSIAS DIAS DA SILVA
EXECUTADO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 
ELETRODOMESTICOS LTDA
Intimação 
Ao autor para manifestar e requerer o que de direito. Prazo de 15 
(quinze) dias.
Buritis, 22 de novembro de 2019

Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 
76880-000. 
Processo: nº 7006658-05.2019.8.22.0021
Exequente: MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE ABREU
Advogado do(a) AUTOR: DORIHANA BORGES BORILLE - 
RO6597
Executado: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A
Advogados do(a) REQUERIDO: DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS 
- RO2013, ALESSANDRA MONDINI CARVALHO - RO4240, 
ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO635, MARCIO MELO 
NOGUEIRA - RO2827
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Intimação 
De ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Genérica de Buritis, fica 
Vossa Senhoria intimada PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 
CONTESTAÇÃO, no prazo de 10 dias.
Buritis, 22 de novembro de 2019

Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 
76880-000. 
Processo: nº 7001300-93.2018.8.22.0021
Exequente: GELSON ALVES MACEDO
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALESSANDRO DE JESUS 
PERASSI PERES - RO2383
Executado: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
Intimação 
Por determinação do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Genérica de 
Buritis/RO fica Vossa Senhoria intimada da SENTENÇA 
Buritis, 22 de novembro de 2019

Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 
76880-000. 
Processo: nº 7005311-34.2019.8.22.0021
Exequente: MADALENA OLIVEIRA RIBEIRO e outros
Advogado do(a) REQUERENTE: ANA ROCHA CAIS - RO9629
Advogado do(a) REQUERENTE: ANA ROCHA CAIS - RO9629
Executado: WELTON JOSE DOS SANTOS
Intimação 
Por determinação do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Genérica de 
Buritis/RO fica Vossa Senhoria intimada DO DESPACHO 
Buritis, 22 de novembro de 2019

Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 
76880-000. 
Processo: nº 7003271-50.2017.8.22.0021
Exequente: MOISES JOAQUIM DA COSTA
Advogado do(a) EXEQUENTE: JUNIEL FERREIRA DE SOUZA - 
RO6635
Executado: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A
Advogados do(a) EXECUTADO: ALEX CAVALCANTE DE SOUZA 
- RO1818, UERLEI MAGALHAES DE MORAIS - RO3822, BRUNA 
TATIANE DOS SANTOS PINHEIRO SARMENTO - RO5462
Intimação 
Por determinação do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Genérica de 
Buritis/RO fica Vossa Senhoria intimada DA SENTENÇA 
Buritis, 22 de novembro de 2019

Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP: 
76880-000. 
Processo: nº 7006201-70.2019.8.22.0021
Exequente: FLORENCIO DA SILVA PEREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: ALESSANDRO DE JESUS 
PERASSI PERES - RO2383
Executado: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A
Advogado do(a) REQUERIDO: MARCIO MELO NOGUEIRA - 
RO2827
Intimação 
De ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Genérica de Buritis, fica 
Vossa Senhoria intimada PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 
CONTESTAÇÃO, no prazo de 10 dias.
Buritis, 22 de novembro de 2019

2ª VARA CÍVEL

2º Cartório
Proc.: 0000299-08.2012.8.22.0021
Ação:Inquérito Policial (Réu Solto)
Autor:Delegado de Polícia
Advogado:Delegado de Polícia ( 22 SMG/RO)
Réu:Benedito Nicolau Caran
Advogado:Não Informado ( xx)
Sentença:
SENTENÇAVistos e etc.Cuida-se de inquérito policial instaurado 
para apuração do crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, 
à luz da Lei 11.340/2006, supostamente praticado por BENEDITO 
NICOLAR CARAN, contra MARIA DE NAZARETH FERREIRA 
DA SILVA, ambos qualificados nos autos.Os fatos ocorreram em 
29/05/2011, sem que até o momento houvesse o oferecimento 
da denúncia.O Ministério Público pugnou pelo arquivamento do 
presente feito em razão da ocorrência da prescrição da pretensão 
punitiva estatal em abstrato.É o relatório. Decido.O fundamento 
da extinção da punibilidade reside na desnecessidade da punição 
quando ela não produz mais qualquer efeito útil à sociedade.No 
tocante aos autos, tem-se a pena máxima para o crime em questão, 
na forma consumada, é de 03 (três) anos de detenção. Portanto, 
o prazo prescricional a ser observado seria de 08 (oito) anos, em 
conformidade com o artigo 109, IV, do Código Pena.Como entre a 
data do fato até o presente momento já se passaram mais de 08 
(oito) anos, não há como não se reconhecer a prescrição do caso 
sob análise.Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, 
declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu BENEDITO NICOLAR 
CARAN, na forma do artigo 109, inciso IV, c/c artigo 107, inciso 
IV, todos do Código Penal, ante a Prescrição, determinando assim 
o arquivamento dos autos de Inquérito Policial.Havendo objetos 
apreendidos, proceda-se à destruição/destinação.Havendo fiança/
valores apreendidos, proceda-se a transferência para conta judicial 
vinculada à 2ª Vara Genérica.Sentença publicada e registrada 
pelo sistema. Intimem-se.Com as cautelas de praxe, arquivem-se. 
Buritis-RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019.José de Oliveira 
Barros Filho Juiz de Direito

Proc.: 0000825-28.2019.8.22.0021
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Denunciado:Cezar Ferreira Coutinho, Sinval de Araújo
Advogado:Não Informado ( xx)
Decisão:
DECISÃOVistos etc.Designo audiência para proposta de 
Suspensão Condicional do Processo para o dia 22/01/2020 às 
08h00min, neste juízo.Encaminhe-se os autos à CEJUSC para 
realização da audiência.SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/ 
OFÍCIO/ CARTA PRECATÓRIA.Réus: Cezar Ferreira Coutinho, 
alcunha “GAGO”, brasileiro, solteiro, agricultor, filho de Nercio 
Victor Ferreira e Marta Maria Ferreira, nascido aos 25/06/1981, 
natural de Ji Paraná/RO, residente e domiciliado na Linha 03, KM 
10, Colônia Fortaleza, Distrito de Três Coqueiros/RO, Zona Rural, 
telefone: 9 9267-9126.Sinval de Araújo, alcunha “VALE”, brasileiro, 
divorciado, lavrador, filho de Germano de Araújo e Nilda Rosa de 
Jesus, nascido aos 28/12/1972, natural de Ji Paraná/RO, residente 
e domiciliado na Linha 03, KM 10, Colônia Fortaleza, Distrito de 
Três Coqueiros/RO, Zona Rural.Buritis-RO, quinta-feira, 21 de 
novembro de 2019.José de Oliveira Barros Filho Juiz de Direito

Proc.: 0000464-11.2019.8.22.0021
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Denunciado:Alessandro da Silva
Advogado:Não Informado ( xx)

http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=02120120003614&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=02120190008704&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=02120190004989&strComarca=1&ckb_baixados=null
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Decisão:
DECISÃOVistos.Consoante aludem os artigos 336 e 337 do Diploma 
Processual Penal, proceda-se com a restituição do valor prestado 
a título de fiança (fls.55).Intime-se.Após, não havendo mais nada, 
arquive-se, com as cautelas de praxe.SERVE A PRESENTE DE 
MANDADO DE INTIMAÇÃO.Denunciado: Alessandro da Silva, 
brasileiro, nascido aos 13/02/1996, em Rolim de Moura/RO, filho 
de Maria do Carmo Silva, residente e domiciliado à Avenida Belém, 
nº125, Setor 07, ponto de referência “na curva da antiga serraria”, 
Buritis/RO, telefone: 99387-0869 ou 9 8446-9011.Buritis-RO, 
quinta-feira, 21 de novembro de 2019.José de Oliveira Barros Filho 
Juiz de Direito

Proc.: 0000469-67.2018.8.22.0021
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Denunciado:Juliano Motokowski
Advogado:Não Informado ( xx)
Despacho:
DESPACHOVistos,Ante a manifestação do réu constante na 
certidão de fls.168, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública, 
para, no prazo legal, apresentar razões ao recurso de apelação.
Buritis-RO, quarta-feira, 13 de novembro de 2019.José de Oliveira 
Barros Filho Juiz de Direito

Proc.: 0000217-30.2019.8.22.0021
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Denunciado:Lucas Pereira Schineider
Advogado:Não Informado ( xx)
Decisão:
Vistos.Suspendam-se os autos até o cumprimento total do período 
de prova.Buritis-RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019.José de 
Oliveira Barros Filho Juiz de Direito

Proc.: 0000583-06.2018.8.22.0021
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Denunciado:Adriel Monteiro de Oliveira
Advogado:Não Informado ( xx)
Despacho:
DESPACHOVistos, etc.Considerando que o denunciado Adriel 
Monteiro de Oliveira, devidamente intimado, não compareceu 
para dar continuidade ao cumprimento da suspensão condicional 
do processo, visando dar continuidade ao feito, encaminhe-se os 
autos à Defensoria Pública para manifestação.Após, conclusos 
para deliberações.Buritis-RO, quinta-feira, 21 de novembro de 
2019.José de Oliveira Barros Filho Juiz de Direito

Proc.: 0000088-59.2018.8.22.0021
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Condenado:Jurandir Lima de Souza
Advogado:Não Informado ( xx)
Decisão:
Vistos.Tendo em vista que o réu, intimado por edital às fls.131, 
quedou-se inerte quanto a comprovação da propriedade dos 
objetos apreendidos, decreto a perda e determino sua destruição.
Cumpra-se.Após, não havendo mais nada, arquive-se.Buritis-RO, 
quinta-feira, 21 de novembro de 2019.José de Oliveira Barros Filho 
Juiz de Direito

Proc.: 1000616-13.2017.8.22.0021
Ação:Ação Penal de Competência do Júri (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia

Advogado:Promotor de Justiça ( )
Denunciado:Gilmar Vieira dos Santos
Advogado:Não Informado ( xx)
Despacho:
DESPACHOVistos.Ante ao trânsito em julgado da sentença de 
fls.243/252, intimem-se as partes para cumprimento do art. 422 do 
Código de Processo Penal.Dê-se vistas.Oportunamente, inclua-se 
em pauta para julgamento.Buritis-RO, quinta-feira, 21 de novembro 
de 2019.José de Oliveira Barros Filho Juiz de Direito

Proc.: 0001020-23.2013.8.22.0021
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Denunciado:Marcos Aurélio da Rosa Pena
Advogado:Não Informado ( xx)
Despacho:
DESPACHOVistos.Tendo em vista que a ATA de audiência 
acostada às fls.152 informa que o: “Dispositivo. Relatório e 
fundamentação da presente sentença foram realizados de forma 
oral (...)”, compulsando a mídia audiovisual de fls.156, verifico que 
o réu fora condenado nas penas do artigo 14, da Lei 10.826/2003.
Dessa forma, cumpra-se as demais disposições constantes na 
sentença de fls.152/156.Após, não havendo mais nada, arquive-se 
com as cautelas de praxe.Buritis-RO, quinta-feira, 21 de novembro 
de 2019.José de Oliveira Barros Filho Juiz de Direito

Proc.: 0000452-02.2016.8.22.0021
Ação:Ação Penal de Competência do Júri (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Denunciado:Adeilson dos Santos Lima
Advogado:Não Informado ( xx)
Edital - Publicar:
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Prazo: 5 dias
Processo/Mandado: 0000452-02.2016.822.0021/Não informado
Classe: Ação Penal de Competência do Júri (Réu Solto)
Procedimento: Processo Comum
Parte Autora: Ministério Público do Estado de Rondônia
Parte Ré: Adeilson dos Santos Lima, Brasileiro (a), Não informado, 
auxiliar de serviços gerais, DNI doc. não inform, Nascido em 
14/03/1989, no Município de Ouro Preto do Oeste, filho(a) de José 
de Lima e Maria de Jesus dos Santos Lima
Advogado: Sandra Pires Correa Araújo - OAB/RO - 3164, militante 
na Av. JK, 2546, Sala A, Stor 4, em Ariqumes/RO
Finalidade: INTIMAÇÃO de advogada acima, para que junte no 
prazo de 5 (cinco) dias, procuração neste autos, sob pena destes 
serem encaminhaos à defensoria Pública, bem como wue foi 
designado o dia 30/1/2020, as 10h00m, audiência de instrução e 
julgamento.
Buritis, 22 de Novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho 
Juiz de Direito

Proc.: 0000428-66.2019.8.22.0021
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Denunciado:Leonildo Ferreira da Silva
Advogado:Não Informado ( xx)
Edital - Publicar:
EDITAL DE CITAÇÃO 
SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES, FAÇAM-NAS PESSOALMENTE 
AO JUIZ OU CONTATE-NOS VIA INTERNET.
Endereço Eletrônico: bts2generical@tjro.jus.br
Prazo: 15 dias
Autos: 0000428-66.2019.822.0021

http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=02120180005435&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=02120190002420&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=02120180006695&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=02120180000999&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=02120170005025&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=02120130012365&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=02120160004999&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=02120190004628&strComarca=1&ckb_baixados=null
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DE: Leonildo Ferreira da Silva, Leonildo Ferreira da Silva, , Brasileiro 
(a), Não informado, pedreiro, CPF, 61717630200RG 3335833-
4637089, , Rua Padre Mário, s/n., St. 06 - Buritis/RO, Próximo a 
Chácara do João Arara, Setor 06, 78967800, Buritis/RO, estando 
atualmente em local incerto e não sabido.
FINALIDADE: Citação para se defender na ação penal supracitada, 
conforme denúncia do Ministério Público, por infração do artigo “306, 
§ 1º, I, do CTB”, pelo seguinte fato, resumido: “Consta...”que no dia 
18/5/2019, o denunciado , com vontde livre e consciente, conduziu 
o veículo automotor do tipo motocicleta honda, com capacidade 
psicomotora alterada, em razão de influência de álcool...”
Sede do Juízo: Fórum Juiz Jorge Luiz Gurgel do Amaral Neto, Rua 
Taguatinga, 1380, Setor 03, Buritis-RO, 76880000 - Fax: (69)3238-
2860 - Fone: (69)3238-2910 - Ramal: 
Buritis, 22 de Novembro de 2019.
José de Oliveira Barros Filho 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7006191-60.2018.8.22.0021
Classe: Embargos de Terceiro Cível
Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça
EMBARGANTE: JOSE BRAZ ALVES
ADVOGADO DO EMBARGANTE: BARBARA SIQUEIRA PEREIRA 
OAB nº RO8318
EMBARGADOS: LOURIVAL CELSO DA SILVA, ANTONIO 
CORDEIRO DE SOUZA, MEIRE ROSANGELA TRAVAGINI 
CASTRO, PAULO TRAVAJINI
ADVOGADOS DOS EMBARGADOS: DELMARIO DE SANTANA 
SOUZA OAB nº RO1531, DENILSON SIGOLI JUNIOR OAB nº 
RO6633, JUNIEL FERREIRA DE SOUZA OAB nº RO6635, JULIO 
CEZAR CALAIS OAB nº MG3418
DECISÃO
Vistos,
Trata-se de Embargos de Terceiro com Pedido de Tutela de 
Urgência proposto contra LOURIVAL CELSO DA SILVA, MEIRE 
ROSÂNGELA TRAVAGINI CASTRO, PAULO TRAVAJANI e 
ANTÔNIO CORDEIRO DE SOUZA, objetivando tornar sem efeito 
a constrição existente sobre o bem imóvel a seguir individualizado, 
decorrente da sentença prolatada nos autos de reintegração de 
posse nº 0003194-10.2010.8.22.0021.
Requereu, em sede de tutela de urgência superveniente, a 
suspensão do cumprimento de sentença nos autos 7003059-
58.2019.822.0021, em razão do surgimento de fato novo.
Aduz a parte autora, que conforme documentos acostados, foi 
certificado pelo INCRA, que o imóvel objeto da discussão está 
inserido no Projeto de Assentamento Santa Helena, estão dessa 
forma legítima a ocupação pelo (s) embargantes (s).
Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
Os documentos novos acostados, em tese, a qualidade de terceiro 
do embargante, bem como a posse do imóvel baixo individualizado, 
conforme prevê o art. 677 do CPC.
A efetividade plena da Sentença proferida nos autos de reintegração 
de posse – 0003194-10.2010.8.22.0021 – expõe o embargante 
a iminente constrição do exercício de sua posse, visto que fora 
reconhecido no referido feito o direito possessório do autor, e 
determinada a reintegração total da área, ou seja, em caso de 
cumprimento integral da Sentença embargada, o embargante será 
retirado da área que ocupa.
Desta forma, reconhecendo que o embargante encontra-se sob 
a posse do imóvel, a concessão de suspensão das medidas 
constritivas sobre o bem litigioso objeto dos embargos e manutenção 
provisória da posse é medida de Direito, conforme previsão do art. 
678, do CPC, em razão de fatos e documentos surgidos de modo 
superveniente.

Assim, para plenitude da tutela jurisdicional, bem como, buscando 
evitar maiores prejuízos as partes e tumulto processual, determino 
a suspensão da execução nos autos de n. 7003059-
58.2019.822.0021, quanto ao imóvel objeto dos presentes 
embargos. Consequentemente, concedo a manutenção provisória 
da posse do imóvel ao embargante, durante o trâmite destes autos, 
ou modificação das circunstâncias que ensejaram a presente 
Decisão.
Disposições para o Cartório:
a) Certifique-se nos autos principais de n. 7003059-
58.2019.822.0021
b) Intimem-se a parte embargada para manifestação quanto aos 
novos documentos e alegações acostada aos autos, no prazo de 
15 (quinze) dias.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA 
PRECATÓRIA.
Buritis/RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019
Hedy Carlos Soares
Juiz de Direito
EMBARGANTE: JOSE BRAZ ALVES CPF nº 665.351.822-15, 
NÃO INFORMADO, LINHA 02, KM 16 PA SANTA HELENA NÃO 
INFORMADO - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
EMBARGADOS: LOURIVAL CELSO DA SILVA CPF nº 
050.958.671-68, NÃO INFORMADO, LINHA 02,KM, 08, PA SANTA 
HELENA NÃO INFORMADO - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA, 
ANTONIO CORDEIRO DE SOUZA CPF nº 112.185.681-00, SEM 
ENDEREÇO, MEIRE ROSANGELA TRAVAGINI CASTRO CPF nº 
567.746.641-72, SEM ENDEREÇO, PAULO TRAVAJINI CPF nº 
DESCONHECIDO, SEM ENDEREÇO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7006235-79.2018.8.22.0021
Classe: Embargos de Terceiro Cível
Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça
EMBARGANTE: IRMGARD TESKE
ADVOGADO DO EMBARGANTE: BARBARA SIQUEIRA PEREIRA 
OAB nº RO8318
EMBARGADOS: PAULO TRAVAJINI, ANTONIO CORDEIRO DE 
SOUZA, MEIRE ROSANGELA TRAVAGINI CASTRO, LOURIVAL 
CELSO DA SILVA, GESULINO CESAR TRAVAGINE CASTRO, 
MATHEUS CESAR TRAVAGINI CASTRO, RONI CESAR 
BARCELOS CASTRO, THIAGO CESAR TRAVAGINI CASTRO, 
PATRICIA DANIELE TRAVAGINI CASTRO
ADVOGADOS DOS EMBARGADOS: DENILSON SIGOLI JUNIOR 
OAB nº RO6633, JUNIEL FERREIRA DE SOUZA OAB nº RO6635, 
JULIO CEZAR CALAIS OAB nº MG3418, DELMARIO DE SANTANA 
SOUZA OAB nº RO1531, ALESSANDRO DE JESUS PERASSI 
PERES OAB nº RO2383
DECISÃO
Vistos,
Trata-se de Embargos de Terceiro com Pedido de Tutela de 
Urgência proposto contra LOURIVAL CELSO DA SILVA, MEIRE 
ROSÂNGELA TRAVAGINI CASTRO, PAULO TRAVAJANI e 
ANTÔNIO CORDEIRO DE SOUZA, objetivando tornar sem efeito 
a constrição existente sobre o bem imóvel a seguir individualizado, 
decorrente da sentença prolatada nos autos de reintegração de 
posse nº 0003194-10.2010.8.22.0021.
Requereu, em sede de tutela de urgência superveniente, a 
suspensão do cumprimento de sentença nos autos 7003059-
58.2019.822.0021, em razão do surgimento de fato novo.
Aduz a parte autora, que conforme documentos acostados, foi 
certificado pelo INCRA, que o imóvel objeto da discussão está 
inserido no Projeto de Assentamento Santa Helena, estão dessa 
forma legítima a ocupação pelo (s) embargantes (s).
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Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
Os documentos novos acostados, em tese, a qualidade de terceiro 
do embargante, bem como a posse do imóvel baixo individualizado, 
conforme prevê o art. 677 do CPC.
A efetividade plena da Sentença proferida nos autos de reintegração 
de posse – 0003194-10.2010.8.22.0021 – expõe o embargante 
a iminente constrição do exercício de sua posse, visto que fora 
reconhecido no referido feito o direito possessório do autor, e 
determinada a reintegração total da área, ou seja, em caso de 
cumprimento integral da Sentença embargada, o embargante será 
retirado da área que ocupa.
Desta forma, reconhecendo que o embargante encontra-se sob 
a posse do imóvel, a concessão de suspensão das medidas 
constritivas sobre o bem litigioso objeto dos embargos e manutenção 
provisória da posse é medida de Direito, conforme previsão do art. 
678, do CPC, em razão de fatos e documentos surgidos de modo 
superveniente.
Assim, para plenitude da tutela jurisdicional, bem como, buscando 
evitar maiores prejuízos as partes e tumulto processual, determino 
a suspensão da execução nos autos de n. 7003059-
58.2019.822.0021, quanto ao imóvel objeto dos presentes 
embargos. Consequentemente, concedo a manutenção provisória 
da posse do imóvel ao embargante, durante o trâmite destes autos, 
ou modificação das circunstâncias que ensejaram a presente 
Decisão.
Disposições para o Cartório:
a) Certifique-se nos autos principais de n. 7003059-
58.2019.822.0021
b) Intimem-se a parte embargada para manifestação quanto aos 
novos documentos e alegações acostada aos autos, no prazo de 
15 (quinze) dias.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA 
PRECATÓRIA.
Buritis/RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019
Hedy Carlos Soares
Juiz de Direito
EMBARGANTE: IRMGARD TESKE CPF nº 385.939.042-20, NÃO 
INFORMADO KM 11, LINHA 02 NÃO INFORMADO - 76880-000 - 
BURITIS - RONDÔNIA
EMBARGADOS: PAULO TRAVAJINI CPF nº DESCONHECIDO, 
SEM ENDEREÇO, ANTONIO CORDEIRO DE SOUZA CPF 
nº 112.185.681-00, SEM ENDEREÇO, MEIRE ROSANGELA 
TRAVAGINI CASTRO CPF nº 567.746.641-72, SEM ENDEREÇO, 
LOURIVAL CELSO DA SILVA CPF nº 050.958.671-68, NÃO 
INFORMADO, LINHA 02,KM, 08, PA SANTA HELENA NÃO 
INFORMADO - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA, GESULINO 
CESAR TRAVAGINE CASTRO CPF nº 911.427.172-91, ESPIGAO 
DO OESTE 1276 SETOR 02 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA, 
MATHEUS CESAR TRAVAGINI CASTRO CPF nº 028.940.222-04, 
AIRTON SENA 1430 CENTRO - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA, 
RONI CESAR BARCELOS CASTRO CPF nº 395.527.641-49, 
AV. AYRTON SENA 1430 SETOR 03 - 76880-000 - BURITIS 
- RONDÔNIA, THIAGO CESAR TRAVAGINI CASTRO CPF nº 
938.808.122-68, AV. PORTO VELHO 1430 CENTRO - 76880-000 - 
BURITIS - RONDÔNIA, PATRICIA DANIELE TRAVAGINI CASTRO 
CPF nº 796.032.542-15, RIO MADEIRA 4478 RIO MADEIRA - 
76821-476 - PORTO VELHO - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7006240-04.2018.8.22.0021
Classe: Embargos de Terceiro Cível

Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça
EMBARGANTE: LEDI DE LURDES RODRIGUES
ADVOGADO DO EMBARGANTE: BARBARA SIQUEIRA PEREIRA 
OAB nº RO8318
EMBARGADOS: PAULO TAVAJINI, ANTONIO CORDEIRO DE 
SOUZA, MEIRE ROSANGELA TRAVAGINI CASTRO, LOURIVAL 
CELSO DA SILVA, GESULINO CESAR TRAVAGINE CASTRO, 
RONI CESAR BARCELOS CASTRO, THIAGO CESAR TRAVAGINI 
CASTRO, PATRICIA DANIELE TRAVAGINI CASTRO, MATHEUS 
CESAR TRAVAGINI CASTRO
ADVOGADOS DOS EMBARGADOS: DELMARIO DE SANTANA 
SOUZA OAB nº RO1531, JULIO CEZAR CALAIS OAB nº MG3418, 
DENILSON SIGOLI JUNIOR OAB nº RO6633, JUNIEL FERREIRA 
DE SOUZA OAB nº RO6635, ALESSANDRO DE JESUS PERASSI 
PERES OAB nº RO2383
DECISÃO
Vistos,
Trata-se de Embargos de Terceiro com Pedido de Tutela de 
Urgência proposto contra LOURIVAL CELSO DA SILVA, MEIRE 
ROSÂNGELA TRAVAGINI CASTRO, PAULO TRAVAJANI e 
ANTÔNIO CORDEIRO DE SOUZA, objetivando tornar sem efeito 
a constrição existente sobre o bem imóvel a seguir individualizado, 
decorrente da sentença prolatada nos autos de reintegração de 
posse nº 0003194-10.2010.8.22.0021.
Requereu, em sede de tutela de urgência superveniente, a 
suspensão do cumprimento de sentença nos autos 7003059-
58.2019.822.0021, em razão do surgimento de fato novo.
Aduz a parte autora, que conforme documentos acostados, foi 
certificado pelo INCRA, que o imóvel objeto da discussão está 
inserido no Projeto de Assentamento Santa Helena, estão dessa 
forma legítima a ocupação pelo (s) embargantes (s).
Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
Os documentos novos acostados, em tese, a qualidade de terceiro 
do embargante, bem como a posse do imóvel baixo individualizado, 
conforme prevê o art. 677 do CPC.
A efetividade plena da Sentença proferida nos autos de reintegração 
de posse – 0003194-10.2010.8.22.0021 – expõe o embargante 
a iminente constrição do exercício de sua posse, visto que fora 
reconhecido no referido feito o direito possessório do autor, e 
determinada a reintegração total da área, ou seja, em caso de 
cumprimento integral da Sentença embargada, o embargante será 
retirado da área que ocupa.
Desta forma, reconhecendo que o embargante encontra-se sob 
a posse do imóvel, a concessão de suspensão das medidas 
constritivas sobre o bem litigioso objeto dos embargos e manutenção 
provisória da posse é medida de Direito, conforme previsão do art. 
678, do CPC, em razão de fatos e documentos surgidos de modo 
superveniente.
Assim, para plenitude da tutela jurisdicional, bem como, buscando 
evitar maiores prejuízos as partes e tumulto processual, determino 
a suspensão da execução nos autos de n. 7003059-
58.2019.822.0021, quanto ao imóvel objeto dos presentes 
embargos. Consequentemente, concedo a manutenção provisória 
da posse do imóvel ao embargante, durante o trâmite destes autos, 
ou modificação das circunstâncias que ensejaram a presente 
Decisão.
Disposições para o Cartório:
a) Certifique-se nos autos principais de n. 7003059-
58.2019.822.0021
b) Intimem-se a parte embargada para manifestação quanto aos 
novos documentos e alegações acostada aos autos, no prazo de 
15 (quinze) dias.
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SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA 
PRECATÓRIA.
Buritis/RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019
Hedy Carlos Soares
Juiz de Direito
EMBARGANTE: LEDI DE LURDES RODRIGUES CPF nº 
407.957.132-15, NÃO INFORMADO, PA SANTA HELENA NÃO 
INFORMADO - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
EMBARGADOS: PAULO TAVAJINI CPF nº DESCONHECIDO, 
SEM ENDEREÇO, ANTONIO CORDEIRO DE SOUZA CPF 
nº 112.185.681-00, SEM ENDEREÇO, MEIRE ROSANGELA 
TRAVAGINI CASTRO CPF nº 567.746.641-72, SEM ENDEREÇO, 
LOURIVAL CELSO DA SILVA CPF nº 050.958.671-68, NÃO 
INFORMADO, LINHA 02,KM, 08, PA SANTA HELENA NÃO 
INFORMADO - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA, GESULINO 
CESAR TRAVAGINE CASTRO CPF nº 911.427.172-91, ESPIGAO 
DO OESTE 1276 SETOR 02 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA, 
RONI CESAR BARCELOS CASTRO CPF nº 395.527.641-49, 
AV. AYRTON SENA 1430 SETOR 03 - 76880-000 - BURITIS 
- RONDÔNIA, THIAGO CESAR TRAVAGINI CASTRO CPF nº 
938.808.122-68, AV. PORTO VELHO 1430 CENTRO - 76880-000 - 
BURITIS - RONDÔNIA, PATRICIA DANIELE TRAVAGINI CASTRO 
CPF nº 796.032.542-15, RIO MADEIRA 4478 RIO MADEIRA - 
76821-476 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, MATHEUS CESAR 
TRAVAGINI CASTRO CPF nº 028.940.222-04, AIRTON SENA 
1430 CENTRO - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7006190-75.2018.8.22.0021
Classe: Embargos de Terceiro Cível
Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça
EMBARGANTES: GELSON JOSE DE LIMA, MARIA IMPERATRIZ 
SANTANA DOS SANTOS
ADVOGADOS DOS EMBARGANTES: BARBARA SIQUEIRA 
PEREIRA OAB nº RO8318
EMBARGADOS: RONI CESAR BARCELOS CASTRO, GESULINO 
CESAR TRAVAGINE CASTRO, PATRICIA DANIELE TRAVAGINI 
CASTRO, THIAGO CESAR TRAVAGINI CASTRO, MATHEUS 
CESAR TRAVAGINI CASTRO, PAULO TRAVAJANI, ANTONIO 
CORDEIRO DE SOUZA, MEIRE ROSANGELA TRAVAGINI 
CASTRO, LOURIVAL CELSO DA SILVA
ADVOGADOS DOS EMBARGADOS: DENILSON SIGOLI JUNIOR 
OAB nº RO6633, JUNIEL FERREIRA DE SOUZA OAB nº RO6635, 
ALESSANDRO DE JESUS PERASSI PERES OAB nº RO2383, 
JULIO CEZAR CALAIS OAB nº MG3418, DELMARIO DE SANTANA 
SOUZA OAB nº RO1531
DECISÃO
Vistos,
Trata-se de Embargos de Terceiro com Pedido de Tutela de 
Urgência proposto contra LOURIVAL CELSO DA SILVA, MEIRE 
ROSÂNGELA TRAVAGINI CASTRO, PAULO TRAVAJANI e 
ANTÔNIO CORDEIRO DE SOUZA, objetivando tornar sem efeito 
a constrição existente sobre o bem imóvel a seguir individualizado, 
decorrente da sentença prolatada nos autos de reintegração de 
posse nº 0003194-10.2010.8.22.0021.
Requereu, em sede de tutela de urgência superveniente, a 
suspensão do cumprimento de sentença nos autos 7003059-
58.2019.822.0021, em razão do surgimento de fato novo.
Aduz a parte autora, que conforme documentos acostados, foi 
certificado pelo INCRA, que o imóvel objeto da discussão está 

inserido no Projeto de Assentamento Santa Helena, estão dessa 
forma legítima a ocupação pelo (s) embargantes (s).
Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
Os documentos novos acostados, em tese, a qualidade de terceiro 
do embargante, bem como a posse do imóvel baixo individualizado, 
conforme prevê o art. 677 do CPC.
A efetividade plena da Sentença proferida nos autos de reintegração 
de posse – 0003194-10.2010.8.22.0021 – expõe o embargante 
a iminente constrição do exercício de sua posse, visto que fora 
reconhecido no referido feito o direito possessório do autor, e 
determinada a reintegração total da área, ou seja, em caso de 
cumprimento integral da Sentença embargada, o embargante será 
retirado da área que ocupa.
Desta forma, reconhecendo que o embargante encontra-se sob 
a posse do imóvel, a concessão de suspensão das medidas 
constritivas sobre o bem litigioso objeto dos embargos e manutenção 
provisória da posse é medida de Direito, conforme previsão do art. 
678, do CPC, em razão de fatos e documentos surgidos de modo 
superveniente.
Assim, para plenitude da tutela jurisdicional, bem como, buscando 
evitar maiores prejuízos as partes e tumulto processual, determino 
a suspensão da execução nos autos de n. 7003059-
58.2019.822.0021, quanto ao imóvel objeto dos presentes 
embargos. Consequentemente, concedo a manutenção provisória 
da posse do imóvel ao embargante, durante o trâmite destes autos, 
ou modificação das circunstâncias que ensejaram a presente 
Decisão.
Disposições para o Cartório:
a) Certifique-se nos autos principais de n. 7003059-
58.2019.822.0021
b) Intimem-se a parte embargada para manifestação quanto aos 
novos documentos e alegações acostada aos autos, no prazo de 
15 (quinze) dias.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA 
PRECATÓRIA.
Buritis/RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019
Hedy Carlos Soares
Juiz de Direito
EMBARGANTES: GELSON JOSE DE LIMA CPF nº 340.598.142-
53, NÃO INFORMADO, LINHA DOISINHO, KM 11, GLEBA 02, 
PA SANTA HELENA NÃO INFORMADO - 76880-000 - BURITIS - 
RONDÔNIA, MARIA IMPERATRIZ SANTANA DOS SANTOS CPF 
nº 316.609.592-68, NÃO INFORMADO, LINHA DOISINHA, KM 11, 
GLEBA 02, PA SANTA HELENA NÃO INFORMADO - 76880-000 - 
BURITIS - RONDÔNIA
EMBARGADOS: RONI CESAR BARCELOS CASTRO CPF nº 
395.527.641-49, AV. AYRTON SENA 1430 SETOR 03 - 76880-
000 - BURITIS - RONDÔNIA, GESULINO CESAR TRAVAGINE 
CASTRO CPF nº 911.427.172-91, ESPIGAO DO OESTE 1276 
SETOR 02 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA, PATRICIA 
DANIELE TRAVAGINI CASTRO CPF nº 796.032.542-15, RIO 
MADEIRA 4478 RIO MADEIRA - 76821-476 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA, THIAGO CESAR TRAVAGINI CASTRO CPF nº 
938.808.122-68, AV. PORTO VELHO 1430 CENTRO - 76880-
000 - BURITIS - RONDÔNIA, MATHEUS CESAR TRAVAGINI 
CASTRO CPF nº 028.940.222-04, AIRTON SENA 1430 CENTRO 
- 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA, PAULO TRAVAJANI CPF 
nº DESCONHECIDO, SEM ENDEREÇO, ANTONIO CORDEIRO 
DE SOUZA CPF nº 112.185.681-00, SEM ENDEREÇO, MEIRE 
ROSANGELA TRAVAGINI CASTRO CPF nº 567.746.641-72, SEM 
ENDEREÇO, LOURIVAL CELSO DA SILVA CPF nº 050.958.671-
68, NÃO INFORMADO, LINHA 02,KM, 08, PA SANTA HELENA 
NÃO INFORMADO - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
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1ª VARA CÍVEL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7004579-53.2019.8.22.0021
Classe: Monitória
Assunto: Cédula de Crédito Bancário
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 
VALE DO JAMARI - SICOOB VALE DO JAMARI
ADVOGADO DO AUTOR: FRANCIELE DE OLIVEIRA ALMEIDA 
OAB nº RO9541
RÉU: JONAT GERMANO JOSE TIMM
ADVOGADO DO RÉU: 
DECISÃO
1.Recebo a inicial.
2. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 
procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova 
escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a ação moni-
tória é pertinente (CPC, art. 700). 
3. Defiro, pois, de plano, a expedição do mandado de citação, com 
prazo de 15 (quinze) dias, nos termos pedidos na inicial e o paga-
mento de honorários advocatícios de 5% (cinco) por cento do valor 
atribuído à causa (CPC, art. 701), anotando-se, nesse mandado, 
que, caso a(o) ré(u) o cumpra no prazo, ficará isento de custas 
(CPC, art. 701, § 1º). 
4. Conste, ainda, do mandado, que, nesse prazo, a(o) ré(u) poderá 
oferecer embargos (CPC, art. 702), e que, caso não haja o cum-
primento da obrigação ou o oferecimento de embargos, “constituir-
se-á, de pleno direito, o título executivo judicial” (CPC, art. 701, 
§2º), devendo o exequente ser intimado para apresentar os cálcu-
los atualizados. 
5. Proceda-se pela forma postal (CPC, art. 246, I).
6. Decorrido o prazo e havendo inércia da(o) ré(u), constituo de 
pleno direito o título executivo judicial, convertendo o mandado ini-
cial em mandado de execução (art. 701, §2º, CPC), observando os 
honorários fixados.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CAR-
TA PRECATÓRIA.
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 
DO VALE DO JAMARI - SICOOB VALE DO JAMARI CNPJ nº 
05.203.605/0001-01, AV AYRTON SENNA 1109, SICOOB SETOR 
01 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
RÉU: JONAT GERMANO JOSE TIMM CPF nº 315.445.502-78, BR 
421, KM 175 s/n, TRÊS COQUEIROS ZONA RURAL - 76887-000 
- CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7007699-41.2018.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Gratificação Complementar de Vencimento
REQUERENTE: MARILZA RIBEIRO DE SOUZA
ADVOGADO DO REQUERENTE: PEDRO FELIZARDO DE ALEN-
CAR OAB nº RO2394, JOILSON SANTOS DE ALMEIDA OAB nº 
RO3505
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
DECISÃO
Recebo o Recurso Inominado de Id. 32260640 no efeito devolutivo, 
posto que tempestivo, defiro a gratuidade da justiça.

Intime-se o recorrido para, caso queira, apresentar contrarrazões 
no prazo de 10 (dez) dias.
Após, apresentada ou não as contrarrazões, remetam-se os autos 
à Colenda Turma Recursal.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CAR-
TA PRECATÓRIA.
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
REQUERENTE: MARILZA RIBEIRO DE SOUZA CPF nº 
770.958.711-91, RUA JK 1634 SETOR 4 - 76887-000 - CAMPO 
NOVO DE RONDÔNIA - RONDÔNIA
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, SEM ENDEREÇO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7005207-76.2018.8.22.0021
Classe: Procedimento Sumário
Assunto: Rural, Arrendamento Rural
AUTOR: JOAO CARLOS FILHO
ADVOGADO DO AUTOR: PRISCILA GADIOLI MANOEL OAB nº 
RO8151
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔ-
NIA
DECISÃO
Analisando o feito, verifica-se que a parte requerida ficou impedida 
de apresentar contestação, em razão do sigilo os documentos atri-
buído pela parte autora.
Diante disso, considerando a nova inclusão dos documentos, cite-
se a requerida nos termos da decisão de Id. 19970483.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CAR-
TA PRECATÓRIA.
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
AUTOR: JOAO CARLOS FILHO CPF nº 143.225.362-04, 421 421 
SEM BAIRRO - 76887-000 - CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - 
RONDÔNIA
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 
nº 29.979.036/0001-40, RUA JOSÉ DE ALENCAR CENTRO - 
76801-036 - PORTO VELHO - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7006032-83.2019.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Mo-
ral, Fornecimento de Energia Elétrica
REQUERENTE: MARIA ROSA RECO ADAME
ADVOGADO DO REQUERENTE: ROBSON CLAY FLORIANO 
AMARAL OAB nº RO6965, SANDRA MIRELE BARROS DE SOU-
ZA AMARAL OAB nº RO6642
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CE-
RON 
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA, DIEGO 
DE PAIVA VASCONCELOS OAB nº RO2013, MARCIO MELO 
NOGUEIRA OAB nº RO2827, ROCHILMER MELLO DA ROCHA 
FILHO OAB nº RO635
DECISÃO
Recebo o Recurso Inominado de Id. 32402213 no efeito devolutivo, 
posto que tempestivo e com o devido preparo (Id. 32402215).
Intime-se o recorrido para, caso queira, apresentar contrarrazões 
no prazo de 10 (dez) dias.
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Após, apresentada ou não as contrarrazões, remetam-se os autos 
à Colenda Turma Recursal.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CAR-
TA PRECATÓRIA.
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
REQUERENTE: MARIA ROSA RECO ADAME CPF nº 571.801.482-
53, RUA OURO PRETO DO OESTE 2408 SETOR 03 - 76880-000 
- BURITIS - RONDÔNIA
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CE-
RON CNPJ nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA DOS IMIGRANTES 
4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7006013-77.2019.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
REQUERENTE: WANDERLEY MACHADO DE PROENCA
ADVOGADO DO REQUERENTE: FERNANDO DE OLIVEIRA RO-
DRIGUES OAB nº RO8731, FABIO ROCHA CAIS OAB nº RO8278, 
WELLINGTON DE FREITAS SANTOS OAB nº RO7961
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CE-
RON 
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA, MARCIO 
MELO NOGUEIRA OAB nº RO2827
DECISÃO
Recebo o Recurso Inominado de Id. 32335484 no efeito devolutivo, 
posto que tempestivo e com o devido preparo (Id. 32335486).
Apresentada as contrarrazões, remetam-se os autos à Colenda 
Turma Recursal.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CAR-
TA PRECATÓRIA.
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
REQUERENTE: WANDERLEY MACHADO DE PROENCA CPF nº 
521.829.592-20, RUA CACAULÂNDIA 868 SETOR 02 - 76880-000 
- BURITIS - RONDÔNIA
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CE-
RON CNPJ nº 05.914.650/0001-66, RUA CORUMBIARA 1820 SE-
TOR 03 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7006917-97.2019.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Direito de Imagem, Protesto Indevido de Título, Indeniza-
ção por Dano Moral
AUTOR: IVANILDO FRANCO DOS SANTOS
ADVOGADO DO AUTOR: SIDNEY GONCALVES CORREIA OAB 
nº RO2361
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
DECISÃO
Recebo a inicial. 
Postergo a analise do pedido da gratuidade da justiça em caso de 
eventual interposição de recurso, uma vez que trata-se de deman-
da interposta no Juizado Especial, a qual prescinde de recolhimen-
to de custas iniciais.
Visando economia processual e celeridade, deixo de designar au-
diência de conciliação, tendo em vista que a Requerida está locali-

zada em outro Estado, bem como o Requerente não se manifestou 
pela realização da audiência de tentativa de conciliação. Contudo, 
havendo interesse das partes na realização da audiência, retornem 
os autos conclusos para designação de audiência.
Disposições para o cartório:
a) Cite-se a parte requerida dos termos da presente ação, anexan-
do-se a contrafé, para querendo, contestar o pedido no prazo legal, 
sob pena de presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 
(CPC, art. 344). 
b) Decorrido o prazo para contestação, deverá a parte autora se 
manifestar nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, oportuni-
dade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir 
outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – haven-
do contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 
contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 
questões incidentais.
c) Cumpridas as determinações acima, retornem os autos conclu-
sos.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CAR-
TA PRECATÓRIA.
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
AUTOR: IVANILDO FRANCO DOS SANTOS CPF nº 418.905.902-
15, LINHA MARCO 72, KM 23, P. A. REVIVER s/n, LOTE 06, GLE-
BA 01 ZONA RURAL - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, SEM ENDEREÇO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7007702-93.2018.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Gratificação Complementar de Vencimento
REQUERENTE: ANA PAULA DE OLIVEIRA LAIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: JOILSON SANTOS DE ALMEI-
DA OAB nº RO3505, PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR OAB nº 
RO2394
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
DECISÃO
Recebo o Recurso Inominado de Id. 32260641 no efeito devolutivo, 
posto que tempestivo, defiro a gratuidade da justiça.
Intime-se o recorrido para, caso queira, apresentar contrarrazões 
no prazo de 10 (dez) dias.
Após, apresentada ou não as contrarrazões, remetam-se os autos 
à Colenda Turma Recursal.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CAR-
TA PRECATÓRIA.
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
REQUERENTE: ANA PAULA DE OLIVEIRA LAIA CPF nº 
787.081.922-00, RUA PRESIDENTE MÉDICI 2041 SETOR 2 - 
76887-000 - CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RONDÔNIA
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, SEM ENDEREÇO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7006921-37.2019.8.22.0021
Classe: Regulamentação de Visitas
Assunto: Regulamentação de Visitas
REQUERENTE: J. D. M. D. S.
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ADVOGADO DO REQUERENTE: HELBA GONCALVES BIAGGI 
OAB nº RO9295, ALBERTO BIAGGI NETTO OAB nº RO2740
REQUERIDO: R. C. D. C.
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
DECISÃO
Indefiro o pedido de gratuidade da justiça, porque a parte autora 
não comprovou a impossibilidade de recolher as custas.
Assim, concedo o prazo de 15 dias para recolhimento e compro-
vação nos autos das custas iniciais, nos termos do art. 12, inciso I, 
da Lei Estadual de n. 3.896/2016, no importe de 2% sobre o valor 
da causa, considerando que na presente ação não será designa-
da audiência de conciliação ante a desistência pela parte autora, 
sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do 
CPC).
Acaso insista no pedido deverá, no mesmo prazo, comprovar por 
documentos dentre eles, declaração de imposto de renda, ficha do 
Idaron e movimentação bancária dos últimos 60 dias.
Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos.
Disposição para o cartório, sem prejuízo de outros expedientes que 
se fizerem necessários:
a) Intime-se a parte autora.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CAR-
TA PRECATÓRIA.
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
REQUERENTE: J. D. M. D. S. CPF nº 275.263.561-34, RUA CAR-
LOS GOMES 13 SETOR 07 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
REQUERIDO: R. C. D. C. CPF nº DESCONHECIDO, RUA NOVA 
BRASILÂNDIA 1558 SETOR 02 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔ-
NIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7005595-42.2019.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia 
Elétrica
REQUERENTES: JOSE WAGNER DOS REIS JUNIOR, ADAL-
BERTO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: ALESSANDRO DE JESUS 
PERASSI PERES OAB nº RO2383
REQUERIDO: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA (CE-
RON)
ADVOGADO DO REQUERIDO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA 
FILHO OAB nº RO635
DECISÃO
Recebo o Recurso Inominado de Id. 31855524 no efeito devolutivo, 
posto que tempestivo e com o devido preparo (Id. 31855526).
Apresentada as contrarrazões, remetam-se os autos à Colenda 
Turma Recursal.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CAR-
TA PRECATÓRIA.
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
REQUERENTES: JOSE WAGNER DOS REIS JUNIOR CPF nº 
312.631.272-15, LINHA ALTAMIRA, KM 08 S/N SETOR RURAL 
- 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA, ADALBERTO PEREIRA DA 
SILVA CPF nº 242.255.252-87, LINHA ALTAMIRA, KM 08 S/N SE-
TOR RURAL - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
REQUERIDO: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA (CE-
RON) CNPJ nº DESCONHECIDO, RUA TEIXEIRÓPOLIS ESQUI-
NA CO CORUMBIÁRIA 1363 SETOR 03 - 76880-000 - BURITIS 
- RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7003875-40.2019.8.22.0021
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Guarda
AUTOR: D. H. D. M. S.
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔ-
NIA
RÉUS: C. T. C., V. H. T. D. M.
ADVOGADOS DOS RÉUS: 
SENTENÇA
Houve entabulação de acordo em solenidade de audiência condu-
zida pela Central de Conciliação, em que as partes requerem a ho-
mologação, estando devidamente assinado e não havendo vícios 
aparentes. Posto isso, homologo por sentença o acordo estabe-
lecido pelas partes, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, 
conforme as cláusulas especificadas.
Julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, III, “b”, CPC.
Arquivem-se.
Sem custas e sem honorários.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.
Buritis/RO,quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
AUTOR: D. H. D. M. S. CPF nº 008.038.102-29, RUA EXTREMA 
DE RONDONIA 1228 SETOR 02 - 76880-000 - BURITIS - RON-
DÔNIA
RÉUS: C. T. C. CPF nº DESCONHECIDO, SÃO FELIPE 2151 SE-
TOR 05 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA, V. H. T. D. M. CPF 
nº 054.487.242-80, SÃO FELIPE 2151 SETOR 05 - 76880-000 - 
BURITIS - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7004148-53.2018.8.22.0021
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Ma-
terial
AUTOR: ROSIVALDO MEIRELES DA SILVA
ADVOGADO DO AUTOR: GESSIKA NAYHARA TORRES 
COIMBRA OAB nº RO8501, RAFAEL SILVA COIMBRA OAB nº 
RO5311
RÉU: MICHELLE SOUZA STEGMAN
ADVOGADO DO RÉU: 
DECISÃO
Trata-se de embargos de declaração oposto por ROSIVALDO MEI-
RELES DA SILVA sob a alegação de que houve omissão, contra-
dição e obscuridade na sentença prolatada, alegando em síntese 
que a demanda foi extinta em razão da não comprovação do re-
colhimento das custas, porém, aduz que o pleito foi protocolado 
perante o Juizado Especial Cível, o que dispensa o recolhimento 
de custas.
É o relatório. Decido.
O embargo de declaração é o recurso que tem por fim o aperfeiço-
amento da prestação jurisdicional, a partir da supressão de omis-
sões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscurida-
des.
Todavia alega o embargante que houve contradição na sentença 
prolatada, determinando a extinção do feito em razão do não reco-
lhimento da custas.
Entretanto, analisando o feito, verifica-se que a petição inicial está 
endereçada a Vara Cível, bem como, fora distribuída pelo rito co-
mum, conforme verifica-se na classe processual. Desta forma, 
conheço dos embargos, na forma do artigo 1.022, do Código de 
Processo Civil, mas NÃO OS ACOLHO, uma vez que não ficou 
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demonstrada obscuridade, contradição ou omissão, mantendo a 
sentença tal como está lançada. 
Intime-se.
Certifique-se o trânsito em julgado, posteriormente arquivem-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CAR-
TA PRECATÓRIA.
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
AUTOR: ROSIVALDO MEIRELES DA SILVA CPF nº 799.516.942-
68, NÃO INFORMADO 2142, RUA MINISTRO ANDREAZA SETOR 
05 NÃO INFORMADO - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
RÉU: MICHELLE SOUZA STEGMAN CPF nº DESCONHECIDO, 
05 DE SETEMBRO 974 CENTRO - 69800-000 - HUMAITÁ - AMA-
ZONAS

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 0000414-24.2015.8.22.0021
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Adicional de 
Insalubridade, Adicional de Periculosidade
AUTOR: CLEYTON COELHO DA SILVA
ADVOGADO DO AUTOR: SANDRA MIRELE BARROS DE SOUZA 
AMARAL OAB nº RO6642
RÉU: ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DE RONDÔNIA
DECISÃO
Considerando a intimação das partes da decisão proferida pelo 
TJRO, e a ausência de irresignação, com o consequente trânsito 
em julgado, determino o arquivamento do feito.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CAR-
TA PRECATÓRIA.
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
AUTOR: CLEYTON COELHO DA SILVA CPF nº 797.288.982-15, 
RUA PADRE MÁROI 4760 SETOR 06 - 76880-000 - BURITIS - 
RONDÔNIA
RÉU: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-71, 
SEM ENDEREÇO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7003580-03.2019.8.22.0021
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Contratos Bancários
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ROSANGELA DA ROSA COR-
REA OAB nº AC5398
EXECUTADO: E. V. TURISMO LTDA - ME
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DECISÃO
Intimem-se a parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 
comprove o recolhimento das taxa referente as diligências que plei-
teia, sob pena de indeferimento.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CAR-
TA PRECATÓRIA.
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 
CNPJ nº 07.207.996/0001-50, CIDADE DE DEUS S/N, RUA BE-
NEDITO AMÉRICO DE OLIVEIRA, S/N VILA YARA - 06029-900 
- OSASCO - AMAPÁ
EXECUTADO: E. V. TURISMO LTDA - ME CNPJ nº 10.175.853/0001-
18, AVENIDA PORTO VELHO 1133 BAIRRO SETOR 03 - 76880-
000 - BURITIS - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7000995-75.2019.8.22.0021
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: DIREITO DO CONSUMIDOR, Bancários
AUTOR: ADINILSON ASSIS DAS MERCES
ADVOGADO DO AUTOR: NAIRA DA ROCHA FREITAS OAB nº 
RO5202
RÉU: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 
VALE DO JAMARI - SICOOB VALE DO JAMARI
ADVOGADO DO RÉU: 
DECISÃO
Trata-se de Ação Anulatória com pedido de Indenização por de 
Danos Morais e Tutela Provisória de Urgência ajuizada por ADI-
NILSON ASSIS DAS MERCES em desfavor de COOPERATIVA 
DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO JAMARI, ale-
gando, em suma, que firmou cédula de crédito bancário com a 
instituição requerida no valor de R$ 453.000,00 (quatrocentos e 
cinquenta e três mil reais). Todavia, afirma que jamais recebeu a 
referida quantia. Requer a concessão de tutela de urgência para 
exclusão da negativação do seu nome junto ao SCPC/SERASA e 
demais órgãos restritivos de crédito , bem como, a suspensão da 
exigibilidade do débito até o julgamento final da lide.
É o relatório. Decido.
A tutela de urgência, disciplinada no art. 300 do CPC, traz como 
requisitos legais a presença, concomitante, do direito e o perigo de 
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Cumpre salientar que a análise a ser proferida nesta sede cinge-se 
tão somente em se verificar, segundo as alegações e documentos 
constantes na inicial, a possibilidade de antecipação de um dos 
efeitos da tutela final almejada.
Em casos como os dos autos, onde se postula a nulidade do dé-
bito, além de aferir-se os pressupostos necessários à concessão 
da medida, faz-se necessário que se busque afastar, negando ou 
concedendo a medida, a ocorrência de prejuízos maiores e desne-
cessários.
É certo que somente após a instrução do feito, inclusive com a 
análise detida da defesa a ser ofertada nos autos e as demais pro-
vas a serem produzidas, poder-se-á aferir se procedem ou não os 
fatos narrados na inicial. Todavia, ao menos neste momento, o de-
ferimento do pedido tem lugar para se afastar a possibilidade de 
maiores prejuízos ao requerente.
Demais disso, a concessão da medida é perfeitamente reversível, 
posto que em caso de improcedência do pedido com a consequen-
te revogação desta decisão, a negativação poderá ser reativada 
(art. 300, §3º, do CPC).
Entretanto, em análise os extratos acostado aos autos verifica-se 
que no dia 29/06/2017 (Id. 30494114) foi creditado na conta do 
autor o valor de R$ 453.000,00 (quatrocentos e cinquenta e três mil 
reais), valor q este que alega não ter recebido.
Ante o exposto, INDEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, 
nos termos do art. 300 do CPC.
Inverto o ônus da prova, pois conforme preconiza o art. 6º, VIII do 
CDC, que a inversão do ônus da prova será direito do consumidor, 
quando a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando ele 
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for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência, 
como é o caso dos autos.
Designo audiência de conciliação para o dia 30 de janeiro de 2020, 
às 12h00, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Con-
flitos e Cidadania – CEJUSC, do Fórum Jorge Gurgel do Amaral 
Neto, localizado na Rua Taguatinga, n. 1380, Setor 03, na Comar-
ca de Buritis/RO.
O não comparecimento injustificado, seja do autor ou do réu à au-
diência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 
justiça e será sancionada com multa de até 2% (dois por cento) da 
vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 
em favor da União ou do Estado, nos termos do art. 334, §8º do 
CPC.
Disposições para o Cartório:
a) Cite-se e intime-se a parte requerida (art. 250, do CPC), que 
deverá comparecer acompanhada de advogado/Defensor Público, 
fazendo-se constar as advertências do art. 248 e 344 do CPC. O 
prazo para oferecimento de contestação é de 15 (quinze) dias, que 
iniciar-se-á da data da audiência de tentativa de conciliação caso 
frustrada, salvo hipóteses dos incisos II e III do art. 335, CPC. No 
caso de desinteresse na realização de audiência de conciliação, 
deverá o réu informar nos autos, por meio de petição, expressa-
mente, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis de sua 
realização, ocasião em que o prazo para defesa se iniciará do pro-
tocolo da petição (art. 335 do CPC).
b) Vindo ou não a contestação, certifique-se em relação a tempes-
tividade.
c) Com a contestação, caso sejam apresentadas matérias prelimi-
nares ou juntada de documentos novos, intime-se a parte autora 
para, querendo, impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias, artigos 
350 e 351 do CPC.
d) Em seguida, intimem-se as partes, para se manifestarem acer-
ca das provas que pretendem produzir, indicando a necessidade 
e pertinência, sob pena de indeferimento, e sem prejuízo do julga-
mento antecipado da lide.
e) Após, retornem os autos conclusos.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CAR-
TA PRECATÓRIA.
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
AUTOR: ADINILSON ASSIS DAS MERCES CPF nº 978.762.757-
53, LINHA 03 KM 27, JACINÓPOLIS ZONA RURAL - 76857-000 
- NOVA MAMORÉ - RONDÔNIA
RÉU: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 
DO VALE DO JAMARI - SICOOB VALE DO JAMARI CNPJ nº 
05.203.605/0001-01, AVENIDA AYRTON SENNA 1109 SETOR 01 
- 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7007684-72.2018.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Gratificação Complementar de Vencimento
REQUERENTE: JOAOZINHO DOS SANTOS
ADVOGADO DO REQUERENTE: PEDRO FELIZARDO DE ALEN-
CAR OAB nº RO2394, JOILSON SANTOS DE ALMEIDA OAB nº 
RO3505
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
DECISÃO
Recebo o Recurso Inominado no efeito devolutivo, posto que tem-
pestivo.
Sem preparo por isenção legal.
Intime-se o recorrido para, caso queira, apresentar contrarrazões 
no prazo de 10 (dez) dias.

Após, apresentada ou não as contrarrazões, remetam-se os autos 
à Colenda Turma Recursal.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CAR-
TA PRECATÓRIA.
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
REQUERENTE: JOAOZINHO DOS SANTOS CPF nº 694.369.402-
20, RUA J K 1634 SETOR 4 - 76887-000 - CAMPO NOVO DE 
RONDÔNIA - RONDÔNIA
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, SEM ENDEREÇO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7007651-82.2018.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Gratificação Complementar de Vencimento
REQUERENTE: MARIA ALZIRA ROSSI
ADVOGADO DO REQUERENTE: JOILSON SANTOS DE ALMEI-
DA OAB nº RO3505, PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR OAB nº 
RO2394
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
DECISÃO
Recebo o Recurso Inominado no efeito devolutivo, posto que tem-
pestivo.
Sem preparo por isenção legal.
Intime-se o recorrido para, caso queira, apresentar contrarrazões 
no prazo de 10 (dez) dias.
Após, apresentada ou não as contrarrazões, remetam-se os autos 
à Colenda Turma Recursal.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CAR-
TA PRECATÓRIA.
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
REQUERENTE: MARIA ALZIRA ROSSI CPF nº 175.356.542-15, 
RUA CASTELO BRANCO 2104 SETOR 01 - 76887-000 - CAMPO 
NOVO DE RONDÔNIA - RONDÔNIA
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, SEM ENDEREÇO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7002590-12.2019.8.22.0021
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Penhora / Depósito/ Avaliação 
EXEQUENTE: FUNDACAO PIO XII
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ODAIR FLAUZINO DE MORAES 
OAB nº RO115
EXECUTADO: DANILO RICIERI DOS SANTOS
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DECISÃO
Recebo à inicial, com a gratuidade da justiça.
1. Cite-se o(a) executado(a) para, no prazo de três (3) dias, pagar 
a dívida com os juros e encargos, ou opor embargos em quinze 
(15) dias, nos termos do art. 231 do CPC, independentemente de 
penhora, depósito ou caução (art. 829, 914 e 915, CPC). 
2. Fixo os honorários em 10% sobre o valor do débito (art. 827, do 
CPC). Em caso de pronto pagamento no prazo de 03 (três) dias, a 
verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do CPC).
3. Intime-se o(a) de que no prazo para opor embargos (15 dias), 
se reconhecer o crédito do exequente, o(a) executado(a) poderá 
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requerer, desde que pago 30% do valor da execução, inclusive 
custas e honorários, o pagamento do restante em até 6 parcelas 
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês 
(art. 916, do CPC).
4. No mandado de citação também deverá constar a ordem de pe-
nhora e avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 
verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavran-
do-se auto, com intimação do (s) executado (s) (art. 829, §1º, do 
CPC).
4.1. A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, 
salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, 
mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será 
menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (art. 829, §2º, 
CPC).
5. Se o(a) executado(a) não tiver domicílio certo ou estiver se ocul-
tando, arrestem-se e avaliem-se tantos bens quantos bastem para 
garantir a execução, diligenciando o Oficial de Justiça nos termos 
do §1º, do art. 830 do CPC.
6. Defiro ao Sr. Meirinho proceder às diligências na forma do § 2º, 
do artigo 212, do Código de Processo Civil.
7. Expeça-se ao exequente certidão nos termos do art. 828 do 
CPC.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CAR-
TA PRECATÓRIA.
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
EXEQUENTE: FUNDACAO PIO XII CNPJ nº 49.150.352/0016-07, 
BR 364 KM 15 ÁREA RURAL DE PORTO VELHO - 76834-899 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
EXECUTADO: DANILO RICIERI DOS SANTOS CPF nº 
995.921.262-91, LINHA 01 MARCO 0 KM 47, FAZENDA SANTA 
CLARA ZONA RURAL SETOR GLEBA RIO PARDO - 76880-000 - 
BURITIS - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7005172-19.2018.8.22.0021
Classe: Divórcio Litigioso
Assunto: Dissolução
REQUERENTE: M. P. L.
ADVOGADO DO REQUERENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA
REQUERIDO: S. F. C. L.
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
DECISÃO
Intimem-se a parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias 
informe aos autos, data de nascimento e nome dos pais do (a) re-
querido (a), a fim de viabilizar as pesquisas via Siel 
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CAR-
TA PRECATÓRIA.
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
REQUERENTE: M. P. L. CPF nº 497.744.842-15, RUA LAGOA 
SANTA 1225 SETOR 03 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
REQUERIDO: S. F. C. L. CPF nº DESCONHECIDO, RUA CEDRO 
ROSA 435, VILA MATUPI CENTRO - 69280-000 - MANICORÉ - 
AMAZONAS

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7004371-69.2019.8.22.0021
Classe: Embargos à Execução
Assunto: Anulação

EMBARGANTE: ADINILSON ASSIS DAS MERCES
ADVOGADO DO EMBARGANTE: NAIRA DA ROCHA FREITAS 
OAB nº RO5202
EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMIS-
SAO DO VALE DO JAMARI - SICOOB VALE DO JAMARI
ADVOGADO DO EMBARGADO: 
DECISÃO
Analisando o feito, verifica-se que se trata de Embargos à Execu-
ção, que tramita sob o nº 7002910-62.2019.8.22.0021, a qual está 
sendo processada na 1ªVara Genérica, desta Comarca.
Diante disso, determino a remessa dos autos, para análise daquele 
juízo.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CAR-
TA PRECATÓRIA.
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
EMBARGANTE: ADINILSON ASSIS DAS MERCES CPF nº 
978.762.757-53, LINHA 03 KM 27, JACINÓPOLIS ZONA RURAL - 
76857-000 - NOVA MAMORÉ - RONDÔNIA
EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMIS-
SAO DO VALE DO JAMARI - SICOOB VALE DO JAMARI CNPJ 
nº 05.203.605/0001-01, AVENIDA AYRTON SENNA 1109 SETOR 
01 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7005868-21.2019.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 
Material, Fornecimento de Energia Elétrica
REQUERENTE: VALTER ANTONIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ROBSON CLAY FLORIANO 
AMARAL OAB nº RO6965, SANDRA MIRELE BARROS DE SOU-
ZA AMARAL OAB nº RO6642
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CE-
RON 
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA, DIEGO 
DE PAIVA VASCONCELOS OAB nº RO2013, MARCIO MELO 
NOGUEIRA OAB nº RO2827, ROCHILMER MELLO DA ROCHA 
FILHO OAB nº RO635
DECISÃO
Intime-se o Executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pa-
gue ao Exequente a importância devida indicada no demonstrativo 
discriminado e atualizado do crédito, acrescidos de custas, se hou-
ver (artigo 513, §2º, NCPC).
Decorrido o prazo previsto no artigo 523 do NCPC, sem pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, inde-
pendente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 
autos, sua impugnação.
Não havendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do 
NCPC, será acrescido de multa de 10% sobre o valor do débito.
Decorrido o prazo, não efetuado o pagamento voluntário no prazo 
de 15 (quinze) dias, independente de nova intimação do devedor, 
poderá a parte exequente efetuar pedido de pesquisas via sistema 
informatizado à disposição do juízo.
Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido 
o prazo do art. 523, a parte exequente poderá requerer diretamen-
te à serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 517 do 
CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos 
do Código de Processo Civil.
Disposições para o cartório:
a) Altere-se a classe para cumprimento de sentença.
b) Proceda a intimação da requerida para realizar o pagamento no 
prazo de 15 dias, ficando desde já ciente que poderá impugnar no 
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prazo de 15 dias, após decorrer o prazo para pagamento. Havendo 
impugnação, intimem-se a parte contrária para manifestação. De-
corrido o prazo voltem os autos conclusos (Caixa-Decisões).
c) Em sendo efetuado o pagamento no prazo legal, expeça-se al-
vará judicial em nome da(o) Exequente, podendo ser expedido em 
nome de seu patrono, desde que tenha poderes para tanto, deven-
do comprovar o levantamento, no prazo de 05 (cinco) dias. Poste-
riormente, voltem os autos conclusos (Caixa-Extinção).
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CAR-
TA PRECATÓRIA.
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
REQUERENTE: VALTER ANTONIO DE OLIVEIRA CPF nº 
106.698.762-91, RUA PRIMO AMARAL 1835 SETOR 03 - 76880-
000 - BURITIS - RONDÔNIA
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CE-
RON CNPJ nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA DOS IMIGRANTES 
4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7005897-08.2018.8.22.0021
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Cédula de Crédito Bancário
EXEQUENTE: Banco Bradesco S/A
ADVOGADO DO EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI 
OAB nº AC4937
EXECUTADO: S. DE P. CARDOSO - INDUSTRIA E COMERCIO 
DE MADEIRAS - EPP
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DECISÃO
Defiro o pedido de Id. 27951004.
Cite-se o requerido no endereço informado, qual seja, Rua Urupá, 
nº 1855, Centro, Buritis-RO, nos termos da decisão inicial.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CAR-
TA PRECATÓRIA.
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
EXEQUENTE: Banco Bradesco S/A CNPJ nº 04130963945, BAN-
CO BRADESCO S.A. S/N, CIDADE DE DEUS VILA YARA - 06029-
900 - OSASCO - AMAPÁ
EXECUTADO: S. DE P. CARDOSO - INDUSTRIA E COMERCIO 
DE MADEIRAS - EPP CNPJ nº 17.336.521/0001-17, AC BURITIS 
2336, AVENIDA AIRTON SENNA SETOR 3 - 76880-000 - BURITIS 
- RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7003762-91.2016.8.22.0021
Classe: Averiguação de Paternidade
Assunto: Investigação de Paternidade
REQUERENTE: P. H. B.
ADVOGADO DO REQUERENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA
REQUERIDO: L. C. B. S.
ADVOGADO DO REQUERIDO: SIDNEY GONCALVES COR-
REIA OAB nº RO2361, SIDNEY GONCALVES CORREIA OAB nº 
RO2361
DECISÃO
Intimem-se a parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias 
informe aos autos, data de nascimento e nome dos pais do (a) re-
querido (a), a fim de viabilizar as pesquisas via Siel.

SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CAR-
TA PRECATÓRIA.
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
REQUERENTE: P. H. B. CPF nº 035.856.952-48, RODOVIA BR 
415, KM4,5, LOTE 25 s/n, CHÁCARA MOREIRA ZONA RURAL - 
76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
REQUERIDO: L. C. B. S. CPF nº 611.408.302-44, RUA RENATO 
PEREZ 894, SALA 105 AGENOR DE CARVALHO - 76820-228 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7003189-53.2016.8.22.0021
Classe: Procedimento Sumário
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
AUTOR: PAULO SERGIO QUINELATO
ADVOGADO DO AUTOR: DORIHANA BORGES BORILLE OAB 
nº RO6597
RÉU: Tim Celular
ADVOGADO DO RÉU: RUBENS GASPAR SERRA OAB nº 
AC119859, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB nº AC6235
DECISÃO
Defiro o pedido de Id. 31677935.
Expeça-se alvará, para levantamento do valor remanescente, cons-
tante em conta judicial em favor da parte exequente,
Posteriormente, não havendo pendências, arquivem-se o feito.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CAR-
TA PRECATÓRIA.
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
AUTOR: PAULO SERGIO QUINELATO CPF nº 085.794.067-81, 
LINHA 04, KM 15, RIO PARDO, S N ZONA RURA - 76880-000 - 
BURITIS - RONDÔNIA
RÉU: Tim Celular CNPJ nº 04.206.050/0001-80, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES 4105, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUS-
TRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7007784-61.2017.8.22.0021
Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Forne-
cimento de Energia Elétrica
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: MARIA CILEIA DA SILVA
ADVOGADO DO REQUERENTE: WELLINGTON DE FREITAS 
SANTOS OAB nº RO7961, FABIO ROCHA CAIS OAB nº RO8278
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CE-
RON 
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA, BRU-
NA TATIANE DOS SANTOS PINHEIRO SARMENTO OAB nº 
RO5462
DESPACHO
Considerando que já houve o levantamento do alvará e não há 
pedidos das partes, arquive-se o feito.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CAR-
TA PRECATÓRIA.
Buritis/RO quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
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REQUERENTE: MARIA CILEIA DA SILVA CPF nº 115.487.032-49, 
RUA MIRANTE DA SERRA 1907 SETOR 03 - 76880-000 - BURI-
TIS - RONDÔNIA
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CE-
RON CNPJ nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA DOS IMIGRANTES 
4137 INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7006900-61.2019.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Indenização por Dano Material, Incorporação Imobiliária, 
Obrigação de Fazer / Não Fazer
REQUERENTE: DURVAL PEDRO DA SILVA
ADVOGADO DO REQUERENTE: LEVI GUSTAVO ALVES DE 
FREITAS OAB nº RO4634
REQUERIDOS: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON , ENERGISA S/A
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: ENERGISA RONDÔNIA
DECISÃO
Postergo a análise do pedido da gratuidade da justiça em caso de 
eventual interposição de recurso, uma vez que trata-se de deman-
da interposta no Juizado Especial, a qual prescinde de recolhimen-
to de custas iniciais.
Inverto o ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, para 
melhor oportunizar a parte requerida na produção de provas. 
Visando economia processual e celeridade, deixo de designar au-
diência de conciliação, pois é notório que em todas as ações em 
trâmite nesta vara em desfavor da Requerida não é firmado acordo, 
o que redunda em desperdício de tempo e expediente da escriva-
nia.
Caso a requerida tenha interesse em realizar a conciliação, deter-
mino que junte aos autos, no prazo da contestação, a proposta de 
acordo que tiver a fim de que seja submetida à parte autora ou seja 
designada audiência de conciliação para esse fim.
Disposições para o cartório, sem prejuízos de outros expedientes 
que sejam necessários:
a) Cite-se a parte requerida para os termos da presente ação, para 
querendo, contestar o pedido no prazo legal, com a advertência do 
art. 344, do CPC.
b) Havendo interesse da parte requerida em apresentar propos-
ta de conciliação e/ou produzir prova testemunhal, deverá constar 
expressamente na contestação os termos e o rol, caso em que os 
autos deverão vir conclusos para apreciação.
c) Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, manifeste-se nos au-
tos, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se 
quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; 
II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclu-
sive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 
eventuais questões incidentais. 
d) Cumpridas as determinações acima, retornem os autos conclu-
sos.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CAR-
TA PRECATÓRIA.
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
REQUERENTE: DURVAL PEDRO DA SILVA CPF nº 207.459.316-
34, LINHA 05 KM 13, ZONA RURAL GLEBA 16 - 76880-000 - BU-
RITIS - RONDÔNIA
REQUERIDOS: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A 
- CERON CNPJ nº 05.914.650/0001-66, AC ARIQUEMES, AVE-
NIDA TANCREDO NEVES 1620 SETOR INSTITUCIONAL - 
76870-970 - ARIQUEMES - RONDÔNIA, ENERGISA S/A CNPJ 
nº 00.864.214/0001-06, JUSCELINO KUBITSCHEK 1966 SETOR 
02 - 76870-000 - ARIQUEMES - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 0001810-36.2015.8.22.0021
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Salário-Maternidade (Art. 71/73)
AUTOR: KEILANE OLIVEIRA DOS ANJOS
ADVOGADO DO AUTOR: DEBORA APARECIDA MARQUES DE 
ALBUQUERQUE OAB nº RO4988
RÉU: I. -. I. N. D. S. S.
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔ-
NIA
DECISÃO
Considerando a intimação das partes da decisão proferida pelo 
TRF1 e a ausência de irresignação, com o consequente trânsito 
em julgado, determino o arquivamento do feito.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CAR-
TA PRECATÓRIA.
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
AUTOR: KEILANE OLIVEIRA DOS ANJOS CPF nº 021.402.971-
99, LINHA 02, KM 15 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
RÉU: I. -. I. N. D. S. S., , - DE 8834/8835 A 9299/9300 - 76800-000 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 0000856-29.2011.8.22.0021
Classe: Execução Fiscal
Assunto: Dívida Ativa
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE BURITIS
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE BURITIS
EXECUTADO: JEAN CARLO DE CAMPOS
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
SENTENÇA
Conforme art. 924, inciso II, do CPC, extingue-se a execução quan-
do satisfeita a obrigação e pelo que consta nos autos, a Executada 
cumpriu a obrigação conforme comprovante acostado aos autos, 
razão pela qual, a extinção do feito pelo total adimplemento da obri-
gação é medida que se impõe.
Ante ao exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, conside-
rando a satisfação da obrigação por meio do cumprimento noticia-
do e comprovado nos autos, com fulcro nos arts. 924 e 925, ambos 
do Código de Processo Civil.
Sem custas e sem honorários.
Não havendo mais pendências, arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.
Buritis/RO,quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE BURITIS CNPJ nº 01.266.058/0001-
44, AV. PORTO VELHO, 1580, CENTRO - BURITIS/RO, NÃO 
CONSTA CENTRO - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
EXECUTADO: JEAN CARLO DE CAMPOS CPF nº 326.925.362-
15, RUA VALE DO PARAÍSO 2353 SETOR 03 - 76880-000 - BU-
RITIS - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7003379-79.2017.8.22.0021
Classe: Cumprimento de sentença
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Assunto: Alimentos
EXEQUENTES: DHEYLA PAULA SILVA, DIEGO PAULO SILVA, 
DYEMERSON PAULO SILVA
ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFEN-
SORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
EXECUTADO: JOSÉ ANTÔNIO SILVA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DECISÃO
Defiro o pedido de Id. 28451367.
Com esteio no art. 186, §2º, do CPC (Lei 13.105/2015), determi-
no a intimação pessoal da DHEILA PAULA SILVA, DYEMERSON 
PAULO DA SILVA E DIEGO PAULO SILVA, representada por sua 
genitora JAQUELINE DE PAULO SILVA, para que, no prazo de 
15 (quinze) dias, compareçam à sede da Defensoria Pública desta 
cidade , para informar o novo endereço da parte executada, sob 
pena de extinção do processo sem resolução do mérito, por aban-
dono da causa.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CAR-
TA PRECATÓRIA.
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
EXEQUENTES: DHEYLA PAULA SILVA CPF nº 058.181.482-70, 
PROJETO RIO BRANCO Km 52 LINHA C 18 - 76887-000 - CAM-
PO NOVO DE RONDÔNIA - RONDÔNIA, DIEGO PAULO SILVA 
CPF nº 058.180.922-08, PROJETO RIO BRANCO Km 52 LINHA 
C 18 - 76887-000 - CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RONDÔNIA, 
DYEMERSON PAULO SILVA CPF nº 058.180.482-17, PROJETO 
RIO BRANCO Km 52 LINHA C 18 - 76887-000 - CAMPO NOVO DE 
RONDÔNIA - RONDÔNIA
EXECUTADO: JOSÉ ANTÔNIO SILVA CPF nº DESCONHECIDO, 
SENTIDO AO MARCO 08 Km 32, P.A PEDRA DO ABISMO TRA-
VESSÃO 05 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7007739-23.2018.8.22.0021
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenci-
ário
AUTOR: ANDERSON MARTINS DA SILVA
ADVOGADO DO AUTOR: MARCELO PERES BALESTRA OAB 
nº RO4650, THADEU FERNANDO BARBOSA OLIVEIRA OAB nº 
RO208932
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔ-
NIA
SENTENÇA
Trata-se de Ação para concessão de auxílio doença proposta por 
ANDERSON MARTINS DA SILVA contra INSTITUTO NACIONAL 
DE DE SEGURO SOCIAL.
O feito tramitava regularmente, tendo a parte autora se manifesta-
do pela desistência da ação, Id.31143762.
Em relação a extinção do processo por desistência da ação, §4º, 
do art. 485, do CPC/2015, estabelece que a extinção do processo 
por desistência da ação, dependerá do consentimento da parte Re-
querida caso este tenha apresentado contestação, o que não é o 
caso dos autos.
Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência da presente 
ação, e em consequência, JULGO, por sentença sem resolução 
do mérito, EXTINTO O PROCESSO, com fundamento no art. 485, 
VIII, do CPC.
Sem custas e sem honorários.
Ante o pedido de extinção feito pela Autora, antecipo o trânsito em 
julgado nesta data. Não havendo mais pendências, arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.
Buritis/RO,quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
AUTOR: ANDERSON MARTINS DA SILVA CPF nº 847.430.852-
68, NITEROI 2234 SETOR 04 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔ-
NIA
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 
nº 29.979.036/0001-40, RUA JOSÉ DE ALENCAR 2094, - DE 
1610/1611 A 2317/2318 BAIXA UNIÃO - 76805-860 - PORTO VE-
LHO - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7000860-97.2018.8.22.0021
Classe: Divórcio Litigioso
Assunto: Dissolução
REQUERENTE: J. G.
ADVOGADO DO REQUERENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA
REQUERIDO: L. D. S. G.
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
DECISÃO
Intimem-se a parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias 
informe aos autos, data de nascimento e nome dos pais do (a) re-
querido (a), a fim de viabilizar as pesquisas via Siel 
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CAR-
TA PRECATÓRIA.
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
REQUERENTE: J. G. CPF nº 113.702.148-98, RUA JK 1710 SE-
TOR 04 - 76887-000 - CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RONDÔ-
NIA
REQUERIDO: L. D. S. G. CPF nº DESCONHECIDO, AVENIDA 
DOUTOR MORAES SALLES 13, RUA SANTO MILONEZIO, B. 
JARDIM DAS PALMEIRAS CENTRO - 13010-000 - CAMPINAS - 
SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7007680-35.2018.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Gratificação Complementar de Vencimento
REQUERENTE: REJANE PRISCILA MIEREZ
ADVOGADO DO REQUERENTE: JOILSON SANTOS DE ALMEI-
DA OAB nº RO3505, PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR OAB nº 
RO2394
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
DECISÃO
Recebo o Recurso Inominado de Id. 32260647 no efeito devolutivo, 
posto que tempestivo, defiro a gratuidade da justiça.
Intime-se o recorrido para, caso queira, apresentar contrarrazões 
no prazo de 10 (dez) dias.
Após, apresentada ou não as contrarrazões, remetam-se os autos 
à Colenda Turma Recursal.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CAR-
TA PRECATÓRIA.
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Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
REQUERENTE: REJANE PRISCILA MIEREZ CPF nº 001.186.882-
19, RUA JK 2070 SETOR 2 - 76887-000 - CAMPO NOVO DE RON-
DÔNIA - RONDÔNIA
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, SEM ENDEREÇO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7004224-43.2019.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: DIREITO DO CONSUMIDOR
AUTOR: PEDRO PECHOTO
ADVOGADO DO AUTOR: GELSON GUILHERME DA SILVA OAB 
nº RO8575
RÉU: C. E. D. R. D. R. S.
ADVOGADO DO RÉU: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO 
OAB nº RO635
DECISÃO
Intime-se o Executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pa-
gue ao Exequente a importância devida indicada no demonstrativo 
discriminado e atualizado do crédito, acrescidos de custas, se hou-
ver (artigo 513, §2º, NCPC).
Decorrido o prazo previsto no artigo 523 do NCPC, sem pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, inde-
pendente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 
autos, sua impugnação.
Não havendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do 
NCPC, será acrescido de multa de 10% sobre o valor do débito.
Decorrido o prazo, não efetuado o pagamento voluntário no prazo 
de 15 (quinze) dias, independente de nova intimação do devedor, 
poderá a parte exequente efetuar pedido de pesquisas via sistema 
informatizado à disposição do juízo.
Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido 
o prazo do art. 523, a parte exequente poderá requerer diretamen-
te à serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 517 do 
CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos 
do Código de Processo Civil.
Disposições para o cartório:
a) Altere-se a classe para cumprimento de sentença.
b) Proceda a intimação da requerida para realizar o pagamento no 
prazo de 15 dias, ficando desde já ciente que poderá impugnar no 
prazo de 15 dias, após decorrer o prazo para pagamento. Havendo 
impugnação, intimem-se a parte contrária para manifestação. De-
corrido o prazo voltem os autos conclusos (Caixa-Decisões).
c) Em sendo efetuado o pagamento no prazo legal, expeça-se al-
vará judicial em nome da(o) Exequente, podendo ser expedido em 
nome de seu patrono, desde que tenha poderes para tanto, deven-
do comprovar o levantamento, no prazo de 05 (cinco) dias. Poste-
riormente, voltem os autos conclusos (Caixa-Extinção).
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CAR-
TA PRECATÓRIA.
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
AUTOR: PEDRO PECHOTO CPF nº 191.656.412-72, ZONA RU-
RAL LH C-14/ C-18 ZONA RURAL - 76880-000 - BURITIS - RON-
DÔNIA
RÉU: C. E. D. R. D. R. S., RUA TEIXEIRÓPOLIS 1363, AVENIDA 
PORTO VELHO 1579 SETOR 3 - 76880-000 - BURITIS - RON-
DÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7006912-75.2019.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral, Seguro, Assistência Judici-
ária Gratuita, Liminar 
REQUERENTE: MARIA ELENA DA SILVA
ADVOGADO DO REQUERENTE: SELVA SIRIA SILVA CHAVES 
GUIMARAES OAB nº RO5007, JOAO CARLOS DE SOUSA OAB 
nº RO10287
RÉU: SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA
ADVOGADO DO RÉU: 
DECISÃO
Vistos,
Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c In-
denização por Danos Morais e Tutela de Urgência proposta por 
MARIA ELENA DA SILVA contra SABEMI SEGURADORA S.A., 
ambos qualificados na inicial, narrando a parte autora, que é apo-
sentada e recebe um salário mensal. Alega que em 2011 a autora 
precisou fazer um empréstimo bancário realizado em sua folha de 
pagamentos, contudo foram pegos os dados da autora e realiza-
ram por conta própria dois seguros em seu nome, notou que ha-
viam valores sendo descontados de sua aposentadoria, e ao bus-
car informações junto ao Banco, foi informada que se tratava de 
dois seguros de vida. Assevera que, não solicitou seguro junto a 
requerida, tampouco autorizou que fosse realizado, sendo descon-
tado parcelas em sua conta, sem o seu consentimento durante 5 
anos, que até a presente data que perfaz o valor de R$ 8.990,40 
(oito mil novecentos e noventa reais e quarenta centavos). Infor-
mou que tentou cancelar os seguros, porém sem sucesso. Requer 
seja concedida a tutela antecipada de urgência para determinar 
que a requerida suspenda os descontos indevidos de sua conta 
bancária.
É relatório. Decido.
Os documentos de Id. 32786893 e as alegações declinadas na 
inicial evidenciam a plausibilidade do direito e a verossimilhança 
das alegações, legitimando o deferimento da liminar, até por que, 
a medida não trará nenhum prejuízo à requerida, já que no caso 
de improcedência do pedido poderá tomar todas as medidas legais 
para o recebimento de seu crédito.
É certo que somente após a instrução do feito, inclusive com a 
análise detida da defesa a ser ofertada nos autos e as demais pro-
vas a serem produzidas, poder-se-á aferir se procedem ou não os 
fatos narrados na inicial. Todavia, ao menos neste momento, o de-
ferimento do pedido tem lugar para se afastar a possibilidade de 
maiores prejuízos a requerente.
Assim, em sede de cognição sumária, resta preenchidos os requi-
sitos autorizadores da tutela antecipada de urgência.
Ante o exposto, com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO O 
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada e, em consequên-
cia, determino que o requerido SABEMI SEGURADORA S.A. sus-
penda, imediatamente, o débito descontado da conta bancária da 
autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) 
até o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majo-
ração, em caso de descumprimento desta decisão.
A presente decisão somente será válida em relação ao débito em 
discussão nestes autos.
Intime-se a parte requerida para cumprimento da decisão liminar.
Postergo a analise do pedido da gratuidade da justiça em caso de 
eventual interposição de recurso, uma vez que trata-se de deman-
da interposta no Juizado Especial, a qual prescinde de recolhimen-
to de custas iniciais.
Designo audiência de conciliação para o dia 06 de fevereiro de 
2020, às 10h30, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções 
de Conflitos e Cidadania – CEJUSC, do Fórum Jorge Gurgel do 
Amaral Neto, localizado na Rua Taguatinga, n. 1380, Setor 03, na 
Comarca de Buritis/RO.
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Cite-se e intime-se a parte requerida, com as advertências do pro-
cedimento sumaríssimo e para a audiência de conciliação desig-
nada, fazendo constar no mandado que, no caso de ausência à 
audiência de conciliação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alega-
dos na petição inicial, salvo se do contrário resultar da convicção 
deste juízo (art. 20 da Lei n. 9.099/95), bem como que, caso não 
haja acordo, deverá apresentar resposta escrita até a audiência de 
conciliação, acompanhada de documentos e rol de testemunhas, 
especificando as provas que pretende produzir, justificando neces-
sidade e pertinência, sob pena de preclusão ou indeferimento.
Intime-se a parte autora, advertindo-a de que sua ausência poderá 
ensejar na extinção do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 
n. 9.099/95, bem como que, caso não haja acordo, após a apre-
sentação de contestação pelo réu, deverá apresentar, na mesma 
audiência de conciliação, sua impugnação, acompanhada de docu-
mentos e rol de testemunhas, especificando as provas que preten-
de produzir, justificando necessidade e pertinência, sob pena de 
preclusão ou indeferimento.
Expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CAR-
TA PRECATÓRIA.
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
REQUERENTE: MARIA ELENA DA SILVA CPF nº 139.016.722-
49, RUA HELENITA FERREIRA DE SOUZA 2261, CASA SETOR 
01 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
RÉU: SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA CNPJ nº 87.163.234/0001-
38, RUA SETE DE SETEMBRO 515, - ATÉ 998/999 CENTRO HIS-
TÓRICO - 90010-190 - PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7004922-83.2018.8.22.0021
Classe: Cumprimento de sentença
Assunto: Penhora / Depósito/ Avaliação 
EXEQUENTE: LOURIVAL DA SILVA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DORIHANA BORGES BORILLE 
OAB nº RO6597
EXECUTADO: ANGELINA DE JESUS CARNEIRO BONON - ME
ADVOGADO DO EXECUTADO: EDMEA DA SILVA PINHEIRO 
OAB nº SP239006, EDMILSON DA SILVA PINHEIRO OAB nº 
SP143763
DECISÃO
Intimem-se a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias, 
comprove o recolhimento das taxas referente as diligências que 
pleiteia, sob pena de indeferimento e extinção do feito.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CAR-
TA PRECATÓRIA.
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
EXEQUENTE: LOURIVAL DA SILVA CPF nº 446.903.719-20, AV. 
CURITIBA 332 JACINOPOLIS - 76880-000 - BURITIS - RONDÔ-
NIA
EXECUTADO: ANGELINA DE JESUS CARNEIRO BONON - ME 
CNPJ nº 04.171.537/0001-75, AVENIDA WASHINGTON LUÍS 445, 
- ATÉ 499/500 PONTE PRETA - 13041-355 - CAMPINAS - SÃO 
PAULO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 0015318-43.2014.8.22.0002
Classe: Execução Fiscal
Assunto: Dívida Ativa

EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADOS: ORLANDO JOSE PEREIRA, PRIME FOREST 
FLORESTAL E CONSTRUCOES LTDA - ME, YASMIN RIBEIRO 
ATISANO PEREIRA
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: 
DECISÃO
Defiro o pedido de Id. 31160997.
Cite-se a parte executada por intermédio de seu sócio administra-
dor, no endereço constante no banco de dados Infojud, conforme 
tela em anexo, nos termos da decisão inicial.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CAR-
TA PRECATÓRIA.
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, AV. DOS IMIGRANTES 3503, NÃO INFORMADO COSTA E 
SILVA - 76803-651 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
EXECUTADOS: ORLANDO JOSE PEREIRA CPF nº 514.065.519-
53, RUA CAPITÃO SILVIO 383, NÃO CONSTA CENTRO - 76912-
678 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, PRIME FOREST FLORESTAL 
E CONSTRUCOES LTDA - ME CNPJ nº 07.947.051/0003-36, 
- 76887-000 - CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RONDÔNIA, 
YASMIN RIBEIRO ATISANO PEREIRA CPF nº 001.623.382-44, - 
76887-000 - CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7006913-60.2019.8.22.0021
Classe: Carta Precatória Cível
Assunto: Acessão
DEPRECANTE: HEDHYELMA ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO DO DEPRECANTE: 
DEPRECADO: NELSON MARTINS DOS SANTOS
ADVOGADO DO DEPRECADO: 
DECISÃO
Cumpra-se a carta precatória. Após, devolva-se à origem e arqui-
ve-se.
Expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CAR-
TA PRECATÓRIA.
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
DEPRECANTE: HEDHYELMA ALVES DE OLIVEIRA CPF nº DES-
CONHECIDO, SEM ENDEREÇO
DEPRECADO: NELSON MARTINS DOS SANTOS CPF nº 
488.526.861-34, FLORES DO CAMPO 1441, (RIO BRANCO-
PORTO VELHO) - DE 7952 A 12298 - LADO PAR ROSA LINDA 
- 69909-000 - RIO BRANCO - ACRE

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7000313-08.2018.8.22.0005
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Fixação, Reconhecimento / Dissolução, Regime de Bens 
Entre os Cônjuges, Guarda, Regulamentação de Visitas
AUTOR: DILAINE DE SOUZA ARANHA
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔ-
NIA
RÉU: PAULO FRANCISCO BESERRA
ADVOGADO DO RÉU: 
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DECISÃO
Defiro o pedido de Id. 29298852.
proceda-se nova tentativa de citação do requerido no endereço in-
formado na exordial, nos termos da decisão inicial.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CAR-
TA PRECATÓRIA.
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
AUTOR: DILAINE DE SOUZA ARANHA CPF nº 012.221.912-02, 
RUA JOÃO BATISTA NETO 2109, - DE 1984/1985 A 2413/2414 
NOVA BRASÍLIA - 76908-480 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
RÉU: PAULO FRANCISCO BESERRA CPF nº DESCONHECIDO, 
RUA COLORADO DO OESTE 361, ESQUINA COM A T 11 SÃO 
PEDRO - 76913-639 - JI-PARANÁ - RONDÔNIARÉU: PAULO 
FRANCISCO BESERRA CPF nº DESCONHECIDO, RUA COLO-
RADO DO OESTE 361, ESQUINA COM A T 11 SÃO PEDRO - 
76913-639 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua 
Taguatinga Processo: 7008431-56.2017.8.22.0021
Classe: Procedimento Sumário
Assunto: Gratificação de Incentivo
AUTOR: LUCELIA RODRIGUES DE MATOS
ADVOGADO DO AUTOR: DILNEY EDUARDO BARRIONUEVO 
ALVES OAB nº RO301
RÉU: MUNICIPIO DE BURITIS
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
DE BURITIS
DECISÃO
Postergo a análise do pedido da gratuidade da justiça em caso de 
eventual interposição de recurso, uma vez que trata-se de deman-
da interposta no Juizado Especial, a qual prescinde de recolhimen-
to de custas iniciais.
Considerando os princípios informadores dos Juizados Especiais 
da Fazenda Pública, notadamente a celeridade e informalidade e 
considerando, sobretudo, que no caso dos autos, a questão tratada 
é meramente de direito, sem necessidade de produção de provas 
orais, deixo de designar audiência de tentativa de conciliação, ins-
trução e julgamento, posto que tal providência gerará morosidade 
ao feito sem qualquer benefício prático às partes.
Cite(m)-se e intime(m)-se a(s) parte(s) requerida(s) para que 
apresente(m) resposta no prazo de 30 dias a contar da citação/inti-
mação, ressaltando-se que nos termos do art. 7º da Lei 12.153/2009 
não há prazos diferenciados para a prática de nenhum ato proces-
sual para a Fazenda Pública no procedimento instituído por esta 
Lei.
Caso a Fazenda Pública tenha interesse em realizar a conciliação, 
determino que junte aos autos, no prazo da contestação, a propos-
ta de acordo que tiver, a fim de que seja submetida à parte autora 
ou seja designada audiência de conciliação para esse fim.
NÃO havendo interesse ou possibilidade de acordo, determino que 
informe isso nos autos por ocasião de sua contestação, a fim de 
evitar possíveis alegações de cerceamento do direito de a parte 
se conciliar.
Apresentada a contestação, dê-se vistas à parte autora para apre-
sentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias e após, faça-se 
conclusão dos autos para sentença.
Expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CAR-
TA PRECATÓRIA.
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
AUTOR: LUCELIA RODRIGUES DE MATOS CPF nº 626.287.392-
91, RUA MIRANTE DA SERRA 2991 SETOR 04 - 76880-000 - BU-
RITIS - RONDÔNIA
RÉU: MUNICIPIO DE BURITIS CNPJ nº 01.266.058/0001-44, SEM 
ENDEREÇO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua Ta-
guatinga Processo: 7005596-27.2019.8.22.0021
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário
AUTOR: HUGA ANDREIA JUSTINO CUNHA
ADVOGADO DO AUTOR: VIVIANE MATOS TRICHES OAB nº 
RO4695
RÉU: I. -. I. N. D. S. S.
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔ-
NIA
DECISÃO
Recebo a inicial, bem como, defiro a gratuidade da justiça
Deixo de designar audiência de conciliação, em razão de tratar-se de 
procedimento especial.
Disposições para o cartório:
a) Cite-se a parte requerida dos termos da presente ação, anexando-
se a contrafé, para querendo, contestar o pedido no prazo de 05 (cin-
co) dias, conforme artigo 714 do CPC.
b) Decorrido o prazo para contestação, havendo concordância da par-
te requerida, voltem os autos conclusos.
c) Havendo discordância, intimem-se a parte autora, para manifestar-
se no prazo de 15 (quinze) dias, posteriormente, retornem o autos a 
conclusão para novas deliberação.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CARTA 
PRECATÓRIA.
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
AUTOR: HUGA ANDREIA JUSTINO CUNHA CPF nº 871.334.582-
68, GLEBA 01 LOTE 65, ZONA RURAL LC2 KM 18 - 76887-000 - 
CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RONDÔNIA
RÉU: I. -. I. N. D. S. S., AVENIDA SETE DE SETEMBRO 1044, - DE 
984 A 1360 - LADO PAR CENTRO - 76801-096 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica 
AC Buritis, nº 1380, Bairro Setor 3, CEP 76880-000, Buritis, Rua Ta-
guatinga Processo: 7007459-52.2018.8.22.0021
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Competência dos Juizados Especiais
REQUERENTE: EUNICE SOUZA DOS SANTOS
ADVOGADO DO REQUERENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE RON-
DÔNIA
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CE-
RON 
ADVOGADO DO REQUERIDO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA 
FILHO OAB nº RO635, BRUNA TATIANE DOS SANTOS PINHEI-
RO SARMENTO OAB nº RO5462
DECISÃO
Recebo o Recurso Inominado de Id. 32543608 no efeito devolutivo, 
posto que tempestivo e com o devido preparo (Id. 32543601).
Intime-se o recorrido para, caso queira, apresentar contrarrazões 
no prazo de 10 (dez) dias.
Após, apresentada ou não as contrarrazões, remetam-se os autos 
à Colenda Turma Recursal.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/CAR-
TA PRECATÓRIA.
Buritis/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
José de Oliveira Barros Filho
Juiz de Direito
REQUERENTE: EUNICE SOUZA DOS SANTOS CPF nº 
015.223.692-95, AC BURITIS 1800, RUA PADRE CHIQUINHO 
SETOR 6 SETOR 3 - 76880-000 - BURITIS - RONDÔNIA
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CE-
RON CNPJ nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA DOS IMIGRANTES 
4137 INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
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COMARCA DE COSTA MARQUES 

1ª VARA CRIMINAL

1º Cartório Criminal
1ª Vara Criminal da Comarca de Costa Marques/RO
( e-mail: cmr1criminal@tjro.jus.br )
Juiz de Direito: Fábio Batista da Silva

Proc.: 0000485-36.2018.8.22.0016
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público Estadual
Denunciado:Irael Mendes Gomes, Paulo Gonzales Gomes, 
Jandayna Gonzales Gomes, Marcos Aurelio Ribeiro Leite
Advogado:Ronan Almeida de Araújo (RO 2.523)
Despacho:
DESPACHOCompulsando os autos, verifica-se que o crime 
imputado ao acusado MARCOS AURELIO RIBEIRO LEITE possui 
pena mínima de 3 (três) meses (art. 129, caput, do CP), sendo 
assim, em tese, o denunciado faz jus ao benefício da suspensão 
condicional do processo (art. 89, da Lei 9.099/95). Vale ressaltar 
que, a suspensão condicional do processo é um direito subjetivo 
do acusado, na hipótese em que atendidos os requisitos previstos 
no art. 89, da Lei 9.099/95, e o seu não oferecimento acarreta 
nulidade, conforme entedimento consolidado pelo Tribunal de 
Justiça do Estado de Rondônia, vejamos:Apelação criminal. 
Receptação, ameaça, dano e contravenção penal de vias de fato. 
Réu condenado apenas no delito de receptação e absolvido nos 
demais. Preliminar de nulidade parcial da sentença ante o não 
oferecimento de suspensão condicional do processo (art. 89, da 
Lei n. 9.099/95). Procedência. Direito subjetivo do réu. Inteligência 
da Súmula n. 337 do STJ. Nulidade parcial da sentença de 
origem reconhecida. I - Segundo a orientação firmada pelo 
Superior Tribunal de Justiça, havendo desclassificação do delito 
ou procedência parcial da pretensão punitiva - como verificado na 
espécie, deve ser conferida ao Ministério Público a oportunidade de 
se manifestar acerca do oferecimento do benefício da suspensão 
condicional do processo. Enunciado n.º 337 da Súmula do STJ. 
II - Nulidade parcial da sentença de origem reconhecida. Apelação, 
Processo nº 1000718-35.2017.822.0021, Tribunal de Justiça do 
Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator(a) do Acórdão: 
Desª Marialva Henriques Daldegan Bueno, Data de julgamento: 
26/06/2019. (grifei). Apelação criminal. Embriaguez na direção de 
veículo automotor. Nulidade. Ausência de suspensão condicional 
do processo. Inércia do estado. Possibilidade.Configura nulidade a 
deficiência estatal em oportunizar em tempo adequado a suspensão 
condicional do processo, não sendo causa exclusiva do réu sua 
não localização para proposta de suspensão. Verificado que 
posteriormente à retirada da proposta de suspensão condicional 
do processo, em razão da suposta mudança de endereço, deve 
ser oportunizada nova oportunidade para manifestação quanto à 
aceitação, ou não, dos termos apresentados pelo titular da ação 
penal, por ser este um direito subjetivo do réu. Apelação, Processo 
nº 0002703-85.2014.822.0013, Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator(a) do Acórdão: Des. Valdeci 
Castellar Citon, Data de julgamento: 26/06/2019. (grifei).Dessa 
forma, converto o feito em diligência e determino juntada de folha 
de antecedentes atualizada e vista ao Ministério Público para, se 
preenchidos os requisitos previstos em lei, proceda o oferecimento 
da suspensão condicional do processo ao acusado MARCOS 
AURÉLIO RIBEIRO LEITE. Após, conclusos. Costa Marques-RO, 
quarta-feira, 20 de novembro de 2019.Fábio Batista da Silva Juiz 
de Direito
Adriane Gallo
Diretora de Cartório

1ª VARA CÍVEL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa 
Marques Processo: 7001027-95.2019.8.22.0016
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Condomínio
AUTORES: MARIA SOCORRO JUSTINO HOLANDA ALEXANDRE 
MENDES CPF nº 204.009.262-53, RUA TOLEDO 973, - DE 
700/701 A 984/985 JARDIM DOS MIGRANTES - 76900-660 
- JI-PARANÁ - RONDÔNIA, MARIA APARECIDA HOLANDA 
JUSTINO CAVASSANA CPF nº 486.108.282-04, AVENIDA 
GUAPORÉ 4468, - DE 4380 A 4504 - LADO PAR IGARAPÉ - 
76824-366 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, GABRIELA BATISTA 
RIBEIRO CPF nº 048.182.342-57, AVENIDA NICARÁGUA 2816, 
- DE 2200/2201 A 2958/2959 EMBRATEL - 76820-788 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA, FREED WYLLAMY HOLANDA SOARES 
CPF nº 763.330.002-72, RUA CAPIXABA 93 URUPÁ - 76900-
290 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA, ANA MARIA HOLANDA FILHA 
JORDAO DOS REIS CPF nº 096.455.432-15, RUA SÃO VICENTE 
2110 SETOR 03 - 76932-000 - SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ - 
RONDÔNIA, LUIZ JUSTINO HOLANDA CPF nº 258.028.442-72, 
BR-429, KM 15, LINHA 04 sem numero ZONA RURAL - 76937-000 
- COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: MIKAELL SIEDLER OAB nº 
RO7060
RÉUS: MARCELO JUSTINO HOLANDA CPF nº 096.215.632-91, 
AV. JORGE TEIXEIRA 929 SETROR 02 - 76937-000 - COSTA 
MARQUES - RONDÔNIA, FRANCISCO ASSIS JUSTINO 
HOLANDA CPF nº 115.166.402-25, RUA JOÃO SURIADAKI 
1544 CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA, 
FRANCISCO JUSTINO HOLANDA CPF nº 068.435.902-25, BR-
429, KM 10 Sítio Nova Vida ZONA RURAL - 76937-000 - COSTA 
MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS RÉUS: 
Despacho
Em que pese as argumentações expostas pelo(a) autor(a), a 
afirmação de que não possui condições financeiras suficientes 
para arcar com o pagamento das custas processuais, não 
juntou aos autos documentos aptos para comprovar a alegada 
miserabilidade.
O atual entendimento da jurisprudência, inclusive do Tribunal de 
Justiça do Estado de Rondônia, é o de que não basta o pedido 
de assistência judiciária gratuita. A parte solicitante deverá trazer 
elementos objetivos que amparem o deferimento do pleito. Nesse 
sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:É relativa a presunção 
de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente 
do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo 
magistrado, da devida comprovação. ( AgRg no AREsp n. 412.412. 
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira).
Dessa forma, intime-se o(a) autor(a) para que, no prazo de 15 
(quinze) dias, proceda-se o recolhimento das custas processuais ou, 
caso não possa fazê-lo, em razão da alegada dificuldade financeira, 
que traga elementos comprobatórios da situação de insuficiência 
econômica, sob pena de cancelamento da distribuição. 
Salienta-se que deve o juízo agir com máxima cautela para não 
conceder a justiça gratuita a pessoas que, aos olhos da lei, não 
possam ser consideradas hipossuficientes. Seria irregular a 
concessão de benefício de assistência judiciária gratuita àqueles 
que não demonstram cabalmente a insuficiência financeira para o 
exercício do direito, embora com dificuldades (e dificuldade não é 
sinônimo de impossibilidade).
Serve de carta/mandado/ofício. 
Costa Marques/, sexta-feira, 22 de novembro de 2019.
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito

http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=01620180005629&strComarca=1&ckb_baixados=null
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa 
Marques Processo: 7000908-37.2019.8.22.0016
Classe:Procedimento Comum Cível
AUTOR: MINAS DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS E PERF. 
LTDA
ADVOGADO DO AUTOR: ALINE SILVA DE SOUZA OAB nº 
RO6058, DAIANE GOMES BEZERRA OAB nº RO7918
RÉUS: GABRIEL PEDROSO FRANCO, DJALMA PEDROSO DA 
SILVA, BEATRIZ TEIXEIRA ORDENEZ, PEDROSO & FRANCO 
LTDA - ME
ADVOGADOS DOS RÉUS: 
Valor da causa: R$ 2.726,26
DESPACHO
Vistos;
1) Ante a proposta de acordo juntada aos autos pela parte 
requerente, parcelamento da dívida em 6 vezes, intime-se a parte 
requerida - por meio do oficial de justiça - para, no prazo de 15 
(quinze) dias, dizer se concorda com a proposta apresentada, 
sendo que o seu silêncio será interpretado como concordância 
tácita quanto à proposta e acarretará a homologação do acordo e 
extinção do feito.
2) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, faça-se conclusão 
dos autos para deliberações.
Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC.
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO/CARTA AR/
CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, PENHORA, 
AVALIAÇÃO, REMOÇÃO, DE ALVARÁ E DE OFÍCIO - CASO 
ENTENDA CONVENIENTE A ESCRIVANIA:
AUTOR: MINAS DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS E PERF. 
LTDA, AVENIDA TRANSCONTINENTAL 5135 SANTIAGO - 76901-
201 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
RÉUS: GABRIEL PEDROSO FRANCO, RODOVIA 429 SN 
ZONA RURAL - 76935-000 - SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ 
- RONDÔNIA, DJALMA PEDROSO DA SILVA, RODOVIA 429 SN 
ZONA RURAL - 76935-000 - SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ 
- RONDÔNIA, BEATRIZ TEIXEIRA ORDENEZ, ESTRADA STO 
ANTONIO SN ZONA RURAL - 76935-000 - SÃO FRANCISCO 
DO GUAPORÉ - RONDÔNIA, PEDROSO & FRANCO LTDA - 
ME, AV TANCREDO NEVES 3141 CENTRO - 76935-000 - SÃO 
FRANCISCO DO GUAPORÉ - RONDÔNIA
Costa Marques/RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019 .
Fábio Batista da Silva
Juiz de Direito

Processo: 7000152-62.2018.8.22.0016
Classe:Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: GUAJARA CENTRAL DE COMPRAS LTDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: WAGNER DA CRUZ MENDES 
OAB nº RO6081
EXECUTADO: MAURILIO SANTANA DE SOUZA
ADVOGADO DO EXECUTADO: EVILYN EMAELI ZANGRANDI 
SILVA OAB nº RO9248, Gilson Vieira Lima OAB nº RO4216
Valor da causa: R$ 16.928,98
SENTENÇA
Vistos, etc;
Considerando a satisfação da obrigação, julgo extinto por sentença 
o feito, nos termos do artigo 924, II, do Novo Código de Processo 
Civil.
1) Havendo valores pendentes de levantamento, expeça-se alvará 
de levantamento da quantia depositada nos autos.
1.1) O credor terá o prazo de 30 (trinta) dias para levantamento 
do alvará, sob pena de transferência dos valores para a conta 
centralizadora do Tribunal de Justiça.
1.2) Em caso de inércia, proceda-se a transferência do referido 
valor para conta judicial de titularidade do TJRO n. 01529904-5, 
operação 040, agência 2848, Caixa Econômica Federal, conforme 
provimento n. 016/2010-CG. 
2) Sem prejuízo, havendo pendência quanto ao pagamento das 
custas, conforme estabelecido pela Lei Estadual nº 3.896/16 (Lei 
de custas), deverá a escrivania, INTIMAR o requerido/executado 

para fazer o recolhimento das custas finais e juntar o comprovante 
aos autos, sob pena de inscrição em dívida ativa. Após a expedição 
do alvará e verificado o recolhimento das custas finais ou a inscrição 
do nome do requerido/executado em dívida ativa, arquive-se.
2.1) Outrossim, nada pendente, transitado em julgada, arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO/CARTA AR/
CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, PENHORA, 
AVALIAÇÃO, REMOÇÃO, DE ALVARÁ E DE OFÍCIO - CASO 
ENTENDA CONVENIENTE A ESCRIVANIA:
EXEQUENTE: GUAJARA CENTRAL DE COMPRAS LTDA, RUA 
JOSÉ EDUARDO VIEIRA 1848, - DE 1860/1861 A 2156/2157 
NOVA BRASÍLIA - 76908-388 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA 
EXECUTADO: MAURILIO SANTANA DE SOUZA, AV CHIANCA 
1795 CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
Costa Marques/RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019.
Fábio Batista da Silva 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa 
Marques 0028310-48.2001.8.22.0016
Penhora / Depósito/ Avaliação 
EXEQUENTE: Taniely Gonçalves de Oliveira, AV. CABIXI S/N, 
NÃO CONSTA CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JOSE NEVES BANDEIRA OAB 
nº RO182
EXECUTADO: CLAUDIO PAES DE OLIVEIRA, AV. PORTO 
CARREIRO 3184, NÃO CONSTA SÃO JOSÉ - 76850-000 - 
GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DESPACHO
O CPC/15 trata da gratuidade de justiça em seus artigos 98 e 
seguintes. 
Embora o §3º do art. 99 estabeleça a presunção de veracidade 
da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa 
natural, o §2º do mesmo artigo prevê a possibilidade de indeferir o 
pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 
pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 
Ainda segundo o dispositivo, quando observada a situação, o juiz 
deve determinar à parte a comprovação do preenchimento dos 
referidos pressupostos. 
Observando a previsão legal, INTIME a parte autora para que 
comprove sua situação de insuficiência, sob pena de indeferimento 
do pedido de gratuidade, no prazo de 05 dias. 
Sem comprovação do recolhimento das custas, venham conclusos 
para extinção.
Com o recolhimento, cite-se o Estado de Rondônia para contestar 
no prazo legal. 
Intime-se. Cite-se. 
Costa Marquessexta-feira, 22 de novembro de 2019
Fábio Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa 
Marques AUTOS: 7001439-60.2018.8.22.0016
ASSUNTO: Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença 
Previdenciário
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: DONIZETI MORAES CPF nº 075.391.768-81, LINHA 
03, KM 17 S/N ZONA RURAL - 76937-000 - COSTA MARQUES 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: RILDO RODRIGUES SALOMAO OAB 
nº RO5335
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 
nº 29.979.036/0001-40, RUA PRESIDENTE VARGAS 1035, - 
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DE 904/905 A 1075/1076 CENTRO - 76900-038 - JI-PARANÁ - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA
DESPACHO
Antes de analisar os embargos de declaração, intime-se a parte 
autora para manifestar quanto a proposta de acordo ofertada pelo 
INSS. Prazo: 15 (quinze) dias. 
Após, voltem os autos conclusos. 
Costa Marques- , sexta-feira, 22 de novembro de 2019. 
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa 
Marques Processo: 7000824-36.2019.8.22.0016
Classe:Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE 
RONDONIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES 
OAB nº PA4594
EXECUTADOS: ASSOCIACAO DOS SERINGUEIROS DO VALE 
DO GUAPORE, FRANCISCO SILVA ELEOTERIO DOS SANTOS, 
LUIZ GONZAGA GOMES DA SILVA, OSVALDO PANTONJA 
BEZERRA, TOMAZ FERREIRA FILHO, EPITACIO SILVA 
ELEOTERIO DOS SANTOS
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: 
Valor da causa: R$ 7.043,58
DESPACHO
Vistos;
1) Defiro o pedido retro. Cite-novamente o Sr. EPITÁCIO SILVA 
ELEOTÉRIO DOS SANTOS, nos termos do despacho inicial.
2) Após, tornem-se os autos conclusos.
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 do CPC e respectivos 
parágrafos (Lei 13.105/2015).
Providenciem-se o necessário. Cumpra-se.
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO/CARTA AR/
CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, PENHORA, 
AVALIAÇÃO, REMOÇÃO, DE ALVARÁ E DE OFÍCIO - CASO 
ENTENDA CONVENIENTE A ESCRIVANIA :
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE 
RONDONIA, RUA JOÃO GOULART 2182, - DE 1923/1924 A 
2251/2252 SÃO CRISTÓVÃO - 76804-034 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
EXECUTADOS: ASSOCIACAO DOS SERINGUEIROS DO VALE 
DO GUAPORE, AV. SANTA CRUZ 963, SEDE DA AGUAPÉ 
SETOR 01 - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA, 
FRANCISCO SILVA ELEOTERIO DOS SANTOS, BR 429, KM 
52, RESEX RIO CAUTARIO s/n, COMUNIDADE CANINDE ZONA 
RURAL - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA, LUIZ 
GONZAGA GOMES DA SILVA, LH 33, RIO CANTUARIO s/n, 
COMUNIDADE JATOBA ZONA RURAL - 76937-000 - COSTA 
MARQUES - RONDÔNIA, OSVALDO PANTONJA BEZERRA, BR 
429, KM 52, RIO CAUTÁRIO s/n, COMUNIDADE CANINDE ZONA 
RURAL - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA, TOMAZ 
FERREIRA FILHO, BR 429, KM 52, REDEX ESTADUAL DO 
RIO CAUTARIO s/n, COMUNIDADE CAJUEIRO ZONA RURAL 
- 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA, EPITACIO 
SILVA ELEOTERIO DOS SANTOS, BR 429, KM 52, RESEX 
RIO CAUTÁRIO s/n, COMUNIDADE CAJUEIRO ZONA RURAL - 
76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
Costa Marques/RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019.
Fábio Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa 
Marques AUTOS: 7001133-28.2017.8.22.0016
ASSUNTO: Cédula de Crédito Bancário
CLASSE: Execução de Título Extrajudicial

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 
ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP 
CNPJ nº 02.015.588/0001-82, AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 
775 CENTRO - 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: EDER TIMOTIO PEREIRA 
BASTOS OAB nº RO2930, NOEL NUNES DE ANDRADE OAB nº 
RO1586, JONATAS DA SILVA ALVES OAB nº RO6882
EXECUTADOS: JURANDI AVELINO ROCHA CPF nº 277.299.402-
30, LINHA 16, KM 08, LOTE 01, GLEBA 05, LINHA 20, KM 04, LOTE 
16, SETOR SERRA DOS REIS DISTRITO DE SÃO DOMINGOS - 
76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA, JOSEFA JOSUE 
DA SILVA ROCHA CPF nº 767.749.102-20, LINHA 16, KM 08, 
LOTE 01, GLEBA 05, LINHA 20, KM 04, LOTE 16, SETOR SERRA 
DOS REIS DISTRITO DE SÃO DOMINGOS - 76937-000 - COSTA 
MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: 
DESPACHO
Defiro parcialmente o pedido de id n. 31114601. 
Expeça-se deprecata à Comarca de Aripuanã/MT para citação dos 
executados. 
Destaco que, cabe a parte exequente o pagamento das custas 
processuais no Juízo deprecado, conforme disposto no art. 261, 
§2º, do CPC. 
Expeça-se o necessário. 
Costa Marques- , sexta-feira, 22 de novembro de 2019. 
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa 
Marques Processo: 7000203-44.2016.8.22.0016
Classe: Cumprimento de sentença
Polo ativo: EXEQUENTE: RONDOBAT DISTRIBUIDORA DE 
BATERIAS LTDA - ME CNPJ nº 05.222.627/0001-00, AVENIDA 
CASTELO BRANCO 20466 NOVO HORIZONTE - 76962-068 - 
CACOAL - RONDÔNIA
Advogado polo ativo: ADVOGADO DO EXEQUENTE: VAGNER 
DOUGLAS GNOATTO OAB nº RO4606
Polo passivo: EXECUTADOS: SIDNEI DE LIMA CPF nº 
574.135.922-15, BE 429 KM 58 SN SAO DOMINGOS DO GUA 
- 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA, ENGELBERTO 
ELIAS SOKOLOWKI CPF nº 349.794.332-00, BR 429 2480, KM 58 
SAO DOMINGOS - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA, 
SOKOLOWSKI & LIMA LTDA - ME CNPJ nº 12.158.130/0001-36, 
ROD. BR 429, KM 58, DISTRITO DE SAO DOMINGOS DO GU 
2480 CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
Advogado polo passivo: ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: 
DECISÃO O exequente pugna pela suspensão da Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH), do executado.
Em consagração ao princípio da atipicidade das formas executivas, 
o art. 139, IV, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que ao juiz 
incumbe, na direção do processo, determinar as medidas indutivas, 
coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para 
assegurar o cumprimento de ordem judicial.
O dispositivo legal supra consubstancia-se em importante ferramenta 
de promoção da tutela jurisdicional efetiva e de satisfação do débito 
exequendo.
Conquanto haja o deferimento de tal ferramenta ao juiz, deve-se 
conjugá-la com os princípios que informam os meios executivos. 
Dentre eles, neste caso, toma maior vultosidade o princípio da 
utilidade que, em termos gerais, repele os meios executivos inúteis 
para fins de satisfação do direito.
Apesar da ampliação das formas executivas promovida pelo aludido 
dispositivo legal, em que ao juiz é possibilitado determinar medidas 
não previstas em lei, antes de fazê-lo é imperioso observar o 
ordenamento jurídico como um todo, sobretudo para evitar medidas 
que violem direitos fundamentais ou mostrem-se desarrazoadas.
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Desta forma, a tutela jurisdicional deve ser prestada de maneira a não 
colidir com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 
observando-se um equilíbrio entre a satisfação do direito do autor e 
os princípios que informam a execução, como o já citado princípio 
da utilidade e o da menor onerosidade. Objetiva-se, portanto, 
a uma conduta razoável que guarde coerência com os direitos 
fundamentais e com a tutela da dignidade humana.
A suspensão da CNH, é diligência que não guarda relação com o 
direito de crédito do autor, tampouco mostra-se hábil à satisfação 
do débito objeto da execução, à localização de bens do executado 
ou sequer a evitar a dilapidação patrimonial, caracterizando-se, em 
sentido contrário, medida desarrazoada, que ofende a pessoa do 
devedor, e não o seu patrimônio, além de, notadamente, ofender 
os direitos fundamentais esculpidos no art. 5º da Constituição 
Federal
Ressalta-se que de uma leitura atenta do julgamento do RHC nº 
97876/SP, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é possível 
inferir que não há entendimento favorável à suspensão da CNH, 
conforme trecho da ementa do julgamento a seguir transcrito: 
11. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a 
suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não configura 
ameaça ao direito de ir e vir do titular, sendo, assim, inadequada a 
utilização do habeas corpus, impedindo seu conhecimento. É fato que 
a retenção desse documento tem potencial para causar embaraços 
consideráveis a qualquer pessoa e, a alguns determinados grupos, 
ainda de forma mais drástica, caso de profissionais, que tem na 
condução de veículos, a fonte de sustento. É fato também que, se 
detectada esta condição particular, no entanto, a possibilidade de 
impugnação da decisão é certa, todavia por via diversa do habeas 
corpus, porque sua razão não será a coação ilegal ou arbitrária ao 
direito de locomoção, mas inadequação de outra natureza”. (STJ 
– RHC: 97876/SP 2018/0104023-6, Relator: Ministro Luis Felipe 
Salomão. Data de julgamento: 05/06/2018, T4 – Quarta Turma. 
Data de publicação: DJe 09/08/2018, grifo nosso). 
Bem ainda em recente decisão o TJRO:
Agravo de instrumento. Execução de título judicial. Suspensão 
da CNH. Medida executiva atípica. Art. 139, IV, do Código de 
Processo Civil. Proporcionalidade e efetividade da medida. Recurso 
desprovido.De fato, com o advento do novo Código de Processo 
Civil, os magistrados têm adotado medidas para compelir o devedor 
a pagar o débito, entretanto, pedidos como a suspensão do CPF, 
CNH ou até mesmo apreensão do passaporte não se mostram 
proporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa do 
devedor e não ao seu patrimônio.Tais medidas, não se relacionam 
com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representam 
uma medida punitiva que restringe vários direitos constitucionais, 
motivo porque não podem ser utilizadas no processo executivo.A 
determinação de suspensão da CNH do executado se opõe a 
um dos princípios do processo de execução, segundo o qual a 
execução é real, ou seja, respondem pelas dívidas do devedor seus 
bens, presentes e futuros e o art. 139, IV, do Código de Processo 
Civil, não tem o alcance pretendido pelo exequente.AGRAVO DE 
INSTRUMENTO, Processo nº 0800530-55.2018.822.0000, Tribunal 
de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do 
Acórdão: Des. Rowilson Teixeira, Data de julgamento: 03/10/2018
Agravo de Instrumento. Execução. Gradação legal da penhora. 
Suspensão de CNH. Bloqueio de cartão de crédito. Medida extrema. 
Inviabilidade.A gradação legal da penhora determina que esta se 
inicie pelos meios menos gravosos até que se chegue às medidas 
extremas, sendo estas medidas coercitivas para casos em que 
resta evidenciado que o devedor, mesmo com a dívida em aberto, 
leva uma vida de “ostentação e luxo”, situação não demonstrada 
no caso concreto. AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 
0803044-78.2018.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Raduan 
Miguel Filho, Data de julgamento: 19/02/2019.
Agravo de instrumento. Execução. Gradação legal da penhora. 
Suspensão de CNH. Medida extrema. Inviabilidade. A gradação 
legal da penhora determina que esta se inicie pelos meios 

menos gravosos até que se chegue às medidas extremas, sendo 
estas medidas coercitivas para casos extremos em que resulta 
evidenciado que o devedor, mesmo com a dívida em aberto, leva 
uma vida de “ostentação e luxo”.AGRAVO DE INSTRUMENTO, 
Processo nº 0802524-21.2018.822.0000, Tribunal de Justiça do 
Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. 
Raduan Miguel Filho, Data de julgamento: 23/01/2019 
Ante o exposto indefiro o pedido. 
Não havendo notícia de bens passíveis de penhora, SUSPENDO o 
feito, nos termos do que faculta o artigo 921, III do CPC, pelo prazo 
de 01 (um) ano. 
Localizados, a qualquer tempo, bens penhoráveis, faculta-se à 
parte exequente requerer o prosseguimento do feito (art. 921, § 3º 
do CPC).
Decorrido o prazo de suspensão, e não sendo localizados bens 
penhoráveis, arquivem-se os autos (art. 921, § 2º do CPC).
Intime-se. 
Serve de carta/mandado/ofício. 
Costa Marques- , sexta-feira, 22 de novembro de 2019
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa 
Marques Processo: 7000956-30.2018.8.22.0016
Classe:Execução de Alimentos Infância e Juventude
EXEQUENTE: G. B. S. C.
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA
EXECUTADO: E. N. A. D. A.
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Valor da causa: R$ 360,00
DESPACHO
Vistos;
1) Considerando que já foi realizada penhora nos autos 
- ID 24810893 - INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 
15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 
suspensão no feito.
2) Em seguida, tornem-me conclusos.
Para tanto, autorizo o uso das prerrogativas do artigo 212 e §§ do 
CPC.
Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO/CARTA AR/
CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, PENHORA, 
AVALIAÇÃO, REMOÇÃO, DE ALVARÁ E DE OFÍCIO - CASO 
ENTENDA CONVENIENTE A ESCRIVANIA:
EXEQUENTE: G. B. S. C., AVENIDA GOVERNADOR JORGE 
TEIXEIRA 723 SETOR - 76937-000 - COSTA MARQUES - 
RONDÔNIA
EXECUTADO: E. N. A. D. A., AVENIDA MACAPÁ 668 CUNHA E 
SILVA - 76916-000 - PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA
Costa Marques/RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019 .
Fábio Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa 
Marques Processo: 7000282-52.2018.8.22.0016
Classe:Guarda
REQUERENTE: F. S.
ADVOGADO DO REQUERENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA
REQUERIDO: R. D. C. D. A.
ADVOGADO DO REQUERIDO: JOSE NEVES BANDEIRA OAB nº 
RO182
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Valor da causa: R$ 954,00
DESPACHO
Vistos;
Por tratar de ação que envolve menor (art. 178, inciso II, do CPC).
Ademais, o artigo 279, caput, do Códex, in verbis:
Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público 
não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.
1) Porquanto, face a hipótese de anulação de ato praticado sem 
parecer do Ministério Público, dê-se vistas para manifestação, no 
prazo de 15 (quinze) dias.
2) Em seguida, voltem-me os autos conclusos.
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 do CPC e respectivos 
parágrafos (Lei 13.105/2015).
Providenciem-se o necessário. Cumpra-se.
Costa Marques/RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019.
Fábio Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa 
Marques Processo: 7000736-95.2019.8.22.0016
Classe:Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
ADVOGADO DO EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI 
RODRIGUES OAB nº AC128341
EXECUTADOS: ODAIR ALVES DE DEUS, ANDERSON MOREIRA 
COIMBRA, ROGERIO DE SOUZA ANTONIO
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: 
Valor da causa: R$ 108.841,32
DESPACHO
Vistos;
1) Intime-se a parte autora a fim de que, no prazo de 15 (quinze) 
dias, junte aos autos comprovante de recolhimento da taxa referente 
à diligência pleiteada, conforme estabelecido pela Lei Estadual nº 
3.896/16 (Lei de custas).
Advirto que, em sendo requerido mais de uma diligência (ex.: 
pesquisa via Bacenjud e Renajud), tem-se mais de uma hipótese 
de incidência da respectiva taxa, devendo ser a taxa recolhida 
em quantidade equivalente. Tratando-se de diligência requerida 
em relação a mais de uma pessoa (física ou jurídica), tem-se, da 
mesma foma, mais de uma hipótese de incidência (ex.: pesquisa 
via Bacenjud e Renajud em dois CPF’s geram quatro hipóteses de 
incidência).
2)Se inerte, intime-se a parte autora/exequente, pessoalmente, 
para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 
sob pena de extinção do processo.
3) intime-se na forma do art. 485, §1º, do Código de Processo 
Civil.
4) Após, tornem-se os autos conclusos.
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 do CPC e respectivos 
parágrafos (Lei 13.105/2015).
Providenciem-se o necessário. Cumpra-se.
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO/CARTA AR/
CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, PENHORA, 
AVALIAÇÃO, REMOÇÃO, DE ALVARÁ E DE OFÍCIO - CASO 
ENTENDA CONVENIENTE A ESCRIVANIA :
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A., BANCO CENTRAL 
DO BRASIL 04, SETOR BANCÁRIO SUL, QUADRA 04, BLOCO 
C, LOTE 32, E ASA SUL - 70074-900 - BRASÍLIA - DISTRITO 
FEDERAL
EXECUTADOS: ODAIR ALVES DE DEUS, LH 18, STR TIO FUXICO, 
LT 123 sn SITIO LUZ DO SOL - 76937-000 - COSTA MARQUES - 
RONDÔNIA, ANDERSON MOREIRA COIMBRA, LH 18, STR TIO 
FUXICO, LT 123 SITIO LUZ DO SOL sn ZONA RURAL - 76937-
000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA, ROGERIO DE SOUZA 
ANTONIO, LH 18, STR TIO FUXICO, LT 123 SITIO LUZ DO SOL, 
sn RURAL - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
Costa Marques/RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019.
Fábio Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa 
Marques Processo: 7001010-59.2019.8.22.0016
Classe:Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
AUTOR: L. R. M. O.
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA
RÉU: J. D. S. O.
ADVOGADO DO RÉU: 
Valor da causa: R$ 3.592,80
DESPACHO
Vistos;
Por tratar de ação que envolve menor (art. 178, inciso II, do CPC).
Ademais, o artigo 279, caput, do Códex, in verbis:
Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público 
não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.
1) Porquanto, face a hipótese de anulação de ato praticado sem 
parecer do Ministério Público, dê-se vistas para manifestação, no 
prazo de 15 (quinze) dias.
1.1) Remeta-se os autos, nos moldes do art. 183, §1º, do CPC.
2) Em seguida, voltem-me os autos conclusos.
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 do CPC e respectivos 
parágrafos (Lei 13.105/2015).
Providenciem-se o necessário. Cumpra-se.
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO/CARTA AR/
CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, PENHORA, 
AVALIAÇÃO, REMOÇÃO, DE ALVARÁ E DE OFÍCIO - CASO 
ENTENDA CONVENIENTE A ESCRIVANIA:
AUTOR: L. R. M. O., LINHA 21, KM02 S/N, PT 06 ZONA RURAL - 
76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
RÉU: J. D. S. O., RUA ANA COELHO S/N, EM FRENTE A IGREJA 
NOSSA SENHORA APARECIDA CENTRO - 76937-000 - COSTA 
MARQUES - RONDÔNIA
Costa Marques/RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019.
Fábio Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa 
Marques AUTOS: 7000411-28.2016.8.22.0016
ASSUNTO: Cédula de Crédito Bancário
CLASSE: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 
ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP 
CNPJ nº 02.015.588/0001-82, AV. PRESIDENTE KENNEDY 775 
CENTRO - 76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: EDER TIMOTIO PEREIRA 
BASTOS OAB nº RO2930, NOEL NUNES DE ANDRADE OAB nº 
RO1586, JONATAS DA SILVA ALVES OAB nº RO6882
EXECUTADOS: ELIAS XAVIER SOARES CPF nº 419.496.922-
72, RUA TRAVESSA 11 1534 CENTRO - 76937-000 - COSTA 
MARQUES - RONDÔNIA, IZAQUEU XAVIER SOARES CPF nº 
925.764.946-68, RUA TRAVESSA 17 1723 SETOR 04 - 76937-
000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: RONAN ALMEIDA DE 
ARAUJO OAB nº AC2523
DESPACHO
Defiro o pedido de id n. 31113526.
Cumpra-se conforme o requerido. 
Costa Marques- , sexta-feira, 22 de novembro de 2019. 
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa 
Marques 
Fone: (069) 3341-3021/3022 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7000501-36.2016.8.22.0016
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CLASSE: Dissolução e Liquidação de Sociedade
APELANTE: ELENICE PEREIRA DE LIMA, LINHA 22, TRAVESSA 
21 E 22 ZONA RURAL - 76937-000 - COSTA MARQUES - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO APELANTE: CARLOS ALBERTO VIEIRA DA 
ROCHA OAB nº RO4741
APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 
AVENIDA MARECHAL RONDON 870 1 andar CENTRO - 76900-
082 - JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO APELADO: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA
DESPACHO
Intime-se a parte executada para que, caso entenda, apresente 
impugnação nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos 
termos do art. 535 do Novo Código de Processo Civil. Advirto que, 
caso discorde dos valores apresentados pelo exequente, deve a 
parte executada apresentar fundamentos sobre a discordância e 
informar o valor que entende devido.
Caso apresente impugnação, intime-se o exequente para se 
manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Persistindo a discordância, 
remetam-se os autos ao contador judicial para parecer e, após, 
intimem-se as partes para que se manifestem, também em 05 
(cinco) dias.
Com a concordância do exequente em relação aos cálculos 
apresentados pelo executado ou com a concordância do 
executado quanto aos cálculos apresentados pelo exequente ou, 
ainda, a aquiescência de ambas as partes em relação aos cálculos 
apresentados pelo contador, expeça-se RPV ou precatório, 
conforme o caso. Ressalte-se que o silêncio será interpretado 
como concordância.
Ressalto, por fim, que os honorários advocatícios somente serão 
fixados em caso de apresentação de impugnação, conforme 
inteligência do artigo 85, §7º, do Código de Processo Civil. 
Serve de carta/mandado/ofício. 
Costa Marques- , 22 de novembro de 2019.
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa 
Marques Processo: 7000775-92.2019.8.22.0016
Classe:Divórcio Litigioso
REQUERENTE: E. D. N. F.
ADVOGADO DO REQUERENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA
REQUERIDO: A. P. L.
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
Valor da causa: R$ 75.000,00
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de ação de divórcio litigioso cumulado com pedido de 
regulamentação de guarda, visitas e oferta de alimentos.
Após ser citada, a requerida procurou a assistência da Defensoria 
Pública do Estado de Rondônia, no entanto, teve o seu pedido 
negado, uma vez que a presente Comarca somente conta com 
um Defensor Público, o qual está representando os interesses 
do requerente.
Desta forma, a parte ré solicitou que lhe seja nomeado um advogado 
dativo.
Contudo, em que pese o pedido da requerida, considerando 
o alto índice de acordos celebrados em processo desta 
natureza, bem como a proximidade do evento “Semana de 
Conciliação” no âmbito do 
PODER JUDICIÁRIO do Estado de Rondônia, que visa a solução 
dos litígios de forma amigável, propiciando celeridade e efetividade 
da Justiça, DESIGNO audiência de conciliação, para o dia 06 de 
novembro de 2019, às 12h00min.

1.1) Ressalto que a solenidade será realizada junto ao CEJUSC - 
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, localizado 
nas dependências do Fórum Juíza Susy Soares Silva Gomes, 
situado na Avenida Chianca, nº 1061, Centro, em Costa Marques-
RO, CEP: 76.937-000 - Fone:(69) 3651-2316.
1.2) Registre-se a audiência no sistema.
1.3) Não havendo prazo hábil para a intimação das partes 
antes da audiência já designada, fica delegado ao CEJUSC a 
redesignação do ato por ser esse (fixação da data de audiência) 
mero ato ordinatório, uma vez que já tendo a realização dessa sido 
determinada pelo Juízo, sua estipulação pode ser realizada pelo 
CEJUSC; hipótese na qual as partes deverão ser intimadas pelo 
cartório, servido o termo de redesignação de carta/mandado de 
citação/intimação/carta precatória.
2) Não havendo conciliação, tornem os autos conclusos para 
deliberação acerca do pedido de nomeação de advogado dativo.
Aguarde-se a solenidade.
Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC.
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO/CARTA AR/
CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, PENHORA, 
AVALIAÇÃO, REMOÇÃO, DE ALVARÁ E DE OFÍCIO - CASO 
ENTENDA CONVENIENTE A ESCRIVANIA:
REQUERENTE: E. D. N. F., TRAVESSA 29 sn, FUNDOS 
DO POSTO DE MOLAS DO LÉO TITO SÃO DOMINGOS DO 
GUAPORÉ - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
REQUERIDO: A. P. L., ESTRADA RURAL sn, JN GLEBA A 
LINHA 60, TV-15 - 57140781 - 78325-000 - ARIPUANÃ - MATO 
GROSSO
Costa Marques/RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019 .
Fábio Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa 
Marques Processo: 7000698-83.2019.8.22.0016
Classe:Busca e Apreensão
REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 
ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB 
CREDIP
ADVOGADO DO REQUERENTE: EDER TIMOTIO PEREIRA 
BASTOS OAB nº RO2930, NOEL NUNES DE ANDRADE OAB nº 
RO1586, ANA PAULA SANCHES MENEZES OAB nº RO9705
REQUERIDOS: ALONSO PEREIRA LOPES, EDILSON MELO 
DA SILVA, ADRIANA PEREIRA GRUGEL, ALEXANDRE DE 
CARVALHO
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: 
Valor da causa: R$ 26.633,79
DESPACHO
Vistos;
1) Conforme certidão apresentada ao ID n° 29999681, o executado 
Alonso Pereira Pereira não foi localizado no endereço informado 
pela parte exequente. Dessa forma, intime-se a parte autora para, 
no prazo de 15 (quinze) dias, informar o endereço atualizado da 
parte executada e/ou dar prosseguimento ao feito, requerendo o 
que de direito.
2) Em seguida, voltem-me os autos conclusos.
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 do CPC e respectivos 
parágrafos (Lei 13.105/2015).
Providenciem-se o necessário. Cumpra-se.
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO/CARTA AR/
CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, PENHORA, 
AVALIAÇÃO, REMOÇÃO, DE ALVARÁ E DE OFÍCIO - CASO 
ENTENDA CONVENIENTE A ESCRIVANIA :
REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 
ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB 
CREDIP, AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 775 CENTRO - 
76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA
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REQUERIDOS: ALONSO PEREIRA LOPES, LINHA 08 S/n ZONA 
RURAL - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA, EDILSON 
MELO DA SILVA, LINHA 08, KM 06, POSTE 32 S/n ZONA RURAL - 
76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA, ADRIANA PEREIRA 
GRUGEL, SÍTIO BR 429, KM 33, LINHA 08 S/n, DISTRITO DE 
SÃO DOMINGOS ZONA RURAL - 76937-000 - COSTA MARQUES 
- RONDÔNIA, ALEXANDRE DE CARVALHO, SÍTIO BR 429, KM 
33, LINHA 08 S/n, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS ZONA RURAL 
- 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
Costa Marques/RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019.
Fábio Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa 
Marques Processo: 7000688-73.2018.8.22.0016
Classe:Procedimento Comum Cível
AUTOR: FABIANA DE LANA CORREIA
ADVOGADO DO AUTOR: NELSON VIEIRA DA ROCHA JUNIOR 
OAB nº RO3765
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA
Valor da causa: R$ 24.440,00
DESPACHO
Vistos;
1) Ante a proposta de acordo juntada aos autos pela parte requerida 
(ID nº 31957817), intime-se a parte autora para, no prazo de 15 
(quinze) dias, dizer se concorda com a proposta apresentada, 
sendo que o seu silêncio será interpretado como concordância 
tácita quanto à proposta e acarretará a homologação do acordo e 
extinção do feito.
2) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, faça-se conclusão 
dos autos para deliberações.
Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC.
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO/CARTA AR/
CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, PENHORA, 
AVALIAÇÃO, REMOÇÃO, DE ALVARÁ E DE OFÍCIO - CASO 
ENTENDA CONVENIENTE A ESCRIVANIA:
AUTOR: FABIANA DE LANA CORREIA, BR 429, LINHA 21 - 
MACACO PRETO, KM 20 S/N, LADO DIREITO ZONA RURAL - 
76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
Costa Marques/RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019 .
Fábio Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa 
Marques 7001044-34.2019.8.22.0016
Esbulho / Turbação / Ameaça
Embargos de Terceiro Cível
EMBARGANTE: HELIO APARECIDO BEZERRA
ADVOGADO DO EMBARGANTE: MARCOS ROGERIO GARCIA 
FRANCO OAB nº RO268666
EMBARGADO: ALBERTO CUELLAR
ADVOGADO DO EMBARGADO: JOSE NEVES BANDEIRA OAB 
nº RO182
Despacho
Intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 
contestação.
Na mesma oportunidade intimem-se as partes para, no prazo de 15 
(quinze) dias, sugerir os pontos controvertidos da lide e especificar 
as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão.
Nesta mesma ocasião, havendo necessidade de produção de 

prova testemunhal, determino, desde já, que as partes apresentem 
seus respectivos róis de testemunhas, observando-se o disposto 
no art. 357, §§ 4º, 5º, 6º e 7º do NCPC, cumprindo-lhes indicar, 
na oportunidade, quais de suas testemunhas comparecerão 
em audiência independentemente de intimação, quais outras 
serão intimadas pelo próprio advogado, na forma do art. 455 
do NCPC, e, por fim, aquelas testemunhas cujas intimações, 
imprescindivelmente, devem ser efetuadas por mandado e oficial 
de justiça, desde logo justificando tal necessidade, sob pena de 
indeferimento.
Após, tornem-se os autos conclusos para saneamento.
Caso ambas as partes, ou todas elas, requeiram o julgamento 
antecipado da lide, afirmando desde logo a inexistência de provas 
outras a produzir, sejam os autos conclusos para o julgamento do 
processo no estado em que se encontra.
Intimem-se.
Costa Marques/ RO, data certificada.
Fábio Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa 
Marques Processo: 7001442-15.2018.8.22.0016
Classe:Procedimento Comum Cível
AUTOR: BENEDITA APARECIDA DOS SANTOS
ADVOGADO DO AUTOR: CARLOS ALBERTO VIEIRA DA ROCHA 
OAB nº RO4741
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA
Valor da causa: R$ 15.264,00
DESPACHO
Vistos;
Considerando a sistemática do Novo CPC, cabe ao juízo ad quem 
deliberar acerca da admissibilidade do recurso. 
1) Portanto, abra-se vista à parte apelada, para ofertar, querendo, 
suas contrarrazões, no prazo de quinze dias, nos termos dos 
arts. 1.003, § 5º e 1.010, § 1º c/c art. 183 do CPC, sob pena de 
preclusão.
2) Transcorrido o prazo, remeta-se ao Egrégio Tribunal Regional 
Federal da Primeira Região - TRF1, com as homenagens deste 
Juízo.
Providenciem-se o necessário. Cumpra-se.
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 do CPC e respectivos 
parágrafos (Lei 13.105/2015).
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO/CARTA AR/
CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, PENHORA, 
AVALIAÇÃO, REMOÇÃO, DE ALVARÁ E DE OFÍCIO - CASO 
ENTENDA CONVENIENTE A ESCRIVANIA:
AUTOR: BENEDITA APARECIDA DOS SANTOS, ZONA RURAL LH 
22 BR 429 KM 10 - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
Costa Marques/RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019.
Fábio Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa 
Marques AUTOS: 7001413-41.2018.8.22.0023
ASSUNTO: Concurso de Credores
CLASSE: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE 
RONDONIA CNPJ nº 05.034.322/2000-17, RUA JOÃO GOULART 
2182, - DE 1923/1924 A 2251/2252 SÃO CRISTÓVÃO - 76804-034 
- PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES 
OAB nº PA4594
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EXECUTADOS: ROBSON APARECIDO DA COSTA PRATES CPF 
nº 019.497.412-06, AV. AIRTON SENNA s/n SÃO DOMINGOS, 
CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA, 
ROSANGELA DA COSTA SILVA PRATES CPF nº 003.451.512-
75, AV. SENADOR OLAVO PIRES 8673 SÃO DOMINGOS, 
CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA, MARIA 
SUELI DE ALMEIDA CPF nº 304.577.772-49, AV. 1 DE MAIO 8669 
SÃO DOMINGOS - CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: 
DESPACHO
Defiro o pedido de id n. 31119284. 
Expeça-se mandado para tentativa de citação da requerida na Av. 
Tancredo Neves, 4720, Celeiro Churrascaria e Lanchonete, Centro, 
São Francisco do Guaporé/RO. 
Costa Marques- , sexta-feira, 22 de novembro de 2019. 
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa 
Marques Processo: 7000211-16.2019.8.22.0016 
Assunto:Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença 
Previdenciário 
Parte autora: AUTOR: FLAVIO CAMINHOTO CPF nº 969.991.442-
49, LINHA 58, KM 08 SN ZONA RURAL - 76937-000 - COSTA 
MARQUES - RONDÔNIA 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: RILDO 
RODRIGUES SALOMAO OAB nº RO5335 
Parte requerida: RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL CNPJ nº DESCONHECIDO, RUA PRESIDENTE VARGAS 
1035, - DE 904/905 A 1075/1076 CENTRO - 76900-038 - JI-
PARANÁ - RONDÔNIA 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO
Considerando a eventual possibilidade de modificação da decisão 
embargada, com fundamento no disposto no artigo 1.023, § 2º, 
do CPC, fica a parte embargada intimada para, querendo, se 
manifestar no prazo de 5 dias úteis. 
Após, conclusos.
Serve de carta/mandado/ofício. 
Costa Marques/sexta-feira, 22 de novembro de 2019
Fábio Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa 
Marques AUTOS: 7000753-34.2019.8.22.0016
ASSUNTO: Auxílio-Doença Previdenciário
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: VERA LUCIA DE OLIVEIRA RAMOS CPF nº 913.079.612-
15, SETOR CHACAREIRO KM 1 ZONA RURAL - 76937-000 - 
COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ANA DA CRUZ OAB nº GO45702
RÉU: I. -. I. N. D. S. S., SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA
DESPACHO
Intime-se o requerido através de seu Procurador e, por ser de 
conhecimento deste Juízo que na capital do Estado a autarquia possui 
um departamento específico para implementação de benefícios 
previdenciários, em especial os concedidos judicialmente, intime-
se também o representante do requerido responsável pelo AADJ 
para que procedam, no prazo de 10 (dez) dias, a implementação 
do benefício, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) ao 

patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem desconsiderar outras 
penalidades de natureza administrativa e criminal. Sirva de ofício, 
instrumentalizando com os documentos necessários. 
Serve de carta/mandado/ofício. 
Costa Marques-RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019. 
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa 
Marques Processo: 7000812-22.2019.8.22.0016
Classe:Procedimento Comum Cível
AUTOR: MARIA DA SILVA FONCECA
ADVOGADO DO AUTOR: CARLOS ALBERTO VIEIRA DA ROCHA 
OAB nº RO4741
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA
Valor da causa: R$ 21.824,00
DESPACHO
Vistos;
1) Considerando à necessidade de prova testemunhal para formação 
de convencimento deste juízo, designo audiência de instrução e 
julgamento para 11 de dezembro de 2019, às 12h15min.
2) Intimem-se as partes e seus procuradores acerca do teor da 
presente, oportunidade em que deverão ser cientificadas quanto a 
imprescindibilidade de fazerem-se presentes na audiência acima 
designada, acompanhadas de suas testemunhas, as quais deverão 
por elas serem advertidas de que o não comparecimento implicará 
na condução coercitiva e imputação do pagamento de multa, desde 
logo, fixada no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), em caso de 
ausência de justificativa acolhida pelo Juízo, prestada até a data 
da sessão.
3) Em conformidade com o estabelecido no art. 357, § 5º e art. 455, 
ambos do CPC, ou seja, cabe ao advogado da parte informar ou 
intimar a testemunha por ele arrolada, do dia, da hora e do local da 
audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.
O número de testemunhas arroladas não poderá ser superior a 10 
(dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato – art. 
357, § 6º do CPC.
Ressalto que a intimação só será feita pela via judicial quando:
a) restar comprovada que a tentativa de intimação prevista no art. 
455, § 1º do CPC foi frustrada, devendo tal comprovação ocorrer 
em tempo hábil para que o Juízo promova a intimação;
b) sua necessidade for devidamente demonstrada;
c) figurar no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese 
em que o juiz requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do 
corpo em que servir;
d) a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou 
pela Defensoria Pública; ou
e) a testemunha for uma daquelas previstas no art. 454 do CPC.
4) As partes têm 15 (quinze) dias a contar da publicação da presente 
decisão, nos moldes do art. 357, § 4º, do CPC, para apresentar 
suas testemunhas, a fim de que não haja surpresa para qualquer 
das partes no ato solene.
5) Com a vinda dos róis de testemunhas, havendo pedido para 
que estas sejam intimadas pelo Oficial de Justiça, venham-me 
conclusos de imediato para apreciação. Não advindo pedido de 
intimação das testemunhas pelo oficial de justiça, o que deverá 
igualmente ser certificado, aguarde-se em cartório até a data da 
solenidade acima designada.
6) Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que 
deverá ser certificado, tornem os autos conclusos para deliberação 
ou sentença, se for o caso.
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 do CPC e respectivos 
parágrafos (Lei 13.105/2015).
Providenciem-se o necessário. Cumpra-se.
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SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO/CARTA AR/
CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, PENHORA, 
AVALIAÇÃO, REMOÇÃO, DE ALVARÁ E DE OFÍCIO - CASO 
ENTENDA CONVENIENTE A ESCRIVANIA:
AUTOR: MARIA DA SILVA FONCECA, LINHA 21, KM 15 S/N 
ZONA RURAL - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
Costa Marques/RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019.
Fábio Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa 
Marques Processo: 7001140-83.2018.8.22.0016
Classe:Execução de Alimentos
EXEQUENTE: DALVA DA SILVA DE ALMEIDA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JOSE NEVES BANDEIRA OAB 
nº RO182
EXECUTADO: WESLEY FAGNER LOPES TEODORO
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Valor da causa: R$ 858,60
DESPACHO
Vistos;
Considerando que para extinguir o processo por abandono da 
causa deve ser observados três requisitos: 1º) inércia da parte por 
mais de 30 dias (inc. III do art. 485 do CPC), 2º) a dupla intimação, 
qual seja, do advogado e pessoal da parte em 5 dias, (§1º do art. 
485 do CPC); 3º) requerimento da parte ré (quando já ocorrida a 
citação) no teor da Súmula 240 do STJ - se a relação processual 
tiver sido aperfeiçoada.
1) Portanto, em atenção ao determinado no artigo 485, § 1°, do 
Código de Processo Civil, intime-se, pessoalmente, a parte autora/
exequente (por meio de seu representante legal) para requerer o 
que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 
extinção do processo.
2) Em seguida, voltem-me conclusos.
Providenciem-se o necessário. Cumpra-se.
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC.
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO/CARTA AR/
CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, PENHORA, 
AVALIAÇÃO, REMOÇÃO, DE ALVARÁ E DE OFÍCIO - CASO 
ENTENDA CONVENIENTE A ESCRIVANIA:
EXEQUENTE: DALVA DA SILVA DE ALMEIDA, COMUNINIDADE 
QUILOMBOLA SANTA-FÉ sn ZONA RURAL - 76937-000 - COSTA 
MARQUES - RONDÔNIA
EXECUTADO: WESLEY FAGNER LOPES TEODORO, 
ALEXANDRE GUIMARAES 2609, - DE 2317 A 2949 - LADO ÍMPAR 
MATO GROSSO - 76804-405 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Costa Marques/RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019 .
Fábio Batista da Silva
Juiz de Direito

7000897-13.2016.8.22.0016
Dano Ambiental
Ação Civil Pública Cível
AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA 
CNPJ nº 04.381.083/0001-67, AV. CASTELO BRANCO 000 
CENTRO - 76862-000 - ALTO PARAÍSO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DE RONDÔNIA
RÉU: Samuel Amaro de Sales CPF nº DESCONHECIDO, LINHA 
N-16, KM09, LADO DIREITO, SETOR CAUTARINHO s/n, ZONA 
RURAL - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: SEBASTIAO QUARESMA JUNIOR OAB nº 
RO1372
Despacho
Intime-se a parte executada para satisfazer a obrigação de fazer 
determinada na sentença de id n. 17779893. 

Em caso de inércia, intime-se o exequente para requerer o que de 
direito. 
Serve de carta/mandado/ofício. 
Expeça-se o necessário.
Costa Marques- RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019. 
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa 
Marques Processo: 7000345-43.2019.8.22.0016 
Assunto:Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença 
Previdenciário 
Parte autora: AUTOR: EDNA GUIMARAES FAGUNDES CPF nº 
675.273.372-49, LINHA 16, KM 18 sn ZONA RURAL - 76937-000 - 
COSTA MARQUES - RONDÔNIA 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO AUTOR: RILDO 
RODRIGUES SALOMAO OAB nº RO5335 
Parte requerida: RÉU: I. -. I. N. D. S. S., CENTRO - 76935-000 - 
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RONDÔNIA 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO RÉU: 
PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA 
DESPACHO
Considerando a eventual possibilidade de modificação da decisão 
embargada, com fundamento no disposto no artigo 1.023, § 2º, 
do CPC, fica a parte embargada intimada para, querendo, se 
manifestar no prazo de 5 dias úteis. 
Após, conclusos.
Serve de carta/mandado/ofício. 
Costa Marques/sexta-feira, 22 de novembro de 2019
Fábio Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa 
Marques Processo: 7000894-53.2019.8.22.0016
Classe:Procedimento Comum Cível
AUTOR: SULAMITA DA SILVA SILVEIRA
ADVOGADO DO AUTOR: EVILYN EMAELI ZANGRANDI SILVA 
OAB nº RO9248
RÉU: I. -. I. N. D. S. S.
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA
Valor da causa: R$ 3.992,00
DESPACHO
Vistos;
1) Considerando à necessidade de prova testemunhal para formação 
de convencimento deste juízo, designo audiência de instrução e 
julgamento para 11 de dezembro de 2019, às 12 horas.
2) Intimem-se as partes e seus procuradores acerca do teor da 
presente, oportunidade em que deverão ser cientificadas quanto a 
imprescindibilidade de fazerem-se presentes na audiência acima 
designada, acompanhadas de suas testemunhas, as quais deverão 
por elas serem advertidas de que o não comparecimento implicará 
na condução coercitiva e imputação do pagamento de multa, desde 
logo, fixada no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), em caso de 
ausência de justificativa acolhida pelo Juízo, prestada até a data 
da sessão.
3) Em conformidade com o estabelecido no art. 357, § 5º e art. 455, 
ambos do CPC, ou seja, cabe ao advogado da parte informar ou 
intimar a testemunha por ele arrolada, do dia, da hora e do local da 
audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.
O número de testemunhas arroladas não poderá ser superior a 10 
(dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato – art. 
357, § 6º do CPC.
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Ressalto que a intimação só será feita pela via judicial quando:
a) restar comprovada que a tentativa de intimação prevista no art. 
455, § 1º do CPC foi frustrada, devendo tal comprovação ocorrer 
em tempo hábil para que o Juízo promova a intimação;
b) sua necessidade for devidamente demonstrada;
c) figurar no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese 
em que o juiz requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do 
corpo em que servir;
d) a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou 
pela Defensoria Pública; ou
e) a testemunha for uma daquelas previstas no art. 454 do CPC.
4) As partes têm 15 (quinze) dias a contar da publicação da presente 
decisão, nos moldes do art. 357, § 4º, do CPC, para apresentar 
suas testemunhas, a fim de que não haja surpresa para qualquer 
das partes no ato solene.
5) Com a vinda dos róis de testemunhas, havendo pedido para 
que estas sejam intimadas pelo Oficial de Justiça, venham-me 
conclusos de imediato para apreciação. Não advindo pedido de 
intimação das testemunhas pelo oficial de justiça, o que deverá 
igualmente ser certificado, aguarde-se em cartório até a data da 
solenidade acima designada.
6) Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que 
deverá ser certificado, tornem os autos conclusos para deliberação 
ou sentença, se for o caso.
Intimem-se. Pratique-se o necessário. Cumpra-se.
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 do CPC e respectivos 
parágrafos (Lei 13.105/2015).
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO/CARTA AR/
CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, PENHORA, 
AVALIAÇÃO, REMOÇÃO, DE ALVARÁ E DE OFÍCIO - CASO 
ENTENDA CONVENIENTE A ESCRIVANIA :
AUTOR: SULAMITA DA SILVA SILVEIRA, LINHA 04, KM 08, 
DISTRITO SAO DOMINGOS ZONA RURAL - 76937-000 - COSTA 
MARQUES - RONDÔNIA
RÉU: I. -. I. N. D. S. S., AVENIDA CAMPO SALES 3132, INSS 
OLARIA - 78900-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Costa Marques/RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019.
Fábio Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa 
Marques AUTOS: 0001591-09.2013.8.22.0016
ASSUNTO: Dívida Ativa
CLASSE: Execução Fiscal
EXEQUENTE: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis- Ibama CNPJ nº 03.659.166/0022-
37, AC SALGADO FILHO 271, AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 284 
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 76804-970 - PORTO VELHO 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA
EXECUTADO: ABEL RAMOS CPF nº 169.617.732-49, AV PEDRAS 
NEGRA OU NA 844, AV CHIANCA 1818 CENTRO - 76937-000 - 
COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DESPACHO
Intime-se o exequente para apresentar cálculo atualizado do 
débito, deduzindo os valores já recebidos, bem como requeira o 
que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 
Serve de carta/mandado/ofício. 
Costa Marques- , sexta-feira, 22 de novembro de 2019. 
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa 
Marques Processo: 7000774-10.2019.8.22.0016
Classe:Execução de Alimentos
EXEQUENTE: V. D. P. S.
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA
EXECUTADO: H. C. C.
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Valor da causa: R$ 912,38
DESPACHO
Vistos;
Subentende pelo teor da certidão do oficial de justiça, encartada 
ao ID nº 31811813, que o mesmo diligenciou apenas uma vez para 
tentar intimar o devedor. In verbis: 
“Certifico e dou fé que, DEIXEI DE INTIMAR o Sr. HOFÁVIO CICERO 
CAMAEGO, pois o requerido encontra-se em uma pescaria, tendo 
horas para retornar, segundo informação de sua atual companheira 
HERICA, a diligência foi acompanhada pela minha colega Oficiala 
de Justiça FRANCILENE, no dia 28 de agosto do corrente ano e 
por um equivoco somente nesta da que estou certificado. Dessa 
forma, devolvo o mandado para os devidos fins.”
1) Portanto, DETERMINO a expedição de uma nova carta 
precatória - nos termos do despacho inicial -, devendo o oficial 
de justiça que cumprir o ato, se atentar as disposições contidas 
no artigo 252, do CPC.
2) Outrossim, com o retorno, cumpra-se os demais termos do 
despacho exarado ao ID nº 28862001.
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 do CPC e respectivos 
parágrafos (Lei 13.105/2015).
Providenciem-se o necessário. Cumpra-se.
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO/CARTA AR/
CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, PENHORA, 
AVALIAÇÃO, REMOÇÃO, DE ALVARÁ E DE OFÍCIO - CASO 
ENTENDA CONVENIENTE A ESCRIVANIA:
EXEQUENTE: V. D. P. S., AV 10 DE ABRIL 2002 SETOR 02 - 
76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
EXECUTADO: H. C. C., AV. JORGE TEIXEIRA 1500 DISTRITO 
DE SURPRESA - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA
Costa Marques/RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019.
Fábio Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa 
Marques Processo: 7001284-57.2018.8.22.0016
Classe:Execução de Alimentos Infância e Juventude
EXEQUENTE: H. C. D. A.
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA
EXECUTADO: W. F. A.
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Valor da causa: R$ 1.325,98
DESPACHO
Vistos;
1) Considerando que a parte exequente não aceitou a proposta de 
pagamento efetuada pelo executado, DETERMINO nova intimação 
do devedor, para proceder o pagamento da pensão alimentícia em 
atraso, no prazo de 03 (três) dias.
2) Decorrido o prazo sem a comprovação do pagamento ou sem 
a apresentação de justificativa pelo devedor, nos termos do artigo 
528, §3º c.c. artigo 517, ambos do CPC e do art. 5º, LXVII, da CF, 
fica, desde já, DECRETADA A PRISÃO do executado pelo prazo 
de 30 dias.
A Escrivania deverá expedir MANDADO DE PRISÃO, consignando-
se o prazo de privação de liberdade (30 dias), bem como a 
informação de que, custodiado, o executado deverá ficar segregado 
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no regime fechado e em compartimento diverso daquele destinado 
aos presos comuns (CPC, artigo 528, § 4º).
3) Após, tornem-se os autos conclusos.
Para tanto, autorizo o uso das prerrogativas do artigo 212 e §§ do 
NCPC.
Expeça-se o necessário.
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO/CARTA AR/
CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, PENHORA, 
AVALIAÇÃO, REMOÇÃO, DE ALVARÁ E DE OFÍCIO - CASO 
ENTENDA CONVENIENTE A ESCRIVANIA:
EXEQUENTE: H. C. D. A., LINHA 16, KM 06, S/N DISTRITO SÃO 
DOMINGOS DO GUAPORE - 76937-000 - COSTA MARQUES - 
RONDÔNIA
EXECUTADO: W. F. A., AVENIDA PARANA S/N, ULTIMA CASA 
DA RUA CIDADE ALTA - 76935-000 - SÃO FRANCISCO DO 
GUAPORÉ - RONDÔNIA
Costa Marques/RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019 .
Fábio Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa 
Marques Processo: 0001246-72.2015.8.22.0016
Classe:Procedimento Comum Cível
AUTOR: ADRIANO LENZ
ADVOGADO DO AUTOR: JOSE NEVES BANDEIRA OAB nº 
RO182, PAMELA CRISTINA DOS SANTOS NEVES OAB nº 
RO7531
RÉU: Eletrobras Distribuição Rondônia
ADVOGADO DO RÉU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 
BARBOSA OAB nº MS6835, SILVIA DE OLIVEIRA OAB nº RO1285, 
JONATHAS COELHO BAPTISTA DE MELLO OAB nº RO3011
Valor da causa: R$ 1.000,00
DESPACHO
Vistos;
Cuida-se de cumprimento de sentença.
1) Altere-se a classe processual.
2) INTIME-SE a parte devedora, por meio de seu advogado, a 
fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, satisfaça a obrigação, 
adimplindo o montante da condenação, corrigido e atualizado nos 
termos da sentença, sob pena de aplicação de honorários em 
execução e multa de 10% prevista no artigo 523, §1º, do CPC.
2.1) Advirta-se, desde já, a parte Executada de que eventuais 
impugnações, deverão ser opostos(as) nos próprios autos, no 
prazo de 15 (quinze) dias, bem ainda delimitar e demonstrar 
especificamente os valores impugnados, bem como ser instruídos 
com os documentos que se fizerem necessário à demonstração 
do alegado, sob pena de preclusão e de imediato julgamento da 
impugnação, nos termos do artigo 525, §1º, do CPC.
3) Havendo impugnação, fica INTIMADA a parte Exequente para 
manifestar-se sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, 
no prazo de 15 (quinze) dias.
4) Decorrido o prazo para impugnação sem manifestação, 
certifique-se nos autos, e não havendo a satisfação da obrigação, 
o que deverá ser certificado, fica INTIMADA a parte Exequente 
para, no prazo de 05 (cinco) dias, atualizar o débito e para que dê 
prosseguimento normal ao feito, observando a ordem preferencial 
disposta no art. 835 do CPC.
5) Havendo pagamento, expeça-se o competente alvará judicial 
em nome da parte e/ou advogado (se o instrumento de procuração 
autorizar) para levantamento dos valores com juros/correções/
rendimentos, sob pena de envio dos respectivos valores depositados 
na conta judicial para a conta centralizadora. (Obs. Aguarde-se, em 
cartório, o decurso do prazo de vencimento do alvará).
6) Posteriormente, por ato ordinatório, INTIME-SE a parte 
Exequente, por meio de seu(s) advogado(s), para informar a 
satisfação do crédito e/ou requerer o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de aceitação dos valores depositados como 
sendo o pagamento integral da obrigação.
7) Por fim, mantendo-se inerte a parte exequente, envie-me os 
autos conclusos para sentença de extinção.
Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO/CARTA AR/
CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, PENHORA, 
AVALIAÇÃO, REMOÇÃO, DE ALVARÁ E DE OFÍCIO - CASO 
ENTENDA CONVENIENTE A ESCRIVANIA:
AUTOR: ADRIANO LENZ, AV. MAMORÉ 1655, NÃO CONSTA 
CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
RÉU: Eletrobras Distribuição Rondônia, AV. CHIANCA 952, CENTRO 
CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
Costa Marques/RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019.
Fábio Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa 
Marques Processo: 7000336-81.2019.8.22.0016
Classe:Procedimento Comum Cível
AUTOR: ELIAS CARNEIRO DE AREDES
ADVOGADO DO AUTOR: CARLOS ALBERTO VIEIRA DA ROCHA 
OAB nº RO4741
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA
Valor da causa: R$ 24.970,00
DESPACHO
Vistos;
1) Intime-se a parte requerente para, justificar o não comparecimento 
no exame pericial e/ou requerer o que entender de direito, no prazo 
impreterível de 15 (quinze) dias, sob pena de julgamento do feito, 
conforme se encontra.
2) Após, tornem-se os autos conclusos.
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 do CPC e respectivos 
parágrafos (Lei 13.105/2015).
Providenciem-se o necessário. Cumpra-se.
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO/CARTA AR/
CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, PENHORA, 
AVALIAÇÃO, REMOÇÃO, DE ALVARÁ E DE OFÍCIO - CASO 
ENTENDA CONVENIENTE A ESCRIVANIA :
AUTOR: ELIAS CARNEIRO DE AREDES, BR429, 
KM02,LINHA21,LOTE03-A S/N, DISTRITO SÃO DOMINGOS 
ZONA RURAL - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
Costa Marques/RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019.
Fábio Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa 
Marques Processo: 7000146-21.2019.8.22.0016
Classe:Monitória
AUTOR: HELIO APARECIDO BEZERRA
ADVOGADO DO AUTOR: MARCOS ROGERIO GARCIA FRANCO 
OAB nº RO268666
RÉU: FLORISVALDO COSTA DE OLIVEIRA
ADVOGADO DO RÉU: 
Valor da causa: R$ 37.000,00
DESPACHO
Vistos;
1) Intime-se as partes para apresentação de alegações finais, no 
prazo legal.
2) Após, voltem-me para sentença.
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 do CPC e respectivos 
parágrafos (Lei 13.105/2015).
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Providenciem-se o necessário. Cumpra-se.
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO/CARTA AR/
CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, PENHORA, 
AVALIAÇÃO, REMOÇÃO, DE ALVARÁ E DE OFÍCIO - CASO 
ENTENDA CONVENIENTE A ESCRIVANIA :
AUTOR: HELIO APARECIDO BEZERRA, DISTRITO DE SAO 
DOMINGOS DO GUAPORÉ KM 55, ZONA RURAL BR 429 - 
76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
RÉU: FLORISVALDO COSTA DE OLIVEIRA, DISTRITO DE 
SAO DOMINGOS DO GUAPORÉ Centro CENTRO - 76937-000 - 
COSTA MARQUES - RONDÔNIA
Costa Marques/RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019.
Fábio Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa 
Marques Processo: 7000032-82.2019.8.22.0016
Classe:Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: V. L. S.
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA
EXECUTADO: J. O. C.
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Valor da causa: R$ 3.477,96
DESPACHO
Vistos;
1) Face a hipótese de anulação de ato praticado sem parecer do 
Ministério Público, dê-se vistas para manifestação, no prazo de 15 
(quinze) dias.
2) Em seguida, voltem-me os autos conclusos.
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 do CPC e respectivos 
parágrafos (Lei 13.105/2015).
Providenciem-se o necessário. Cumpra-se.
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO/CARTA AR/
CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, PENHORA, 
AVALIAÇÃO, REMOÇÃO, DE ALVARÁ E DE OFÍCIO - CASO 
ENTENDA CONVENIENTE A ESCRIVANIA:
EXEQUENTE: V. L. S., AVENIDA MASSUD JORGE 1407 SETOR 
02 - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
EXECUTADO: J. O. C., RUA 07 DE ABRIL s/n, ESQUINA COM 
T-44 SETOR - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
Costa Marques/RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019.
Fábio Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa 
Marques 7000658-09.2016.8.22.0016
Expropriação de Bens
Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: ELIANA MATIAS
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JOSE NEVES BANDEIRA OAB 
nº RO182
EXECUTADO: AGNALDO NASCIMENTO DOS SANTOS
ADVOGADO DO EXECUTADO: MARCOS ROGERIO GARCIA 
FRANCO OAB nº RO268666
DECISÃO
Aprecio o pedido de suspensão do leilão designado para o dia 22 
de novembro de 2019.
Em que pese a juntada de comprovante de pagamento no valor 
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), verifico a existência de saldo 
remanescente, não havendo justificativas para a suspensão dos 
atos de expropriação que estão em andamento.
Assim sendo, INDEFIRO o pedido de ID32842597.
Cumpra-se conforme determinado em ID29172119.
Após, retornem os autos conclusos.
Costa Marques/ RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019
Fábio Batista da Silva - Juiz de Direito

1ª VARA CÍVEL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques Processo: 7001035-09.2018.8.22.0016
Classe:Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: THAIS VIEIRA QUEIROZ
ADVOGADO DO EXEQUENTE: EDSON VIEIRA DOS SANTOS 
OAB nº RO4373
EXECUTADO: ENEIAS ZANGRANDI
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Valor da causa: R$ 19.080,00
DESPACHO
Vistos.
Em atendimento ao pleito da parte autora este juízo realizou pes-
quisa via sistema RENAJUD, a qual resultou no bloqueio do veículo 
VW/GOL 1.0 GIV, UF/RO, placa NCN9677, em nome do executa-
do, conforme espelho em anexo.
Registre-se, que a constrição realizada pelo referido sistema, trata-
se apenas da inscrição de um impedimento (Circulação – Restrição 
Total) junto ao cadastro do veículo bloqueado, sendo que para a 
efetivação da constrição judicial, o referido bem deve ser localizado 
para posterior avaliação e penhora. 
Assim, intimem-se as partes da restrição realizada via sistema RE-
NAJUD do veículo supramencionado, ficando o exequente intima-
do para dar andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 
pena de extinção/arquivamento do feito, nos termos do art. 53, §4º, 
da Lei n.º 9.099/95.
Pratique-se o necessário. Cumpra-se.
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO/CARTA 
AR/CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, PENHO-
RA, AVALIAÇÃO, REMOÇÃO, DE ALVARÁ E DE OFÍCIO - CASO 
ENTENDA CONVENIENTE A ESCRIVANIA:
EXEQUENTE: THAIS VIEIRA QUEIROZ, CHÁCARA DO PRO-
FESSOR ARGEU, JARDIM COM PNEUS COLORIDOS EM FREN-
TE DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, BR429, KM 58 - 76937-000 
- COSTA MARQUES - RONDÔNIA
EXECUTADO: ENEIAS ZANGRANDI, AV. CHIANCA s/n, PREFEI-
TURA DE COSTA MARQUES/RO CENTRO - 76937-000 - COSTA 
MARQUES - RONDÔNIA
Costa Marques, quinta-feira, 21 de novembro de 2019.
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques AUTOS: 7000845-12.2019.8.22.0016
ASSUNTO: Nota Promissória
CLASSE: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: W J COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME CNPJ 
nº 13.443.899/0001-69, AVENIDA COSTA MARQUES, 8833, DIS-
TAK MOVEIS - DISTRITO SAO DOMINGOS CENTRO - 76937-
000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: EVILYN EMAELI ZANGRANDI 
SILVA OAB nº RO9248
REQUERIDO: JOSE DE OLIVEIRA BIJOS CPF nº 312.403.562-
34, AVENIDA AIRTON SENA S/N, OBS (AO LADO DA ESCOLA 
DISTRITO SAO DOMINGOS - 76937-000 - COSTA MARQUES - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
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DESPACHO
Considerando que o executado reside na Comarca de Ji-Paraná/
RO, inviável a designação de nova audiência de conciliação. 
Assim, expeça-se o necessário para fins de citação no endereço 
informado na certidão de id n. 29572205. 
Costa Marques- , quinta-feira, 21 de novembro de 2019. 
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques 7000993-23.2019.8.22.0016
Procedimento do Juizado Especial Cível
AUTOR: ADELIA FELIX GOMES CPF nº 470.589.352-20, AV. 07 
DE ABRIL 1662, SETOR 04 CENTRO - 76937-000 - COSTA MAR-
QUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: JOSE NEVES BANDEIRA OAB nº 
RO182
REQUERIDO: MUNICIPIO DE COSTA MARQUES CNPJ nº 
04.100.020/0001-95, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE COSTA MARQUES
DESPACHO
Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, sugerir os 
pontos controvertidos da lide e especificar as provas que preten-
dem produzir, sob pena de preclusão.
Nesta mesma ocasião, havendo necessidade de produção de pro-
va testemunhal, determino, desde já, que as partes apresentem 
seus respectivos róis de testemunhas, observando-se o disposto 
no art. 357, §§ 4º, 5º, 6º e 7º do CPC, cumprindo-lhes indicar, na 
oportunidade, quais de suas testemunhas comparecerão em au-
diência independentemente de intimação, quais outras serão inti-
madas pelo próprio advogado, na forma do art. 455 do CPC, e, por 
fim, aquelas testemunhas cujas intimações, imprescindivelmente, 
devem ser efetuadas por mandado e oficial de justiça, desde logo 
justificando tal necessidade, sob pena de indeferimento.
Após, tornem-se os autos conclusos para saneamento.
Caso ambas as partes, ou todas elas, requeiram o julgamento an-
tecipado da lide, afirmando desde logo a inexistência de provas 
outras a produzir, sejam os autos conclusos para o julgamento do 
processo no estado em que se encontra.
Serve de carta/mandado/ofício. 
Costa Marques- RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Fábio Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques AUTOS: 7000841-72.2019.8.22.0016
ASSUNTO: Nota Promissória
CLASSE: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: W J COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME CNPJ 
nº 13.443.899/0001-69, AVENIDA COSTA MARQUES, 8833, DIS-
TAK MOVEIS - DISTRITO SAO DOMINGOS CENTRO - 76937-
000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: EVILYN EMAELI ZANGRANDI 
SILVA OAB nº RO9248
EXECUTADO: JHONY LEANDRO TURIBIO CPF nº 877.882.682-
91, AVENIDA AIRTON SENA 9241, SÃO DOMINGOS CENTRO 
- 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DESPACHO
Intime-se a parte autora para apresentar endereço atualizado do 
requerido, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, voltem os autos conclusos para designação de nova audiên-
cia de conciliação. 
Serve de carta/mandado/ofício. 
Costa Marques- , quinta-feira, 21 de novembro de 2019. 
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques AUTOS: 7000697-35.2018.8.22.0016
ASSUNTO: Indenização por Dano Material
CLASSE: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
EXEQUENTE: IVANEIDE TORRES HIPAMO BOLDRINI CPF nº 
386.182.142-72, AV. ANTONIO PSURIADAKIS 1315 CENTRO - 
76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JOSE NEVES BANDEIRA OAB 
nº RO182
EXECUTADO: P. D. C. M., AV. CHIANCA s.n CENTRO - 76937-
000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE COSTA MARQUES
DESPACHO
Remetam-se os autos à Contadoria para proceder a análise con-
tábil. 
Após, intimem-se às partes e voltem os autos conclusos. 
Serve de carta/mandado/ofício. 
Costa Marques- , quinta-feira, 21 de novembro de 2019. 
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques AUTOS: 7001081-95.2018.8.22.0016
ASSUNTO: Piso Salarial
CLASSE: Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: GIANE VITOR NASCIMENTO CPF nº 711.083.782-
34, RUA JOSÉ CÂMARA 2289 SETOR 03 - 76937-000 - COSTA 
MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
EXECUTADO: MUNICIPIO DE COSTA MARQUES CNPJ nº 
04.100.020/0001-95, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE COSTA MARQUES
DESPACHO
Intime-se a parte exequente para se manifestar quanto a impugna-
ção apresentada pelo executado, no prazo de 15 (quinze) dias. 
Após, voltem os autos conclusos. 
Serve de carta/mandado/ofício. 
Costa Marques- , quinta-feira, 21 de novembro de 2019. 
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques 7000603-53.2019.8.22.0016
Procedimento do Juizado Especial Cível
AUTOR: FRANKLIM DE LIMA SILVA CPF nº 635.238.762-49, AV: 
HASSIB CURY 1680, APTO 03 SETOR 03 - 76937-000 - COSTA 
MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: 
REQUERIDO: P. D. C. M., AV. CHIANCA s.n CENTRO - 76937-
000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
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ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE COSTA MARQUES
Despacho
Altere-se a classe para cumprimento de sentença.
Intime-se a parte executada para que, caso entenda, apresente 
impugnação nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos 
termos do art. 535 do Novo Código de Processo Civil. Advirto que, 
caso discorde dos valores apresentados pelo exequente, deve a 
parte executada apresentar fundamentos sobre a discordância e 
informar o valor que entende devido.
Havendo impugnação, intime-se o exequente para se manifestar, 
no prazo de 15 (quinze) dias. Persistindo a discordância, remetam-
se os autos ao contador judicial para parecer e, após, intimem-se 
as partes para que se manifestem, também em 05 (cinco) dias.
Com a concordância do executado quanto aos cálculos apresen-
tados pelo exequente ou a aquiescência de ambas as partes em 
relação aos cálculos apresentados pelo contador, expeça-se RPV 
ou precatório, conforme o caso em nome da parte autora ou de 
seu patrono (se com poderes para tanto), por força do disposto 
no art. 1º, do Provimento 004/08-CG, publicado no DJ n. 213, de 
13/08/2008. 
Tudo cumprido, arquivem-se, com as devidas baixas.
Costa Marques- , quinta-feira, 21 de novembro de 2019. 
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques AUTOS: 7000609-60.2019.8.22.0016
ASSUNTO: Indenização por Dano Material
CLASSE: Procedimento do Juizado Especial Cível
AUTOR: TEREZINHA RIBEIRO DA SILVA CORREIA CPF nº 
387.068.572-72, AV. ANGELINA DOS ANJOS 1913, SETOR 04 
CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: JOSE NEVES BANDEIRA OAB nº 
RO182
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Intime-se a parte autora para esclarecer a conveniência e utilidade 
na realização de prova testemunhal. 
No mesmo prazo deverá sugerir os pontos controvertidos da lide. 
Sem prejuízo, intime-se o Estado de Rondônia para que informa se 
deseja especificar provas. 
Prazo: 15 (quinze) dias. 
Serve de carta/mandado/ofício. 
Costa Marques- , quinta-feira, 21 de novembro de 2019. 
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques AUTOS: 7000249-62.2018.8.22.0016
ASSUNTO: Assunção de Dívida
CLASSE: Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: VIEIRA LTDA CNPJ nº 08.781.659/0001-34, CHIAN-
CA 1584 CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔ-
NIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
EXECUTADO: EVA CIRLENE RIBEIRO PIOGE CPF nº 
779.520.302-72, AVENIDA CABIXI 1391 SETOR 01 - 76937-000 - 
COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 

DESPACHO
Considerando o informado na certidão de id n. 31361746, intime-se 
a parte autora para informar se o débito foi totalmente quitado ou 
requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 
extinção e arquivamento. 
Serve de carta/mandado/ofício. 
Costa Marques- , quinta-feira, 21 de novembro de 2019. 
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques AUTOS: 7000939-57.2019.8.22.0016
ASSUNTO: Cheque
CLASSE: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: DUART SOM MUSIC LTDA - EPP CNPJ nº 
01.742.820/0001-11, RUA PRESBÍTERO HONORATO PEREIRA 
1675, - DE 1623/1624 A 1830/1831 NOVA BRASÍLIA - 76908-396 
- JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: SERGIO LUIZ MILANI FILHO 
OAB nº RO7623
EXECUTADO: ANDERSON MARQUES CPF nº 643.935.002-10, 
AV. SANTA CRUZ 1943 SETOR 03 - 76937-000 - COSTA MAR-
QUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DESPACHO
Procedi pesquisa do endereço da parte requerida via sistema IN-
FOJUD e SIEL, a qual restou frutífera conforme espelhos anexos. 
Designo audiência de conciliação para o dia 18 de dezembro de 
2019, às 11h40min. 
Dessa forma, proceda-se a tentativa de citação do requerido no 
endereço localizado na pesquisa SIEL. 
Serve de mandado. 
Expeça-se o necessário. 
Costa Marques- , quinta-feira, 21 de novembro de 2019. 
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques PROCESSO: 7000967-25.2019.8.22.0016
CLASSE: Procedimento do Juizado Especial Cível
AUTOR: JACKSON MATHIAS MOREIRA CPF nº 867.635.392-15, 
AVENIDA MAMORÉ 2341 CENTRO - 76937-000 - COSTA MAR-
QUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔ-
NIA
REQUERIDOS: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, SEM ENDEREÇO, MUNICIPIO DE COSTA MARQUES CNPJ 
nº 04.100.020/0001-95, SEM ENDEREÇO
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: PROCURADORIA GERAL 
DO ESTADO DE RONDÔNIA, PROCURADORIA GERAL DO MU-
NICÍPIO DE COSTA MARQUES
SENTENÇA
Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95 c/c 
art. 27 da Lei n. 12.153/09.
Cuida a espécie de ação de obrigação de fazer com pedido liminar 
proposta por MARIA ISABELLY PACÍFICO MATHIAS, representa-
da por JACKSON MATHIAS MOREIRA em face do MUNICÍPIO DE 
COSTA MARQUES e o ESTADO DE RONDÔNIA, na qual alega 
a parte autora, em síntese, que necessita realizar o exame de an-
giografia cerebral dos 4 vasos, em razão de ter sido diagnosticada 
com hematoma intraparenquimatoso no lóbulo parietal superior di-
reito associado a cavidade cística adjacente, com possibilidade de 
hemorragia de etiologia não tumoral. 
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É o necessário. DECIDO.
De início, cumpre anotar que o presente processo já comporta jul-
gamento antecipado da lide, eis que os fatos dependem apenas da 
análise da prova documental já carreada aos autos, conforme art. 
355, inciso I do Código de Processo Civil, diante da atual realidade 
do caderno processual favorável à plena cognição da matéria de 
mérito, e convencimento do juízo no particular.
O Estado de Rondônia suscitou preliminares, as quais serão anali-
sadas juntamente com o mérito da causa. 
O pedido é procedente.
Em que pese a brilhante defesa formulada pelo(s) réu(s), no qual 
traz a baila uma série de princípios constitucionais que abrilhantam 
a sua manifestação, suas alegações não merecem prosperar.
Está consagrado na Constituição Federal que a saúde é direito de 
todos e dever do Estado, este último entendido como qualquer um 
dos entes federativos. 
Dito isto, como se sabe, a Constituição da República atribuiu à 
União, aos Estados e aos Municípios, competência para ações de 
saúde pública, devendo cooperar, técnica e financeiramente entre 
si, mediante descentralização de suas atividades, com direção úni-
ca em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, 
art. 7º, IX e XI), executando os serviços e prestando atendimento 
direto e imediato aos cidadãos (vide art. 30, VII da Constituição da 
República).
Neste contexto, é legítimo que o cidadão postule a qualquer ente 
público o fornecimento do necessário para tratamento de sua do-
ença. A proteção constitucional à saúde pública, consentânea com 
a necessidade de o Estado democrático assegurar o bem-estar da 
sociedade, é concebida como direito de todos e dever do Estado, 
que deve garantir, mediante políticas sociais e econômicas, a redu-
ção do risco de doenças.
Qualquer iniciativa que contrarie tais formulações será repelida ve-
ementemente, visto que fere um direito fundamental do ser huma-
no (artigo 196, CF/88).
A Lei n. 8.080/90 estabeleceu a saúde como direito de todos e 
dever do Estado, incumbindo aos entes federativos, em caráter 
solidário, o dever de prestar assistência à população, nos moldes 
previstos na Constituição Federal. Repise-se que a pretensão ora 
em análise, é amparada pelo princípio constitucional da dignidade 
do ser humano, instituto que foi erigido à condição de fundamento 
da República (art. 1º, III, CF). 
Como se pode observar, a pretensão da parte à obtenção de tra-
tamento descrito na solicitação médica mostra-se devidamente 
prestigiada mesmo porque, a teor da norma constitucional acima 
mencionada, é dever do Estado assegurar aos cidadãos o direito 
à saúde.
O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de 
distribuição gratuita de medicamentos e a realização de consultas 
médicas a pessoas carentes dá efetividade a preceitos fundamen-
tais da Constituição da República (arts. 5º, “caput”, e 196) e repre-
senta, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário 
de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas 
que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua 
própria humanidade e de sua essencial dignidade.
Assim, tanto o Estado como o Município e a União são parte le-
gítimas para se postular assistência de serviços de saúde, sendo 
de competência dos entes, solidariamente, executar os serviços 
públicos de saúde. 
Nesse sentido: 
SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. RESPONSABILIDA-
DE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. CHAMA-
MENTO DA UNIÃO. DESNECESSIDADE. O direito constitucional 
à saúde faculta ao cidadão obter de qualquer dos Estados da fede-
ração (união, estado e município) os medicamentos que necessite, 
sendo desnecessário o chamamento ao processo dos demais en-
tes públicos. (Agravo de Instrumento, n. 00048011920138220000, 
Rel. Juiz Glodner Luiz Pauletto, J. 19/09/2013).

O Sistema Único de Saúde - SUS visa à integralidade da assis-
tência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos 
que dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo 
que, restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um 
grupo por determinada moléstia, necessitando de determinado 
medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a 
atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna (REsp. n. 
430526/SP, STJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª. Turma, j. 1.10.2002, DJ 
28.10.2002, p.245).
No mérito, verifico que está comprovada nos autos a necessida-
de de realização do exame, conforme documentos juntados aos 
autos. 
Os documentos que lastreiam a pretensão não foram impugnados 
pelo réu e devem ser considerados legítimos.
De toda sorte, o entendimento mais abalizado é o de que o Sistema 
Público de Saúde é UNIVERSAL, além de ser dever constitucional 
do Estado, a sua prestação, não havendo, pois, espaço para inda-
gações acerca dos custos e riquezas de parte a parte.
Ainda nesta esteira, o Princípio Constitucional da Igualdade, e seu 
corolário – o da Não discriminação, “norteia as ações e serviços 
públicos de saúde, bem como os serviços públicos privados con-
tratados ou conveniados que integram o Sistema Único de saúde 
– SUS. O art. 7º, inciso IV da Lei 8.080/90 dispõe expressamente 
ser um princípio do SUS a ‘igualdade da assistência à saúde, sem 
preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.’ 
Dessa forma, é vedado ao Poder Público […] praticar a discrimina-
ção, em todos os seus matizes. Nesse sentido é que a Constituição 
determina, em seu Art. 196, ser dever do Estado assegurar o aces-
so igualitário às ações e serviços de saúde, leia-se, acesso igual, 
isonômico, sem diferenças. 
O princípio da não discriminação deve ser observado em todas as 
ações e serviços de saúde, mas sobretudo pelas ações e serviços 
públicos. Compete ao Estado ser o carro-chefe no exemplo de tole-
rância e pela inclusão social. O princípio da não discriminação exi-
ge que o Estado elabore e execute políticas públicas de saúde que 
não representem privilégios para grupos sociais ou coletividade es-
pecífica. O acesso igualitário exige, ainda, que as ações e serviços 
de saúde não contenham quaisquer tipos de preconceitos, sejam 
eles em razão de raça, cor, sexo, opção sexual, opção religiosa, 
cultural, ideológica, e, especialmente, por motivos econômicos.
Está, de igual forma, erigido na Constituição Federal o Princípio da 
Equidade, ou Solidariedade, que, permeando os Direitos Sociais, 
neste ponto entendidos como um conjunto integrado de ações 
e iniciativas dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a 
assegurar os direitos relativos à saúde, conforme o artigo 194 da 
Carta Magna, tem como escopo a garantia da prestação da saúde 
de forma universal e gratuita, sem contraprestação, uma vez que 
o financiamento da seguridade social se faz através da própria So-
ciedade, além das outras formas previstas nos parágrafos do artigo 
198.
É natural que, em um país com o Sistema Público de Saúde pre-
cário como este, as pessoas mais abastadas optem por não se 
socorrer nos filões publicistas, buscando o tratamento através de 
convênios privados e redes médicas particulares. Entretanto, o Es-
tado não pode se valer de sua inércia, de sua omissão e da opção 
daqueles terceiros para tornar uma prática corriqueira em exclusão 
de garantia fundamental.
Desta forma, está superada qualquer argumentação que busque a 
inaptidão da via eleita, ou da pretensão, em virtude de, eventual, 
(im)possibilidade financeira da parte autora.
De resto, conforme já foi afirmado, a responsabilidade do Estado 
parte de preceito constitucional. A relevância do fundamento da 
demanda tem assentos constitucional, no art. 196, e no Princípio 
do Atendimento Integral (art. 198 da CF, inciso II).
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Comprovada a necessidade da parte autora, que necessita, reali-
zar o exame de angiografia, para evitar a piora do seu estado de 
saúde, conforme laudos aportados aos autos, surge a responsabili-
dade do ente estatal, como integrante e responsável pela execução 
de ações e serviços de saúde. 
Assim, havendo a necessidade de tratamento médico, o(s) 
requerido(s) deve(m) garantir o adimplemento da saúde da parte 
autora, custeando o exame, até que seja estabilizada a enfermi-
dade.
Sendo assim, por todos os argumentos elencados, o pedido da au-
tora merece procedência.
DISPOSITIVO. 
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, 
condenando o(s) requerido(s) solidariamente na obrigação de fa-
zer consistente em adotar os meios necessários para que a parte 
autora o exame de angiografia cerebral, os quais poderão ser re-
alizados através da rede pública, ainda que em outro Estado ou 
custeado na rede particular, e, ainda, eventuais passagens para 
o paciente e seu acompanhante em caso de tratamento fora do 
domicílio, cabendo aos demandados optar pelo meio menos dis-
pendioso ao erário.
Confirmo a tutela de urgência concedida. 
Desde já, caso não haja cumprimento da obrigação, deverá a parte 
autora apresentar orçamentos atualizados para possibilitar o blo-
queio de valores, sem prejuízo da apuração de eventual crime de 
desobediência, além de outras medidas eventualmente necessá-
rias para o cumprimento da obrigação, nos termos do art. 12 da Lei 
dos Juizados da Fazenda Pública.
Isento de custas por se tratar de ente público. Sentença não sujeita 
ao duplo grau obrigatório.
P.R.I.C.
Serve a presente de carta/mandado/ofício.
Costa Marques- , quinta-feira, 21 de novembro de 2019.
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques AUTOS: 7000255-06.2017.8.22.0016
ASSUNTO: Adicional de Produtividade
CLASSE: Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: JOAO BRAZ CARDOSO CPF nº 937.138.432-87, 
AVENIDA ANTONIO PSURIADAKIS 1333 SETOR 04 - 76937-000 
- COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: GLAUCIA ELAINE FENALI OAB 
nº RO5332
EXECUTADO: AGENCIA DE DEFESA SANITARIA AGROSILVO-
PASTORIL DO ESTADO CNPJ nº 03.092.697/0001-66, AVENIDA 
FARQUAR 2986, - DE 2882 A 3056 - LADO PAR PEDRINHAS - 
76801-470 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA AUTÁRQUICA 
DA IDARON
DESPACHO
Em que pese o pedido de sequestro (id n. 31129387) , solicite-se 
com URGÊNCIA, AO EXECUTADO ( ESTADO DE RONDÔNIA), 
informações quanto ao efetivo pagamento da RPV nº 050/2019-
JEFP eis que já decorreu o prazo legal. 
Prazo: 05 (cinco) dias.
Transcorrido o prazo sem manifestação, voltem os autos conclusos 
para sequestro de valores. 
Serve de carta/mandado/ofício. 
Costa Marques- , quinta-feira, 21 de novembro de 2019. 
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques AUTOS: 7000815-74.2019.8.22.0016
ASSUNTO: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Forneci-
mento de Energia Elétrica
CLASSE: Procedimento do Juizado Especial Cível
AUTOR: LEONALDO GONCALVES CPF nº 413.561.449-34, BR 
429, KM 2,5 SN, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS ZONA RURAL - 
76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: RILDO RODRIGUES SALOMAO OAB 
nº RO5335
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON CNPJ 
nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137, - DE 
3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 
BARBOSA OAB nº MS6835
DESPACHO
Intime-se novamente a parte autora para juntar aos autos a certi-
dão de casamento legível. Prazo: 15 (quinze) dias. 
Serve de carta/mandado/ofício. 
Costa Marques- , quinta-feira, 21 de novembro de 2019. 
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques PROCESSO: 7000825-21.2019.8.22.0016
CLASSE: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: ERI CUELLAR CHOQUERE CPF nº 021.001.112-
21, PRINCIPE DA BEIRA 1296 SETOR 02 - 76937-000 - COSTA 
MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: 
REQUERIDO: DONIZETE MOLINO ARRIATES CPF nº 
549.011.202-63, AV: ANA COELHO RODRIGUES S/N, CASAS 
POPULARES PERTO DA PM SETOR 03 - 76937-000 - COSTA 
MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
SENTENÇA
Cuida a espécie de Ação de Cobrança proposta por ERI CUELLAR 
CHOQUERE em face de DONIZETE MOLINO ARRIATES, na qual 
sustenta, em suma, que é credor da requerida na importância origi-
nal de R$ 496,00 (quatrocentos e noventa e seis reais). Disse que a 
obrigação se encontra vencida e não paga, razão pela qual requer 
a condenação do réu ao pagamento do valor devido.
Devidamente citado e intimado (id n. 29562155), não apresentou 
contestação, bem como não compareceu à audiência de tentativa 
de conciliação.
O autor pugnou pela decretação da revelia (id n. 31041050).
É o relatório. DECIDO. 
Inicialmente, decreto a revelia de DONIZETE MOLINO ARRIATES, 
nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil. Portanto, 
considerando que o feito se encontra em ordem e em condições 
de ser proferida a sentença, já tendo elementos suficientes para 
resolução da demanda, passo ao julgamento antecipado do mérito, 
nos moldes do artigo 355, I do Código de Processo Civil, sendo 
prescindível maiores provas.
Dito isso, vislumbro que o pedido inicial deve ser julgado proceden-
te, uma vez que, em razão da revelia, presumem-se aceitos como 
verdadeiros os fatos articulados na inicial (artigo 344 do Código de 
Processo Civil), conforme expressa advertência constante na carta 
de citação.
A presunção não é absoluta, mas no presente caso concreto, tra-
tando-se exclusivamente de matéria fática, diante dos documentos 
apresentados, não existem elementos para se formar convicção 
em contrário.
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DISPOSITIVO. 
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e conde-
no o réu DONIZETE MOLINO ARRIATES a pagar ao autor ELI 
CUELLAR CHOQUERE a importância original de R$ 496,00 (qua-
trocentos e noventa e seis reais) com juros de 1% ao mês a partir 
da citação e correção monetária a partir da data do vencimento, 
segundo os índices divulgados pelo TJRO.
Sem custas e sem honorários, nesta fase. 
Transitada esta em julgado, intime-se o autor para que requeira o 
que de direito em 05 (cinco) dias. Nada sendo requerido, arquivem-
se.
P.R.I.C.
Serve a presente de carta/mandado/ofício.
Costa Marques- , quinta-feira, 21 de novembro de 2019.
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques 
Fone: (069) 3341-3021/3022 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br.
AUTOS: 7000962-03.2019.8.22.0016
CLASSE: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: RICARDO DOS ANJOS SILVA 97561398204, AVE-
NIDA COSTA MARQUES S/N, DISTRITO SAO DOMINGOS CEN-
TRO - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: EVILYN EMAELI ZANGRANDI 
SILVA OAB nº RO9248
EXECUTADO: CLAUDIENE VIEIRA DA SILVA, AVENIDA COSTA 
MARQUES, S/N, (OBS PRÓXIMO A SORVETERIA DA JOSI E 
SUPERMERCADO DISTRITO SAO DOMINGOS DO GUAPORE - 
76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
SENTENÇA
Trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial, no 
qual a parte autora informou a satisfação integral da obrigação e 
pugnou pela extinção do feito (id n. 32541382). 
Isso posto, nos termos do artigo 924, II, do CPC, julgo extinta a 
presente execução, autorizando, em consequência, os eventuais 
levantamentos.
Sem custas. 
P. R. I. C.
Tudo cumprido, arquivem-se.
Costa Marques- , 21 de novembro de 2019.
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de direito

Processo: 7000592-29.2016.8.22.0016
Classe:Execução de Alimentos
EXEQUENTE: E. N. S.
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA
EXECUTADO: E. S. V.
ADVOGADO DO EXECUTADO: JOSE NEVES BANDEIRA OAB 
nº RO182
Valor da causa: R$ 250,00
SENTENÇA
Vistos.
Avoco os autos.
Revogo o despacho de ID 32371332, uma vez que a parte autora 
compareceu nos autos noticiando a satisfação integral do débito e 
pugnando pela extinção do processo (ID 31351969).
Assim, diante da satisfação da obrigação, julgo extinto por senten-
ça o feito, nos termos do art. 924, II, do Novo Código de Processo 
Civil.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Após, arquivem-se.

SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO/CARTA 
AR/CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, PENHO-
RA, AVALIAÇÃO, REMOÇÃO, DE ALVARÁ E DE OFÍCIO - CASO 
ENTENDA CONVENIENTE A ESCRIVANIA:
EXEQUENTE: E. N. S., RUA T - 11 1277, CASA SETOR 04 - 
76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA 
EXECUTADO: E. S. V., RUA CABIXI 2061, CASA SETOR 01 - 
76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
Costa Marques/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019.
Fábio Batista da Silva 
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques AUTOS: 7000337-66.2019.8.22.0016
ASSUNTO: Fornecimento de Medicamentos
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: VALDIR CAMPOS TORRES CPF nº 011.235.322-30, 
RUA T 53 sn PÁTIO DA SERRARIA DO JAIR - 76937-000 - COS-
TA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔ-
NIA
RÉUS: G. D. E. D. R., AVENIDA FARQUAR 2986, - DE 2882 A 
3056 - LADO PAR PEDRINHAS - 76801-470 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA, P. D. C. M., AV. CHIANCA s.n CENTRO - 76937-000 
- COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS RÉUS: PROCURADORIA GERAL DO MUNI-
CÍPIO DE COSTA MARQUES
DESPACHO
Oficie-se à Caixa Econômica Federal para que proceda a trans-
ferência dos valores depositados em conta judicial vinculada aos 
autos junto a conta indicada na petição de id n. 32659420. 
Sem prejuízo, intime-se a DPE para que, no prazo de 05 (cinco) 
dias, providencie contato com a parte autora, a fim de retificar a 
prestação de contas apresentadas. 
Serve de carta/mandado/ofício. 
Expeça-se o necessário. 
Costa Marques- , quinta-feira, 21 de novembro de 2019. 
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques AUTOS: 7000803-60.2019.8.22.0016
ASSUNTO: Acidente de Trânsito
CLASSE: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: HALEF LOPES GALDINO CPF nº 012.910.012-
98, AV: GUAPORÉ 1635, SETOR 02 CENTRO - 76937-000 - COS-
TA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: 
REQUERIDO: MARIA ANTONIA LOPES DA SILVA CPF nº 
532.578.392-00, 13 DE SETEMBRO 2167 ou 2158 CENTRO - 
76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
DESPACHO
Designo audiência de conciliação para o dia 18 de dezembro de 
2019, às 12h00min. 
Intimem-se as partes. 
Ao CEJUSC para realização da solenidade. 
Serve de carta/mandado/ofício. 
Costa Marques- , quinta-feira, 21 de novembro de 2019. 
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques 7000650-27.2019.8.22.0016
Cartão de Crédito, Capitalização e Previdência Privada
Procedimento do Juizado Especial Cível
AUTOR: FELIX MENDES DA SILVA
ADVOGADO DO AUTOR: JOHNATANS FRANKLIN ALVES DOS 
SANTOS OAB nº RO7242
RÉU: BANCO DO BRASIL S.A.
ADVOGADO DO RÉU: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEI-
RA OAB nº AC4270, SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB nº 
AC6673
DESPACHO
Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, sugerir os 
pontos controvertidos da lide e especificar as provas que preten-
dem produzir, sob pena de preclusão.
Nesta mesma ocasião, havendo necessidade de produção de pro-
va testemunhal, determino, desde já, que as partes apresentem 
seus respectivos róis de testemunhas, observando-se o disposto 
no art. 357, §§ 4º, 5º, 6º e 7º do NCPC, cumprindo-lhes indicar, na 
oportunidade, quais de suas testemunhas comparecerão em audi-
ência independentemente de intimação, quais outras serão intima-
das pelo próprio advogado, na forma do art. 455 do NCPC, e, por 
fim, aquelas testemunhas cujas intimações, imprescindivelmente, 
devem ser efetuadas por mandado e oficial de justiça, desde logo 
justificando tal necessidade, sob pena de indeferimento.
Após, tornem-se os autos conclusos para saneamento.
Caso ambas as partes, ou todas elas, requeiram o julgamento an-
tecipado da lide, afirmando desde logo a inexistência de provas 
outras a produzir, sejam os autos conclusos para o julgamento do 
processo no estado em que se encontra.
Intimem-se.
Costa Marques/ RO, data certificada.
Fábio Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques AUTOS: 7000431-14.2019.8.22.0016
ASSUNTO: Inadimplemento
CLASSE: Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: IGARO ROMEM COLACO FERNANDES CPF nº 
789.127.172-00, AV: CHIANCA S/N, ANTIGA MERCEARIA DO 
SORÓ CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
EXECUTADO: NÉLIO DE FREITAS MORAES CPF nº DESCO-
NHECIDO, AV: JOSÉ CÂMARA 1899, SETOR 03 CENTRO - 
76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DESPACHO
Conforme certidão de id n. 30885171, verifica-se que o executado 
está adimplindo a dívida. 
Assim, suspendo o feito pelo prazo de 06 (seis) meses. 
Transcorrido o prazo, intime-se a exequente para informar se o dé-
bito foi totalmente quitado para fins de extinção. 
Serve de carta/mandado/ofício. 
Costa Marques- , quinta-feira, 21 de novembro de 2019. 
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques 7000933-84.2018.8.22.0016
Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: D. R. PUERARI COMERCIO DE PRODUTOS 
AGROPECUARIOS EIRELI CNPJ nº 15.246.947/0001-54, CHIAN-
CA 2067 CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔ-
NIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: 
REQUERIDO: RUZINALDO ALBUQUERQUE ALMEIDA (RUZEU) 
CPF nº DESCONHECIDO, AV: MASSUD JORGE 1214, SETOR 02 
CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
DESPACHO
Altere-se a classe para cumprimento de sentença.
Considerando o trânsito em julgado da sentença, intime-se o exe-
cutado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento 
do valor devido, sob pena de ser acrescido ao débito principal mul-
ta de dez por cento, nos termos do artigo 523, §1º do Código de 
Processo Civil. Ressalto ainda que, efetuado o pagamento parcial, 
a multa incidirá sobre o restante (art.523, §2º).
Ressalto que, transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem o pa-
gamento voluntário, independentemente de penhora ou nova inti-
mação, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525, CPC).
Transcorrido o prazo sem o devido pagamento, venham conclu-
sos.
Apresentada impugnação, intime-se o exequente a se manifestar 
em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Serve de carta/mandado/ofício. 
Costa Marques, quinta-feira, 21 de novembro de 2019. 
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques 7000842-91.2018.8.22.0016
Penhora / Depósito/ Avaliação 
Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: ANA MARIA SESPEDES PESSOA LEIGUE
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JOSE NEVES BANDEIRA OAB 
nº RO182
EXECUTADOS: NIVALDO ALVES DOS SANTOS, BELMIRO FER-
REIRA DA COSTA
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: 
DESPACHO
Tendo em vista a recomendação do CNJ, encaminhada por meio 
da circular n. 009/2012/GAB/PR, defiro o requerimento de diligên-
cias com vistas à localização da parte.
Para tanto, DETERMINO que se proceda consulta junto ao sistema 
INFOSEG, bem assim pesquisa junto ao sistema conveniado do 
TRE-RO, para a localização do endereço atual da parte requerida.
Caso frutífera a diligência, expeça-se o necessário para a intima-
ção.
Não logrando êxito, seja nas consultas ao INFOSEG e TRE, seja 
no cumprimento de ordem de intimação, tornem conclusos para 
diligência junto aos demais sistemas online disponíveis e demais 
providências.
Pratique-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.
Costa Marques/ RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Fábio Batista da Silva
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques Processo: 0001487-80.2014.8.22.0016
Classe: Imissão na Posse
Assunto: Imissão na Posse
REQUERENTES: RONALDO LIMA DO CARMO CPF nº 
758.514.232-34, BR 429, KM 58 nc DISTRITO DE SÃO DOMIN-
GOS DO GUAPORÉ - 76937-000 - COSTA MARQUES - RON-
DÔNIA, KEILA LIMA DO CARMO CPF nº 982.431.012-68, AV. 
GUAPORÉ - SETOR 04 1083, SETOR 04 CENTRO - 76937-000 
- COSTA MARQUES - RONDÔNIA, KARIZA LIMA DO CARMO 
CPF nº 943.378.452-91, BR 429, KM 58 nc DISTRITO DE SÃO 
DOMINGOS DO GUAPORÉ - 76937-000 - COSTA MARQUES - 
RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: SEBASTIAO QUARESMA 
JUNIOR OAB nº RO1372
REQUERIDO: MARIA MATHIAS MOREIRA CPF nº 873.310.047-
00, AV. MAMORÉ, 2331, NÃO CONSTA SETOR 04 - 76937-000 
- COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: JOAO DIEGO RAPHAEL CURSI-
NO BOMFIM OAB nº RO3669
Despacho
Altere-se a classe processual para cumprimento de sentença. 
Cite-se o executado, dos termos da presente demanda, bem como 
intime-se para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento, 
sob pena de ser acrescido ao débito principal multa de dez por 
cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento, nos 
termos do artigo 523, §1º do Código de Processo Civil. Ressalto 
ainda que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários 
previstos incidirão sobre o restante (art. 523, §2º). 
Transcorrido o prazo sem o devido pagamento, expeça mandado 
de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para garantir 
a execução, observando eventual indicação de bens pelo (s) credor 
(es), lavrando-se o respectivo auto e intimando-se o executado. 
Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento volun-
tário, independentemente de penhora ou nova intimação, se inicia 
o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, apresente, nos 
próprios autos, sua impugnação (Art. 525, CPC). 
Deve ser ressaltado que a eventual concessão de efeito suspen-
sivo à impugnação não obstará que o exequente levante mensal-
mente a importância da prestação (art. 528, §8º, CPC). 
Apresentada impugnação, intime-se o exequente a se manifestar 
em 15 (quinze) dias. 
Serve de carta/mandado/ofício. 
Costa Marques- , quinta-feira, 21 de novembro de 2019.
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques 7000907-86.2018.8.22.0016
Procedimento do Juizado Especial Cível
AUTOR: NESTOR JOSE DE MOURA FILHO CPF nº 420.303.312-
87, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO AUTOR: RILDO RODRIGUES SALOMAO OAB 
nº RO5335, MARCELO BUENO MARQUES FERNANDES OAB nº 
RO8580
AUTOR: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON 
CNPJ nº 05.914.650/0001-66, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO AUTOR: ENERGISA RONDÔNIA, DENNER DE 
BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB nº MS6835
DESPACHO
Expeça-se alvará judicial em favor da parte autora ou de seu pa-
trono (se com poderes para tanto), com vistas ao levantamento da 
quantia depositada nos autos.

Assim, consigno que nos valores a serem levantados deverão estar 
inclusos os seus respectivos rendimentos, e não somente as im-
portâncias ali descritas, a fim de evitar que eventual remanescente 
permaneça em conta judicial vinculada aos autos.
Após, decorrido o período de validade do alvará, verifique o car-
tório o saldo da conta, certificando nos autos o levantamento total 
das quantias apuradas, ou, se for o caso, descrimine, na certidão, 
eventual remanescente.
Cumprida essa diligência, intime-se a parte exequente para, no 
prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que de direito entender, à 
guisa de prosseguimento da execução, sob pena de extinção do 
feito nos termos do art. 924, II do NCPC.
Cumpra-se. 
Serve de carta/mandado/ofício. 
Costa Marques- RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019.
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques 7000828-73.2019.8.22.0016
Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Antecipação de 
Tutela / Tutela Específica, Liminar 
Procedimento do Juizado Especial Cível
AUTOR: JEDIAO DEJALMA DOS SANTOS
ADVOGADO DO AUTOR: JOSE DO CARMO OAB nº RO6526
RÉU: Telefonica Brasil S.A.
ADVOGADO DO RÉU: WILKER BAUHER VIEIRA LOPES OAB nº 
GO29320
DESPACHO
Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, sugerir os 
pontos controvertidos da lide e especificar as provas que preten-
dem produzir, sob pena de preclusão.
Nesta mesma ocasião, havendo necessidade de produção de pro-
va testemunhal, determino, desde já, que as partes apresentem 
seus respectivos róis de testemunhas, observando-se o disposto 
no art. 357, §§ 4º, 5º, 6º e 7º do NCPC, cumprindo-lhes indicar, na 
oportunidade, quais de suas testemunhas comparecerão em audi-
ência independentemente de intimação, quais outras serão intima-
das pelo próprio advogado, na forma do art. 455 do NCPC, e, por 
fim, aquelas testemunhas cujas intimações, imprescindivelmente, 
devem ser efetuadas por mandado e oficial de justiça, desde logo 
justificando tal necessidade, sob pena de indeferimento.
Após, tornem-se os autos conclusos para saneamento.
Caso ambas as partes, ou todas elas, requeiram o julgamento an-
tecipado da lide, afirmando desde logo a inexistência de provas 
outras a produzir, sejam os autos conclusos para o julgamento do 
processo no estado em que se encontra.
Intimem-se.
Costa Marques/ RO, data certificada.
Fábio Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques 7000853-86.2019.8.22.0016
Nota Promissória
EXEQUENTE: W J COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME CNPJ 
nº 13.443.899/0001-69, AVENIDA COSTA MARQUES, 8833, DIS-
TAK MOVEIS - DISTRITO SAO DOMINGOS CENTRO - 76937-
000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: EVILYN EMAELI ZANGRANDI 
SILVA OAB nº RO9248
EXECUTADO: PATRICK CAMARGO DO ESPIRITO SANTO CPF 
nº 024.441.772-58, AVENIDA CHIANCA, OBS (AO LADO DO LA-
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BORATÓRIO) CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES - RON-
DÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
SENTENÇA
Relatório dispensado (Lei 9.099/95, art. 38, caput).
É entendimento jurisprudencial pacificado de que as sentenças 
meramente homologatórias não necessitam ser fundamentadas, 
incluindo-se neste rol as homologatórias de transação.
POSTO ISSO, homologo o acordo ao qual chegaram as partes (id 
n. 31169059), para que surta seus jurídicos e legais efeitos, julgan-
do extinto o processo com análise do mérito (CPC, art. 487, inc. III, 
alínea “b”). 
Sem custas e honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 55, ca-
put).
Publique-se. Registre-se.
Após, arquivem-se.
Serve de carta/mandado/ofício. 
Costa Marques, quinta-feira, 21 de novembro de 2019. 
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques 7001384-75.2019.8.22.0016
Imissão
Embargos de Terceiro Cível
EMBARGANTE: HELENILDSON NASCIMENTO ARAUJO
ADVOGADO DO EMBARGANTE: MARCOS ROGERIO GARCIA 
FRANCO OAB nº RO268666
EMBARGADOS: MINISTERIO DA FAZENDA, ALEXANDRE DA 
SILVA CASTILHO, SUPERMERCADO JACY LTDA - EPP
ADVOGADOS DOS EMBARGADOS: PROCURADORIA FEDE-
RAL EM RONDÔNIA
DECISÃO
Recebo os embargos por serem tempestivos, conforme certidão 
dos autos.
Aprecio o pedido de tutela de urgência.
Pois bem. Nos termos do art. 300 do NCPC, a tutela de urgência 
será concedida quando houver elementos que evidenciem a pro-
babilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil 
do processo.
O art. 301 do NCPC, por sua vez, diz que a tutela de urgência de 
natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, 
arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem 
e qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito.
A previsão específica ao tema (art. 678 do NCPC), por sua vez, 
dispõe:
Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o do-
mínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constri-
tivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a 
manutenção ou reintegração provisória da posse, se o embargante 
a houver requerido.
Feitas tais considerações, após análise aos autos, nesta fase su-
mária – própria do momento –, verifico que subsiste relevância nos 
fundamentos apontados pela parte embargante, já que há plau-
sibilidade no sentido de que ser ela proprietária/possuidora do 
imóvel objeto de restrição nos autos 0001867-45.2010.8.22.0016, 
conforme instrumento particular de acordo amigável (ID32822075) 
e certidão de registro de imóveis emitida pela Prefeitura Municipal 
(ID32822078).
Não bastasse, há plausível alegação de risco de dano de difícil 
ou incerta reparação em decorrência da suposta venda do imóvel 
em discussão naquele feito, o que justifica a sua pretensão para 
suspensão dos atos processuais, exclusivamente em relação ao 
imóvel objeto do litígio, até o final da lide.
Destarte, sem maiores delongas, diante do risco de se tornar ine-
ficaz a prestação jurisdicional, impõe-se o deferimento da medida 

liminar pretendida, de modo a assegurar o direito da parte embar-
gante.
Ante o exposto, nos termos do art. 300 do NCPC, DEFIRO A TU-
TELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL para DETERMINAR a ime-
diata SUSPENSÃO dos autos nº 0001867-45.2010.8.22.0016 
relativamente ao imóvel situado na Travessa 29, Setor 04, qua-
dra 57, lote 003, n. 1128, com 512 m², com inscrição municipal 
n. 04.057.003.00, Costa Marques/RO, DETERMINANDO, ainda, a 
manutenção provisória da posse do bem em favor da parte embar-
gante, até o final de presente lide.
Por consequência, acoste-se cópia da presente nos autos princi-
pais.
Passo seguinte, abra-se vista aos embargados e cite-se para, que-
rendo, apresentar impugnação no prazo legal de 15 (quinze) dias, 
nos termos do art. 679 do Códex citado.
A citação será feita na pessoa do advogado das (os) Embargadas 
(os), exceto se não houver procurador nos autos, casos em que 
será pessoal (art. 677 §3 NCPC).
SIRVA A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/CARTA PRECA-
TÓRIA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, a serem cumpridas no se-
guinte endereço:
{{polo_passivo.partes_com_endereco}} 
Não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos como ver-
dadeiros os fatos alegados.
Findo o referido prazo, manifestem-se as partes acerca das provas 
que pretendem produzir, indicando a necessidade e a pertinência, 
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento.
Após, retornem os autos conclusos.
Pratique-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.
Costa Marques/ RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Fábio Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques 7000519-52.2019.8.22.0016
Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: JOANA CORALINA MIRANDA DA FONSECA & 
CIA LTDA - ME CNPJ nº 09.505.365/0001-42, AVENIDA CHIANCA 
1692 CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: EVILYN EMAELI ZANGRANDI 
SILVA OAB nº RO9248
REQUERIDO: ALCIONE DA SILVA SANTOS CPF nº 860.722.772-
68, RUA PROJETADA S/N, DISTRITO DE SAO DOMINGOS DO 
GUAPORÉ CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES - RON-
DÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
DESPACHO
Altere-se a classe para cumprimento de sentença.
Considerando o trânsito em julgado da sentença, intime-se o exe-
cutado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento 
do valor devido, sob pena de ser acrescido ao débito principal mul-
ta de dez por cento, nos termos do artigo 523, §1º do Código de 
Processo Civil. Ressalto ainda que, efetuado o pagamento parcial, 
a multa incidirá sobre o restante (art.523, §2º).
Ressalto que, transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem o pa-
gamento voluntário, independentemente de penhora ou nova inti-
mação, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525, CPC).
Transcorrido o prazo sem o devido pagamento, venham conclu-
sos.
Apresentada impugnação, intime-se o exequente a se manifestar 
em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Serve de carta/mandado/ofício. 
Costa Marques, quinta-feira, 21 de novembro de 2019. 
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques AUTOS: 7000063-39.2018.8.22.0016
ASSUNTO: Auxílio-transporte
CLASSE: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
EXEQUENTE: CELINA DE CASTRO LIMA FERREIRA CPF nº 
193.578.851-53, LINHA 58 SUL RAMAL 15,PORTO VITORIA.KM 
16 S/N ZONA RURAL - 76937-000 - COSTA MARQUES - RON-
DÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PEDRO FELIZARDO DE ALEN-
CAR OAB nº RO2394
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, AVENIDA FARQUAR 2986, - DE 2882 A 3056 - LADO PAR PE-
DRINHAS - 76801-470 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Intime-se a parte autora para se manifestar quanto ao alegado pelo 
Estado de Rondônia. 
Após, remetam-se os autos à Contadoria para proceder a análise 
contábil, conforme já determinado. 
Serve de carta/mandado/ofício. 
Costa Marques- , quinta-feira, 21 de novembro de 2019. 
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques AUTOS: 7000853-23.2018.8.22.0016
ASSUNTO: Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano 
Material
CLASSE: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
EXEQUENTE: MARCIA DA SILVA JUSTINO CPF nº 648.656.302-
87, AV. JOÃO SURIADAKIS 1300 CENTRO - 76937-000 - COSTA 
MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JOSE NEVES BANDEIRA OAB 
nº RO182, PAMELA CRISTINA DOS SANTOS NEVES OAB nº 
RO7531
EXECUTADO: MUNICIPIO DE COSTA MARQUES CNPJ nº 
04.100.020/0001-95, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE COSTA MARQUES
DESPACHO
Certifique-se o decurso do prazo para apresentação de impugna-
ção ao cumprimento de sentença.
Após, cumpra-se o determinado no despacho de id n. 30571576. 
Expeça-se o necessário. 
Costa Marques- , quinta-feira, 21 de novembro de 2019. 
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques AUTOS: 7000413-32.2015.8.22.0016
ASSUNTO: Gratificação Complementar de Vencimento
CLASSE: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
EXEQUENTE: GENIVANY ARROIO EVANGELISTA CPF nº 
712.312.502-91, LINHA 58,RAMAL PORTO VITORIA, SÃO DO-
MINGOS s/n ZONA RURAL - 76937-000 - COSTA MARQUES - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PEDRO FELIZARDO DE ALEN-
CAR OAB nº RO2394
PROCURADORES: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 
00.394.585/0001-71, PRAÇA GETÚLIO VARGAS S/N CENTRO - 

76900-999 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, ELIABES NEVES CPF 
nº 680.573.692-72, PADRE CHIQUINHO 2835, APTO 202 A LI-
BERDADE - 76801-905 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS PROCURADORES: PROCURADORIA GE-
RAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Ante a apresentação dos dados bancários, expeça-se RPV para 
pagamento do débito, cumprindo-se o determinado no despacho 
de id n. 25703686. 
Expeça-se o necessário. 
Costa Marques- , quinta-feira, 21 de novembro de 2019. 
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques AUTOS: 7000783-11.2015.8.22.0016
ASSUNTO: Títulos de Crédito
CLASSE: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
EXEQUENTE: JUAREZ CORDEIRO DOS SANTOS CPF nº 
178.892.431-20, AV. BRASIL 4261 CIDADE ALTA - 76935-000 - 
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JUAREZ CORDEIRO DOS SAN-
TOS OAB nº MT3262
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Certifique-se o decurso do prazo para apresentação de impugna-
ção ao cumprimento de sentença.
Após, cumpra-se o determinado no despacho de id n. 30919663. 
Expeça-se o necessário. 
Costa Marques- , quinta-feira, 21 de novembro de 2019. 
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques 7000291-77.2019.8.22.0016
Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: NILO ILIDIO DIAS CPF nº 024.995.778-78, LINHA 
108 KM 10 ZONA RURAL - 76950-000 - SANTA LUZIA D’OESTE 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: POLIANA POTIN OAB nº 
RO7911
EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CE-
RON CNPJ nº 05.914.650/0001-66, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO EXECUTADO: ENERGISA RONDÔNIA, DENNER 
DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB nº MS6835
DESPACHO
Expeça-se alvará judicial em favor da parte autora ou de seu pa-
trono (se com poderes para tanto), com vistas ao levantamento da 
quantia depositada nos autos.
Assim, consigno que nos valores a serem levantados deverão estar 
inclusos os seus respectivos rendimentos, e não somente as im-
portâncias ali descritas, a fim de evitar que eventual remanescente 
permaneça em conta judicial vinculada aos autos.
Após, decorrido o período de validade do alvará, verifique o car-
tório o saldo da conta, certificando nos autos o levantamento total 
das quantias apuradas, ou, se for o caso, descrimine, na certidão, 
eventual remanescente.
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Cumprida essa diligência, intime-se a parte exequente para, no 
prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que de direito entender, à 
guisa de prosseguimento da execução, sob pena de extinção do 
feito nos termos do art. 924, II do NCPC.
Cumpra-se. 
Serve de carta/mandado/ofício. 
Costa Marques- RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019.
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques 7000402-95.2018.8.22.0016
Auxílio-transporte
Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
EXEQUENTE: MARIA ESTHER YAMAMI ORTIZ
ADVOGADO DO EXEQUENTE: FABIO PEREIRA MESQUITA MU-
NIZ OAB nº RO5904
EXECUTADO: RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDU-
CACAO
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Cuida-se de cumprimento de sentença em que a parte exequente 
objetiva efetivar comando sentencial.
Intimada a parte executada a adimplir o débito e/ou apresentar im-
pugnação, a mesma quedou-se inerte.
Vieram os autos conclusos. DECIDO.
Pois bem. Considerando a inércia da parte executada, inexistindo 
qualquer outra questão a ser analisada, defiro o requerimento da 
parte credora, pelo que DETERMINO, agora, a expedição da(s) 
RPV(s) para pagamento do importe de R$ 1.050,57 (principal) e R$ 
105,06 (honorários).
Nada sendo requerido em 05 (cinco) dias, o que deverá ser certifi-
cado, arquivem-se, procedendo-se às baixas devidas.
Atende-se a escrivania a eventuais dados bancários fornecidos nos 
autos, a fim de viabilizar o pagamento.
Pratique-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.
Costa Marques/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Fábio Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques AUTOS: 7000849-49.2019.8.22.0016
ASSUNTO: Nota Promissória
CLASSE: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: W J COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME CNPJ 
nº 13.443.899/0001-69, AVENIDA COSTA MARQUES, 8833, DIS-
TAK MOVEIS - DISTRITO SAO DOMINGOS CENTRO - 76937-
000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: EVILYN EMAELI ZANGRANDI 
SILVA OAB nº RO9248
REQUERIDO: MARIO JOSE FERRI CPF nº 368.918.359-68, LI-
NHA 18 km 28,, SÃO DOMINGOS ZONA RURAL - 76937-000 - 
COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
DESPACHO
Designo nova audiência de conciliação para o dia 18 de dezembro 
de 2019, às 12h00min. 
Ao CEJUSC para realização da solenidade. 
Cite-se/intime-se. 
Serve de carta/mandado/ofício. 
Costa Marques- , quinta-feira, 21 de novembro de 2019. 
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques 
Fone: (069) 3341-3021/3022 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br.
AUTOS: 7000083-93.2019.8.22.0016
CLASSE: Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: FRANCISCO SEBALHO, AV. JOÃO SURIADAKS 
924 SETOR 02 - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
EXECUTADO: ADVANI GOMES DE ALMEIDA, AV. JORGE TEI-
XIERA 1332 SETOR 02 - 76937-000 - COSTA MARQUES - RON-
DÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
SENTENÇA
Trata-se de cumprimento de sentença, no qual a parte exequente 
informou a satisfação integral da obrigação e pugnou pela extinção 
do feito (id n. 31129464). 
Isso posto, nos termos do artigo 924, II, do CPC, julgo extinta a 
presente execução, autorizando, em consequência, os eventuais 
levantamentos.
Sem custas. 
P. R. I. C.
Tudo cumprido, arquivem-se.
Costa Marques- , 21 de novembro de 2019.
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques 7001212-36.2019.8.22.0016
Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: W J COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME
ADVOGADO DO REQUERENTE: EVILYN EMAELI ZANGRANDI 
SILVA OAB nº RO9248
REQUERIDO: FRANCINEIDE GALVAO DOS SANTOS
DESPACHO
Tendo em vista a necessidade de adequação da pauta de audiên-
cia, retifico o Despacho ID31778724.
1) Cite(m)-se a(s) parte(s) requerida(s) para tomar(em) conheci-
mento da presente ação, e, querendo, apresentar(em) contestação 
em audiência de tentativa de conciliação, que se realizará no dia 
18 de Dezembro de 2019, às 12h40min, junto ao CEJUSC - Cen-
tro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, localizado nas 
dependências do Fórum Juíza Susy Soares Silva Gomes, situado 
na Avenida Chianca, nº 1061, centro, em Costa Marques/RO, CEP: 
76.937-000, sob pena de ser decretada a sua revelia.
1.1) A ausência injustificada da(s) parte(s) requerida(s) em audiên-
cia de conciliação, ou a não apresentação de contestação, acar-
retará a presunção de veracidade dos fatos articulados pela parte 
requerente. (Lei nº 9.099/95, art. 20).
2.2) Não havendo conciliação, após resposta(s) da(s) parte(s) 
requerida(s), franqueie-se à parte autora suficiente oportuni-
dade de manifestação oral - em audiência - aos termos da(s) 
contestação(ões) então apresentada(s).
3) Em seguida, ainda em audiência, as partes deverão especificar 
as provas que pretendem produzir, justificando detalhadamente 
sua pertinência e relevância em relação ao desfecho da demanda, 
sob pena de indeferimento.
4) Após, tornem-se os autos conclusos para deliberação quanto às 
provas postuladas ou julgamento antecipado da lide.
Desde já, determino: 
No caso de não localização da parte demandada e não indicação 
de novo endereço pelo autor venham os autos conclusos.
Na hipótese de restar ausente a citação/intimação do demandado, 
caso - após intimado o autor para fornecer novo endereço no prazo 
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de 05 dias e esse o faça -, poderão se descortinar duas situações:
II -) Havendo prazo hábil para a citação/intimação no novo endere-
ço indicado antes da audiência já designada, essa deve ser manti-
da, determinando-se que se intime as partes pelo cartório;
II -) Não havendo prazo hábil para a citação/intimação no novo en-
dereço antes da audiência já designada, fica delegado ao CEJUSC 
a redesignação do ato por ser esse (fixação da data de audiência) 
mero ato ordinatório, uma vez que já tendo a realização dessa sido 
determinada pelo Juízo, sua estipulação pode ser realizada pelo 
CEJUSC; hipótese na qual as partes deverão ser intimadas pelo 
cartório, servido o termo de redesignação de carta/mandado de ci-
tação/intimação/carta precatória.
Obs.: a intimação realizada no mínimo 48 horas antes da audiência 
será considerada válida para efeitos de revelia.
Aguarde-se a solenidade.
Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC.
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO/CARTA 
AR/CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, PENHO-
RA, AVALIAÇÃO, REMOÇÃO, DE ALVARÁ E DE OFÍCIO - CASO 
ENTENDA CONVENIENTE A ESCRIVANIA:
REQUERENTE: W J COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, AVENI-
DA COSTA MARQUES, 8833, DISTAK MOVEIS - DISTRITO SAO 
DOMINGOS CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES - RON-
DÔNIA
REQUERIDO: FRANCINEIDE GALVAO DOS SANTOS, LINHA 52, 
CALTÁRIO, COMUNIDADE LARANJAL (PROX. CASA DO JUS-
CELINO), ZONA RURAL - 76937-000 - COSTA MARQUES - RON-
DÔNIA
Costa Marques/ RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Fábio Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques Processo: 7000802-75.2019.8.22.0016 
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível 
Inadimplemento
R$ 5.600,00cinco mil, seiscentos reais
REQUERENTE: ORONDINA RODRIGUES DE OLIVEIRA, LINHA 
SANTA FÉ KM 07, COMUNIDADE QUILOMBOLA CENTRO - 
76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
REQUERIDO: MUNICIPIO DE COSTA MARQUES 
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE COSTA MARQUES 
DESPACHO
Intime-se a parte autora, para apresentação de impugnação à con-
testação, no prazo legal.
Na mesma oportunidade, intimem-se as partes para, no prazo de 
15 (quinze) dias, sugerir os pontos controvertidos da lide e especifi-
car as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão.
Nesta mesma ocasião, havendo necessidade de produção de pro-
va testemunhal, determino, desde já, que as partes apresentem 
seus respectivos róis de testemunhas, observando-se o disposto 
no art. 357, §§ 4º, 5º, 6º e 7º do CPC, cumprindo-lhes indicar, na 
oportunidade, quais de suas testemunhas comparecerão em au-
diência independentemente de intimação, quais outras serão inti-
madas pelo próprio advogado, na forma do art. 455 do CPC, e, por 
fim, aquelas testemunhas cujas intimações, imprescindivelmente, 
devem ser efetuadas por mandado e oficial de justiça, desde logo 
justificando tal necessidade, sob pena de indeferimento.
Após, tornem-se os autos conclusos para saneamento.
Caso ambas as partes, ou todas elas, requeiram o julgamento an-
tecipado da lide, afirmando desde logo a inexistência de provas 
outras a produzir, sejam os autos conclusos para o julgamento do 
processo no estado em que se encontra.
Pratique-se o necessário.

CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO/PRECATÓ-
RIA/OFÍCIO.
REQUERENTE: ORONDINA RODRIGUES DE OLIVEIRA, LINHA 
SANTA FÉ KM 07, COMUNIDADE QUILOMBOLA CENTRO - 
76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
REQUERIDO: MUNICIPIO DE COSTA MARQUES CNPJ nº 
04.100.020/0001-95, AV. CHIANCA s/n CENTRO - 76937-000 - 
COSTA MARQUES - RONDÔNIA
Costa Marques/RO, 21/11/2019 .
Fábio Batista da Silva 
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques AUTOS: 7001291-49.2018.8.22.0016
ASSUNTO: Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88)
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: ALDENIR DA SILVA DE MORAES CPF nº 004.096.382-
93, RUA PROJETADA SN CASAS POPULARES - 76937-000 - 
COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MARCOS UILLIAN GOMES RIBEIRO 
OAB nº RO8551
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 
nº 29.979.036/0001-40, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔ-
NIA
DECISÃO
HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo requerido, ante a anu-
ência da parte autora. 
No mais, cumpra-se o determinado no item 1 e seguintes do des-
pacho de id n. 31409426. 
Expeça-se o necessário. 
Costa Marques- , quinta-feira, 21 de novembro de 2019. 
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques 0000100-64.2013.8.22.0016
Procedimento Comum Cível
AUTOR: AMADOR JOSE TEIXEIRA
ADVOGADO DO AUTOR: JOSE NEVES BANDEIRA OAB nº 
RO182
RÉUS: MARIA SOARES COSTA MORO, C G O CONSTRUTO-
RA GERAL DE OBRAS LTDA, ESEQUIAS LEME DE CARVALHO 
JUNIOR, FERNAO LEME CARVALHO, JOSE MARCOS BARATA 
BUARQUE, IRONEIDE SOARES COSTA, CARLOS EDUARDO 
CASTRO DE SOUSA CARVALHO, JANDER SANTOS MORO, 
JOSE DE ASSIS RODRIGUES
DESPACHO
Intime-se a parte autora para se manifestar quanto aos documen-
tos de ID27676764 e ID28338767.
Após, conclusos os autos.
Cerejeiras/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Fábio Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques 
Fone: (069) 3341-3021/3022 – e-mail: colcivel@tjro.jus.br
AUTOS: 7000625-82.2017.8.22.0016
CLASSE: Execução de Título Extrajudicial
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EXEQUENTE: Banco Bradesco S/A, BANCO BRADESCO S.A. 
S/N, CIDADE DE DEUS VILA YARA - 06029-900 - OSASCO - 
AMAPÁ
ADVOGADO DO EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI RO-
DRIGUES OAB nº AC128341
EXECUTADO: MARIEL ARAO PEREIRA DE ALMEIDA, LINHA 07 
01 RURAL - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DESPACHO
Conforme artigo 17 da Lei n° 3.896/2016 que dispõe sobre a co-
brança de custas e dá outras providências, nas diligências junto 
aos sistemas BACENJUD, INFOJUD E RENAJUD deverá haver o 
recohimento do valor de R$ 15,00 (reais) por cada diligência reque-
rida, assim como sua renovação e repetição (art. 19).
“Art. 17. O requerimento de buscas de endereços, bloqueio de 
bens ou quebra de sigilo fiscal, telemático e assemelhados, ainda 
que por meio eletrônico, deverá ser instruído com comprovante do 
pagamento da diligência, no valor de R$ 15,00 (quinze reais) para 
cada uma delas.”
[...]
“Art. 19. O requerimento de renovação ou repetição de ato na for-
ma do §2° do artigo 2°, deverá ser instruído com comprovante do 
pagamento do valor de R$ 15,00 (quinze reais), salvo se a diligên-
cia ou serviço for mensurado por regulamento próprio.”
Posto isso, intime-se o exequente a fim de que recolha o valor 
determinado para a realização da diligência requerida, bem como 
apresentar demonstrativo do débito atualizado, no prazo de 05 (cin-
co) dias. 
Serve de carta/mandado/ofício. 
Costa Marques- , 21 de novembro de 2019.
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques AUTOS: 7000399-09.2019.8.22.0016
ASSUNTO: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
CLASSE: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
EXEQUENTE: DALTER DO CARMO TAVARES REIS CPF nº 
631.880.662-87, AV. PEDRAS NEGRAS S/n CENTRO - 76937-
000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: EMERSON CARLOS DA SILVA 
OAB nº RO1352, CLEVERSON PLENTZ OAB nº RO1481
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Considerando a insurgência do executado, remetam-se os autos 
novamente à Contadoria para análise contábil. 
Após, intimem-se às partes e voltem os autos conclusos. 
Serve de carta/mandado/ofício. 
Costa Marques- , quinta-feira, 21 de novembro de 2019. 
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques 7000961-18.2019.8.22.0016
Procedimento do Juizado Especial Cível
AUTOR: ANA MARIA FELIX CALAZANS CPF nº 386.943.442-20, 
AV. JOÃO SURIADAKIS 2277, SETOR 04 CENTRO - 76937-000 - 
COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: JOSE NEVES BANDEIRA OAB nº 
RO182

REQUERIDO: MUNICIPIO DE COSTA MARQUES CNPJ nº 
04.100.020/0001-95, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE COSTA MARQUES
DESPACHO
Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, sugerir os 
pontos controvertidos da lide e especificar as provas que preten-
dem produzir, sob pena de preclusão.
Nesta mesma ocasião, havendo necessidade de produção de pro-
va testemunhal, determino, desde já, que as partes apresentem 
seus respectivos róis de testemunhas, observando-se o disposto 
no art. 357, §§ 4º, 5º, 6º e 7º do CPC, cumprindo-lhes indicar, na 
oportunidade, quais de suas testemunhas comparecerão em au-
diência independentemente de intimação, quais outras serão inti-
madas pelo próprio advogado, na forma do art. 455 do CPC, e, por 
fim, aquelas testemunhas cujas intimações, imprescindivelmente, 
devem ser efetuadas por mandado e oficial de justiça, desde logo 
justificando tal necessidade, sob pena de indeferimento.
Após, tornem-se os autos conclusos para saneamento.
Caso ambas as partes, ou todas elas, requeiram o julgamento an-
tecipado da lide, afirmando desde logo a inexistência de provas 
outras a produzir, sejam os autos conclusos para o julgamento do 
processo no estado em que se encontra.
Serve de carta/mandado/ofício. 
Costa Marques- RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Fábio Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques Processo: 7000181-83.2016.8.22.0016
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Polo ativo: EXEQUENTE: PAULO CLAUDINO VIEIRA CPF nº 
629.226.452-15, SEM ENDEREÇO
Advogado polo ativo: ADVOGADO DO EXEQUENTE: NILTON 
PINTO DE ALMEIDA OAB nº RO4031
Polo passivo: EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 
00.394.585/0001-71, SEM ENDEREÇO
Advogado polo passivo: ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCU-
RADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
DECISÃO 
INDEFIRO o pedido de id n. 31084568, vez que não poderes espe-
cíficos na procuração referente a renúncia ao excedente de RPV. 
Vejamos o entendimento jurisprudencial acerca do assunto:
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. RPV. 
EXPEDIÇÃO. RENÚNCIA. POSSIBILIDADE. PROCURAÇÃO 
COM PODERES PARA RENUNCIAR. IMPRESCINDIBILIDADE. 
Expedido o precatório e intimadas as partes, é cabível a renún-
cia ao crédito excedente, com vistas ao pagamento por RPV, se 
o procurador, no instrumento de mandato, dispuser de poderes 
para renunciar a direitos. Não é caso, porém, de autorizar, des-
de logo a suspensão do precatório, uma vez que não consta dos 
autos procuração com poderes específicos, cabendo à parte, no 
juízo de origem, regularizar sua representação processual. (TRF-4 
- AG: 50644736220174040000 5064473-62.2017.4.04.0000, Rela-
tor: TAÍS SCHILLING FERRAZ, Data de Julgamento: 21/02/2018, 
SEXTA TURMA)
Dessa forma, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para a juntada do 
termo de renúncia. 
Apresentado o termo de renúncia ou transcorrido o prazo in albis, 
cumpra-se o determinado no despacho de id n. 31049126. 
Intime-se. 
Serve de carta/mandado/ofício. 
Costa Marques- , quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques 7000970-77.2019.8.22.0016
Procedimento do Juizado Especial Cível
AUTOR: MICAEL RODRIGUES DE SOUZA CPF nº 721.411.402-
00, BR429 KM 15 S/N, SETOR SERRA GRANDE SÃO DOMIN-
GOS - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔ-
NIA
REQUERIDOS: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, SEM ENDEREÇO, PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA 
MARQUES CNPJ nº 04.100.020/0002-76, SEM ENDEREÇO
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: PROCURADORIA GERAL 
DO ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Expeça-se alvará judicial em favor da parte autora ou de seu pa-
trono (se com poderes para tanto), com vistas ao levantamento da 
quantia depositada nos autos pelo MUNICÍPIO DE COSTA MAR-
QUES para aquisição do medicamento pleiteado, devendo apre-
sentar prestação de contas, no prazo de 05 (cinco) dias. 
Assim, consigno que nos valores a serem levantados deverão estar 
inclusos os seus respectivos rendimentos, e não somente as im-
portâncias ali descritas, a fim de evitar que eventual remanescente 
permaneça em conta judicial vinculada aos autos. 
Sem prejuízo, certifique-se o decurso do prazo para apresenta-
ção de contestação pelo Município de Costa Marques/RO e, após 
intime-se o autor para apresentar impugnação e voltem os autos 
conclusos para sentença. 
Cumpra-se. 
Serve de carta/mandado/ofício. 
Costa Marques- RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019.
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937-
000 - Fone (69) 3651-2316, cmr1civel@tjro.jus.br
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO: 20 (vinte) dias
INTIMAÇÃO DE: RUTINEIA MENDES DE SOUZA, qualificação 
desconhecida, brasileira, solteira, do lar, atualmente em local in-
certo e não sabido
FINALIDADE: CITAR, a requerida acima qualificado, para contes-
tar no prazo legal. Pelo(a) MM. Juiz(a) foi dito no ID 32796418 : “...
Na inicial consta que a requerida está atualmente em local incerto 
e não sabido, o que é aceito por este juízo sem maiores diligências 
para encontrá-la, visto ter conhecimento pelo processo de acolhi-
mento deste fato. Desta forma, cite se a parte requerida por edital, 
para que ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 
de revelia, nos termos do art. 335 do CPC...” 
Processo: 7001381-23.2019.8.22.0016
Classe: GUARDA (1420)
Requerente: ANDERSON RIBEIRO GUSMAO
Advogado: Defensoria Pública
Requerido: RUTINEIA MENDES DE SOUZA 
Sede do Juízo: Fórum Suzy Soares Silva Gomes, Vara Cível (Úni-
ca), Av. Chianca, nº 1061 , Centro, Costa Marques/RO - CEP: 
76.937-000 - Fone: 3651-2316.
Este Edital de Intimação foi expedido e assinado por ordem do(a) 
MM. Juiz(a) Substituto desta Vara, nos termos do Provimento nº 
011/2007 CG.
Costa Marques/RO, 21 de novembro de 2019
Fábio Batista da Silva
Juiz Substituto

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques AUTOS: 7000251-66.2017.8.22.0016
ASSUNTO: Adicional de Produtividade
CLASSE: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
EXEQUENTE: ADAIR APARECIDO GONCALVES CPF nº 
620.621.402-82, AVENIDA SANTA CRUZ 1325 SETOR 01 - 76937-
000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: GLAUCIA ELAINE FENALI OAB 
nº RO5332
EXECUTADO: AGENCIA DE DEFESA SANITARIA AGROSILVO-
PASTORIL DO ESTADO CNPJ nº 03.092.697/0001-66, AVENIDA 
FARQUAR 2986, - DE 2882 A 3056 - LADO PAR PEDRINHAS - 
76801-470 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA AUTÁRQUICA 
DA IDARON
DESPACHO
Certifique-se o decurso do prazo para apresentação de impugna-
ção ao cumprimento de sentença pelo requerido. 
Após, cumpra-se o determinado no despacho de mov. 30397867. 
Expeça-se o necessário. 
Costa Marques- , quinta-feira, 21 de novembro de 2019. 
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques 7000687-54.2019.8.22.0016
Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: TALITA BENDLER COSTA CPF nº 891.754.412-68, 
AV. DEMÉTRI MELLAS 1763 SETOR 02 - 76937-000 - COSTA 
MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
EXECUTADO: REGINALDO DE OLIVEIRA E SILVA CPF nº 
470.358.382-87, AVENIDA JOÃO LOPES BEZERRA 1068 SETOR 
04 - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DESPACHO
Remetam-se os autos à Contadoria para atualização do débito. 
Após, considerando o trânsito em julgado da sentença, intime-se o 
executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o paga-
mento do valor devido, sob pena de ser acrescido ao débito princi-
pal multa de dez por cento, nos termos do artigo 523, §1º do Código 
de Processo Civil. Ressalto ainda que, efetuado o pagamento par-
cial, a multa incidirá sobre o restante (art.523, §2º).
Ressalto que, transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem o pa-
gamento voluntário, independentemente de penhora ou nova inti-
mação, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525, CPC).
Transcorrido o prazo sem o devido pagamento, venham conclu-
sos.
Apresentada impugnação, intime-se o exequente a se manifestar 
em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Serve de carta/mandado/ofício. 
Costa Marques, quinta-feira, 21 de novembro de 2019. 
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques 7000387-92.2019.8.22.0016
Homologação de Transação Extrajudicial



1384DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

REQUERENTE: SABRINA CARDOSO CELESTINO CPF nº 
064.293.292-16, T-48 2310 ST 02 - 76937-000 - COSTA MAR-
QUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: 
REQUERIDO: DEUSENIR MONTANHOS SAUCEDO CPF nº 
796.303.672-20, 07 ABRIL 2108, CASA SETOR 04 - 76937-000 - 
COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
DESPACHO
Altere-se a classe para cumprimento de sentença.
Considerando o trânsito em julgado da sentença, intime-se o exe-
cutado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento 
do valor devido, sob pena de ser acrescido ao débito principal mul-
ta de dez por cento, nos termos do artigo 523, §1º do Código de 
Processo Civil. Ressalto ainda que, efetuado o pagamento parcial, 
a multa incidirá sobre o restante (art.523, §2º).
Ressalto que, transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem o pa-
gamento voluntário, independentemente de penhora ou nova inti-
mação, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525, CPC).
Transcorrido o prazo sem o devido pagamento, venham conclu-
sos.
Apresentada impugnação, intime-se o exequente a se manifestar 
em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Serve de carta/mandado/ofício. 
Costa Marques, quinta-feira, 21 de novembro de 2019. 
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques AUTOS: 7000513-79.2018.8.22.0016
ASSUNTO: Inadimplemento
CLASSE: Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: ROZILENE MARTINS MORALES CPF nº 
580.823.362-34, AV. COSTA MARQUES s/n, EM FRENTE A DIS-
TRIBUIDORA DE BEBIDAS IMPÉRIO SÃO DOMINGOS DO GUA-
PORÉ - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
EXECUTADO: P. D. C. M., AV. CHIANCA s.n CENTRO - 76937-
000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE COSTA MARQUES
DESPACHO
Intime-se a parte exequente para se manifestar quanto a impugna-
ção apresentada pelo executado, no prazo de 15 (quinze) dias. 
Após, conclusos. 
Serve de carta/mandado/ofício. 
Costa Marques- , quinta-feira, 21 de novembro de 2019. 
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques AUTOS: 0000001-55.2017.8.22.0016
ASSUNTO: Adicional de Periculosidade
CLASSE: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
EXEQUENTE: FABIO MOURA DE VICENTE CPF nº 780.142.399-
20, AV CHIANCA CENTRO - 76937-000 - COSTA MARQUES - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: FABRICIA UCHAKI DA SILVA 
OAB nº RO3062

EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, RUA APARÍCIO MORAES 3869 INDUSTRIAL - 76821-094 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Cumpra-se o determinado no despacho de id n. 29396822, item 3 
e seguintes. 
Costa Marques- , quinta-feira, 21 de novembro de 2019. 
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques AUTOS: 0000005-92.2017.8.22.0016
ASSUNTO: Adicional de Periculosidade
CLASSE: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
EXEQUENTE: IVANILDO ARAUJO DOS SANTOS CPF nº 
010.628.585-81, AV CHIANCA CENTRO - 76937-000 - COSTA 
MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: FABRICIA UCHAKI DA SILVA 
OAB nº RO3062
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-
71, RUA APARÍCIO MORAES 3869 INDUSTRIAL - 76821-094 - 
PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Cumpra-se o determinado no item 3 e seguintes do despacho de 
id n. 29396290. 
Costa Marques- , quinta-feira, 21 de novembro de 2019. 
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques 7000592-24.2019.8.22.0016
Obrigação de Fazer / Não Fazer
Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: ELIEQUIM GONCALVES, JOÃO PSURIADAKIS 
1421 SETOR 02 - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: 
REQUERIDO: OI S.A
ADVOGADO DO REQUERIDO: MARCIO MELO NOGUEIRA OAB 
nº RO2827, ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO OAB nº 
RO635
DESPACHO
Intime-se a parte requerida para se manifestar quanto aos docu-
mentos ID30427356 e ID30751938.
Na mesma oportunidade, intimem-se as partes para, no prazo de 
15 (quinze) dias, sugerir os pontos controvertidos da lide e especifi-
car as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão.
Havendo necessidade de produção de prova testemunhal, deter-
mino, desde já, que as partes apresentem seus respectivos róis de 
testemunhas, observando-se o disposto no art. 357, §§ 4º, 5º, 6º 
e 7º do NCPC, cumprindo-lhes indicar, na oportunidade, quais de 
suas testemunhas comparecerão em audiência independentemen-
te de intimação, quais outras serão intimadas pelo próprio advoga-
do, na forma do art. 455 do NCPC, e, por fim, aquelas testemunhas 
cujas intimações, imprescindivelmente, devem ser efetuadas por 
mandado e oficial de justiça, desde logo justificando tal necessida-
de, sob pena de indeferimento.
Após, tornem-se os autos conclusos para saneamento.
Caso ambas as partes, ou todas elas, requeiram o julgamento an-
tecipado da lide, afirmando desde logo a inexistência de provas 
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outras a produzir, sejam os autos conclusos para o julgamento do 
processo no estado em que se encontra.
Intimem-se.
SERVE COMO CARTA/ MANDADO/ OFÍCIO
Costa Marques/ RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Fábio Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques AUTOS: 7000847-79.2019.8.22.0016
ASSUNTO: Nota Promissória
CLASSE: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: W J COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME CNPJ 
nº 13.443.899/0001-69, AVENIDA COSTA MARQUES, 8833, DIS-
TAK MOVEIS - DISTRITO SAO DOMINGOS CENTRO - 76937-
000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: EVILYN EMAELI ZANGRANDI 
SILVA OAB nº RO9248
EXECUTADO: LEANDRO ANTONIO RAUBER CPF nº 016.125.751-
88, RUA PROJETADA S/N, OBS (AO LADO DO TONHO FAIM), 
DISTRITO SAO DOMINGOS - 76937-000 - COSTA MARQUES - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DESPACHO
Intime-se a parte autora para apresentar endereço atualizado do 
requerido, no prazo de 15 (quinze) dias. 
Após, voltem os autos conclusos para designação de nova audiên-
cia de conciliação. 
Serve de carta/mandado/ofício. 
Costa Marques- , quinta-feira, 21 de novembro de 2019. 
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques Processo: 7000649-42.2019.8.22.0016
Classe: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda Pública
Polo ativo: REQUERENTE: MARCOS ROGERIO GARCIA FRAN-
CO CPF nº 740.303.022-20, AV CHIANCA 2130, SETOR 05 CEN-
TRO - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
Advogado polo ativo: ADVOGADO DO REQUERENTE: MARCOS 
ROGERIO GARCIA FRANCO OAB nº RO268666
Polo passivo: REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 
00.394.585/0001-71, SEM ENDEREÇO
Advogado polo passivo: ADVOGADO DO REQUERIDO: PROCU-
RADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
DECISÃO Trata-se de impugnação à execução oposta pelo ES-
TADO DE RONDÔNIA em face de MARCOS ROGERIO GARCIA 
FRANCO. 
DECIDO. 
O executado afirmou que inexiste título executivo hábil a embasar 
a execução, alegando que o ordenamento jurídico não concebe 
a formalização de título executivo sem a participação do devedor 
e que a sentença somente produz coisa julgada entre as partes, 
não podendo ser executada contra terceiros que não foram citados 
para a ação.
Contudo, padece o embargante de razão. Assim afirmo porque não 
há nenhuma disposição legal acerca da obrigatoriedade de citação 
do Estado para participar de processo em que é nomeado defensor 
dativo, e, portanto, para discutir o valor da verba arbitrada. 
Além disso, os artigos 24 do Estatuto da Advocacia e 515, V, do 
CPC, estabelecem que a decisão que arbitra os honorários ao ad-
vogado dativo consiste em título executivo judicial. Sobre o tema, o 
entendimento jurisprudencial é pacificado, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO 
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFENSOR DATIVO. 
INSUFICIÊNCIA DE DEFENSORES PÚBLICOS. NOMEAÇÃO 
PELO JUÍZO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ÔNUS DO ES-
TADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXIS-
TÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AGRAVO IN-
TERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que 
julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do 
CPC/73. II. Trata-se, na origem, de Ação de Cobrança de honorá-
rios, ajuizada pela parte agravada contra o Estado de Pernambuco, 
em face da nomeação do autor para atuar como defensor dativo. 
O acórdão do Tribunal de origem manteve a sentença que julgara 
procedente o pedido, para condenar o Estado de Pernambuco ao 
pagamento de honorários de advogado, no valor de R$ 1. 800,00 
(um mil e oitocentos reais), fixados em decorrência da atuação 
do autor, como defensor dativo, em várias demandas. III. Não há 
falar, na hipótese, em violação aos arts. 458 e 535 do CPC/73, 
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da preten-
são deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recor-
rido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração 
apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, 
as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, 
contudo, solução jurídica diversa da pretendida. IV. Na forma da 
jurisprudência do STJ, pertence ao Estado o ônus pelo pagamento 
de honorários advocatícios ao curador especial, quando não hou-
ver ou for insuficiente o número de Defensores Públicos - como 
no caso -, entendimento que se aplica, por analogia, à hipótese 
vertente. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com 
a jurisprudência sedimentada nesta Corte, afigura-se acertada a 
decisão ora agravada, que, com fundamento na Súmula 568 do 
STJ, obstou o processamento do Recurso Especial, no ponto. V. 
Ainda consoante a jurisprudência do STJ, “a decisão judicial que 
arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza 
de título executivo, líquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 
do Estatuto da Advocacia e 585, V, do CPC independentemente 
da participação do Estado no processo e de apresentação à es-
fera administrativa para a formação do título. Sendo que “em obe-
diência à coisa julgada, é inviável revisar, em sede de embargos 
à execução, o valor da verba honorária fixada em sentença com 
trânsito em julgado.’ (AgRg no REsp 1.370.209/ES, Rel. Ministro 
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 14/06/2013)” 
(STJ, AgRg no REsp 1.537.336/MG, Rel. Ministro MAURO CAM-
PBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/09/2015). VI. 
Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1038066/PE, Rel. Mi-
nistra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 
08/08/2017, DJe 17/08/2017)
Apelação. Defensor dativo. Nomeação. Honorários advocatícios. 
Intimação do Estado. Desnecessidade. Redução da verba. Impos-
sibilidade. Trânsito em julgado. 1. É da remansosa jurisprudência 
que a imposição de pagamento de honorários a defensor dativo 
não ofusca a ampla defesa e contraditório pelo fato de não ter sido 
o Estado intimado na fase de conhecimento, pois se faz indispen-
sável tão somente que seja intimado na fase de execução da sen-
tença. 2. Para além de não haver óbice à imposição de honorá-
rios a advogado dativo com atuação no Juizado Especial Criminal, 
não se mostra razoável a pretensão de que seja repassado a este 
profissional a responsabilidade de defender aquele que não tem 
condições financeiras para arcar com essa despesa. 3. Por estar 
acobertada pelo manto da coisa julgada, não há falar em redução 
de verba honorária em sítio de embargos à execução de sen-
tença. 4. Apelo não provido. APELAÇÃO, Processo nº 7000729-
33.2015.822.0020, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª 
Câmara Especial, Relator(a) do Acórdão: Des. Gilberto Barbosa, 
Data de julgamento: 19/02/2018 (destaquei)
No que tange à regularidade da nomeação, é certo que em regra 
a defesa daqueles que não possuem condições de constituir ad-
vogado deve ser realizada pela Defensoria Pública. Todavia, para 
tanto é necessário que tal órgão esteja devidamente estruturado, 
de modo a garantir a plena assistência ao jurisdicionado, o que 
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não ocorre em nossa Comarca, eis que contamos apenas com um 
Defensor, o qual não permanece na Comarca todos os dias e com-
parece a poucas audiências.
Deste modo, não podem as partes suportarem a falta de organiza-
ção do Estado, pelo que a nomeação é legítima, vez que atende ao 
princípio da razoável duração do processo.
Por fim, no que tange ao valor dos honorários, é certo que eles 
não podem ser revistos na fase de execução, sob pena de ofensa 
à coisa julgada e à segurança jurídica. Sobre o tema, assim se 
manifesta o STJ:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO 
NO RECURSO ESPECIAL. DEFENSOR DATIVO. SENTENÇA 
QUE FIXA HONORÁRIOS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MO-
DIFICAÇÃO DO QUANTUM NO BOJO DA AÇÃO DE COBRANÇA. 
IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. 1. A sentença 
que fixa honorários advocatícios em favor de advogado dativo, no-
meado na hipótese de inexistência de Defensoria Pública no local 
da prestação do serviço ou de defasagem de pessoal, constituí títu-
lo executivo líquido, certo e exigível, nos moldes dos arts. 24 da Lei 
8.906/94 e 585, V, do CPC/73. 2. É vedada, na fase da cobrança ou 
em sede de embargos à execução, a alteração do valor fixado a tí-
tulo de verba advocatícia, sob pena de ofensa à coisa julgada. Pre-
cedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 
1642223/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, 
julgado em 07/11/2017, DJe 17/11/2017) (negritei)
Por todo o exposto, é certo que a decisão que fixou os honorários 
advocatícios em favor da parte exequente é título executivo devida-
mente exigível e cujo valor não pode ser revisto por esta via.
Deste modo, REJEITO a impugnação apresentada pelo executado, 
devendo a execução prosseguir conforme valor apresentado pela 
parte exequente.
Intimem-se as partes quanto à presente decisão e, com a preclu-
são da mesma, expeça-se a competente ordem de pagamento.
Com o comprovante de depósito do valor, expeça-se alvará para 
levantamento pela parte e, oportunamente, tornem conclusos para 
extinção. 
Expeça-se o necessário. 
Serve de carta/mandado/ofício. 
Costa Marques- , quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques AUTOS: 7001103-90.2017.8.22.0016
ASSUNTO: Indenização por Dano Moral
CLASSE: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE: MARIA APARECIDA MENEZES CPF nº 
283.754.752-20, AV. SENADOR OLAVO PIRES s/n, PRÓXIMO A 
UM SALÃO DE BELEZA BR 429, KM58,SÃO DOMINGOS - 76937-
000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: 
REQUERIDO: OI S.A CNPJ nº 76.535.764/0001-43, AVENIDA 
LAURO SODRÉ 3290, - DE 3290 A 3462 - LADO PAR COSTA E 
SILVA - 76803-460 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: ALESSANDRA MONDINI CARVA-
LHO OAB nº RO4240
DESPACHO
Defiro o pedido de desarquivamento. 
Sem prejuízo, informo a parte requerida que o feito foi extinto 
por abandono da causa pelo autor, conforme sentença de id n. 
29452608. 
Nada sendo requerido, voltem os autos ao arquivo. 
Intime-se. 
Serve de carta/mandado/ofício. 
Costa Marques- , quinta-feira, 21 de novembro de 2019. 
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques AUTOS: 7001103-56.2018.8.22.0016
ASSUNTO: Piso Salarial
CLASSE: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
EXEQUENTE: ZULEIDA SALVATIERRA TOMICHA CPF nº 
686.720.632-87, 13 DE SETEMBRO 002026 CENTRO - 76937-
000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: 
EXECUTADO: MUNICIPIO DE COSTA MARQUES CNPJ nº 
04.100.020/0001-95, AV. CHIANCA s/n CENTRO - 76937-000 - 
COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE COSTA MARQUES
DESPACHO
Intime-se a parte exequente para se manifestar quanto a impugna-
ção apresentada pelo executado, no prazo de 15 (quinze) dias. 
Após, voltem os autos conclusos. 
Serve de carta/mandado/ofício. 
Costa Marques- , quinta-feira, 21 de novembro de 2019. 
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques 7000367-04.2019.8.22.0016
Procedimento do Juizado Especial Cível
AUTORES: VANDAME OLIVEIRA DOS SANTOS CPF nº 
032.304.052-77, LINHA 33, KM 06, LADO SUL S/N ZONA RU-
RAL - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA, ALICE DOS 
SANTOS DE OLIVEIRA CPF nº 032.303.972-31, LINHA 33, KM 
06, LADO SUL S/N ZONA RURAL - 76937-000 - COSTA MAR-
QUES - RONDÔNIA, ELAINE DE FATIMA DE OLIVEIRA CPF nº 
658.588.162-15, LINHA 33, KM 06, LADO SUL S/N ZONA RURAL 
- 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: MARCELO BUENO MARQUES 
FERNANDES OAB nº RO8580
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON 
CNPJ nº 05.914.650/0001-66, AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137 
INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 
BARBOSA OAB nº MS6835
DESPACHO
Expeça-se alvará judicial em favor da parte autora ou de seu pa-
trono (se com poderes para tanto), com vistas ao levantamento da 
quantia depositada nos autos.
Assim, consigno que nos valores a serem levantados deverão estar 
inclusos os seus respectivos rendimentos, e não somente as im-
portâncias ali descritas, a fim de evitar que eventual remanescente 
permaneça em conta judicial vinculada aos autos.
Após, decorrido o período de validade do alvará, verifique o car-
tório o saldo da conta, certificando nos autos o levantamento total 
das quantias apuradas, ou, se for o caso, descrimine, na certidão, 
eventual remanescente.
Cumprida essa diligência, intime-se a parte exequente para infor-
mar se o débito foi quitado, no prazo de 05 (cinco) dias. 
Cumpra-se. 
Serve de carta/mandado/ofício. 
Costa Marques- RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019.
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques 7000549-87.2019.8.22.0016
Nota Promissória
EXEQUENTE: CLENILDA CANDIDA VIEIRA LEMOS 68804881291 
CNPJ nº 22.270.366/0001-13, AVENIDA COSTA MARQUES s/n, 
VISUAL MODAS DISTRITO SAO DOMINGOS DO GUAPORE - 
76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: EVILYN EMAELI ZANGRANDI 
SILVA OAB nº RO9248
EXECUTADO: MARIA DO CARMO MACHADO CPF nº 
867.336.212-15, RIO CAUTARIO S/N, DISTRITO SAO DOMIN-
GOS DO GUAPORE ZONA RURAL - 76937-000 - COSTA MAR-
QUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
SENTENÇA
Relatório dispensado (Lei 9.099/95, art. 38, caput).
É entendimento jurisprudencial pacificado de que as sentenças 
meramente homologatórias não necessitam ser fundamentadas, 
incluindo-se neste rol as homologatórias de transação.
POSTO ISSO, homologo o acordo ao qual chegaram as partes (id 
n. 31053084), para que surta seus jurídicos e legais efeitos, julgan-
do extinto o processo com análise do mérito (CPC, art. 487, inc. III, 
alínea “b”). 
Sem custas e honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 55, ca-
put).
Publique-se. Registre-se.
Após, arquivem-se.
Serve de carta/mandado/ofício. 
Costa Marques, quinta-feira, 21 de novembro de 2019. 
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques 7000974-17.2019.8.22.0016
Nota Promissória
EXEQUENTE: GONCALVES NETO & PIRES FERREIRA LTDA 
- EPP CNPJ nº 24.396.008/0001-87, BR 429, KM 75, LINHA 25, 
FAZENDA LIBERDADE, SÃO DOMINGOS ZONA RURAL - 76937-
000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: EVILYN EMAELI ZANGRANDI 
SILVA OAB nº RO9248
EXECUTADO: WAGNER DA SILVA SALES CPF nº 030.816.942-
56, LINHA 25 KM 75 BR 429 - 76935-000 - SÃO FRANCISCO DO 
GUAPORÉ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
SENTENÇA
Vistos. 
Relatório dispensado (Lei 9.099/95, art. 38, caput).
É entendimento jurisprudencial pacificado de que as sentenças 
meramente homologatórias não necessitam ser fundamentadas, 
incluindo-se neste rol as homologatórias de transação.
POSTO ISSO, homologo o acordo ao qual chegaram as partes, 
para que surta seus jurídicos e legais efeitos, julgando extinto o 
processo com análise do mérito (CPC, art. 487, inc. III, alínea “b”). 
Sem custas e honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 55, ca-
put).
Publique-se. Registre-se.
Após, arquivem-se.
Serve de carta/mandado/ofício. 
Costa Marques, quinta-feira, 21 de novembro de 2019. 
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques AUTOS: 7001055-34.2017.8.22.0016
ASSUNTO: Inventário e Partilha
CLASSE: Arrolamento de Bens
REQUERENTES: LAIZ REGINA MORAES DA SILVA CPF nº 
717.316.011-15, RUA ROUXINOL 1350 JARDIM RASSLEM - 
79813-250 - DOURADOS - MATO GROSSO DO SUL, LUCIANA 
PORFIRIO DE ANDRADE CPF nº 706.430.242-04, AV. SANTA 
CRUZ 1672 SETOR 03 - 76937-000 - COSTA MARQUES - RON-
DÔNIA, Weverton Andrade da Silva CPF nº DESCONHECIDO, 
AVENIDA SANTA CRUZ 1672 SETOR 03 - 76937-000 - COSTA 
MARQUES - RONDÔNIA, MARCO ROGERIO DA SILVA CPF nº 
836.456.409-91, HELIO RICHARDI 857, SOBRADO CLAUDETE - 
85811-220 - CASCAVEL - PARANÁ, MARCIA RENATA DA SILVA 
CPF nº 020.443.229-43, REPUBLICA ARGENTINA 3234, SOBLJ 
PORTAO - 80610-260 - CURITIBA - PARANÁ, MARCELO RO-
BERTO DA SILVA CPF nº 026.061.959-06, DR XAVIER DA VEIGA 
110 CARAVELA - 83260-000 - MATINHOS - PARANÁ, ALISSON 
DIVINO TICONA DA SILVA CPF nº 032.493.402-51, GUAPORE 
2268 SETOR 01 - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: EDUARDO DE MATOS 
PEREIRA OAB nº MS17446, JOSE NEVES BANDEIRA OAB nº 
RO182, EDNALDO BATISTA RIBEIRO OAB nº PR60456, Gilson 
Vieira Lima OAB nº RO4216
REQUERIDO: WILSON ANTONIO DA SILVA CPF nº 164.662.419-
04, AV SANTA CRUZ 1672 CENTRO - 76937-000 - COSTA MAR-
QUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
DESPACHO
Expeça-se carta precatória à Comarca de Dourados/MS, a fim de 
que a inventariante preste termo de compromisso. 
Sem prejuízo, procedi a consulta de bens do falecido via sistema 
RENAJUD e BACENJUD conforme espelhos anexos. 
Assim, intime-se a inventariante para apresentar as primeiras de-
clarações, no prazo de 20 (vinte) dias. 
Após, expeça-se necessário para fins de citação dos herdeiros. 
Serve de carta/mandado/ofício. 
Costa Marques- , quinta-feira, 21 de novembro de 2019. 
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques AUTOS: 7000139-63.2018.8.22.0016
ASSUNTO: Alimentos, Alimentos
CLASSE: Execução de Alimentos
EXEQUENTE: SAMARA IZABEL FERNANDES CPF nº 
883.553.572-72, AV. JOÃO LOPES BEZERRA S/N, PROXIMO A 
EMATER SETOR 03 - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔ-
NIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA
EXECUTADO: RAIMUNDO QUEIROZ DE ALBUQUERQUE CPF 
nº DESCONHECIDO, RUA ANGELIN S/N, EM FRENTE A IGREJA 
ADVENTISTA DO 7 DIA CENTRO - 76937-000 - COSTA MAR-
QUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
DESPACHO
Intime-se a exequente para se manifestar quanto a impugnação 
apresentada pelo executado. Prazo: 15 (quinze) dias. 
Serve de carta/mandado/ofício. 
Costa Marques- , quinta-feira, 21 de novembro de 2019. 
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques PROCESSO: 7001021-88.2019.8.22.0016
CLASSE: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: GONCALVES NETO & PIRES FERREIRA LTDA 
- EPP CNPJ nº 24.396.008/0001-87, BR 429, KM 75, LINHA 25, 
FAZENDA LIBERDADE, SÃO DOMINGOS ZONA RURAL - 76937-
000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: EVILYN EMAELI ZANGRANDI 
SILVA OAB nº RO9248
EXECUTADO: MARIO CANDIA XAVIER CPF nº 390.573.561-
04, BR 429, LINHA 66,, OBS (FAZENDA VALE DO ESTRANHO), 
ZONA RURAL - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
SENTENÇA
A parte autora requereu a desistência do feito.
Dispensada a anuência do requerido vez que não apresentou con-
testação. 
Diante do exposto, e considerando o pedido do requerente, HO-
MOLOGO o pedido de desistência para que surta seus jurídicos e 
legais efeitos, (artigo 200, §único do CPC) e EXTINGO o feito nos 
termos do art. 485 VIII do CPC.
Ante a desistência da parte autora, a presente decisão transita em 
julgado nesta data (art. 1.000, CPC). 
Sem custas. 
P.R.I.C. 
Arquivem-se.
Serve de carta/mandado/ofício. 
Costa Marques- , quinta-feira, 21 de novembro de 2019.
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito
, .
7001076-73.2018.8.22.0016
Guarda, Regulamentação de Visitas
Guarda
REQUERENTES: E. C. D. S., S. D. E.
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: DEFENSORIA PÚBLICA 
DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
REQUERIDOS: A. D. S. J., C. D. S. E.
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: JOSE NEVES BANDEIRA 
OAB nº RO182
SENTENÇA
Trata-se de ação de guarda e regulamentação de visitas da menor 
E. D. S. E. J., proposta por SEBASTIÃO DORADO ESCOBAR e 
ENI CORDEIRO DA SILVA em desfavor de CRISTIANE DA SILVA 
ESCOBAR e ARILSON DA SILVA JAQUES, sob os fundamentos 
de possuem melhores condições de cuidar da criança.
Juntou mandato e documentos.
Realizada audiência de conciliação, a parte requerida concordou 
com a concessão da guarda aos requerente.
Citado por edital, o curador especial do requerido também não se 
opôs à concessão da guarda.
Parecer ministerial favorável, ID23497070.
É o necessário. DECIDO.
FUNDAMENTAÇÃO
Primeiramente, faço consignar que o processo comporta julgamen-
to antecipado da lide, haja vista que depende apenas da análise da 
prova documental, já nos autos, conforme preceitua o artigo 355, 
inciso I, do Novo Código de Processo Civil.
Passo seguinte, no mérito, cabe ressaltar que os filhos, enquanto 
menores, estão sujeitos ao poder familiar dos genitores (art. 1630, 
CCB), que engloba as atribuições inerentes à guarda (art. 1634, 
CCB), devendo aqueles assegurar à criança e adolescente as con-
dições adequadas para seu desenvolvimento físico, psíquico e so-
cial.
O Estatuto da Criança e do Adolescente proclama que o bem-estar 
do menor deve sobrepujar a quaisquer outros interesses juridica-

mente tutelados, mormente porque a criança e o adolescente ne-
cessitam de um ambiente estável e seguro, a fim de estabelecer 
segurança material, emocional e psicológica necessária ao seu 
desenvolvimento.
Assim leciona Sílvio de Salvo Venosa: (...) o juiz deverá procurar a 
solução prevalente que melhor se adapte ao menor, sem olvidar-se 
dos sentimentos e direitos dos pais (Direito Civil. Direito de família. 
Atlas: 2003, 3. ed., v. VI, p. 228).
Oportuno citar o ensinamento de Yussef Said Cahali:
“Não há dúvida de que a mudança da guarda pode ocorrer tantas 
vezes quantas se fizerem necessárias em razão do interesse do 
menor; não se revela aconselhável, contudo, a modificação muito 
freqüentemente da guarda, pois tal fato pode comprometer a esta-
bilidade emocional do mesmo, criando-lhe uma situação de inse-
gurança pessoal. Por esta razão, deferida originariamente a guar-
da do menor a uma determinada pessoa, somente motivos muito 
graves e ponderáveis, e com vistas sempre à melhoria da situação 
do menor, devem autorizar sua modificação posterior. (Estatuto da 
Criança e do Adolescente Comentado: Comentários Jurídicos e 
Sociais. Coordenadores: Munir Cury, Antônio Fernando do Amaral 
e Silva e Emílio García Mendez. São Paulo: Malheiros Editores, 
1992. p. 132)”.
Assim, considerando que o menor já está sob os cuidados dos avós 
maternos e que não há nenhum fato a revelar a sua inaptidão para 
o referido encargo, entendo que não há razão para se alterar a atu-
al situação fática, não havendo, portanto, motivo para não ensejar 
o deferimento da guarda.
Ademais, cabe ressaltar que a guarda é instituto temporário, não 
sendo permanente e irrevogável; logo, poderá ser modificada ou 
alterada a qualquer momento, visando sempre o interesse da me-
nor (art. 35, ECA).
DISPOSITIVO
Em face ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e 
concedo a guarda definitiva do menor E. D. S. E. J., em favor dos 
requerentes SEBASTIÃO DORADO ESCOBAR e ENI CORDEIRO 
DA SILVA, com fundamento no artigo 33 e seguintes do Estatuto 
da Criança e do Adolescente.
Declaro extinto o presente feito com resolução do mérito, nos ter-
mos do artigo 487, inciso I, do NCPC.
SIRVA A PRESENTE COMO termo de guarda definitiva do menor 
ERICK DAYAN DA SILVA ESCOBAR JACQUES em favor de SE-
BASTIÃO DORADO ESCOBAR e ENI CORDEIRO DA SILVA.
Ciência ao MP, DPE e ao advogado dativo nomeado nos autos.
Sem custas, nos termos das Diretrizes.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, procedidas as baixas e anotações ne-
cessárias, arquive-se.
Costa Marques/RO, data certificada.
Fábio Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques Processo: 7001417-02.2018.8.22.0016 
Assunto:Adicional de Periculosidade 
Parte autora: EXEQUENTE: DALTER DO CARMO TAVARES 
REIS CPF nº 631.880.662-87, DEMETRIO MELAS 1758 CENTRO 
- 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA 
Advogado da parte autora: ADVOGADO DO EXEQUENTE: NEIDE 
SKALECKI DE JESUS GONCALVES OAB nº RO283 
Parte requerida: EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 
00.394.585/0001-71, SEM ENDEREÇO 
Advogado da parte requerida: ADVOGADO DO EXECUTADO: 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA 
DESPACHO
Considerando a eventual possibilidade de modificação da decisão 
embargada, com fundamento no disposto no artigo 1.023, § 2º, do 
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CPC, fica a parte embargada intimada para, querendo, se manifes-
tar no prazo de 5 dias úteis. 
Após, conclusos.
Serve de carta/mandado/ofício. 
Costa Marques/quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Fábio Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques AUTOS: 7000207-76.2019.8.22.0016
ASSUNTO: Indenização por Dano Moral
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: CARINA SCHOSEK CPF nº 012.696.562-52, AV. ANTO-
NIO PSURIADAKIS 1026 ASSOCIAÇÃO FUNASA - 76937-000 - 
COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: JUAREZ CORDEIRO DOS SANTOS 
OAB nº MT3262
RÉU: P. G. D. E. D. R. -. P., AVENIDA FARQUAR 2986 PEDRI-
NHAS - 76801-470 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO
Considerando que eventual ação penal suspende o prazo prescri-
cional, intime-se o requerido para juntar aos autos a sentença e 
certidão de trânsito em julgado da ação penal. Prazo: 15 (quinze) 
dias. 
Serve de carta/mandado/ofício. 
Costa Marques- , quinta-feira, 21 de novembro de 2019. 
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques AUTOS: 7000915-29.2019.8.22.0016
ASSUNTO: Citação
CLASSE: Carta Precatória Cível
DEPRECANTE: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renováveis- Ibama CNPJ nº 03.659.166/0022-37, 
SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO DEPRECANTE: PROCURADORIA FEDERAL 
EM RONDÔNIA
DEPRECADO: JORANDI MENDES CPF nº 724.136.112-15, 
KM33, LOTE 11, SÍTIO LUAR DO SERTÃO DISTRITO DE SÃO 
DOMINGOS DO GUAPORÉ - 76937-000 - COSTA MARQUES - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO DEPRECADO: 
DESPACHO
Devolva-se a presente deprecata à Comarca de origem. 
Ademais, consigno que a competência para análise dos embargos 
é Juízo deprecante. 
Expeça-se o necessário. 
Costa Marques- , quinta-feira, 21 de novembro de 2019. 
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques 7001326-51.2019.8.22.0023
Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMIS-
SAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
ADVOGADO DO EXEQUENTE: NOEL NUNES DE ANDRADE OAB 
nº RO1586, ANA PAULA SANCHES MENEZES OAB nº RO9705, 
EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS OAB nº RO2930

EXECUTADOS: VALMIR DE JESUS ALVES, LUANA MARIA SIL-
VA DOS SANTOS, RAFAEL DOS ANJOS ROLIM
DESPACHO
Recebo a inicial e fixo a competência deste juízo para processa-
mento do feito.
Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias (art. 829 
do NCPC), efetuar o pagamento da dívida ou, querendo, oferecer 
embargos (sem efeito suspensivo), no prazo de 15 (quinze) dias, 
art. 915 do NCPC.
Acrescente-se ao mandado de citação penhora e avaliação a ad-
vertência de que, reconhecendo o crédito da parte exequente, po-
derá a parte executada, comprovando o depósito de pelo menos 
30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e 
honorários de advogado, apresentar proposta de pagamento do 
restante, por meio de advogado, em ate 6 (seis) parcelas mensais, 
acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao 
mês, nos termos do art. 916 do NCPC.
Fixo os honorários da execução em 10% (dez por cento) do valor do 
débito exequendo, nos termos do art. 827, caput do NCPC, sendo 
que, em caso de integral pagamento no tríduo legal, a mencionada 
verba honorária será reduzida pela metade (NCPC, art. 827, § 1º).
Não efetuado o pagamento, deverá o sr. oficial de justiça proce-
der de imediato à penhora de bens e a sua avaliação (NCPC, art. 
829, § 1º), atento à natureza dos bens disponíveis conforme ordem 
de prioridade legal, bem como a natureza impenhorável dos bens 
listados na lei federal n. 8009/90 - bens de família -, lavrando-se 
respectivo auto, e de tais atos intimar, na mesma oportunidade, o 
executado.
Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o cônjuge 
da parte executada ou, conforme o caso, o senhorio direto, o credor 
com garantia real ou com penhora anteriormente averbada.
Não encontrando bens, de oficio determina-se a intimação da parte 
executada para indicar onde se encontram os bens sujeitos à exe-
cução, exibir a prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão 
negativa de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que difi-
culte ou embarace a realização da penhora, sob as penas da lei.
Caso a parte executada não seja localizada para intimação da pe-
nhora, certifique o sr. oficial de justiça, detalhadamente, as diligên-
cias realizadas.
Não encontrando a parte devedora, proceda-se ao arresto de tan-
tos bens quantos bastem para garantir a execução, cumprindo as 
exigências do art. 830 e § 1º do NCPC.
Efetuado o arresto, intime-se a parte credora para, no prazo de 
15 (quinze) dias, requerer a citação por edital da parte devedora, 
NCPC, art. 830 § 2º. Findo o prazo do edital, terá a parte devedora 
o prazo a que se refere o art. 829 do NCPC, convertendo-se o ar-
resto em penhora em caso de não pagamento.
Após, requeira a parte exequente o que entender de direito, refe-
rente a eventual adjudicação, alienação por iniciativa particular ou 
em hasta pública, o usufruto de bem móvel ou imóvel, tudo nos 
termos do art. 825 do NCPC.
SERVE A PRESENTE COMO:
a) CARTA / MANDADO / CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO E 
INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) EXECUTADA(S), observando-se 
o(s) seguinte(s) endereço(s) para localização: EXECUTADOS: 
VALMIR DE JESUS ALVES, BR 429, KM 03, LINHA 07, LOTE 12, 
SUB GLEBA 02 S/n ZONA RURAL - 76937-000 - COSTA MAR-
QUES - RONDÔNIA, LUANA MARIA SILVA DOS SANTOS, BR 
429, KM 42, LINHA 07 S/n, AVENIDA LIMOEIRO 1174 ZONA RU-
RAÇ - 76937-970 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA, RAFAEL 
DOS ANJOS ROLIM, BR 429, KM 42, LINHA 07 S/n, AVENIDA 
LIMOEIRO 1174 ZONA RURAL - 76937-970 - COSTA MARQUES 
- RONDÔNIA
b) CARTA / MANDADO DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 
observando-se, para tanto, o seguinte endereço: EXEQUENTE: 
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CEN-
TRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP, AVENIDA PRESI-
DENTE KENNEDY 775 CENTRO - 76970-000 - PIMENTA BUENO 
- RONDÔNIA
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Sem prejuízo quanto ao cumprimento das ordens acima, quando 
da intimação, advirta-se as partes, desde logo, acerca da necessi-
dade de manter atualizado, nos autos do processo e junto à Defen-
soria Pública Estadual - caso por ela esteja representada -, o seu 
endereço, número de telefone e whatsapp, e endereço eletrônico 
(e-mail), se houver, a fim de viabilizar o cumprimento das determi-
nações impostas pelo juízo, inclusive por intermédio da Defensoria 
Pública, evitando, assim, diligências desnecessárias e/ou repetiti-
vas, sob pena de pagamento das respectivas custas, nos termos 
do art. 19 c.c art. 2º, § 2º, ambos da Lei Estadual nº 3.896/16. 
Para tanto, autorizo o uso das prerrogativas do artigo 212 e §§ do 
NCPC.
Expeça-se o necessário.
Costa Marques/RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Fábio Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques AUTOS: 7000953-75.2018.8.22.0016
ASSUNTO: Obrigação de Fazer / Não Fazer
CLASSE: Procedimento Comum Cível
AUTOR: SOFIA GRABRIELA RAMOS ORTIS CPF nº 064.067.372-
45, AV. LIMOEIRO 1680 SETOR 03 - 76937-000 - COSTA MAR-
QUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔ-
NIA
RÉUS: ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº 00.394.585/0001-71, - 
76804-120 - PORTO VELHO - RONDÔNIA, MUNICIPIO DE COS-
TA MARQUES CNPJ nº 04.100.020/0001-95, SEM ENDEREÇO
ADVOGADOS DOS RÉUS: PROCURADORIA GERAL DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
DE COSTA MARQUES
DESPACHO
Intime-se a parte autora para cumprir o determinado no despacho 
de id n. 28446571, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extin-
ção e arquivamento. 
Serve de carta/mandado/ofício. 
Costa Marques- , quinta-feira, 21 de novembro de 2019. 
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques 7000999-30.2019.8.22.0016
Procedimento Comum Cível
AUTOR: MARIA ENA MORENO CPF nº 162.754.202-78, BR 429 
KM 47 ZONA RURAL - 76937-000 - COSTA MARQUES - RON-
DÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ANA DA CRUZ OAB nº GO45702
RÉU: I. -. I. N. D. S. S., SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔ-
NIA
DESPACHO
Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, sugerir os 
pontos controvertidos da lide e especificar as provas que preten-
dem produzir, sob pena de preclusão.
Nesta mesma ocasião, havendo necessidade de produção de pro-
va testemunhal, determino, desde já, que as partes apresentem 
seus respectivos róis de testemunhas, observando-se o disposto 
no art. 357, §§ 4º, 5º, 6º e 7º do CPC, cumprindo-lhes indicar, na 
oportunidade, quais de suas testemunhas comparecerão em au-
diência independentemente de intimação, quais outras serão inti-
madas pelo próprio advogado, na forma do art. 455 do CPC, e, por 
fim, aquelas testemunhas cujas intimações, imprescindivelmente, 

devem ser efetuadas por mandado e oficial de justiça, desde logo 
justificando tal necessidade, sob pena de indeferimento.
Após, tornem-se os autos conclusos para saneamento.
Caso ambas as partes, ou todas elas, requeiram o julgamento an-
tecipado da lide, afirmando desde logo a inexistência de provas 
outras a produzir, sejam os autos conclusos para o julgamento do 
processo no estado em que se encontra.
Serve de carta/mandado/ofício. 
Costa Marques- RO, quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Fábio Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques AUTOS: 7000355-87.2019.8.22.0016
ASSUNTO: Inventário e Partilha
CLASSE: Arrolamento Sumário
REQUERENTES: JESIEL GOMES OLIVEIRA CPF nº 021.322.992-
77, RUA MARECHAL RONDON 2068 CENTRO - 76960-970 
- CACOAL - RONDÔNIA, JESIELY GOMES OLIVEIRA CPF nº 
021.323.002-08, RODOVIA BR-429 km 26 ZONA RURAL - 76937-
000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA, ALBERTINA GOMES OLI-
VEIRA CPF nº 115.295.552-72, AV. TRAVESSA 18 1674 CENTRO 
- 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: JOSE NEVES BANDEIRA 
OAB nº RO182
REQUERIDO: DARIO DE OLIVEIRA DUTRA CPF nº 351.400.702-
00, AV. TRAVESSA 18 1674 CENTRO - 76937-000 - COSTA MAR-
QUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
DESPACHO
Defiro o pedido de id n. 31001714. 
Oficie-se à Empresa Companhia de Seguros Aliança do Brasil, ins-
crita no CNPJ n. 28.106.889/0001-43, situada na Av. das Nações 
Unidas, 14261, 29º andar, Ala A, Vila Gertrudes, CEP n. 04.794-
000, para que efetue depósito em conta judicial vinculada aos au-
tos do valor do seguro de vida n. 41353684, celebrado pelo de 
cujus Dario de Oliveira Dutra. Prazo: 10 (dez) dias, sob pena de 
aplicação de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) 
até o limite em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 
Serve de ofício. 
Costa Marques- , sexta-feira, 22 de novembro de 2019. 
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques AUTOS: 0001659-56.2013.8.22.0016
ASSUNTO: Dívida Ativa
CLASSE: Execução Fiscal
EXEQUENTE: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recur-
sos Naturais Renováveis- Ibama CNPJ nº 03.659.166/0022-37, AC 
SALGADO FILHO 271, AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 284 NOSSA 
SENHORA DAS GRAÇAS - 76804-970 - PORTO VELHO - RON-
DÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA
EXECUTADOS: MADEREIRA PINGO D AGUA LTDA CNPJ nº 
05.586.418/0001-46, BR429 KM 58 S/N sn, NÃO CONSTA SETOR 
INDUSTRIAL - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA, JIL-
MARQUE FERREIRA CPF nº 312.914.142-15, BR 429 KM 58 SN 
S DOMINGOS - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA, 
ORLANDO FERREIRA BATAIOLLI CPF nº 821.672.812-34, GE-
TULIO VARGAS 3188, PRESIDENTE MÉDICI CENTRO - 76916-
000 - PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA, LUIZ CARLOS SAN-
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TOS GALDINO CPF nº 860.947.422-49, JUVENTUDE 4496, - ATÉ 
4575/4576 FLORESTA - 76806-380 - PORTO VELHO - RONDÔ-
NIA, SANDRO LAERCIO WAGNER CPF nº 711.277.712-72, GUA-
PORE 3729 CIDADE ALTA - 76935-000 - SÃO FRANCISCO DO 
GUAPORÉ - RONDÔNIA, ADEMIR TERTULIANO DE AMORIM 
CPF nº 752.781.382-20, RUA SÃO PEDRO 1880 EDMUNDO MON-
TEIRO - 69800-000 - HUMAITÁ - AMAZONAS, JOSE EURIPEDES 
CLEMENTE CPF nº 869.326.678-00, AV. JOÃO GOULART 4110 
CENTRO - 76935-000 - SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RON-
DÔNIA
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: SARA GESSICA GOUBETI 
MELOCRA OAB nº RO5099
DESPACHO
Intime-se o exequente para se manifestar quanto a exceção de pré-
executividade apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. 
Serve de carta/mandado/ofício. 
Costa Marques- , sexta-feira, 22 de novembro de 2019. 
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques AUTOS: 0000099-11.2015.8.22.0016
ASSUNTO: Dano ao Erário
CLASSE: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE COSTA MARQUES CNPJ nº 
04.100.020/0001-95, AV. CHIANCA, 1381, NÃO CONSTA CEN-
TRO - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE COSTA MARQUES
EXECUTADO: JOSE SOARES NETO CPF nº 106.588.072-34, AV. 
08 DE MARÇO 1179, OLARIA CENTRO - 76937-000 - COSTA 
MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: JOSE NEVES BANDEIRA OAB 
nº RO182
DESPACHO
Intime-se o exequente para se manifestar quanto a impugnação à 
penhora apresentada pelo executado. Prazo: 15 (quinze) dias. 
Serve de carta/mandado/ofício. 
Costa Marques- , sexta-feira, 22 de novembro de 2019. 
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques AUTOS: 7000759-75.2018.8.22.0016
ASSUNTO: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obriga-
ção
CLASSE: Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: ODAIR DOS SANTOS EIRELI - ME CNPJ nº 
11.169.358/0001-69, AVENIDA RIO DE JANEIRO 1872, SALA 04 
AREAL - 76804-342 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: JOAO DIEGO RAPHAEL CURSI-
NO BOMFIM OAB nº RO3669
EXECUTADO: MUNICIPIO DE BURITIS CNPJ nº 01.266.058/0001-
44, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE BURITIS
DESPACHO
Intime-se o exequente para requerer o que de direito, no prazo de 
05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento. 
Serve de carta/mandado/ofício. 
Costa Marques- , sexta-feira, 22 de novembro de 2019. 
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques AUTOS: 7000921-36.2019.8.22.0016
ASSUNTO: Atos executórios
CLASSE: Carta Precatória Cível
DEPRECANTE: BANCO DO BRASIL S.A. CNPJ nº 00.000.000/0001-
91, BANCO CENTRAL DO BRASIL 04, SETOR BANCÁRIO SUL, 
QUADRA 04, BLOCO C, LOTE 32, E ASA SUL - 70074-900 - BRA-
SÍLIA - DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO DO DEPRECANTE: NELSON WILIANS FRATONI 
RODRIGUES OAB nº AC128341
DEPRECADOS: JOSE ALVES DE CARVALHO CPF nº 
283.711.862-15, BR 429 KM 02 - LINHA 21 SN, RURAL SETOR 
SÃO DOMINGOS - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA, 
J H CARNEIRO CARVALHO CONSTRUTORA LTDA CNPJ nº 
04.349.741/0001-33, AVENIDA GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS 
3402, - ATÉ 3715/3716 JARDIM GLÓRIA L - 78140-400 - VÁRZEA 
GRANDE - MATO GROSSO
ADVOGADOS DOS DEPRECADOS: 
DESPACHO
Intime-se a parte exequente para manifestar quanto a proposta de 
acordo ofertada pelo executado (id n. 31096689). Prazo: 15 (quin-
ze) dias. 
Após, voltem os autos conclusos. 
Serve de carta/mandado/ofício. 
Costa Marques- , sexta-feira, 22 de novembro de 2019. 
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques AUTOS: 0000631-82.2015.8.22.0016
ASSUNTO: Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Aciden-
tário, Liminar 
CLASSE: Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: ADAIR JOSE FAQUIM CPF nº 761.601.062-87, AV. 
PROJETADA S/N, NÃO INFORMADO DISTRITO DE SÃO DO-
MINGOS - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: LIGIA VERONICA MARMITT OAB 
nº RO4195
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO-
CIAL CNPJ nº 29.979.036/0001-40, AVENIDA MARECHAL RON-
DON 870 1 andar CENTRO - 76900-082 - JI-PARANÁ - RONDÔ-
NIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA
DESPACHO
Conforme disposto no artigo 1.010, § 3° do CPC, diante de recurso 
de apelação, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juízo a quo, 
independentemente da análise de admissibilidade. 
Assim, apresentado recurso de apelação e as contrarrazões, enca-
minhem-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 
Expeça-se o necessário. 
Costa Marques- , sexta-feira, 22 de novembro de 2019. 
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques AUTOS: 7001515-55.2016.8.22.0016
ASSUNTO: Esbulho / Turbação / Ameaça
CLASSE: Reintegração / Manutenção de Posse
REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 
CNPJ nº 07.207.996/0001-50, BANCO BRADESCO S.A. s/n, PRÉ-
DIO NOVÍSSIMO, 4 ANDAR VILA YARA - 06029-900 - OSASCO 
- AMAPÁ
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ADVOGADO DO REQUERENTE: CELSO MARCON OAB nº 
AC3266
REQUERIDO: DARPA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E 
EXPORTACAO LTDA - ME CNPJ nº 34.467.159/0001-32, R ROD 
BR 429 KM 04 4- ZONA RURAL - 76937-000 - COSTA MARQUES - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
DESPACHO
Expeça-se o necessário para fins de citação da requerida no endereço 
indicado na petição de id n. 30817234. 
Costa Marques- , sexta-feira, 22 de novembro de 2019. 
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Marques 
AUTOS: 7001325-92.2016.8.22.0016
ASSUNTO: Alienação Fiduciária
CLASSE: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. CNPJ nº 
07.207.996/0001-50, BANCO BRADESCO S.A. sn, BANCO BRA-
DESCO FINANCIAMENTOS S.A VILA YARA - 06029-900 - OSASCO 
- AMAPÁ
ADVOGADO DO AUTOR: ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB 
nº AC5398
RÉU: KEILA PATRICIA DA SILVA ROSA CPF nº 934.436.252-15, 
RUA ARACAJU 259, CASA DISTRITO NOVA CALIFORNIA - 76847-
000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
DESPACHO
Cumpra-se o determinado no item 2 do despacho de id n. 30136706. 
Costa Marques- , sexta-feira, 22 de novembro de 2019. 
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Marques 
7000709-15.2019.8.22.0016
Procedimento Comum Cível
AUTOR: ELIZABEL TOMICHA LOBO CPF nº 009.383.722-46, RUA T6 
1613 . - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: NELSON VIEIRA DA ROCHA JUNIOR OAB 
nº RO3765
RÉU: I. -. I. N. D. S. S., SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA
DESPACHO
Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, sugerir os 
pontos controvertidos da lide e especificar as provas que pretendem 
produzir, sob pena de preclusão.
Nesta mesma ocasião, havendo necessidade de produção de prova 
testemunhal, determino, desde já, que as partes apresentem seus res-
pectivos róis de testemunhas, observando-se o disposto no art. 357, 
§§ 4º, 5º, 6º e 7º do CPC, cumprindo-lhes indicar, na oportunidade, 
quais de suas testemunhas comparecerão em audiência independen-
temente de intimação, quais outras serão intimadas pelo próprio advo-
gado, na forma do art. 455 do CPC, e, por fim, aquelas testemunhas 
cujas intimações, imprescindivelmente, devem ser efetuadas por 
mandado e oficial de justiça, desde logo justificando tal necessida-
de, sob pena de indeferimento.
Após, tornem-se os autos conclusos para saneamento.
Caso ambas as partes, ou todas elas, requeiram o julgamento an-
tecipado da lide, afirmando desde logo a inexistência de provas 
outras a produzir, sejam os autos conclusos para o julgamento do 
processo no estado em que se encontra.
Serve de carta/mandado/ofício. 
Costa Marques- RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019
Fábio Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única 
Rua Chianca, nº 1061, Bairro Centro, CEP 76937-000, Costa Mar-
ques Processo: 7001324-73.2017.8.22.0016
Classe:Petição Cível
REQUERENTE: ULISSES CORTAT CHAVES
ADVOGADO DO REQUERENTE: JEFERSON GOMES DE MELO 
OAB nº RO8972
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CE-
RON 
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA, DEN-
NER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB nº MS6835, 
ERICA CRISTINA CLAUDINO OAB nº RO6207
Valor da causa: R$ 41.568,00
DESPACHO
Vistos;
Cuida-se de cumprimento de sentença.
1) Altere-se a classe processual.
2) INTIME-SE a parte devedora, por meio de seu advogado, a fim 
de que, no prazo de 15 (quinze) dias, satisfaça a obrigação, adim-
plindo o montante da condenação, corrigido e atualizado nos ter-
mos da sentença, sob pena de aplicação de honorários em execu-
ção e multa de 10% prevista no artigo 523, §1º, do CPC.
2.1) Advirta-se, desde já, a parte Executada de que eventuais im-
pugnações, deverão ser opostos(as) nos próprios autos, no prazo 
de 15 (quinze) dias, bem ainda delimitar e demonstrar especifica-
mente os valores impugnados, bem como ser instruídos com os do-
cumentos que se fizerem necessário à demonstração do alegado, 
sob pena de preclusão e de imediato julgamento da impugnação, 
nos termos do artigo 525, §1º, do CPC.
3) Havendo impugnação, fica INTIMADA a parte Exequente para 
manifestar-se sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, 
no prazo de 15 (quinze) dias.
4) Decorrido o prazo para impugnação sem manifestação, certifi-
que-se nos autos, e não havendo a satisfação da obrigação, o que 
deverá ser certificado, fica INTIMADA a parte Exequente para, no 
prazo de 05 (cinco) dias, atualizar o débito e para que dê prosse-
guimento normal ao feito, observando a ordem preferencial dispos-
ta no art. 835 do CPC.
5) Havendo pagamento, expeça-se o competente alvará judicial 
em nome da parte e/ou advogado (se o instrumento de procuração 
autorizar) para levantamento dos valores com juros/correções/ren-
dimentos, sob pena de envio dos respectivos valores depositados 
na conta judicial para a conta centralizadora. (Obs. Aguarde-se, em 
cartório, o decurso do prazo de vencimento do alvará).
6) Posteriormente, por ato ordinatório, INTIME-SE a parte Exe-
quente, por meio de seu(s) advogado(s), para informar a satisfação 
do crédito e/ou requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) 
dias, sob pena de aceitação dos valores depositados como sendo 
o pagamento integral da obrigação.
7) Por fim, mantendo-se inerte a parte exequente, envie-me os au-
tos conclusos para sentença de extinção.
Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
SERVE, DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, DE MANDADO/CARTA 
AR/CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, PENHO-
RA, AVALIAÇÃO, REMOÇÃO, DE ALVARÁ E DE OFÍCIO - CASO 
ENTENDA CONVENIENTE A ESCRIVANIA:
REQUERENTE: ULISSES CORTAT CHAVES, LINHA 21 G KM 22 
S/N ZONA RURAL - 76937-000 - COSTA MARQUES - RONDÔ-
NIA
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CE-
RON , AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137 INDUSTRIAL - 76821-
063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Costa Marques/RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019.
Fábio Batista da Silva
Juiz de Direito
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COMARCA DE MACHADINHO D´OESTE 

2ª VARA CRIMINAL  

2º Juizo (Criminal)
1ª Vara Criminal 
Machadinho do Oeste
Juiz de Direito: Muhammad Hijazi Zaglout
Diretor de Cartório: Hudson Ambrosio Belim, e-mail: mdo1criminal@
tjro.jus.br

Proc.: 0000911-39.2018.8.22.0019
Ação:Inquérito Policial (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
SócioEducando:Elizete Maria da Conceição
Advogado:Alan Cesar Silva da Costa (RO 7933), Sebastião de 
Castro Filho ( 3646)
Decisão:
ADVOGADO: SEBASTIÃO DE CASTRO FILHO OAB/RO 3646.
DECISÃOVistos.Em um juízo de admissibilidade provisório que 
cabe ao órgão ?a quo? proferir, verifica-se, dentro de uma cognição 
sumária, estarem presentes os pressupostos de admissibilidade 
recursais extrínsecos e intrínsecos, razão pela qual, recebo o 
recurso de apelação interposto pela Defesa à fl. 361, nos termos do 
art. 593, inc. I, do Estatuto Processual Penal.Considerando-se que 
a Defesa informou que deseja apresentar as razões na instância 
superior, nos termos do artigo 600, § 4º, do Código de Processo 
Penal, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste 
Estado, com as homenagens deste Juízo.Expeça-se o necessário. 
P. I. C.Serve a presente decisão como intimação ao advogado, Dr. 
Sebastião de Castro Filho, OAB/RO 3646.Machadinho do Oeste-
RO, sexta-feira, 22 de novembro de 2019.Adip Chaim Elias Homsi 
Neto Juiz de Direito

Proc.: 0000703-21.2019.8.22.0019
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado: MÁBIO JUNIO CLAUDINO DE LIMA, “não informado”, 
brasileiro(a), CPF 009.485.582-02 e RG 1126694 SSP/RO, solteiro, 
pintor, nascido em 28/06/1993, em Jaru/RO, filho de Sonia Maria 
Claudino de Lima e de Mauro Eugenio de Lima, residente na(o) 
Finalidade: CITAR o denunciado acima qualificado para, sob pena 
de revelia, responder(em) nos termos da Denúncia abaixo transcrita 
e, no prazo de 10 (dez) dias responda(m) a acusação, por escrito, 
através de seu advogado, sob pena de ser-lhe nomeado Defensor 
Público, consignando-se que na resposta, consistente em defesa 
preliminar e exceções, os denunciados poderão argüir preliminares 
e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e 
justificações, especificar as provas que pretendem produzir e 
arrolar, até no máximo 8 (oito) testemunhas, qualificando-as e 
requerendo sua intimação quando necessário, conforme dispõe o 
art. 396-A do CPP.
RESUMO DA DENÚNCIA: “... No dia 24 de agosto de 2019, por volta 
das 10h47min, no estabelecimento “Bar do Seringal”, localizado na 
Rodovia RO 133, zona rural, cidade e comarca de Machadinho do 
Oeste/RO, o denunciado MÁBIO JUNIO CLAUDINO DE LIMA, de 
forma consciente e voluntária, possuía e mantinha sob sua guarda, 
01 (uma) pistola, marca Taurus, calibre 6,35 mm, numeração 
h19575 e 08 (oito) munições, marca CBC, do mesmo calibre, 
sem a devida autorização e em desacordo com determinação 
legal e regulamentar, conforme descrito no Auto de Apresentação 
e Apreensão de fl. 22. Apurou-se que, no dia dos fatos, policiais 
militares receberam informações de que o indiciado teria realizado 
postagens em redes sociais de uma arma de fogo e que estaria no 
referido estabelecimento. Assim, os agentes se dirigiram ao local e 
lograram êxito em localizar MÁBIO, azo que ao realizarem a revista 
no quarto em que o denunciado estava hospedado, encontraram 
embaixo do colchão o material bélico apreendido. Ante o exposto, 

incidiu MÁBIO JUNIO CLAUDINO DE LIMA nas penas do artigo 12 
da Lei n. 10.826/2003, requerendo-se que, recebida e autuada a 
presente, seja o réu citado e devidamente processado, até ulterior 
condenação à pena privativa de liberdade e à reparação dos danos 
causados, assim como a requisição, a intimação e a inquirição das 
testemunhas do rol abaixo.”

Proc.: 0000398-71.2018.8.22.0019
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Decisão:
ADVOGADA: PATRICIA MENDES DE OLIVEIRA FORTES OAB/
RO 4813DECISÃOVistos.Trata-se de ação penal instaurada em 
desfavor de Raimundo Nonato Passos dos Santos, dando-o como 
incurso nas penas cominadas ao crime previsto no artigo 306, 
caput, c/c § 1º, inciso I, e artigo 298, inciso III, ambos do Código 
de Trânsito Brasileiro.O acusado aceitou cumprir as condições 
da suspensão condicional do processo (fl. 55).Sobreveio certidão 
cartorária informando que o beneficiário não estava cumprindo 
as condições avençadas (fl. 63), motivo pelo qual ele apresentou 
justificativa, esclarecendo que estava passando por problemas 
familiares. A prestação pecuniária foi devidamente cumprida..O 
Ministério Público pugnou pelo acolhimento da justificativa (fl. 70).
Tendo em vista que foi a primeira notícia de descumprimento das 
condições avençadas, ACOLHO a justificativa apresentada pelo 
beneficiário, ressaltando que ele deve se adequar às condições 
impostas pela suspensão condicional do processo.Consigno 
que o período em que o beneficiário não compareceu em Juízo 
para informar e justificar suas atividades deve ser acrescido ao 
prazo remanescente da suspensão condicional do processo, sob 
pena de revogação do benefício e prosseguimento do feito.Por 
fim, considerando o ofício circular n.º 074 e 087/2013/DECOR/
CGJ de 26/04/2013 e 13/05/2013, o qual orientou que os juízes, 
ao determinarem a suspensão dos processos, deverão lançar o 
movimento de ?suspensão do processo?, determino a suspensão 
deste feito.Prossiga-se na fiscalização.Intimem-se as partes e o 
beneficiário. Cumpra-se.SERVE A PRESENTE DE MANDADO DE 
INTIMAÇÃO/ OFÍCIOMachadinho do Oeste-RO, sexta-feira, 22 de 
novembro de 2019.Adip Chaim Elias Homsi Neto Juiz de Direito
Hudson Ambrosio Belim
Diretor de Cartório

1ª VARA CÍVEL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
Machadinho do Oeste - 2º Juízo
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/
RO
Fone: (69) 3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br 
7002998-09.2019.8.22.0019
Procedimento do Juizado Especial Cível
Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados 
intensivos (UCI)
REQUERENTE: JOSE NOGUEIRA NETO
ADVOGADO DO REQUERENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA
REQUERIDOS: ESTADO DE RONDÔNIA, MUNICIPIO DE VALE 
DO ANARI
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: PROCURADORIA GERAL 
DO ESTADO DE RONDÔNIA, PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE VALE DO ANARI/RO
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por JOSÉ 
NOGUEIRA NETO em face do ESTADO DE RONDÔNIA e do 
MUNICÍPIO DE VALE DO ANARI, que consiste na disponibilização 

http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=01920180009451&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=01920190007095&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=01920180004131&strComarca=1&ckb_baixados=null
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de vaga em UTI pública para tratamento da enfermidade do autor.
O feito tramitava regularmente, quando sobreveio a informação 
do falecimento do autor, que já encontrava-se internado em UTI 
particular, cuja certidão de óbito foi digitalizada no . 31825879 - 
Pág. 2.
Conforme dispõe o art. 485 (caput) e IX, do Código de Processo Civil 
– CPC, O juiz não resolverá o mérito quando em caso de morte da 
parte, a ação é considerada intransmissível por disposição legal.
Considerando que se trata de ação intransmissível, a extinção do 
feito é a medida que se impõe.
Ante o exposto, com fulcro no art. 485, do CPC, JULGO EXTINTA 
A PRESENTE AÇÂO sem resolução do mérito, face à morte da 
parte autora.
Dê ciência a Defensoria Pública, após a leitura arquive-se. 
Machadinho do Oeste, {{data.extenso_sem_dia_semana}} 
Adip Chaim Elias Homsi NetoAdip Chaim Elias Homsi Neto
Adip Chaim Elias Homsi Neto

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 2º Juízo 
Processo n.: 7003340-20.2019.8.22.0019
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
AUTOR: JORGE MARTINS DE ALMEIDA, LINHA MP 61, 
KM.08, GLEBA 02, LOTE 328 S/N ZONA RURAL - 76868-000 - 
MACHADINHO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: LORENI HOFFMANN ZEITZ OAB nº 
RO7333
RÉU: ENERGISA S/A, AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137, - DE 
3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
Valor da causa:R$ 10.051,92
Decisão
Vistos.
Por ora, não vislumbro a existência de prova inequívoca que 
convença da verossimilhança da alegação autoral suficiente 
para autorizar a tutela de urgência pretendida nos autos, sendo 
necessária a instrução do processo com a citação da parte adversa, 
respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, a fim de formar a 
convicção segura do magistrado, razão pela qual indefiro o pedido 
de antecipação dos efeitos da tutela.
Designo audiência de conciliação para o dia 31/01/2020.
Cite-se e intimem-se as partes desta decisão e para comparecerem 
a solenidade agendada, sendo a parte autora via advogado e a 
parte requerida, via sistema PJE, com as advertências legais dos 
artigos 51, I e 20 da Lei 9.099/95.
Caso a parte requerida não venha com proposta de acordo ou 
não seja composta a transação em audiência ou não requeira 
a designação de audiência de instrução, deverá apresentar 
defesa escrita digitalizada e documentos necessários até a data 
da audiência (ou seja, na data da solenidade as contestações e 
demais documentos já deverão estar digitalizadas nos autos do 
sistema virtual).
Caso a parte requerida tenha advogado constituído nos autos, 
este poderá trazer na audiência de conciliação equipamento de 
informática com acesso a internet ou poderá trazer a defesa e 
documentos já digitalizados nos autos, por meio de cópia impressa 
ou mídia eletrônica (pen drive/cd) para possibilitar o contraditório 
e a impugnação da peça contestatória, evitando-se eventual 
postergação do procedimento célere do Juizado na hipótese de 
falha ou inoperância do sistema PJE, sendo esse compromisso 
fundamentado no princípio da cooperação.
Caso seja indeferida a realização de audiência de instrução e 
julgamento, o feito será julgado no estado em que se encontra.
Em qualquer das hipóteses acima, o feito será julgado em audiência, 
salvo outro motivo.
Esta decisão deverá ser parte integrante da carta/mandado de 
citação.

SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO CARTA AR/MANDADO, 
O QUAL DEVERÁ SER INSTRUÍDO COM A CÓPIA DA INICIAL, 
ONDE CONSTA O NOME, QUALIFICAÇÃO E ENDEREÇO DAS 
PARTES
7002452-56.2016.8.22.0019
EXEQUENTE: EDIANE EMILIANO DE OLIVEIRA CPF nº 
011.618.782-46, AVENIDA CASTELO BRANCO 4280 BOM 
FUTURO - 76868-000 - MACHADINHO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: NATALIA FERNANDA MORAES 
OAB nº MT21109
EXECUTADO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME CNPJ nº 
07.979.729/0001-09, RUA N 60 RESIDENCIAL JARDIM DO 
TREVO - 16205-038 - BIRIGÜI - SÃO PAULO
ADVOGADO DO EXECUTADO: MARCOS TOSHIRO ISHIDA OAB 
nº RO4273
DESPACHO
Vistos.
1- Nesta data, efetuei o protocolo de pesquisa junto ao Sistema 
Bacenjud, conforme minuta anexa.
2- Aguarde-se por 5 dias úteis, as respostas das instituições 
financeiras, após conclusos.
Cumpra-se.
Machadinho do Oeste, sexta-feira, 22 de novembro de 2019
Adip Chaim Elias Homsi Neto
Adip Chaim Elias Homsi Neto

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 
76868-000 
CERTIDÃO
Processo nº 7003191-24.2019.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: CLAUDIA BRETAS PAULINO
Advogado: VIVIANE MATOS TRICHES OAB: RO4695 Endereço: 
desconhecido 
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
DE: CLAUDIA BRETAS PAULINO
Linha MA 10, KM 10, sn, Zona rural, Chácara Santa Rosa, Núcleo 
São Marcos, Vale do Anari - RO - CEP: 76867-000
Certifico que, através desta, fica a parte acima mencionada 
devidamente intimada através de seu representante legal para se 
manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 
apresentada. 
Machadinho D’Oeste, RO, 22 de novembro de 2019.
RONILDO DE MORAIS COSTA
Técnico Judiciário
(Assinatura digital registrada abaixo)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 
76868-000 
Certidão
Processo nº 7000551-48.2019.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: IMPLEMENTOS AGRICOLAS OLIVEIRA LTDA - EPP
Advogado: KELLY CRISTINE BENEVIDES DE BARROS OAB: 
RO3843 Endereço: desconhecido Advogado: DANIEL REDIVO 
OAB: RO3181 Endereço: AVENIDA JOÃO PESSOA, 4639, 
CENTRO, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000 Advogado: 
JOAO CARLOS DA COSTA OAB: RO1258 Endereço: AVENIDA 
JOÃO PESSOA, 4639, CENTRO, Rolim de Moura - RO - CEP: 
76940-000 
RÉU: E R N POLLETTI CASA DOS TUBOS
DE: IMPLEMENTOS AGRICOLAS OLIVEIRA LTDA - EPP
AV BRASIL, 4390, CENTRO, Presidente Médici - RO - CEP: 76916-
000
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Certifico que, através desta, fica a parte acima mencionada 
devidamente intimada através de seu representante legal para 
juntar o comprovante de custas para expedição da carta precatória, 
no prazo de 05 (cinco) dias. 
Machadinho D’Oeste, RO, 22 de novembro de 2019.
PAULO LEANDRO FARIAS
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 
76868-000 
CERTIDÃO
Processo nº 7003483-09.2019.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JUCARA ABREU SANTOS
Advogado: CARINE MARIA BARELLA RAMOS OAB: RO6279 
Endereço: desconhecido 
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
DE: JUCARA ABREU SANTOS
RUA RIO BRANCO, 3938, UNIÃO, Machadinho D’Oeste - RO - 
CEP: 76868-000
Certifico que, através desta, fica a parte acima mencionada 
devidamente intimada através de seu representante legal para se 
manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 
apresentada. 
Machadinho D’Oeste, RO, 22 de novembro de 2019.
RONILDO DE MORAIS COSTA
Técnico Judiciário
(Assinatura digital registrada abaixo)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 
76868-000 
CERTIDÃO
Processo nº 7003489-16.2019.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JOAO FURTADO
Advogado: CARINE MARIA BARELLA RAMOS OAB: RO6279 
Endereço: desconhecido 
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
DE: JOAO FURTADO
LINHA C 6, GLEBA 1, LOTE 35, PA CEDRO JEQUITIBA, ZONA 
RURAL, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000
Certifico que, através desta, fica a parte acima mencionada 
devidamente intimada através de seu representante legal para se 
manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 
apresentada. 
Machadinho D’Oeste, RO, 22 de novembro de 2019.
RONILDO DE MORAIS COSTA
Técnico Judiciário
(Assinatura digital registrada abaixo)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 
76868-000 
CERTIDÃO
Processo nº 7003341-05.2019.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: AUGUSTA MACEDO DA SILVA
Advogado: MARCIA CRISTINA QUADROS DUARTE OAB: RO5036 
Endereço: desconhecido 
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL

DE: AUGUSTA MACEDO DA SILVA
Avenida Presidente Medici, 3138, Centro, Centro, Machadinho 
D’Oeste - RO - CEP: 76868-000
Certifico que, através desta, fica a parte acima mencionada 
devidamente intimada através de seu representante legal para se 
manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 
apresentada. 
Machadinho D’Oeste, RO, 22 de novembro de 2019.
RONILDO DE MORAIS COSTA
Técnico Judiciário
(Assinatura digital registrada abaixo)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 
76868-000 
CERTIDÃO
Processo nº 7003333-28.2019.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ADAO JOSE FERNANDES MOREIRA
Advogado: CARINE MARIA BARELLA RAMOS OAB: RO6279 
Endereço: desconhecido 
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 
INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
DE: ADAO JOSE FERNANDES MOREIRA
LINHA MA 28, KM 40, GLEBA 1, LOTE 115, ZONA RURAL, 
Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000
Certifico que, através desta, fica a parte acima mencionada 
devidamente intimada através de seu representante legal para se 
manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 
apresentada. 
Machadinho D’Oeste, RO, 22 de novembro de 2019.
RONILDO DE MORAIS COSTA
Técnico Judiciário
(Assinatura digital registrada abaixo)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 
76868-000 
CERTIDÃO
Processo nº 7003481-39.2019.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ILDA ALVES DOS SANTOS
Advogado: CARINE MARIA BARELLA RAMOS OAB: RO6279 
Endereço: desconhecido 
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
DE: ILDA ALVES DOS SANTOS
AV. COSTA E SILVA, 3507, CENTRO, Machadinho D’Oeste - RO 
- CEP: 76868-000
Certifico que, através desta, fica a parte acima mencionada 
devidamente intimada através de seu representante legal para se 
manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 
apresentada. 
Machadinho D’Oeste, RO, 22 de novembro de 2019.
RONILDO DE MORAIS COSTA
Técnico Judiciário
(Assinatura digital registrada abaixo)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 
76868-000 
INTIMAÇÃO
Processo nº 7002543-44.2019.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
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AUTOR: MARIA SEVERINA DA SILVA SANTOS
Advogado: FERNANDO MARTINS GONCALVES OAB: RO834 
Endereço: desconhecido Advogado: SERGIO GOMES DE 
OLIVEIRA OAB: RO5750 Endereço: Rua Tucumã, 1947, - de 
1732/1733 ao fim, Setor 01, Ariquemes - RO - CEP: 76870-134 
RÉU: BANCO CETELEM S.A.
Advogado: MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES 
OAB: PE21449 Endereço: , Porto Velho - RO - CEP: 76804-120 
DE: MARIA SEVERINA DA SILVA SANTOS
R. PARANA, 2142, FINAL DA RUA, CENTRO, Machadinho D’Oeste 
- RO - CEP: 76868-000
Certifico que, através desta, fica a parte acima mencionada 
devidamente intimada através de seu representante legal para se 
manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 
apresentada. 
Machadinho D’Oeste, RO, 22 de novembro de 2019.
PAULO LOURENCO
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)
ESTADO DE RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Processo: 7001773-85.2018.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: NEIDE ORECHIO DOS REIS
Advogados do(a) AUTOR: RONALDO DE OLIVEIRA COUTO - 
RO2761, FLAVIO ANTONIO RAMOS - RO4564
RÉU: GILVAN DE OLIVEIRA
Advogado(s) do reclamado: LINCOLN ASSIS DE ASTRE
Advogado do(a) RÉU: LINCOLN ASSIS DE ASTRE - RO2962
ATO ORDINATÓRIO
SENTENÇA
Vistos. 
Nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de 
Processo Civil, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes para 
que produza seus efeitos legais, declarando rescindido o negócio 
jurídico de compra e venda entabulada entre as partes relativa 
ao imóvel rural descrito na inicial e, consequentemente, JULGO 
EXTINTO o processo com resolução do mérito. 
HOMOLOGO ainda a renúncia ao prazo recursal e dou a sentença 
por transitada em julgado na presente data.
Sem custas, eis que deferida a gratuidade e sem honorários.
Sentença publicada em audiência e registrada automaticamente, 
saindo os presentes intimados.
Após, observadas as formalidades legais, arquive-se os autos.
Machadinho D’Oeste, 22 de novembro de 2019
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 
76868-000 
Certidão
Processo nº 7001644-17.2017.8.22.0019
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: LAUANDA PARREIRA RODRIGUES
EXECUTADO: CHARLES ALVES RODRIGUES
DE: LAUANDA PARREIRA RODRIGUES
RUA PARANA, 2992, DISTRITO DE 5 BEC, CENTRO, Machadinho 
D’Oeste - RO - CEP: 76868-000
Certifico que, através desta, fica a parte acima mencionada 
devidamente INTIMADA, na pessoa de seu procurador, para 
tomar conhecimento da certidão do Oficial de Justiça acostada aos 
autos.
Machadinho D’Oeste, RO, 22 de novembro de 2019.

RONILDO DE MORAIS COSTA
Técnico Judiciário
(Assinatura Digital conforme abaixo)
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 30 dias
DE: GILMAR MARQUES DA COSTA, brasileiro, solteiro, produtor 
rural, filho de Maria das Graças Costa e Modesto Marques Costa, 
nascido aos 01/05/1975, natural de Cáceres/MT, portador do RG 
n. 512740 SSP/RO e inscrito no CPF sob o n. 497.757.402-82, 
qualificação ignorada, atualmente em lugar incerto e não sabido.
Finalidade: Proceder a CITAÇÃO do requerido acima qualificado 
para tomar conhecimento da presente ação e, querendo, apresentar 
resposta no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presumir 
verdadeiras as alegações da parte autora bem como da decisão 
liminar que deferiu a antecipação de tutela, na forma pleiteada 
pelo Ministério Público do Estado de Rondônia contra GILMAR 
MARQUES DA COSTA, para DETERMINAR o requerido que 
se ABSTENHA de realizar qualquer atividade agrosilvopastoril na 
área afetada descrita no Auto de Infração Ambiental, sob pena de 
multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do 
art. 12 da Lei 7.347/85 e multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por 
hectares de área degradada. 
PRAZO PARA RESPOSTA: 15 (quinze) dias úteis, a contar 
da dilação do prazo do edital.

Processo: 7001723-59.2018.8.22.0019
Classe: AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65)
AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
RÉU: GILMAR MARQUES DA COSTA
Sede do Juizo: Fórum da Comarca de Machadinho do Oeste, Rua 
Tocantins, 3029, Centro, Machadinho do OesteRO, 76868000 - 
Fax: (69)3581-2442 - e-mail mdolcivel@tjro.jus.br
Machadinho D’Oeste, RO, 18 de novembro de 2019.
Rosângela Maria de Oliveira Costa
Diretora de Cartório 
Certidão
Processo nº 7000529-87.2019.8.22.0019
Classe: DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
REQUERENTE: SILVIA AFONSO DE ANDRADE
REQUERIDO: GERCI ALVES
DE: GERCI ALVES
Rua Acre, 1963, Parque Industrial Novo Tempo, Vilhena - RO - 
CEP: 76982-142
Certifico que, através desta, ficam as partes acima mencionadas 
devidamente intimadas para, no prazo de 10 dias, especificarem 
as provas que pretendem produzir justificando sua necessidade e 
pertinência.
Machadinho D’Oeste, RO, 22 de novembro de 2019.
RONILDO DE MORAIS COSTA
Técnico Judiciário
(Assinatura digital registrada abaixo)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 
76868-000 
CERTIDÃO
Processo nº 7002840-51.2019.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MILTON HONORIO DE LIMA
Advogado: THIAGO APARECIDO MENDES ANDRADE OAB: 
RO9033 Endereço: desconhecido 
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
DE: MILTON HONORIO DE LIMA
PERNAMBUCO, 3579, CENTRO, Machadinho D’Oeste - RO - 
CEP: 76868-000
Certifico que, através desta, fica a parte acima mencionada 
devidamente intimada através de seu representante legal para se 
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manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 
apresentada. 
Machadinho D’Oeste, RO, 22 de novembro de 2019.
RONILDO DE MORAIS COSTA
Técnico Judiciário
(Assinatura digital registrada abaixo)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 
76868-000 
CERTIDÃO
Processo nº 7003291-76.2019.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: EMERSON ROCHA BALDAIA
Advogado: LORENI HOFFMANN ZEITZ OAB: RO7333 Endereço: 
desconhecido 
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
DE: EMERSON ROCHA BALDAIA
MARECHAL DUTRA, 2433, CASA, CENTRO, Machadinho D’Oeste 
- RO - CEP: 76868-000
Certifico que, através desta, fica a parte acima mencionada 
devidamente intimada através de seu representante legal para se 
manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 
apresentada. 
Machadinho D’Oeste, RO, 22 de novembro de 2019.
RONILDO DE MORAIS COSTA
Técnico Judiciário
(Assinatura digital registrada abaixo)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 
76868-000 
CERTIDÃO
Processo nº 7002828-37.2019.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ELEUZA CAIRES PIRES DA SILVA
Advogado: CASSIA FRANCIELE DOS SANTOS OAB: RO9503 
Endereço: desconhecido 
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
DE: ELEUZA CAIRES PIRES DA SILVA
Rua Paraná, 3338, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 
76868-000
Certifico que, através desta, fica a parte acima mencionada 
devidamente intimada através de seu representante legal para se 
manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 
apresentada. 
Machadinho D’Oeste, RO, 22 de novembro de 2019.
RONILDO DE MORAIS COSTA
Técnico Judiciário
(Assinatura digital registrada abaixo)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 
76868-000 
CERTIDÃO
Processo nº 7002762-57.2019.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: THAYS ELUIZA SOUSA FERNANDES
Advogado: PATRICIA MENDES DE OLIVEIRA FORTES OAB: 
RO4813 Endereço: desconhecido 
RÉU: INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 
DE MACHADINHO DO OESTE - IMPREV
Advogado: VINICIUS ALEXANDRE SILVA OAB: RO8694 Endereço: 
Avenida Castelo Branco, 2749, Centro, Machadinho D’Oeste - RO 
- CEP: 76868-000 

DE: THAYS ELUIZA SOUSA FERNANDES
Avenida Getúlio Vargas, 4012, centro, Machadinho D’Oeste - RO 
- CEP: 76868-000
Certifico que, através desta, fica a parte acima mencionada 
devidamente intimada através de seu representante legal para se 
manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 
apresentada. 
Machadinho D’Oeste, RO, 22 de novembro de 2019.
MAURICIO MIGUEL DA SILVA
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 
76868-000 
Intimação
Processo nº 7001574-68.2015.8.22.0019
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ANITA OLIVEIRA SOUZA, ANTONIO MARTINS 
FERREIRA, GENESIO LOURENCO MACHADO, LUCIMAR 
RODRIGUES DE OLIVEIRA, OZENILTON SOARES SILVA, 
SERGIO VASCONCELOS, UELITON MACHADO DA SILVA
Advogado: RAFAEL BURG OAB: RO4304 Endereço: 
desconhecido 
EXECUTADO: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A
Advogado: GABRIELA DE LIMA TORRES OAB: RO5714 
Endereço: , Porto Velho - RO - CEP: 76847-000 Advogado: 
VANESSA BARROS SILVA PIMENTEL OAB: RO8217 Endereço: 
FORTALEZA, 431, SANTA LETICIA 2, Candeias do Jamari - RO 
- CEP: 76860-000 Advogado: MARCIO MELO NOGUEIRA OAB: 
RO2827 Endereço: Rua Salgado Filho, 2686, - de 2365/2366 a 
2704/2705, São Cristovão, Porto Velho - RO - CEP: 76804-054 
DE: ANITA OLIVEIRA SOUZA
Linha/Estrada Agrovila 02, Km 02, Lote 19, Gb 02, s/n, Zona Rural, 
Vale do Anari - RO - CEP: 76867-000
OZENILTON SOARES SILVA
ANTONIO MARTINS FERREIRA
UELITON MACHADO DA SILVA
SERGIO VASCONCELOS
GENESIO LOURENCO MACHADO
LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA
Certifico que, através desta, fica a parte acima mencionada 
devidamente intimada através de seu representante legal para se 
manifestar requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 
sob pena de extinção e consequente arquivamento. 
Machadinho D’Oeste, RO, 22 de novembro de 2019.
PAULO LOURENCO
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)
Certidão

Processo nº 7000450-11.2019.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: DEOLINA BARBOSA DOS SANTOS
Advogado: SERGIO GOMES DE OLIVEIRA OAB: RO5750 
Endereço: desconhecido Advogado: FERNANDO MARTINS 
GONCALVES OAB: RO834 Endereço: Rua Fortaleza, 2236, - até 
2236/2237, Setor 03, Ariquemes - RO - CEP: 76870-505 Advogado: 
PEDRO RIOLA DOS SANTOS JUNIOR OAB: RO2640 Endereço: 
Rua Fortaleza, 2236, - até 2236/2237, Setor 03, Ariquemes - RO - 
CEP: 76870-505 
RÉU: BANCO BMG CONSIGNADO S/A
DE: BANCO BMG CONSIGNADO S/A
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, - de 3253 ao fim - lado ímpar, 
Itaim Bibi, São Paulo - SP - CEP: 04538-133
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Certifico que, através desta, fica a parte acima mencionada 
devidamente intimada para, no prazo de 15(quinze) dias, comprovar 
o pagamento das custas processuais a que foi condenado, sob 
pena de inscrição na dívida ativa bem como nos demais órgãos de 
restrições. 
Machadinho D’Oeste, RO, 22 de novembro de 2019.
MAURICIO MIGUEL DA SILVA
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 
76868-000 
CERTIDÃO
Processo nº 7001340-18.2017.8.22.0019
Classe: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707)
REQUERENTE: ANTONIO LOUZADA DE ALMEIDA
Advogado: MARIA FERNANDA BALESTIERI MARIANO DE 
SOUZA OAB: RO3546 Endereço: desconhecido 
REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO 
DO OESTE, JOAO NEOCELIO SAURIN, CICERO EMMANUEL 
DURSKI SANTOS, FRANCIELI DAL MOLIN MASON DURSKI, 
GLEZINETE NOVAES NARDE SABAINI
Advogado: JOAO FELIPE SAURIN OAB: RO9034 Endereço: 
TANCREDO NEVES, 2.843, CASA, CENTRO, Machadinho 
D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 Advogado: EDILSON STUTZ 
OAB: RO309-B Endereço: Rua Dom Augusto, 871, - de 861/862 a 
1111/1112, Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-077 
DE: ANTONIO LOUZADA DE ALMEIDA
Rua Recife, 2039, - até 2245/2246, Setor 03, Ariquemes - RO - 
CEP: 76870-496
Certifico que, através desta, fica a parte acima mencionada 
devidamente intimada através de seu representante legal para se 
manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 
apresentada. 
Machadinho D’Oeste, RO, 22 de novembro de 2019.
MAURICIO MIGUEL DA SILVA
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 
76868-000 
CERTIDÃO
Processo nº 7000616-14.2017.8.22.0019
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ADEMAR FORTUNATO TONIN
Advogado: RONALDO DE OLIVEIRA COUTO OAB: RO2761 
Endereço: desconhecido Advogado: FLAVIO ANTONIO RAMOS 
OAB: RO4564 Endereço: Av. Diomero de Morais Borba, 2782, 
centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
EXECUTADO: HELIO MANSUETO CARMINATI
Advogado: ILIZANDRA SUMECK CARMINATTI OAB: RO3977 
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, 2185, SALA 01, SETOR 01, 
Jaru - RO - CEP: 76890-000 
DE: ADEMAR FORTUNATO TONIN
Linha MA 28, Km 90,, s/n, ZONA RURAL, Machadinho D’Oeste - 
RO - CEP: 76868-000
Certifico que, através desta, fica a parte acima mencionada 
devidamente intimada através de seu representante legal para se 
manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do Embargos de 
Declaração apresentado. 
Machadinho D’Oeste, RO, 22 de novembro de 2019.
MAURICIO MIGUEL DA SILVA
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 
76868-000 
Intimação
Processo nº 7002334-46.2017.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MANOEL IRINEUDA CONCEICAO
Advogado: FLAVIO ANTONIO RAMOS OAB: RO4564 Endereço: 
desconhecido Advogado: RONALDO DE OLIVEIRA COUTO 
OAB: RO2761 Endereço: AV. DIOMERO MORAIS BORBA, 2400, 
CENTRO, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
DE: MANOEL IRINEUDA CONCEICAO
Linha MP 51, Lote 901, Gleba 02, S N, Zona Rural, Machadinho 
D’Oeste - RO - CEP: 76868-000
Certifico que, através desta, fica a parte acima mencionada 
devidamente intimada para retirar o alvará judicial em seu favor 
e promover o andamento do feito, requerendo o que entender de 
direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser presumida a 
total satisfação da obrigação e extinto o feito. 
Machadinho D’Oeste, RO, 22 de novembro de 2019.
PAULO LOURENCO
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)

EDITAL DE CITAÇÃO
(monitoria)
PRAZO: 20 dias
DE: ALESSANDRO CIRPIANO DE OLIVEIRA, brasileiro, 
inscrito no CPF n. 784.360.602-53, atualmente em lugar incerto e 
não sabido.
FINALIDADE: CITAR a parte requerida acima mencionada 
para os termos da presente ação, cópia da inicial em anexo 
e INTIMADA para pagar em Juízo o valor de R$ 6.738,90 (seis mil 
setecentos e trinta e oito reais e noventa centavos), atualizada em 
23/05/2018, no prazo de 15(quinze) dias úteis.
ADVERTÊNCIA: Poderá o requerido oferecer embargos no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, contando-se a partir da juntada do aviso de 
recebimento ao processo, nos termos do art. 231, salvo disposição 
em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: I - a data 
de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou 
intimação for pelo correio). 
OBSERVAÇÃO: Caso a requerida cumpra o pagamento no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da juntada do aviso de 
recebimento ao processo, ficará isenta das custas processuais 
(art. 701, §1º, NCPC) e, caso não tenha condições de constituir 
advogado, deverá procurar a Defensoria Pública do Estado situada 
na Avenida Rio Janeiro, 2788, Centro, nesta.
Processo nº 7001104-32.2018.8.22.0019
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: MARIA CRISTINA THOMAS - EPP
ADVOGADO DO AUTOR: MARTA FRANCISCO DE OLIVEIRA 
OAB nº RO5900, CARLA ALEXANDRE RIBEIRO OAB nº 
RO6345, KESIA DOMINGOS PEREIRA OAB nº RO9483
RÉU: ALESSANDRO CIRPIANO DE OLIVEIRA
PRAZO PARA PAGAMENTO: 15(quinze) dias a contar da dilação 
do prazo do edital. 
Sede do Juizo: Fórum da Comarca de Machadinho do Oeste, Rua 
Tocantins, 3029, Centro, Machadinho do OesteRO, 76868000 - 
Fax: (69)3581-2442 - e-mail mdolcivel@tjro.jus.br
Machadinho D’Oeste, RO, 21 de novembro de 2019.
Mauricio Miguel da Silva
Diretor de Cartório

EDITAL DE CITAÇÃO E EXECUÇÃO FISCAL
PRAZO: 30
DE: AMAZON COMÉRCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 
ME, inscrito no CNPJ: 07.605.875/0001-66, atualmente em lugar 
incerto e não sabido. 
Processo nº 7001904-60.2018.8.22.0019
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
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EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
Procurador do Estado: Valdecir da Silva Maciel OAB/RO Nº. 390
EXECUTADO: AMAZON CABOS IND E COM LTDA - ME
Finalidade: Proceder a CITAÇÃO da parte acima qualificada 
para efetuar o pagamento do débito, no valor de R$ R$ 
216.692,35 (duzentos e dezesseis mil seiscentos e noventa e dois 
reais e trinta e cinco centavos), atualizado 08/05/2019 no prazo de 
05 (cinco) dias, contados da dilação do prazo do Edital, pagar a 
dívida a seguir identificada, com juros, correção e encargos legais, 
ou no mesmo prazo nomear bens à penhora, suficientes para 
GARANTIR a Execução proposta pelo exequente, sob pena de 
serem penhorados/arrestados tantos bens quantos bastarem para 
cumprimento integral da obrigação.
CDA: 20180200026801
Valor da Causa: R$ R$216.692,35 (duzentos e dezesseis mil 
seiscentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos)
PRAZO PARA PAGAMENTO: 05(cinco) dias a contar da dilação 
do prazo do edital.
Machadinho D’Oeste, RO, 21 de novembro de 2019.
Diretor de Cartório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Processo: 7002704-88.2018.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: C. V. F. M.
Advogado do(a) AUTOR: LORENI HOFFMANN ZEITZ - RO7333
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
Advogado: Procurador(a) Federal
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 10 dias úteis, sobre o 
laudo pericial anexado sob ID 32855300.
Machadinho D’Oeste, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Processo: 7001714-34.2017.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: CLAUDINEI GONCALVES DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: EVANDRO ALVES DOS SANTOS - 
RO6095
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
Advogado: Procurador(a) Federal
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 10 dias úteis, sobre o 
laudo pericial anexado sob ID 32855266.
Machadinho D’Oeste, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 
76868-000 
Certidão
Processo nº 7002646-22.2017.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: GEOVANE ZURANO COSTA, TATIELI ALMEIDA 
ROCHA
Advogado: RONALDO DE OLIVEIRA COUTO OAB: RO2761 
Endereço: desconhecido Advogado: FLAVIO ANTONIO RAMOS 
OAB: RO4564 Endereço: Av. Diomero de Morais Borba, 2782, 
centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
RÉU: ESPÓLIO DE ARNALDO FAUSTINO, EDEILTON ALVES 
DOS SANTOS

Advogado: EVANDRO ALVES DOS SANTOS OAB: RO6095 
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 2.213, - de 2205 a 2415 - 
lado ímpar, Princesa Isabel, Cacoal - RO - CEP: 76964-047 
DE: GEOVANE ZURANO COSTA
Linha MP 28, MP 06, Lote 64,, s/n, zona rural, Machadinho D’Oeste 
- RO - CEP: 76868-000
TATIELI ALMEIDA ROCHA
EDEILTON ALVES DOS SANTOS
Certifico que, através desta, ficam as partes acima mencionadas 
devidamente intimadas para, no prazo de 05(cinco) dias, 
especificarem as provas que pretendem produzir justificando sua 
necessidade e pertinência.
Machadinho D’Oeste, RO, 22 de novembro de 2019.
MAURICIO MIGUEL DA SILVA
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 
76868-000 
CERTIDÃO
Processo nº 7002086-12.2019.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARIO SERGIO PINHEIRO BORGES
Advogado: FERNANDO MARTINS GONCALVES OAB: RO834 
Endereço: desconhecido Advogado: SERGIO GOMES DE 
OLIVEIRA OAB: RO5750 Endereço: Rua Tucumã, 1947, - de 
1732/1733 ao fim, Setor 01, Ariquemes - RO - CEP: 76870-134 
RÉU: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI OAB: 
RO5546 Endereço: , Porto Velho - RO - CEP: 76804-120 
DE: MARIO SERGIO PINHEIRO BORGES
AV. GETULIO VARGAS, 3634, CENTRO, Machadinho D’Oeste - 
RO - CEP: 76868-000
Certifico que, através desta, fica a parte acima mencionada 
devidamente intimada através de seu representante legal para 
se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do recurso de 
apelação apresentado.
Machadinho D’Oeste, RO, 22 de novembro de 2019.
MAURICIO MIGUEL DA SILVA
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)

EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 30 dias 
DE: ANTÔNIO FREIRE NETO qualificação ignorada, atualmente 
em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: Proceder a CITAÇÃO do requerido acima qualificado 
para tomar conhecimento da presente ação e, querendo apresentar 
resposta no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presumir 
verdadeiras alegações da parte autora. 
PRAZO PARA RESPOSTA: 15 (quinze) dias, a contar da dilação 
do prazo do edital.
Processo nº 7001615-98.2016.8.22.0019 
Classe: TUTELA E CURATELA - REMOÇÃO E DISPENSA (1122)
REQUERENTE: GETULIO ZEFERINO DIAS, MARIA DE FATIMA 
RENOKE DIAS
DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
REQUERIDO: MARIA DAS GRACAS DIAS, ANTÔNIO FREIRE 
NETO
DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Machadinho D’Oeste, RO, 18 novembro de 2019.
Mauricio Miguel da Silva
Chefe de Cartório 
(Assinatura Digital registrada abaixo)
Sede do Juizo: Fórum da Comarca de Machadinho do Oeste, Rua 
Tocantins, 3029, Centro, Machadinho do OesteRO, 76868000 - 
Fax: (69)3581-2442 - e-mail mdolcivel@tjro.jus.br



1400DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 
76868-000 
CERTIDÃO
Processo nº 7003503-97.2019.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ROQUE ROSSINI
Advogado: PATRICIA MENDES DE OLIVEIRA FORTES OAB: 
RO4813 Endereço: desconhecido 
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DE: ROQUE ROSSINI
RO-133 Gleba 03, Lote 07, Km 30, zona rural, Machadinho D’Oeste 
- RO - CEP: 76868-000
Certifico que, através desta, fica a parte acima mencionada 
devidamente intimada através de seu representante legal para se 
manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 
apresentada. 
Machadinho D’Oeste, RO, 22 de novembro de 2019.
MAURICIO MIGUEL DA SILVA
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 
76868-000 
Intimação
Processo nº 7002355-51.2019.8.22.0019
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MARIA DE LOURDES ALVES DE SOUZA
Advogado: MARCIA CRISTINA QUADROS DUARTE OAB: RO5036 
Endereço: desconhecido 
EXECUTADO: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
DE: MARIA DE LOURDES ALVES DE SOUZA
LINHA TB 14 - TABAJARA 2, LT 164, GL 04, ZONA RURAL, 
Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000
Certifico que, através desta, fica a parte acima mencionada 
devidamente intimada para retirar o alvará judicial em seu favor 
e promover o andamento do feito, requerendo o que entender de 
direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser presumida a 
total satisfação da obrigação e extinto o feito. 
Machadinho D’Oeste, RO, 22 de novembro de 2019.
PAULO LOURENCO
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 
76868-000 
Intimação
Processo nº 7002175-69.2018.8.22.0019
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: GBIM IMPORTACAO, EXPORTACAO E 
COMERCIALIZACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA 
- ME
Advogado: GREICIS ANDRE BIAZUSSI OAB: RO1542 Endereço: 
desconhecido 
EXECUTADO: JOAO DONIZETE RODRIGUES
DE: GBIM IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIALIZACAO 
DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - ME
Avenida Capitão Castro, 4656, Centro, Vilhena - RO - CEP: 76980-
220
Certifico que, através desta, fica a parte acima mencionada 
devidamente intimada através de seu representante legal para 

recolher as custas da carta precatória para o cumprimento da 
distribuição , no prazo de 05 (cinco) dias.
Machadinho D’Oeste, RO, 22 de novembro de 2019.
PAULO LOURENCO
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)
ESTADO DE RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Processo: 7001727-33.2017.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: J. T. D. O.
Advogado do(a) AUTOR: EVANDRO ALVES DOS SANTOS - 
RO6095
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
Advogado(a): Procurador(a) Federal
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 10 dias úteis, acerca do 
relatório anexado sob ID 32859777.
Machadinho D’Oeste, 22 de novembro de 2019
Intimação
Processo nº 7003244-05.2019.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: LENY BARBOSA ANDRADE AGUIAR
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DE: LENY BARBOSA ANDRADE AGUIAR
Rua Roraima, 3744, centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 
76868-000
Certifico que, através desta, ficam as partes acima mencionadas 
devidamente intimadas para conhecimento do relatório que segue 
nos autos bem como para manifestar-se, no prazo legal. 
Machadinho D’Oeste, RO, 22 de novembro de 2019.
PAULO LOURENCO
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 
76868-000 
CERTIDÃO
Processo nº 7003137-58.2019.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: VALDEMAR MARIOTO
Advogado: VIVIANE MATOS TRICHES OAB: RO4695 Endereço: 
desconhecido 
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
DE: VALDEMAR MARIOTO
Rua Rio Branco, 2162, Centro, Vale do Anari - RO - CEP: 76867-
000
Certifico que, através desta, fica a parte acima mencionada 
devidamente intimada através de seu representante legal para se 
manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 
apresentada. 
Machadinho D’Oeste, RO, 22 de novembro de 2019.
MAURICIO MIGUEL DA SILVA
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 
76868-000 
Certidão
Processo nº 7002582-41.2019.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ARNALDO RIBEIRO SOUZA



1401DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

Advogado: SONIA SANTUZZI ZUCCOLOTTO BATISTA OAB: 
RO8728 Endereço: desconhecido Advogado: VALDECIR BATISTA 
OAB: RO4271 Endereço: Avenida Juscelino Kubitschek, 1924, - de 
1560 a 1966 - lado par, Setor 02, Ariquemes - RO - CEP: 76873-
238 
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
DE: ARNALDO RIBEIRO SOUZA
RESERVA AQUARIQUARA, KM 09, LINHA MA 04, Vale do Anari 
- RO - CEP: 76867-000
Certifico que, através desta, fica a parte acima mencionada 
devidamente intimada para, no prazo de 05(cinco) dias úteis, 
especificar as provas que pretende produzir justificando sua 
necessidade e pertinência.
Machadinho D’Oeste, RO, 22 de novembro de 2019.
MAURICIO MIGUEL DA SILVA
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 
76868-000 
CERTIDÃO
Processo nº 7003527-33.2016.8.22.0019
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: GRAFICA E EDITORA IMPACTO LTDA - ME
Advogado: JULIO CESAR RIBEIRO RAMOS OAB: RO5518 
Endereço: desconhecido 
EXECUTADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 
Advogado: MARCELO LESSA PEREIRA OAB: RO1501 Endereço: 
Avenida Sete de Setembro, 2233, - de 2223 a 2689 - lado ímpar, 
Nossa Senhora das Graças, Porto Velho - RO - CEP: 76804-141 
DE: GRAFICA E EDITORA IMPACTO LTDA - ME
AC Machadinho do Oeste, 2721, Avenida Tancredo Neves, Centro, 
Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-970
Certifico que, através desta, fica a parte acima mencionada 
devidamente intimada através de seu representante legal para 
se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da petição 
apresentada. 
Machadinho D’Oeste, RO, 22 de novembro de 2019.
MAURICIO MIGUEL DA SILVA
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)
ESTADO DE RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Processo: 7001885-20.2019.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: GERRI CESAR DE ANDRADE
Advogados do(a) AUTOR: RENILDA OLIVEIRA FERREIRA - 
RO7559, JOICE STEFANES BERNAL DE SOUZA - PR63391
RÉU: EULER DOS SANTOS
ATO ORDINATÓRIO
SENTENÇA
Vistos,
A parte exequente informou que a devedora cumpriu com a 
obrigação contida nestes autos, requerendo, assim, a extinção da 
presente ação e seu arquivamento.
Assim, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 
Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO.
Antecipo o trânsito em julgado nesta data, nos moldes do 
artigo 1.000, parágrafo único, do CPC.
Cumpra-se e arquivem-se.
Machadinho D’Oeste/, 18 de novembro de 2019
MUHAMMAD HIJAZI ZAGLOUT 
Juiz de Direito
Machadinho D’Oeste, 22 de novembro de 2019

1ª VARA CÍVEL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Machadinho do Oeste - 1º Juízo 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadi-
nho D’Oeste Processo n.: 7001910-67.2018.8.22.0019
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto:Seguro, Acidente de Trânsito
AUTOR: LETICIA BONFIM RODRIGUES, LINHA MC-03 GLEBA 
02 Lote 1082, KM 40 (PRÓXIMO AO DISTRITO DE 5 BEC) ZONA 
RURAL - 76868-000 - MACHADINHO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: PATRICIA MENDES DE OLIVEIRA 
FORTES OAB nº RO4813
RÉU: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 
RUA SENADOR DANTAS 74, 5 ANDAR CENTRO - 20031-205 - 
RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
ADVOGADO DO RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES 
OAB nº RJ5369
Valor da causa:R$ 1.000,00
DECISÃO
Vistos, 
Trata-se de Ação de Cobrança, ajuizada por Letícia Bonfim Rodri-
gues, devidamente representada por sua genitora Rosilene de Oli-
veira Bonfim em face da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 
DPVAT S.A.
Deferida a prova pericial, conforme decisão anexa ao ID. 32009526, 
foi nomeado por este Juízo, o Doutor Lauro D´Arc Laraya Júnior 
– CRM/RO 2785 -CRM/MT 3482 e Luiz Primo Laraya – CRM/RO 
2786, ambos com especialização em perícia médica, os quais já 
atuaram como peritos para este Juízo, em outras oportunidades.
Logo após, a parte requerida, após ter sido devidamente intimada, 
apresentou manifestação, aduzindo em breve síntese que os ho-
norários fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), são desproporcio-
nais, requerendo seja arbitrado novo valor.
Pois bem. Inicialmente, importante esclarecer que a Comarca de 
Machadinho D´Oeste/RO, está a 150km (cento e cinquenta) do Mu-
nicípio de Ariquemes/RO, o qual se encontra na BR 364, ou seja, 
conta com estradas sem asfalto, o que dificulta ainda mais a rea-
lização das perícias, pois, no Município de Machadinho e região, 
não temos médicos disponíveis para realização das perícias, as 
quais estão sendo realizadas, somente por duas vezes por ano, 
considerando justamente, a dificuldade em encontrar profissionais 
habilitados nesta área de atuação.
Outrossim, destaco que a decisão foi proferida nos termos da Re-
solução 232/2016, a qual traz em seu texto o seguinte: 
Art. 1º Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de res-
ponsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixa-
dos na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese 
do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil. 
Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os hono-
rários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os servi-
ços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso: I 
- a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização 
do profissional ou do órgão; III - o lugar e o tempo exigidos para a 
prestação do serviço; IV - as peculiaridades regionais. Fonte: Di-
ário da Justiça [do] Conselho Nacional de Justiça, Brasília, DF, n. 
120, 14 jul. 2016, p. 2. § 1º O pagamento dos valores de que trata 
este artigo e do referente à perícia de responsabilidade de benefi-
ciário da gratuidade da justiça será efetuado com recursos aloca-
dos no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal. § 2º 
Quando o valor dos honorários for fixado em montante superior aos 
definidos em tabela oficial, seu pagamento, a ser realizado pelos 
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cofres públicos, estará limitado àqueles valores estabelecidos por 
cada Tribunal ou, na sua falta, pelo CNJ, conforme anexo. § 3º Em 
sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a 
parte contrária, caso não seja beneficiária da assistência judiciária, 
deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 
arbitrados. § 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o 
limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma 
fundamentada.
Analisando o anexo mencionado, verifico que os honorários peri-
ciais, modalidade “laudo sobre danos físicos e estéticos”, tem como 
valor máximo o importe de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). 
Desta forma, considerando que o valor máximo pode ser multipli-
cado por cinco vezes, teríamos como limite o correspondente a R$ 
1.850,00 (hum mil oitocentos e cinqüenta reais), a título de hono-
rários. Entretanto, o valor arbitrado por este Juízo, como já men-
cionado, foi de R$ 1.000,00 (hum mil reais), assim, o referido valor 
está dentro do limite exigido pela Resolução.
Outrossim, cumpre aqui registrar que em que pese constar outros 
peritos cadastros neste Juízo, infelizmente, quando os mesmos 
dão conta da dificuldade em realizar as perícias, tendo em vista, a 
distância e, ainda, as peculiaridades regionais, dentre elas, estra-
das sem asfalto, período chuvoso, custo para deslocamento, entre 
outros, os mesmos desistem da realização das perícias, motivo 
pelo qual, este Juízo não tem opções para nomeações de médi-
cos com as especializações que os médicos nomeados possuem, 
o que acarreta em atraso no andamento dos processos, os quais 
se arrastam por anos, por motivo de demora em realizar a perícia 
médica.
Outro ponto de destaque é a atuação profissional dos peritos, uma 
vez que em todas as designações e mutirões de perícias em que 
exerceram seu mister, cumpriram com sua função de forma exem-
plar, sempre entregando os laudos dentro dos prazos legais e com 
todas as informações e quesitos requeridos pelas partes e pelo 
Juízo.
Assim, a meu ver, verifico que não merece ser acolhido o pedido 
realizado pelo requerido, tendo em vista inicialmente, a dificuldade 
em encontrar profissionais habilitados e que estejam dispostos a 
realizar mutirões de perícia em um Município do interior do Estado 
de Rondônia, o qual apresenta imensas dificuldades para desloca-
mento, o que torna o custo ainda mais elevado, conforme mencio-
nado acima, devendo ser analisado ainda, o fato de que o Doutor 
Lauro D´Arc Laraya Júnior – CRM/RO 2785 - CRM/MT 3482 e Luiz 
Primo Laraya – CRM/RO 2786 possuem um excelente currículo 
profissional, o qual merece destaque, uma vez que são especialis-
tas em perícia judicial.
Ademais, importante mencionar que na decisão proferida por este 
Juízo, a qual nomeou os peritos, esclareceu o motivo do valor arbi-
trado, não havendo que se falar em justificativas posteriores.
Desta forma, considerando todo o exposto acima e, ainda, o que 
consta nos autos, verifico que restou devidamente esclarecido o 
motivo da nomeação dos médicos peritos Lauro Laraya - CRM/RO 
2785 e Luiz Laraya - CRM/RO 2786, por este Juízo, bem como, o 
valor fixado em honorários periciais.
Assim, intime-se a parte requerida, quanto ao teor desta decisão, 
a fim de que comprove nos autos o pagamento do valor arbitrado 
a título de honorários periciais, no prazo máximo de 24hs, a contar 
da intimação, tendo em vista a proximidade do início das perícias, 
a qual iniciará no dia 25.11.2019.
Decorrido o prazo, sem o pagamento, tornem os autos conclusos 
para bloqueio judicial.
Intimem-se. Certifique-se. Expeça-se o necessário.
SERVE ESTA DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO.
Machadinho D´Oeste/RO, 20 de novembro de 2019. 
MUHAMMAD HIJAZI ZAGLOUT Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Machadinho do Oeste - 1º Juízo 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadi-
nho D’Oeste Processo n.: 7000035-28.2019.8.22.0019
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto:Seguro
AUTOR: JOAO MUNIZ DE LIMA, AV. BRASIL 3469 BOM FUTURO 
- 76868-000 - MACHADINHO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: JOAO CARLOS GOMES DA SILVA 
OAB nº RO7588
RÉU: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 
EDIFÍCIO CITIBANK 100, RUA DA ASSEMBLÉIA, 100, 16 AO 26 
ANDAR CENTRO - 20011-904 - RIO DE JANEIRO - RIO DE JA-
NEIRO
ADVOGADO DO RÉU: JOSE HENRIQUE BARROSO SERPA 
OAB nº RO9117
Valor da causa:R$ 7.762,50
DECISÃO
Vistos, 
Trata-se de Ação de Cobrança, ajuizada por JOÃO MUNIZ DE 
LIMA em face da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT 
S.A.
Deferida a prova pericial, conforme decisão anexa ao ID. 32010305, 
foi nomeado por este Juízo, o Doutor Lauro D´Arc Laraya Júnior 
– CRM/RO 2785 -CRM/MT 3482 e Luiz Primo Laraya – CRM/RO 
2786, ambos com especialização em perícia médica, os quais já 
atuaram como peritos para este Juízo, em outras oportunidades.
Logo após, a parte requerida, após ter sido devidamente intimada, 
apresentou manifestação, aduzindo em breve síntese que os ho-
norários fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), são desproporcio-
nais, requerendo seja arbitrado novo valor.
Pois bem. Inicialmente, importante esclarecer que a Comarca de 
Machadinho D´Oeste/RO, está a 150km (cento e cinquenta) do Mu-
nicípio de Ariquemes/RO, o qual se encontra na BR 364, ou seja, 
conta com estradas sem asfalto, o que dificulta ainda mais a rea-
lização das perícias, pois, no Município de Machadinho e região, 
não temos médicos disponíveis para realização das perícias, as 
quais estão sendo realizadas, somente por duas vezes por ano, 
considerando justamente, a dificuldade em encontrar profissionais 
habilitados nesta área de atuação.
Outrossim, destaco que a decisão foi proferida nos termos da Re-
solução 232/2016, a qual traz em seu texto o seguinte: 
Art. 1º Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de res-
ponsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixa-
dos na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese 
do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil. 
Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os hono-
rários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os servi-
ços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso: I 
- a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização 
do profissional ou do órgão; III - o lugar e o tempo exigidos para a 
prestação do serviço; IV - as peculiaridades regionais. Fonte: Di-
ário da Justiça [do] Conselho Nacional de Justiça, Brasília, DF, n. 
120, 14 jul. 2016, p. 2. § 1º O pagamento dos valores de que trata 
este artigo e do referente à perícia de responsabilidade de benefi-
ciário da gratuidade da justiça será efetuado com recursos aloca-
dos no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal. § 2º 
Quando o valor dos honorários for fixado em montante superior aos 
definidos em tabela oficial, seu pagamento, a ser realizado pelos 
cofres públicos, estará limitado àqueles valores estabelecidos por 
cada Tribunal ou, na sua falta, pelo CNJ, conforme anexo. § 3º Em 
sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a 
parte contrária, caso não seja beneficiária da assistência judiciária, 
deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 
arbitrados. § 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o 
limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma 
fundamentada.
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Analisando o anexo mencionado, verifico que os honorários peri-
ciais, modalidade “laudo sobre danos físicos e estéticos”, tem como 
valor máximo o importe de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). 
Desta forma, considerando que o valor máximo pode ser multipli-
cado por cinco vezes, teríamos como limite o correspondente a R$ 
1.850,00 (hum mil oitocentos e cinqüenta reais), a título de hono-
rários. Entretanto, o valor arbitrado por este Juízo, como já men-
cionado, foi de R$ 1.000,00 (hum mil reais), assim, o referido valor 
está dentro do limite exigido pela Resolução.
Outrossim, cumpre aqui registrar que em que pese constar outros 
peritos cadastros neste Juízo, infelizmente, quando os mesmos 
dão conta da dificuldade em realizar as perícias, tendo em vista, a 
distância e, ainda, as peculiaridades regionais, dentre elas, estra-
das sem asfalto, período chuvoso, custo para deslocamento, entre 
outros, os mesmos desistem da realização das perícias, motivo 
pelo qual, este Juízo não tem opções para nomeações de médi-
cos com as especializações que os médicos nomeados possuem, 
o que acarreta em atraso no andamento dos processos, os quais 
se arrastam por anos, por motivo de demora em realizar a perícia 
médica.
Outro ponto de destaque é a atuação profissional dos peritos, uma 
vez que em todas as designações e mutirões de perícias em que 
exerceram seu mister, cumpriram com sua função de forma exem-
plar, sempre entregando os laudos dentro dos prazos legais e com 
todas as informações e quesitos requeridos pelas partes e pelo 
Juízo.
Assim, a meu ver, verifico que não merece ser acolhido o pedido 
realizado pelo requerido, tendo em vista inicialmente, a dificuldade 
em encontrar profissionais habilitados e que estejam dispostos a 
realizar mutirões de perícia em um Município do interior do Estado 
de Rondônia, o qual apresenta imensas dificuldades para desloca-
mento, o que torna o custo ainda mais elevado, conforme mencio-
nado acima, devendo ser analisado ainda, o fato de que o Doutor 
Lauro D´Arc Laraya Júnior – CRM/RO 2785 - CRM/MT 3482 e Luiz 
Primo Laraya – CRM/RO 2786 possuem um excelente currículo 
profissional, o qual merece destaque, uma vez que são especialis-
tas em perícia judicial.
Ademais, importante mencionar que na decisão proferida por este 
Juízo, a qual nomeou os peritos, esclareceu o motivo do valor arbi-
trado, não havendo que se falar em justificativas posteriores.
Desta forma, considerando todo o exposto acima e, ainda, o que 
consta nos autos, verifico que restou devidamente esclarecido o 
motivo da nomeação dos médicos peritos Lauro Laraya - CRM/RO 
2785 e Luiz Laraya - CRM/RO 2786, por este Juízo, bem como, o 
valor fixado em honorários periciais.
Assim, intime-se a parte requerida, quanto ao teor desta decisão, 
a fim de que comprove nos autos o pagamento do valor arbitrado 
a título de honorários periciais, no prazo máximo de 24hs, a contar 
da intimação, tendo em vista a proximidade do início das perícias, 
a qual iniciará no dia 25.11.2019.
Decorrido o prazo, sem o pagamento, tornem os autos conclusos 
para bloqueio judicial.
Intimem-se. Certifique-se. Expeça-se o necessário.
SERVE ESTA DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO.
Machadinho D´Oeste/RO, 20 de novembro de 2019. 
MUHAMMAD HIJAZI ZAGLOUT Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Machadinho do Oeste - 1º Juízo 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadi-
nho D’Oeste Processo n.: 7002076-02.2018.8.22.0019
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto:Seguro, Acidente de Trânsito
AUTOR: SILVANA DAMACENO DOS SANTOS, RODOVIA RO-
257 Km 01, KM 01 (SENTIDO 5 BEC) ZONA RURAL - 76868-000 
- MACHADINHO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: PATRICIA MENDES DE OLIVEIRA 
FORTES OAB nº RO4813

RÉU: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 
RUA SENADOR DANTAS 74, 5 ANDAR CENTRO - 20031-205 - 
RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
ADVOGADO DO RÉU: IRAN DA PAIXAO TAVARES JUNIOR OAB 
nº RO5087, PAULO BARROSO SERPA OAB nº RO4923, JOSE 
HENRIQUE BARROSO SERPA OAB nº RO9117
Valor da causa:R$ 1.000,00
DECISÃO
Vistos, 
Trata-se de Ação de Cobrança, ajuizada por SILVANA DAMASCE-
NO DOS SANTOS em face da Seguradora Líder do Consórcio do 
Seguro DPVAT S.A.
Deferida a prova pericial, conforme decisão anexa ao ID. 32010305, 
foi nomeado por este Juízo, o Doutor Lauro D´Arc Laraya Júnior 
– CRM/RO 2785 -CRM/MT 3482 e Luiz Primo Laraya – CRM/RO 
2786, ambos com especialização em perícia médica, os quais já 
atuaram como peritos para este Juízo, em outras oportunidades.
Logo após, a parte requerida, após ter sido devidamente intimada, 
apresentou manifestação, aduzindo em breve síntese que os ho-
norários fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), são desproporcio-
nais, requerendo seja arbitrado novo valor.
Pois bem. Inicialmente, importante esclarecer que a Comarca de 
Machadinho D´Oeste/RO, está a 150km (cento e cinquenta) do Mu-
nicípio de Ariquemes/RO, o qual se encontra na BR 364, ou seja, 
conta com estradas sem asfalto, o que dificulta ainda mais a rea-
lização das perícias, pois, no Município de Machadinho e região, 
não temos médicos disponíveis para realização das perícias, as 
quais estão sendo realizadas, somente por duas vezes por ano, 
considerando justamente, a dificuldade em encontrar profissionais 
habilitados nesta área de atuação.
Outrossim, destaco que a decisão foi proferida nos termos da Re-
solução 232/2016, a qual traz em seu texto o seguinte: 
Art. 1º Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de res-
ponsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixa-
dos na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese 
do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil. 
Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os hono-
rários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os servi-
ços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso: I 
- a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização 
do profissional ou do órgão; III - o lugar e o tempo exigidos para a 
prestação do serviço; IV - as peculiaridades regionais. Fonte: Di-
ário da Justiça [do] Conselho Nacional de Justiça, Brasília, DF, n. 
120, 14 jul. 2016, p. 2. § 1º O pagamento dos valores de que trata 
este artigo e do referente à perícia de responsabilidade de benefi-
ciário da gratuidade da justiça será efetuado com recursos aloca-
dos no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal. § 2º 
Quando o valor dos honorários for fixado em montante superior aos 
definidos em tabela oficial, seu pagamento, a ser realizado pelos 
cofres públicos, estará limitado àqueles valores estabelecidos por 
cada Tribunal ou, na sua falta, pelo CNJ, conforme anexo. § 3º Em 
sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a 
parte contrária, caso não seja beneficiária da assistência judiciária, 
deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 
arbitrados. § 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o 
limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma 
fundamentada.
Analisando o anexo mencionado, verifico que os honorários peri-
ciais, modalidade “laudo sobre danos físicos e estéticos”, tem como 
valor máximo o importe de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). 
Desta forma, considerando que o valor máximo pode ser multipli-
cado por cinco vezes, teríamos como limite o correspondente a R$ 
1.850,00 (hum mil oitocentos e cinqüenta reais), a título de hono-
rários. Entretanto, o valor arbitrado por este Juízo, como já men-
cionado, foi de R$ 1.000,00 (hum mil reais), assim, o referido valor 
está dentro do limite exigido pela Resolução.
Outrossim, cumpre aqui registrar que em que pese constar outros 
peritos cadastros neste Juízo, infelizmente, quando os mesmos 
dão conta da dificuldade em realizar as perícias, tendo em vista, a 
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distância e, ainda, as peculiaridades regionais, dentre elas, estra-
das sem asfalto, período chuvoso, custo para deslocamento, entre 
outros, os mesmos desistem da realização das perícias, motivo 
pelo qual, este Juízo não tem opções para nomeações de médi-
cos com as especializações que os médicos nomeados possuem, 
o que acarreta em atraso no andamento dos processos, os quais 
se arrastam por anos, por motivo de demora em realizar a perícia 
médica.
Outro ponto de destaque é a atuação profissional dos peritos, uma 
vez que em todas as designações e mutirões de perícias em que 
exerceram seu mister, cumpriram com sua função de forma exem-
plar, sempre entregando os laudos dentro dos prazos legais e com 
todas as informações e quesitos requeridos pelas partes e pelo 
Juízo.
Assim, a meu ver, verifico que não merece ser acolhido o pedido 
realizado pelo requerido, tendo em vista inicialmente, a dificuldade 
em encontrar profissionais habilitados e que estejam dispostos a 
realizar mutirões de perícia em um Município do interior do Estado 
de Rondônia, o qual apresenta imensas dificuldades para desloca-
mento, o que torna o custo ainda mais elevado, conforme mencio-
nado acima, devendo ser analisado ainda, o fato de que o Doutor 
Lauro D´Arc Laraya Júnior – CRM/RO 2785 - CRM/MT 3482 e Luiz 
Primo Laraya – CRM/RO 2786 possuem um excelente currículo 
profissional, o qual merece destaque, uma vez que são especialis-
tas em perícia judicial.
Ademais, importante mencionar que na decisão proferida por este 
Juízo, a qual nomeou os peritos, esclareceu o motivo do valor arbi-
trado, não havendo que se falar em justificativas posteriores.
Desta forma, considerando todo o exposto acima e, ainda, o que 
consta nos autos, verifico que restou devidamente esclarecido o 
motivo da nomeação dos médicos peritos Lauro Laraya - CRM/RO 
2785 e Luiz Laraya - CRM/RO 2786, por este Juízo, bem como, o 
valor fixado em honorários periciais.
Assim, intime-se a parte requerida, quanto ao teor desta decisão, 
a fim de que comprove nos autos o pagamento do valor arbitrado 
a título de honorários periciais, no prazo máximo de 24hs, a contar 
da intimação, tendo em vista a proximidade do início das perícias, 
a qual iniciará no dia 25.11.2019.
Decorrido o prazo, sem o pagamento, tornem os autos conclusos 
para bloqueio judicial.
Intimem-se. Certifique-se. Expeça-se o necessário.
SERVE ESTA DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO.
Machadinho D´Oeste/RO, 20 de novembro de 2019. 
MUHAMMAD HIJAZI ZAGLOUT Juiz de Direito
ESTADO DE RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Processo: 7001909-82.2018.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ROSILENE DE OLIVEIRA BONFIM
Advogado do(a) AUTOR: PATRICIA MENDES DE OLIVEIRA FOR-
TES - RO4813
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO 
DPVAT SA
Advogado(s) do reclamado: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNAN-
DES
Advogado do(a) RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - 
RO5369
DECISÃO
Vistos,
Trata-se de Ação de Cobrança, ajuizada por ROSILENE DE OLI-
VEIRA BONFIM em face da Seguradora Líder do Consórcio do Se-
guro DPVAT S.A.
Deferida a prova pericial, conforme decisão anexa ao ID. 32041640, 
foi nomeado por este Juízo, o Doutor Lauro D´Arc Laraya Júnior 
– CRM/RO 2785 -CRM/MT 3482 e Luiz Primo Laraya – CRM/RO 
2786, ambos com especialização em perícia médica, os quais já 

atuaram como peritos para este Juízo, em outras oportunidades.
Logo após, a parte requerida, após ter sido devidamente intimada, 
apresentou manifestação, aduzindo em breve síntese que os ho-
norários fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), são desproporcio-
nais, requerendo seja arbitrado novo valor.
Pois bem. Inicialmente, importante esclarecer que a Comarca de 
Machadinho D´Oeste/RO, está a 150km (cento e cinquenta) do Mu-
nicípio de Ariquemes/RO, o qual se encontra na BR 364, ou seja, 
conta com estradas sem asfalto, o que dificulta ainda mais a rea-
lização das perícias, pois, no Município de Machadinho e região, 
não temos médicos disponíveis para realização das perícias, as 
quais estão sendo realizadas, somente por duas vezes por ano, 
considerando justamente, a dificuldade em encontrar profissionais 
habilitados nesta área de atuação.
Outrossim, destaco que a decisão foi proferida nos termos da Re-
solução 232/2016, a qual traz em seu texto o seguinte:
Art. 1º Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de res-
ponsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixa-
dos na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese 
do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.
Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os hono-
rários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os servi-
ços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso: I 
- a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização 
do profissional ou do órgão; III - o lugar e o tempo exigidos para a 
prestação do serviço; IV - as peculiaridades regionais. Fonte: Di-
ário da Justiça [do] Conselho Nacional de Justiça, Brasília, DF, n. 
120, 14 jul. 2016, p. 2. § 1º O pagamento dos valores de que trata 
este artigo e do referente à perícia de responsabilidade de benefi-
ciário da gratuidade da justiça será efetuado com recursos aloca-
dos no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal. § 2º 
Quando o valor dos honorários for fixado em montante superior aos 
definidos em tabela oficial, seu pagamento, a ser realizado pelos 
cofres públicos, estará limitado àqueles valores estabelecidos por 
cada Tribunal ou, na sua falta, pelo CNJ, conforme anexo. § 3º Em 
sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a 
parte contrária, caso não seja beneficiária da assistência judiciária, 
deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 
arbitrados. § 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o 
limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma 
fundamentada.
Analisando o anexo mencionado, verifico que os honorários peri-
ciais, modalidade “laudo sobre danos físicos e estéticos”, tem como 
valor máximo o importe de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). 
Desta forma, considerando que o valor máximo pode ser multipli-
cado por cinco vezes, teríamos como limite o correspondente a R$ 
1.850,00 (hum mil oitocentos e cinqüenta reais), a título de hono-
rários. Entretanto, o valor arbitrado por este Juízo, como já men-
cionado, foi de R$ 1.000,00 (hum mil reais), assim, o referido valor 
está dentro do limite exigido pela Resolução.
Outrossim, cumpre aqui registrar que em que pese constar outros 
peritos cadastros neste Juízo, infelizmente, quando os mesmos 
dão conta da dificuldade em realizar as perícias, tendo em vista, a 
distância e, ainda, as peculiaridades regionais, dentre elas, estra-
das sem asfalto, período chuvoso, custo para deslocamento, entre 
outros, os mesmos desistem da realização das perícias, motivo 
pelo qual, este Juízo não tem opções para nomeações de médi-
cos com as especializações que os médicos nomeados possuem, 
o que acarreta em atraso no andamento dos processos, os quais 
se arrastam por anos, por motivo de demora em realizar a perícia 
médica.
Outro ponto de destaque é a atuação profissional dos peritos, uma 
vez que em todas as designações e mutirões de perícias em que 
exerceram seu mister, cumpriram com sua função de forma exem-
plar, sempre entregando os laudos dentro dos prazos legais e com 
todas as informações e quesitos requeridos pelas partes e pelo 
Juízo.
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Assim, a meu ver, verifico que não merece ser acolhido o pedido 
realizado pelo requerido, tendo em vista inicialmente, a dificuldade 
em encontrar profissionais habilitados e que estejam dispostos a 
realizar mutirões de perícia em um Município do interior do Estado 
de Rondônia, o qual apresenta imensas dificuldades para desloca-
mento, o que torna o custo ainda mais elevado, conforme mencio-
nado acima, devendo ser analisado ainda, o fato de que o Doutor 
Lauro D´Arc Laraya Júnior – CRM/RO 2785 - CRM/MT 3482 e Luiz 
Primo Laraya – CRM/RO 2786 possuem um excelente currículo 
profissional, o qual merece destaque, uma vez que são especialis-
tas em perícia judicial.
Ademais, importante mencionar que na decisão proferida por este 
Juízo, a qual nomeou os peritos, esclareceu o motivo do valor arbi-
trado, não havendo que se falar em justificativas posteriores.
Desta forma, considerando todo o exposto acima e, ainda, o que 
consta nos autos, verifico que restou devidamente esclarecido o 
motivo da nomeação dos médicos peritos Lauro Laraya - CRM/RO 
2785 e Luiz Laraya - CRM/RO 2786, por este Juízo, bem como, o 
valor fixado em honorários periciais.
Assim, intime-se a parte requerida, quanto ao teor desta decisão, 
a fim de que comprove nos autos o pagamento do valor arbitrado 
a título de honorários periciais, no prazo máximo de 24hs, a contar 
da intimação, tendo em vista a proximidade do início das perícias, 
a qual iniciará no dia 25.11.2019.
Decorrido o prazo, sem o pagamento, tornem os autos conclusos 
para bloqueio judicial.
Intimem-se. Certifique-se. Expeça-se o necessário.
SERVE ESTA DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO.
ESTADO DE RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Processo: 7002228-50.2018.8.22.0019
Classe: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
EXEQUENTE: GISSELE MENEZES DE OLIVEIRA e outros
Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔ-
NIA
EXECUTADO: CHARLES ALVES RODRIGUES
Advogado(s) do reclamado: MARCOS TOSHIRO ISHIDA
Advogado do(a) EXECUTADO: MARCOS TOSHIRO ISHIDA - 
RO4273
I. RELATÓRIO
Vistos.
Cuida-se de Ação de Execução de Alimentos ajuizada por M. D. O. 
R., devidamente representado por sua genitora, Gissele Menezes 
de Oliveira, em desfavor de Charles Alves Rodrigues. Juntou do-
cumentos.
Decisão inicial acostada aos autos, a qual decretou a prisão civil do 
executado, nos termos do artigo 528 do Código de Processo Civil, 
em caso de não pagamento (id 24584621).
O executado foi devidamente citado (id 25881172) e apresentou 
justificativa (id 26012370).
Por sua vez, o exequente informou que o devedor adimpliu parte do 
débito, mas que ainda remanescia a dívida de R$ 533,49 (quinhen-
tos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos) (id 27495213).
Novamente foi ordenada a prisão do devedor (id 28038516), a 
qual somente não foi cumprida porque ele não foi localizado (id 
32654997).
Após, o executado informou o pagamento de R$ 1.680,00 (mil, 
seiscentos e oitenta reais). Acostou recibo com a assinatura da 
representante do exequente (id 32785746).
Vieram os autos conclusos.
II. FUNDAMENTAÇÃO
Desta forma, verifico que o montante objeto da ação encontra-se 
devidamente pago, razão pela qual, a extinção do feito pelo total 
adimplemento da obrigação é medida que se impõe.

III. DISPOSITIVO
Diante do exposto e, considerando o que dos autos consta, julgo 
extinta a execução, considerando a satisfação do crédito por meio 
do pagamento noticiado nos autos, com fulcro no artigo 924, II, do 
Código de Processo Civil.
No mais, REVOGO a prisão civil decretada anteriormente.
Caso ele esteja recolhido em alguma unidade prisional, desde já 
determino seja imediatamente posto em liberdade, se por outro 
motivo não estiver preso.
Intimem-se as partes e o Ministério Público.
Recolha-se o respectivo mandado de prisão.
Expeça-se o necessário.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 
76868-000 
CERTIDÃO
Processo nº 7002226-46.2019.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: SEBASTIAO MACHADO DE SOUZA
Advogado: FERNANDO MARTINS GONCALVES OAB: RO834 En-
dereço: desconhecido Advogado: SERGIO GOMES DE OLIVEIRA 
OAB: RO5750 Endereço: Rua Tucumã, 1947, - de 1732/1733 ao 
fim, Setor 01, Ariquemes - RO - CEP: 76870-134 
RÉU: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado: PAULO EDUARDO PRADO OAB: RO4881 Endereço: 
, - de 8834/8835 a 9299/9300, Porto Velho - RO - CEP: 76800-000 
DE: BANCO BRADESCO S.A.
Banco Bradesco S.A., S/N, Rua Benedito Américo de Oliveira, s/n, 
Vila Yara, Osasco - SP - CEP: 06029-900
Certifico que, através desta, fica a parte acima mencionada devida-
mente intimada através de seu representante legal para se mani-
festar no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da petição apresentada. 
Machadinho D’Oeste, RO, 21 de novembro de 2019.
MAURICIO MIGUEL DA SILVA
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Machadinho do Oeste - 1º Juízo 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadi-
nho D’Oeste Processo n.: 7002735-11.2018.8.22.0019
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto:Acidente de Trânsito
AUTOR: JOEL RAMOS GOMES, LINHA MP15, LOTE 1059, GLE-
BA 02 S/N ZONA RURAL - 76868-000 - MACHADINHO D’OESTE 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: THIAGO APARECIDO MENDES AN-
DRADE OAB nº RO9033
RÉU: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 
RUA SENADOR DANTAS 74, 5 ANDAR CENTRO - 20031-205 - 
RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
ADVOGADO DO RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES 
OAB nº RJ5369
Valor da causa:R$ 3.324,64
DECISÃO
Vistos, 
Trata-se de Ação de Cobrança, ajuizada por JOEL RAMOS GO-
MES em face da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT 
S.A.
Deferida a prova pericial, conforme decisão anexa ao ID. 32009384, 
foi nomeado por este Juízo, o Doutor Lauro D´Arc Laraya Júnior 
– CRM/RO 2785 -CRM/MT 3482 e Luiz Primo Laraya – CRM/RO 
2786, ambos com especialização em perícia médica, os quais já 
atuaram como peritos para este Juízo, em outras oportunidades.
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Logo após, a parte requerida, após ter sido devidamente intimada, 
apresentou manifestação, aduzindo em breve síntese que os ho-
norários fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), são desproporcio-
nais, requerendo seja arbitrado novo valor.
Pois bem. Inicialmente, importante esclarecer que a Comarca de 
Machadinho D´Oeste/RO, está a 150km (cento e cinquenta) do Mu-
nicípio de Ariquemes/RO, o qual se encontra na BR 364, ou seja, 
conta com estradas sem asfalto, o que dificulta ainda mais a rea-
lização das perícias, pois, no Município de Machadinho e região, 
não temos médicos disponíveis para realização das perícias, as 
quais estão sendo realizadas, somente por duas vezes por ano, 
considerando justamente, a dificuldade em encontrar profissionais 
habilitados nesta área de atuação.
Outrossim, destaco que a decisão foi proferida nos termos da Re-
solução 232/2016, a qual traz em seu texto o seguinte: 
Art. 1º Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de res-
ponsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixa-
dos na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese 
do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil. 
Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os hono-
rários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os servi-
ços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso: I 
- a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização 
do profissional ou do órgão; III - o lugar e o tempo exigidos para a 
prestação do serviço; IV - as peculiaridades regionais. Fonte: Di-
ário da Justiça [do] Conselho Nacional de Justiça, Brasília, DF, n. 
120, 14 jul. 2016, p. 2. § 1º O pagamento dos valores de que trata 
este artigo e do referente à perícia de responsabilidade de benefi-
ciário da gratuidade da justiça será efetuado com recursos aloca-
dos no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal. § 2º 
Quando o valor dos honorários for fixado em montante superior aos 
definidos em tabela oficial, seu pagamento, a ser realizado pelos 
cofres públicos, estará limitado àqueles valores estabelecidos por 
cada Tribunal ou, na sua falta, pelo CNJ, conforme anexo. § 3º Em 
sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a 
parte contrária, caso não seja beneficiária da assistência judiciária, 
deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 
arbitrados. § 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o 
limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma 
fundamentada.
Analisando o anexo mencionado, verifico que os honorários peri-
ciais, modalidade “laudo sobre danos físicos e estéticos”, tem como 
valor máximo o importe de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). 
Desta forma, considerando que o valor máximo pode ser multipli-
cado por cinco vezes, teríamos como limite o correspondente a R$ 
1.850,00 (hum mil oitocentos e cinqüenta reais), a título de hono-
rários. Entretanto, o valor arbitrado por este Juízo, como já men-
cionado, foi de R$ 1.000,00 (hum mil reais), assim, o referido valor 
está dentro do limite exigido pela Resolução.
Outrossim, cumpre aqui registrar que em que pese constar outros 
peritos cadastros neste Juízo, infelizmente, quando os mesmos 
dão conta da dificuldade em realizar as perícias, tendo em vista, a 
distância e, ainda, as peculiaridades regionais, dentre elas, estra-
das sem asfalto, período chuvoso, custo para deslocamento, entre 
outros, os mesmos desistem da realização das perícias, motivo 
pelo qual, este Juízo não tem opções para nomeações de médi-
cos com as especializações que os médicos nomeados possuem, 
o que acarreta em atraso no andamento dos processos, os quais 
se arrastam por anos, por motivo de demora em realizar a perícia 
médica.
Outro ponto de destaque é a atuação profissional dos peritos, uma 
vez que em todas as designações e mutirões de perícias em que 
exerceram seu mister, cumpriram com sua função de forma exem-
plar, sempre entregando os laudos dentro dos prazos legais e com 
todas as informações e quesitos requeridos pelas partes e pelo 
Juízo.
Assim, a meu ver, verifico que não merece ser acolhido o pedido 
realizado pelo requerido, tendo em vista inicialmente, a dificuldade 
em encontrar profissionais habilitados e que estejam dispostos a 

realizar mutirões de perícia em um Município do interior do Estado 
de Rondônia, o qual apresenta imensas dificuldades para desloca-
mento, o que torna o custo ainda mais elevado, conforme mencio-
nado acima, devendo ser analisado ainda, o fato de que o Doutor 
Lauro D´Arc Laraya Júnior – CRM/RO 2785 - CRM/MT 3482 e Luiz 
Primo Laraya – CRM/RO 2786 possuem um excelente currículo 
profissional, o qual merece destaque, uma vez que são especialis-
tas em perícia judicial.
Ademais, importante mencionar que na decisão proferida por este 
Juízo, a qual nomeou os peritos, esclareceu o motivo do valor arbi-
trado, não havendo que se falar em justificativas posteriores.
Desta forma, considerando todo o exposto acima e, ainda, o que 
consta nos autos, verifico que restou devidamente esclarecido o 
motivo da nomeação dos médicos peritos Lauro Laraya - CRM/RO 
2785 e Luiz Laraya - CRM/RO 2786, por este Juízo, bem como, o 
valor fixado em honorários periciais.
Assim, intime-se a parte requerida, quanto ao teor desta decisão, 
a fim de que comprove nos autos o pagamento do valor arbitrado 
a título de honorários periciais, no prazo máximo de 24hs, a contar 
da intimação, tendo em vista a proximidade do início das perícias, 
a qual iniciará no dia 25.11.2019.
Decorrido o prazo, sem o pagamento, tornem os autos conclusos 
para bloqueio judicial.
Intimem-se. Certifique-se. Expeça-se o necessário.
SERVE ESTA DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO.
Machadinho D´Oeste/RO, 20 de novembro de 2019. 
MUHAMMAD HIJAZI ZAGLOUT Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Machadinho do Oeste - 1º Juízo 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadi-
nho D’Oeste Processo n.: 7002759-39.2018.8.22.0019
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto:Acidente de Trânsito
AUTOR: ANANIAS DA SILVA SOUZA, AVENIDA TANCREDO NE-
VES 5000 BOM FUTURO, - 76868-000 - MACHADINHO D’OESTE 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: THIAGO APARECIDO MENDES AN-
DRADE OAB nº RO9033
RÉU: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 
RUA SENADOR DANTAS 74, 5 ANDAR CENTRO - 20031-205 - 
RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
ADVOGADO DO RÉU: JOSE HENRIQUE BARROSO SERPA 
OAB nº RO9117
Valor da causa:R$ 14.942,55
DECISÃO
Vistos, 
Trata-se de Ação de Cobrança, ajuizada por ANANIAS DA SIL-
VA SOUZA em face da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 
DPVAT S.A.
Deferida a prova pericial, conforme decisão anexa ao ID. 32010305, 
foi nomeado por este Juízo, o Doutor Lauro D´Arc Laraya Júnior 
– CRM/RO 2785 -CRM/MT 3482 e Luiz Primo Laraya – CRM/RO 
2786, ambos com especialização em perícia médica, os quais já 
atuaram como peritos para este Juízo, em outras oportunidades.
Logo após, a parte requerida, após ter sido devidamente intimada, 
apresentou manifestação, aduzindo em breve síntese que os ho-
norários fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), são desproporcio-
nais, requerendo seja arbitrado novo valor.
Pois bem. Inicialmente, importante esclarecer que a Comarca de 
Machadinho D´Oeste/RO, está a 150km (cento e cinquenta) do Mu-
nicípio de Ariquemes/RO, o qual se encontra na BR 364, ou seja, 
conta com estradas sem asfalto, o que dificulta ainda mais a rea-
lização das perícias, pois, no Município de Machadinho e região, 
não temos médicos disponíveis para realização das perícias, as 
quais estão sendo realizadas, somente por duas vezes por ano, 
considerando justamente, a dificuldade em encontrar profissionais 
habilitados nesta área de atuação.
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Outrossim, destaco que a decisão foi proferida nos termos da Re-
solução 232/2016, a qual traz em seu texto o seguinte: 
Art. 1º Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de res-
ponsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixa-
dos na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese 
do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil. 
Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os hono-
rários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os servi-
ços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso: I 
- a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização 
do profissional ou do órgão; III - o lugar e o tempo exigidos para a 
prestação do serviço; IV - as peculiaridades regionais. Fonte: Di-
ário da Justiça [do] Conselho Nacional de Justiça, Brasília, DF, n. 
120, 14 jul. 2016, p. 2. § 1º O pagamento dos valores de que trata 
este artigo e do referente à perícia de responsabilidade de benefi-
ciário da gratuidade da justiça será efetuado com recursos aloca-
dos no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal. § 2º 
Quando o valor dos honorários for fixado em montante superior aos 
definidos em tabela oficial, seu pagamento, a ser realizado pelos 
cofres públicos, estará limitado àqueles valores estabelecidos por 
cada Tribunal ou, na sua falta, pelo CNJ, conforme anexo. § 3º Em 
sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a 
parte contrária, caso não seja beneficiária da assistência judiciária, 
deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 
arbitrados. § 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o 
limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma 
fundamentada.
Analisando o anexo mencionado, verifico que os honorários peri-
ciais, modalidade “laudo sobre danos físicos e estéticos”, tem como 
valor máximo o importe de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). 
Desta forma, considerando que o valor máximo pode ser multipli-
cado por cinco vezes, teríamos como limite o correspondente a R$ 
1.850,00 (hum mil oitocentos e cinqüenta reais), a título de hono-
rários. Entretanto, o valor arbitrado por este Juízo, como já men-
cionado, foi de R$ 1.000,00 (hum mil reais), assim, o referido valor 
está dentro do limite exigido pela Resolução.
Outrossim, cumpre aqui registrar que em que pese constar outros 
peritos cadastros neste Juízo, infelizmente, quando os mesmos 
dão conta da dificuldade em realizar as perícias, tendo em vista, a 
distância e, ainda, as peculiaridades regionais, dentre elas, estra-
das sem asfalto, período chuvoso, custo para deslocamento, entre 
outros, os mesmos desistem da realização das perícias, motivo 
pelo qual, este Juízo não tem opções para nomeações de médi-
cos com as especializações que os médicos nomeados possuem, 
o que acarreta em atraso no andamento dos processos, os quais 
se arrastam por anos, por motivo de demora em realizar a perícia 
médica.
Outro ponto de destaque é a atuação profissional dos peritos, uma 
vez que em todas as designações e mutirões de perícias em que 
exerceram seu mister, cumpriram com sua função de forma exem-
plar, sempre entregando os laudos dentro dos prazos legais e com 
todas as informações e quesitos requeridos pelas partes e pelo 
Juízo.
Assim, a meu ver, verifico que não merece ser acolhido o pedido 
realizado pelo requerido, tendo em vista inicialmente, a dificuldade 
em encontrar profissionais habilitados e que estejam dispostos a 
realizar mutirões de perícia em um Município do interior do Estado 
de Rondônia, o qual apresenta imensas dificuldades para desloca-
mento, o que torna o custo ainda mais elevado, conforme mencio-
nado acima, devendo ser analisado ainda, o fato de que o Doutor 
Lauro D´Arc Laraya Júnior – CRM/RO 2785 - CRM/MT 3482 e Luiz 
Primo Laraya – CRM/RO 2786 possuem um excelente currículo 
profissional, o qual merece destaque, uma vez que são especialis-
tas em perícia judicial.
Ademais, importante mencionar que na decisão proferida por este 
Juízo, a qual nomeou os peritos, esclareceu o motivo do valor arbi-
trado, não havendo que se falar em justificativas posteriores.
Desta forma, considerando todo o exposto acima e, ainda, o que 
consta nos autos, verifico que restou devidamente esclarecido o 

motivo da nomeação dos médicos peritos Lauro Laraya - CRM/RO 
2785 e Luiz Laraya - CRM/RO 2786, por este Juízo, bem como, o 
valor fixado em honorários periciais.
Assim, intime-se a parte requerida, quanto ao teor desta decisão, 
a fim de que comprove nos autos o pagamento do valor arbitrado 
a título de honorários periciais, no prazo máximo de 24hs, a contar 
da intimação, tendo em vista a proximidade do início das perícias, 
a qual iniciará no dia 25.11.2019.
Decorrido o prazo, sem o pagamento, tornem os autos conclusos 
para bloqueio judicial.
Intimem-se. Certifique-se. Expeça-se o necessário.
SERVE ESTA DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO.
Machadinho D´Oeste/RO, 20 de novembro de 2019. 
MUHAMMAD HIJAZI ZAGLOUT Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Machadinho do Oeste - 1º Juízo 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadi-
nho D’Oeste Processo n.: 7002071-14.2017.8.22.0019
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto:Seguro
AUTOR: LEONARDO DA SILVA BITENCOURT, LINHA LJ 05, KM 
22, LOTE 204 S/N, ZONA RURAL ZONA RURAL - 76868-000 - 
MACHADINHO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: DARLENE DE ALMEIDA FERREIRA 
OAB nº RO1338
RÉU: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 
RUA SENADOR DANTAS 74, 5 ANDAR CENTRO - 20031-205 - 
RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
ADVOGADO DO RÉU: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO 
OAB nº RO5017, JOSE HENRIQUE BARROSO SERPA OAB nº 
RO9117
Valor da causa:R$ 8.943,75
DECISÃO
Vistos, 
Trata-se de Ação de Cobrança, ajuizada por LEONARDO DA SIL-
VA BITENCOURT em face da Seguradora Líder do Consórcio do 
Seguro DPVAT S.A.
Deferida a prova pericial, conforme decisão anexa ao ID. 31917618, 
foi nomeado por este Juízo, o Doutor Lauro D´Arc Laraya Júnior 
– CRM/RO 2785 -CRM/MT 3482 e Luiz Primo Laraya – CRM/RO 
2786, ambos com especialização em perícia médica, os quais já 
atuaram como peritos para este Juízo, em outras oportunidades.
Logo após, a parte requerida, após ter sido devidamente intimada, 
apresentou manifestação, aduzindo em breve síntese que os ho-
norários fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), são desproporcio-
nais, requerendo seja arbitrado novo valor.
Pois bem. Inicialmente, importante esclarecer que a Comarca de 
Machadinho D´Oeste/RO, está a 150km (cento e cinquenta) do Mu-
nicípio de Ariquemes/RO, o qual se encontra na BR 364, ou seja, 
conta com estradas sem asfalto, o que dificulta ainda mais a rea-
lização das perícias, pois, no Município de Machadinho e região, 
não temos médicos disponíveis para realização das perícias, as 
quais estão sendo realizadas, somente por duas vezes por ano, 
considerando justamente, a dificuldade em encontrar profissionais 
habilitados nesta área de atuação.
Outrossim, destaco que a decisão foi proferida nos termos da Re-
solução 232/2016, a qual traz em seu texto o seguinte: 
Art. 1º Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de res-
ponsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixa-
dos na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese 
do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil. 
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Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os hono-
rários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os servi-
ços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso: I 
- a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização 
do profissional ou do órgão; III - o lugar e o tempo exigidos para a 
prestação do serviço; IV - as peculiaridades regionais. Fonte: Di-
ário da Justiça [do] Conselho Nacional de Justiça, Brasília, DF, n. 
120, 14 jul. 2016, p. 2. § 1º O pagamento dos valores de que trata 
este artigo e do referente à perícia de responsabilidade de benefi-
ciário da gratuidade da justiça será efetuado com recursos aloca-
dos no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal. § 2º 
Quando o valor dos honorários for fixado em montante superior aos 
definidos em tabela oficial, seu pagamento, a ser realizado pelos 
cofres públicos, estará limitado àqueles valores estabelecidos por 
cada Tribunal ou, na sua falta, pelo CNJ, conforme anexo. § 3º Em 
sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a 
parte contrária, caso não seja beneficiária da assistência judiciária, 
deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 
arbitrados. § 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o 
limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma 
fundamentada.
Analisando o anexo mencionado, verifico que os honorários peri-
ciais, modalidade “laudo sobre danos físicos e estéticos”, tem como 
valor máximo o importe de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). 
Desta forma, considerando que o valor máximo pode ser multipli-
cado por cinco vezes, teríamos como limite o correspondente a R$ 
1.850,00 (hum mil oitocentos e cinqüenta reais), a título de hono-
rários. Entretanto, o valor arbitrado por este Juízo, como já men-
cionado, foi de R$ 1.000,00 (hum mil reais), assim, o referido valor 
está dentro do limite exigido pela Resolução.
Outrossim, cumpre aqui registrar que em que pese constar outros 
peritos cadastros neste Juízo, infelizmente, quando os mesmos 
dão conta da dificuldade em realizar as perícias, tendo em vista, a 
distância e, ainda, as peculiaridades regionais, dentre elas, estra-
das sem asfalto, período chuvoso, custo para deslocamento, entre 
outros, os mesmos desistem da realização das perícias, motivo 
pelo qual, este Juízo não tem opções para nomeações de médi-
cos com as especializações que os médicos nomeados possuem, 
o que acarreta em atraso no andamento dos processos, os quais 
se arrastam por anos, por motivo de demora em realizar a perícia 
médica.
Outro ponto de destaque é a atuação profissional dos peritos, uma 
vez que em todas as designações e mutirões de perícias em que 
exerceram seu mister, cumpriram com sua função de forma exem-
plar, sempre entregando os laudos dentro dos prazos legais e com 
todas as informações e quesitos requeridos pelas partes e pelo 
Juízo.
Assim, a meu ver, verifico que não merece ser acolhido o pedido 
realizado pelo requerido, tendo em vista inicialmente, a dificuldade 
em encontrar profissionais habilitados e que estejam dispostos a 
realizar mutirões de perícia em um Município do interior do Estado 
de Rondônia, o qual apresenta imensas dificuldades para desloca-
mento, o que torna o custo ainda mais elevado, conforme mencio-
nado acima, devendo ser analisado ainda, o fato de que o Doutor 
Lauro D´Arc Laraya Júnior – CRM/RO 2785 - CRM/MT 3482 e Luiz 
Primo Laraya – CRM/RO 2786 possuem um excelente currículo 
profissional, o qual merece destaque, uma vez que são especialis-
tas em perícia judicial.
Ademais, importante mencionar que na decisão proferida por este 
Juízo, a qual nomeou os peritos, esclareceu o motivo do valor arbi-
trado, não havendo que se falar em justificativas posteriores.
Desta forma, considerando todo o exposto acima e, ainda, o que 
consta nos autos, verifico que restou devidamente esclarecido o 
motivo da nomeação dos médicos peritos Lauro Laraya - CRM/RO 
2785 e Luiz Laraya - CRM/RO 2786, por este Juízo, bem como, o 
valor fixado em honorários periciais.

Assim, intime-se a parte requerida, quanto ao teor desta decisão, 
a fim de que comprove nos autos o pagamento do valor arbitrado 
a título de honorários periciais, no prazo máximo de 24hs, a contar 
da intimação, tendo em vista a proximidade do início das perícias, 
a qual iniciará no dia 25.11.2019.
Decorrido o prazo, sem o pagamento, tornem os autos conclusos 
para bloqueio judicial.
Intimem-se. Certifique-se. Expeça-se o necessário.
SERVE ESTA DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO.
Machadinho D´Oeste/RO, 20 de novembro de 2019. 
MUHAMMAD HIJAZI ZAGLOUT Juiz de Direito

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Processo: 7002736-59.2019.8.22.0019
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO 
PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogado do(a) AUTOR: ALEXANDRE PAIVA CALIL - RO2894
RÉU: RICARDO SOARES CARDOSO
Advogado: Patricia Machado da Silva OAB/RO 9799
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 dias úteis, sobre a peti-
ção e documentos juntados IDs 32421553 e 32655302.
Machadinho D’Oeste, 21 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Machadinho do Oeste - 1º Juízo 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadi-
nho D’Oeste Processo n.: 7000383-80.2018.8.22.0019
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto:Seguro, Acidente de Trânsito
AUTOR: JONAS FERREIRA, AV. COSTA E SILVA 3319 CENTRO 
- 76868-000 - MACHADINHO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: PATRICIA MENDES DE OLIVEIRA 
FORTES OAB nº RO4813
RÉU: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 
RUA SENADOR DANTAS 74, 5 ANDAR CENTRO - 20031-205 - 
RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
ADVOGADO DO RÉU: JOSE HENRIQUE BARROSO SERPA 
OAB nº RO9117
Valor da causa:R$ 1.000,00
DECISÃO
Vistos, 
Trata-se de Ação de Cobrança, ajuizada por JONAS FERREIRA em 
face da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.
Deferida a prova pericial, conforme decisão anexa ao ID. 16513479, 
foi nomeado por este Juízo, o Doutor Lauro D´Arc Laraya Júnior 
– CRM/RO 2785 -CRM/MT 3482 e Luiz Primo Laraya – CRM/RO 
2786, ambos com especialização em perícia médica, os quais já 
atuaram como peritos para este Juízo, em outras oportunidades.
Logo após, a parte requerida, após ter sido devidamente intimada, 
apresentou manifestação, aduzindo em breve síntese que os ho-
norários fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), são desproporcio-
nais, requerendo seja arbitrado novo valor.
Pois bem. Inicialmente, importante esclarecer que a Comarca de 
Machadinho D´Oeste/RO, está a 150km (cento e cinquenta) do Mu-
nicípio de Ariquemes/RO, o qual se encontra na BR 364, ou seja, 
conta com estradas sem asfalto, o que dificulta ainda mais a rea-
lização das perícias, pois, no Município de Machadinho e região, 
não temos médicos disponíveis para realização das perícias, as 
quais estão sendo realizadas, somente por duas vezes por ano, 
considerando justamente, a dificuldade em encontrar profissionais 
habilitados nesta área de atuação.
Outrossim, destaco que a decisão foi proferida nos termos da Re-
solução 232/2016, a qual traz em seu texto o seguinte: 
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Art. 1º Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de res-
ponsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixa-
dos na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese 
do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil. 
Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os hono-
rários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os servi-
ços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso: I 
- a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização 
do profissional ou do órgão; III - o lugar e o tempo exigidos para a 
prestação do serviço; IV - as peculiaridades regionais. Fonte: Di-
ário da Justiça [do] Conselho Nacional de Justiça, Brasília, DF, n. 
120, 14 jul. 2016, p. 2. § 1º O pagamento dos valores de que trata 
este artigo e do referente à perícia de responsabilidade de benefi-
ciário da gratuidade da justiça será efetuado com recursos aloca-
dos no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal. § 2º 
Quando o valor dos honorários for fixado em montante superior aos 
definidos em tabela oficial, seu pagamento, a ser realizado pelos 
cofres públicos, estará limitado àqueles valores estabelecidos por 
cada Tribunal ou, na sua falta, pelo CNJ, conforme anexo. § 3º Em 
sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a 
parte contrária, caso não seja beneficiária da assistência judiciária, 
deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 
arbitrados. § 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o 
limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma 
fundamentada.
Analisando o anexo mencionado, verifico que os honorários peri-
ciais, modalidade “laudo sobre danos físicos e estéticos”, tem como 
valor máximo o importe de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). 
Desta forma, considerando que o valor máximo pode ser multipli-
cado por cinco vezes, teríamos como limite o correspondente a R$ 
1.850,00 (hum mil oitocentos e cinqüenta reais), a título de hono-
rários. Entretanto, o valor arbitrado por este Juízo, como já men-
cionado, foi de R$ 1.000,00 (hum mil reais), assim, o referido valor 
está dentro do limite exigido pela Resolução.
Outrossim, cumpre aqui registrar que em que pese constar outros 
peritos cadastros neste Juízo, infelizmente, quando os mesmos 
dão conta da dificuldade em realizar as perícias, tendo em vista, a 
distância e, ainda, as peculiaridades regionais, dentre elas, estra-
das sem asfalto, período chuvoso, custo para deslocamento, entre 
outros, os mesmos desistem da realização das perícias, motivo 
pelo qual, este Juízo não tem opções para nomeações de médi-
cos com as especializações que os médicos nomeados possuem, 
o que acarreta em atraso no andamento dos processos, os quais 
se arrastam por anos, por motivo de demora em realizar a perícia 
médica.
Outro ponto de destaque é a atuação profissional dos peritos, uma 
vez que em todas as designações e mutirões de perícias em que 
exerceram seu mister, cumpriram com sua função de forma exem-
plar, sempre entregando os laudos dentro dos prazos legais e com 
todas as informações e quesitos requeridos pelas partes e pelo 
Juízo.
Assim, a meu ver, verifico que não merece ser acolhido o pedido 
realizado pelo requerido, tendo em vista inicialmente, a dificuldade 
em encontrar profissionais habilitados e que estejam dispostos a 
realizar mutirões de perícia em um Município do interior do Estado 
de Rondônia, o qual apresenta imensas dificuldades para desloca-
mento, o que torna o custo ainda mais elevado, conforme mencio-
nado acima, devendo ser analisado ainda, o fato de que o Doutor 
Lauro D´Arc Laraya Júnior – CRM/RO 2785 - CRM/MT 3482 e Luiz 
Primo Laraya – CRM/RO 2786 possuem um excelente currículo 
profissional, o qual merece destaque, uma vez que são especialis-
tas em perícia judicial.
Ademais, importante mencionar que na decisão proferida por este 
Juízo, a qual nomeou os peritos, esclareceu o motivo do valor arbi-
trado, não havendo que se falar em justificativas posteriores.
Desta forma, considerando todo o exposto acima e, ainda, o que 
consta nos autos, verifico que restou devidamente esclarecido o 

motivo da nomeação dos médicos peritos Lauro Laraya - CRM/RO 
2785 e Luiz Laraya - CRM/RO 2786, por este Juízo, bem como, o 
valor fixado em honorários periciais.
Assim, intime-se a parte requerida, quanto ao teor desta decisão, 
a fim de que comprove nos autos o pagamento do valor arbitrado 
a título de honorários periciais, no prazo máximo de 24hs, a contar 
da intimação, tendo em vista a proximidade do início das perícias, 
a qual iniciará no dia 25.11.2019.
Decorrido o prazo, sem o pagamento, tornem os autos conclusos 
para bloqueio judicial.
Intimem-se. Certifique-se. Expeça-se o necessário.
SERVE ESTA DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO.
Machadinho D´Oeste/RO, 20 de novembro de 2019. 
MUHAMMAD HIJAZI ZAGLOUT Juiz de Direito
Certidão

Processo nº 7000419-88.2019.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: SEBASTIAO RODRIGUES DE ABREU
Advogado: SERGIO GOMES DE OLIVEIRA OAB: RO5750 Ende-
reço: desconhecido Advogado: FERNANDO MARTINS GONCAL-
VES OAB: RO834 Endereço: Rua Fortaleza, 2236, - até 2236/2237, 
Setor 03, Ariquemes - RO - CEP: 76870-505 Advogado: PEDRO 
RIOLA DOS SANTOS JUNIOR OAB: RO2640 Endereço: Rua For-
taleza, 2236, - até 2236/2237, Setor 03, Ariquemes - RO - CEP: 
76870-505 
RÉU: BANCO BMG CONSIGNADO S/A
Advogado: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB: 
MG109730 Endereço: , - de 8834/8835 a 9299/9300, Porto Velho 
- RO - CEP: 76800-000 Advogado: MARCELO TOSTES DE CAS-
TRO MAIA OAB: RJ173524 Endereço: , Porto Velho - RO - CEP: 
76804-120 
DE: SEBASTIAO RODRIGUES DE ABREU
RUA VINICIUS DE MORAES, 4290, BAIRRO DAS NACOES, Ma-
chadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000
Certifico que, através desta, fica a parte acima mencionada devida-
mente intimada para conhecimento do Recurso apresentado e, no 
prazo legal, apresentar contrarrazões. 
Machadinho D’Oeste, RO, 22 de novembro de 2019.
RONILDO DE MORAIS COSTA
Técnico Judiciário
(Assinatura digital registrada abaixo)
ESTADO DE RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Processo: 7000036-13.2019.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: VANDERLEIA ARAUJO FRANCA
Advogado do(a) AUTOR: JOAO CARLOS GOMES DA SILVA - 
RO7588
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO 
DPVAT SA
Advogado(s) do reclamado: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNAN-
DES
Advogado do(a) RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - 
RO5369
DECISÃO
Vistos,
Trata-se de Ação de Cobrança, ajuizada por VANDERLEIA ARAU-
JO FRANÇA em face da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 
DPVAT S.A.
Deferida a prova pericial, conforme decisão anexa ao ID. 32010067, 
foi nomeado por este Juízo, o Doutor Lauro D´Arc Laraya Júnior 
– CRM/RO 2785 -CRM/MT 3482 e Luiz Primo Laraya – CRM/RO 
2786, ambos com especialização em perícia médica, os quais já 
atuaram como peritos para este Juízo, em outras oportunidades.
Logo após, a parte requerida, após ter sido devidamente intimada, 
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apresentou manifestação, aduzindo em breve síntese que os ho-
norários fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), são desproporcio-
nais, requerendo seja arbitrado novo valor.
Pois bem. Inicialmente, importante esclarecer que a Comarca de 
Machadinho D´Oeste/RO, está a 150km (cento e cinquenta) do Mu-
nicípio de Ariquemes/RO, o qual se encontra na BR 364, ou seja, 
conta com estradas sem asfalto, o que dificulta ainda mais a rea-
lização das perícias, pois, no Município de Machadinho e região, 
não temos médicos disponíveis para realização das perícias, as 
quais estão sendo realizadas, somente por duas vezes por ano, 
considerando justamente, a dificuldade em encontrar profissionais 
habilitados nesta área de atuação.
Outrossim, destaco que a decisão foi proferida nos termos da Re-
solução 232/2016, a qual traz em seu texto o seguinte:
Art. 1º Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de res-
ponsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixa-
dos na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese 
do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.
Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os hono-
rários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os servi-
ços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso: I 
- a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização 
do profissional ou do órgão; III - o lugar e o tempo exigidos para a 
prestação do serviço; IV - as peculiaridades regionais. Fonte: Di-
ário da Justiça [do] Conselho Nacional de Justiça, Brasília, DF, n. 
120, 14 jul. 2016, p. 2. § 1º O pagamento dos valores de que trata 
este artigo e do referente à perícia de responsabilidade de benefi-
ciário da gratuidade da justiça será efetuado com recursos aloca-
dos no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal. § 2º 
Quando o valor dos honorários for fixado em montante superior aos 
definidos em tabela oficial, seu pagamento, a ser realizado pelos 
cofres públicos, estará limitado àqueles valores estabelecidos por 
cada Tribunal ou, na sua falta, pelo CNJ, conforme anexo. § 3º Em 
sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a 
parte contrária, caso não seja beneficiária da assistência judiciária, 
deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 
arbitrados. § 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o 
limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma 
fundamentada.
Analisando o anexo mencionado, verifico que os honorários peri-
ciais, modalidade “laudo sobre danos físicos e estéticos”, tem como 
valor máximo o importe de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). 
Desta forma, considerando que o valor máximo pode ser multipli-
cado por cinco vezes, teríamos como limite o correspondente a R$ 
1.850,00 (hum mil oitocentos e cinqüenta reais), a título de hono-
rários. Entretanto, o valor arbitrado por este Juízo, como já men-
cionado, foi de R$ 1.000,00 (hum mil reais), assim, o referido valor 
está dentro do limite exigido pela Resolução.
Outrossim, cumpre aqui registrar que em que pese constar outros 
peritos cadastros neste Juízo, infelizmente, quando os mesmos 
dão conta da dificuldade em realizar as perícias, tendo em vista, a 
distância e, ainda, as peculiaridades regionais, dentre elas, estra-
das sem asfalto, período chuvoso, custo para deslocamento, entre 
outros, os mesmos desistem da realização das perícias, motivo 
pelo qual, este Juízo não tem opções para nomeações de médi-
cos com as especializações que os médicos nomeados possuem, 
o que acarreta em atraso no andamento dos processos, os quais 
se arrastam por anos, por motivo de demora em realizar a perícia 
médica.
Outro ponto de destaque é a atuação profissional dos peritos, uma 
vez que em todas as designações e mutirões de perícias em que 
exerceram seu mister, cumpriram com sua função de forma exem-
plar, sempre entregando os laudos dentro dos prazos legais e com 
todas as informações e quesitos requeridos pelas partes e pelo 
Juízo.
Assim, a meu ver, verifico que não merece ser acolhido o pedido 
realizado pelo requerido, tendo em vista inicialmente, a dificuldade 
em encontrar profissionais habilitados e que estejam dispostos a 
realizar mutirões de perícia em um Município do interior do Estado 

de Rondônia, o qual apresenta imensas dificuldades para desloca-
mento, o que torna o custo ainda mais elevado, conforme mencio-
nado acima, devendo ser analisado ainda, o fato de que o Doutor 
Lauro D´Arc Laraya Júnior – CRM/RO 2785 - CRM/MT 3482 e Luiz 
Primo Laraya – CRM/RO 2786 possuem um excelente currículo 
profissional, o qual merece destaque, uma vez que são especialis-
tas em perícia judicial.
Ademais, importante mencionar que na decisão proferida por este 
Juízo, a qual nomeou os peritos, esclareceu o motivo do valor arbi-
trado, não havendo que se falar em justificativas posteriores.
Desta forma, considerando todo o exposto acima e, ainda, o que 
consta nos autos, verifico que restou devidamente esclarecido o 
motivo da nomeação dos médicos peritos Lauro Laraya - CRM/RO 
2785 e Luiz Laraya - CRM/RO 2786, por este Juízo, bem como, o 
valor fixado em honorários periciais.
Assim, intime-se a parte requerida, quanto ao teor desta decisão, 
a fim de que comprove nos autos o pagamento do valor arbitrado 
a título de honorários periciais, no prazo máximo de 24hs, a contar 
da intimação, tendo em vista a proximidade do início das perícias, 
a qual iniciará no dia 25.11.2019.
Decorrido o prazo, sem o pagamento, tornem os autos conclusos 
para bloqueio judicial.
Intimem-se. Certifique-se. Expeça-se o necessário.
SERVE ESTA DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO.
ESTADO DE RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Processo: 7002777-26.2019.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: RAIMUNDO COELHO MACHADO
Advogado do(a) AUTOR: MILSON LUIZ NASCIMENTO DA SILVA 
- RO8707
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
Advogado: Procurador(a) Federal
DECISÃO
Vistos,
Defiro a prova testemunhal requerida e para que a mesma possa 
ser produzida, designo a audiência de conciliação, instrução e jul-
gamento para o dia 12 de Fevereiro de 2020 às 09 horas.
Fixo como objeto de prova o exercício de atividade rurícola segun-
do o tempo e forma prescrito em lei.
As partes deverão juntar o rol de testemunhas até 15 dias antes 
da audiência, como determina o art. 407 do CPC e trazer suas tes-
temunhas à audiência, independentemente de intimação, ficando 
cientes de que a ausência das testemunhas importará em renúncia 
à oitiva das mesmas.
Caso alguma testemunha se recuse a comparecer à audiência sem 
intimação prévia, a parte deverá informar isso nos autos para que a 
Escrivania providencie a intimação, o que desde já fica deferido.
Expeça-se o necessário. Intimem-se.
ESTADO DE RONDÔNIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Processo: 7002666-76.2018.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: NEUZA MARINS FARIAS
Advogados do(a) AUTOR: PEDRO RIOLA DOS SANTOS JUNIOR 
- RO2640, FERNANDO MARTINS GONCALVES - RO834
RÉU: BANCO BMG CONSIGNADO S/A
Advogado(s) do reclamado: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LA-
TELLA, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA
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Advogados do(a) RÉU: MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 
RJ173524, FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - MG109730
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 dias úteis, sobre o 
recurso de apelação apresentado sob ID 32224773.
Machadinho D’Oeste, 21 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Machadinho do Oeste - 1º Juízo 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadi-
nho D’Oeste Processo n.: 7003269-18.2019.8.22.0019
Classe: Monitória
Assunto:Cheque, Nota Promissória
AUTOR: ISAAC GOMES RIBEIRO FILHO, MA 21, ZONA RURAL 
MA 21, KM 02 - 76868-000 - MACHADINHO D’OESTE - RONDÔ-
NIA
ADVOGADO DO AUTOR: REGINALDO FERREIRA DOS SAN-
TOS OAB nº RO5947
RÉU: JOAO MARQUES DOURADO, RUA COSTA E SILVA 2335 
CENTRO - 76868-000 - MACHADINHO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
Valor da causa:R$ 24.991,99
DESPACHO
Vistos.
Intime-se a parte autora para comprovar a hipossuficiência alega-
da, em dez dias, sob pena de indeferimento do benefício.
Escoado o prazo, conclusos.
Machadinho D’ Oeste/RO, 20 de novembro de 2019.
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Machadinho do Oeste - 1º Juízo 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadi-
nho D’Oeste Processo n.: 7003290-91.2019.8.22.0019
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto:Inadimplemento
AUTOR: ASSOCIACAO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS, 
AVENIDA JI-PARANÁ 856, SALA 3 E 4 URUPÁ - 76900-176 - JI-
PARANÁ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA LO-
PES OAB nº RO1706
RÉU: WANDERLUCE BARBOSA SILVA, AV CAPITÃO SILVIO 
4538 CENTRO - 76867-000 - VALE DO ANARI - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
Valor da causa:R$ 47.254,17
DESPACHO
Vistos.
Intime-se a parte autora para coligir aos autos, em dez dias, o com-
provante de pagamento das custas iniciais, sob pena de indeferi-
mento da petição inicial.
Escoado o prazo, conclusos.
Machadinho D’ Oeste/RO, 20 de novembro de 2019.
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Machadinho do Oeste - 1º Juízo 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadi-
nho D’Oeste Processo n.: 7001348-29.2016.8.22.0019
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto:Acidente de Trânsito
AUTOR: ROSIVAL PEREIRA DE JESUS, RUA FLORIANO PEI-
XOTO 3530 CENTRO - 76868-000 - MACHADINHO D’OESTE - 
RONDÔNIA

ADVOGADO DO AUTOR: ALESSANDRO DE JESUS PERASSI 
PERES OAB nº RO2383
RÉU: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 
RUA SENADOR DANTAS 74, 5 ANDAR CENTRO - 20031-205 - 
RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
ADVOGADO DO RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES 
OAB nº RJ5369
Valor da causa:R$ 4.387,50
DECISÃO
Vistos, 
Trata-se de Ação de Cobrança, ajuizada por JONAS FERREIRA em 
face da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.
Deferida a prova pericial, conforme decisão anexa ao ID. 16513479, 
foi nomeado por este Juízo, o Doutor Lauro D´Arc Laraya Júnior 
– CRM/RO 2785 -CRM/MT 3482 e Luiz Primo Laraya – CRM/RO 
2786, ambos com especialização em perícia médica, os quais já 
atuaram como peritos para este Juízo, em outras oportunidades.
Logo após, a parte requerida, após ter sido devidamente intimada, 
apresentou manifestação, aduzindo em breve síntese que os ho-
norários fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), são desproporcio-
nais, requerendo seja arbitrado novo valor.
Pois bem. Inicialmente, importante esclarecer que a Comarca de 
Machadinho D´Oeste/RO, está a 150km (cento e cinquenta) do Mu-
nicípio de Ariquemes/RO, o qual se encontra na BR 364, ou seja, 
conta com estradas sem asfalto, o que dificulta ainda mais a rea-
lização das perícias, pois, no Município de Machadinho e região, 
não temos médicos disponíveis para realização das perícias, as 
quais estão sendo realizadas, somente por duas vezes por ano, 
considerando justamente, a dificuldade em encontrar profissionais 
habilitados nesta área de atuação.
Outrossim, destaco que a decisão foi proferida nos termos da Re-
solução 232/2016, a qual traz em seu texto o seguinte: 
Art. 1º Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de res-
ponsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixa-
dos na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese 
do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil. 
Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os hono-
rários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os servi-
ços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso: I 
- a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização 
do profissional ou do órgão; III - o lugar e o tempo exigidos para a 
prestação do serviço; IV - as peculiaridades regionais. Fonte: Di-
ário da Justiça [do] Conselho Nacional de Justiça, Brasília, DF, n. 
120, 14 jul. 2016, p. 2. § 1º O pagamento dos valores de que trata 
este artigo e do referente à perícia de responsabilidade de benefi-
ciário da gratuidade da justiça será efetuado com recursos aloca-
dos no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal. § 2º 
Quando o valor dos honorários for fixado em montante superior aos 
definidos em tabela oficial, seu pagamento, a ser realizado pelos 
cofres públicos, estará limitado àqueles valores estabelecidos por 
cada Tribunal ou, na sua falta, pelo CNJ, conforme anexo. § 3º Em 
sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a 
parte contrária, caso não seja beneficiária da assistência judiciária, 
deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 
arbitrados. § 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o 
limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma 
fundamentada.
Analisando o anexo mencionado, verifico que os honorários peri-
ciais, modalidade “laudo sobre danos físicos e estéticos”, tem como 
valor máximo o importe de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). 
Desta forma, considerando que o valor máximo pode ser multipli-
cado por cinco vezes, teríamos como limite o correspondente a R$ 
1.850,00 (hum mil oitocentos e cinqüenta reais), a título de hono-
rários. Entretanto, o valor arbitrado por este Juízo, como já men-
cionado, foi de R$ 1.000,00 (hum mil reais), assim, o referido valor 
está dentro do limite exigido pela Resolução.
Outrossim, cumpre aqui registrar que em que pese constar outros 
peritos cadastros neste Juízo, infelizmente, quando os mesmos 
dão conta da dificuldade em realizar as perícias, tendo em vista, a 
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distância e, ainda, as peculiaridades regionais, dentre elas, estra-
das sem asfalto, período chuvoso, custo para deslocamento, entre 
outros, os mesmos desistem da realização das perícias, motivo 
pelo qual, este Juízo não tem opções para nomeações de médi-
cos com as especializações que os médicos nomeados possuem, 
o que acarreta em atraso no andamento dos processos, os quais 
se arrastam por anos, por motivo de demora em realizar a perícia 
médica.
Outro ponto de destaque é a atuação profissional dos peritos, uma 
vez que em todas as designações e mutirões de perícias em que 
exerceram seu mister, cumpriram com sua função de forma exem-
plar, sempre entregando os laudos dentro dos prazos legais e com 
todas as informações e quesitos requeridos pelas partes e pelo 
Juízo.
Assim, a meu ver, verifico que não merece ser acolhido o pedido 
realizado pelo requerido, tendo em vista inicialmente, a dificuldade 
em encontrar profissionais habilitados e que estejam dispostos a 
realizar mutirões de perícia em um Município do interior do Estado 
de Rondônia, o qual apresenta imensas dificuldades para desloca-
mento, o que torna o custo ainda mais elevado, conforme mencio-
nado acima, devendo ser analisado ainda, o fato de que o Doutor 
Lauro D´Arc Laraya Júnior – CRM/RO 2785 - CRM/MT 3482 e Luiz 
Primo Laraya – CRM/RO 2786 possuem um excelente currículo 
profissional, o qual merece destaque, uma vez que são especialis-
tas em perícia judicial.
Ademais, importante mencionar que na decisão proferida por este 
Juízo, a qual nomeou os peritos, esclareceu o motivo do valor arbi-
trado, não havendo que se falar em justificativas posteriores.
Desta forma, considerando todo o exposto acima e, ainda, o que 
consta nos autos, verifico que restou devidamente esclarecido o 
motivo da nomeação dos médicos peritos Lauro Laraya - CRM/RO 
2785 e Luiz Laraya - CRM/RO 2786, por este Juízo, bem como, o 
valor fixado em honorários periciais.
Assim, intime-se a parte requerida, quanto ao teor desta decisão, 
a fim de que comprove nos autos o pagamento do valor arbitrado 
a título de honorários periciais, no prazo máximo de 24hs, a contar 
da intimação, tendo em vista a proximidade do início das perícias, 
a qual iniciará no dia 25.11.2019.
Decorrido o prazo, sem o pagamento, tornem os autos conclusos 
para bloqueio judicial.
Intimem-se. Certifique-se. Expeça-se o necessário.
SERVE ESTA DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO.
Machadinho D´Oeste/RO, 20 de novembro de 2019. 
MUHAMMAD HIJAZI ZAGLOUT Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Machadinho do Oeste - 1º Juízo 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadi-
nho D’Oeste Processo n.: 7003267-48.2019.8.22.0019
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto:Juros de Mora - Legais / Contratuais
EXEQUENTE: LOTEADORA TERRAS LTDA - ME, SALA 01 2359 
AV COSTA E SILVA - 76868-000 - MACHADINHO D’OESTE - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: QUILVIA CARVALHO DE SOUSA 
OAB nº RO3800
NATALIA AQUINO OLIVEIRA OAB nº RO9849
EXECUTADO: EDSON ALVES, RUA PARANÁ 3171, TEL 69 
9 84369441 CENTRO - 76868-000 - MACHADINHO D’OESTE - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Valor da causa:R$ 56.342,48
DESPACHO
Vistos.
Intime-se a parte exequente para juntar aos autos, em dez dias, o 
comprovante de pagamento das custas iniciais, sob pena de inde-
ferimento da petição inicial.
Escoado o prazo, conclusos.
Machadinho D’ Oeste/RO, 20 de novembro de 2019.
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Machadinho do Oeste - 1º Juízo 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadi-
nho D’Oeste Processo n.: 7003379-17.2019.8.22.0019
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto:Alienação Fiduciária
EXEQUENTE: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 
LTDA, QUADRA CRS 513 BLOCO A Lojas 05 e 06 ASA SUL - 
70380-510 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PEDRO ROBERTO ROMAO OAB 
nº AM209551
EXECUTADO: NEUZA ALVES RODRIGUES, AVENIDA 23 DE 
AGOSTO 4335 CENTRO - 76867-000 - VALE DO ANARI - RON-
DÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Valor da causa:R$ 7.164,54
DESPACHO
Vistos.
Intime-se a parte autora para coligir aos autos, em dez dias, o com-
provante de pagamento das custas iniciais, sob pena de indeferi-
mento da petição inicial.
Escoado o prazo, tornem conclusos.
Machadinho D’ Oeste/RO, 20 de novembro de 2019.
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Machadinho do Oeste - 1º Juízo 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadi-
nho D’Oeste Processo n.: 7000015-37.2019.8.22.0019
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto:Seguro
AUTOR: NILTON CAMPOS DA SILVA, AVENIDA CAPITAO SIL-
VIO FARIAS 4755 CENTRO - 76867-000 - VALE DO ANARI - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: IRIAN MEDIANEIRA BRAGA PEREIRA 
OAB nº RO3654
BEATRIZ REGINA SARTOR OAB nº RO9434
RÉU: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 
RUA SENADOR DANTAS 74, 5 ANDAR CENTRO - 20031-205 - 
RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
ADVOGADO DO RÉU: JOSE HENRIQUE BARROSO SERPA 
OAB nº RO9117
Valor da causa:R$ 7.087,50
DECISÃO
Vistos, 
Trata-se de Ação de Cobrança, ajuizada por NILTON CAMPOS 
DA SILVA em face da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 
DPVAT S.A.
Deferida a prova pericial, conforme decisão anexa ao ID. 32010305, 
foi nomeado por este Juízo, o Doutor Lauro D´Arc Laraya Júnior 
– CRM/RO 2785 -CRM/MT 3482 e Luiz Primo Laraya – CRM/RO 
2786, ambos com especialização em perícia médica, os quais já 
atuaram como peritos para este Juízo, em outras oportunidades.
Logo após, a parte requerida, após ter sido devidamente intimada, 
apresentou manifestação, aduzindo em breve síntese que os ho-
norários fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), são desproporcio-
nais, requerendo seja arbitrado novo valor.
Pois bem. Inicialmente, importante esclarecer que a Comarca de 
Machadinho D´Oeste/RO, está a 150km (cento e cinquenta) do Mu-
nicípio de Ariquemes/RO, o qual se encontra na BR 364, ou seja, 
conta com estradas sem asfalto, o que dificulta ainda mais a rea-
lização das perícias, pois, no Município de Machadinho e região, 
não temos médicos disponíveis para realização das perícias, as 
quais estão sendo realizadas, somente por duas vezes por ano, 
considerando justamente, a dificuldade em encontrar profissionais 
habilitados nesta área de atuação.
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Outrossim, destaco que a decisão foi proferida nos termos da Re-
solução 232/2016, a qual traz em seu texto o seguinte: 
Art. 1º Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de res-
ponsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixa-
dos na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese 
do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil. 
Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os hono-
rários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os servi-
ços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso: I 
- a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização 
do profissional ou do órgão; III - o lugar e o tempo exigidos para a 
prestação do serviço; IV - as peculiaridades regionais. Fonte: Di-
ário da Justiça [do] Conselho Nacional de Justiça, Brasília, DF, n. 
120, 14 jul. 2016, p. 2. § 1º O pagamento dos valores de que trata 
este artigo e do referente à perícia de responsabilidade de benefi-
ciário da gratuidade da justiça será efetuado com recursos aloca-
dos no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal. § 2º 
Quando o valor dos honorários for fixado em montante superior aos 
definidos em tabela oficial, seu pagamento, a ser realizado pelos 
cofres públicos, estará limitado àqueles valores estabelecidos por 
cada Tribunal ou, na sua falta, pelo CNJ, conforme anexo. § 3º Em 
sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a 
parte contrária, caso não seja beneficiária da assistência judiciária, 
deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 
arbitrados. § 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o 
limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma 
fundamentada.
Analisando o anexo mencionado, verifico que os honorários peri-
ciais, modalidade “laudo sobre danos físicos e estéticos”, tem como 
valor máximo o importe de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). 
Desta forma, considerando que o valor máximo pode ser multipli-
cado por cinco vezes, teríamos como limite o correspondente a R$ 
1.850,00 (hum mil oitocentos e cinqüenta reais), a título de hono-
rários. Entretanto, o valor arbitrado por este Juízo, como já men-
cionado, foi de R$ 1.000,00 (hum mil reais), assim, o referido valor 
está dentro do limite exigido pela Resolução.
Outrossim, cumpre aqui registrar que em que pese constar outros 
peritos cadastros neste Juízo, infelizmente, quando os mesmos 
dão conta da dificuldade em realizar as perícias, tendo em vista, a 
distância e, ainda, as peculiaridades regionais, dentre elas, estra-
das sem asfalto, período chuvoso, custo para deslocamento, entre 
outros, os mesmos desistem da realização das perícias, motivo 
pelo qual, este Juízo não tem opções para nomeações de médi-
cos com as especializações que os médicos nomeados possuem, 
o que acarreta em atraso no andamento dos processos, os quais 
se arrastam por anos, por motivo de demora em realizar a perícia 
médica.
Outro ponto de destaque é a atuação profissional dos peritos, uma 
vez que em todas as designações e mutirões de perícias em que 
exerceram seu mister, cumpriram com sua função de forma exem-
plar, sempre entregando os laudos dentro dos prazos legais e com 
todas as informações e quesitos requeridos pelas partes e pelo 
Juízo.
Assim, a meu ver, verifico que não merece ser acolhido o pedido 
realizado pelo requerido, tendo em vista inicialmente, a dificuldade 
em encontrar profissionais habilitados e que estejam dispostos a 
realizar mutirões de perícia em um Município do interior do Estado 
de Rondônia, o qual apresenta imensas dificuldades para desloca-
mento, o que torna o custo ainda mais elevado, conforme mencio-
nado acima, devendo ser analisado ainda, o fato de que o Doutor 
Lauro D´Arc Laraya Júnior – CRM/RO 2785 - CRM/MT 3482 e Luiz 
Primo Laraya – CRM/RO 2786 possuem um excelente currículo 
profissional, o qual merece destaque, uma vez que são especialis-
tas em perícia judicial.
Ademais, importante mencionar que na decisão proferida por este 
Juízo, a qual nomeou os peritos, esclareceu o motivo do valor arbi-
trado, não havendo que se falar em justificativas posteriores.
Desta forma, considerando todo o exposto acima e, ainda, o que 
consta nos autos, verifico que restou devidamente esclarecido o 

motivo da nomeação dos médicos peritos Lauro Laraya - CRM/RO 
2785 e Luiz Laraya - CRM/RO 2786, por este Juízo, bem como, o 
valor fixado em honorários periciais.
Assim, intime-se a parte requerida, quanto ao teor desta decisão, 
a fim de que comprove nos autos o pagamento do valor arbitrado 
a título de honorários periciais, no prazo máximo de 24hs, a contar 
da intimação, tendo em vista a proximidade do início das perícias, 
a qual iniciará no dia 25.11.2019.
Decorrido o prazo, sem o pagamento, tornem os autos conclusos 
para bloqueio judicial.
Intimem-se. Certifique-se. Expeça-se o necessário.
SERVE ESTA DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO.
Machadinho D´Oeste/RO, 20 de novembro de 2019. 
MUHAMMAD HIJAZI ZAGLOUT Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Machadinho do Oeste - 1º Juízo 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadi-
nho D’Oeste Processo n.: 7000241-42.2019.8.22.0019
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto:Acidente de Trânsito
AUTOR: JURANDIR FALCAO, LINHA MC 01, PST63 S/N ZONA 
RURAL - 76868-000 - MACHADINHO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: THIAGO APARECIDO MENDES AN-
DRADE OAB nº RO9033
RÉU: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 
RUA SENADOR DANTAS 74, 5 ANDAR CENTRO - 20031-205 - 
RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
ADVOGADO DO RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES 
OAB nº RJ5369
Valor da causa:R$ 2.875,76
DECISÃO
Vistos, 
Trata-se de Ação de Cobrança, ajuizada por JURANDIR FALCÃO 
em face da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT 
S.A.
Deferida a prova pericial, conforme decisão anexa ao ID. 32010305, 
foi nomeado por este Juízo, o Doutor Lauro D´Arc Laraya Júnior 
– CRM/RO 2785 -CRM/MT 3482 e Luiz Primo Laraya – CRM/RO 
2786, ambos com especialização em perícia médica, os quais já 
atuaram como peritos para este Juízo, em outras oportunidades.
Logo após, a parte requerida, após ter sido devidamente intimada, 
apresentou manifestação, aduzindo em breve síntese que os ho-
norários fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), são desproporcio-
nais, requerendo seja arbitrado novo valor.
Pois bem. Inicialmente, importante esclarecer que a Comarca de 
Machadinho D´Oeste/RO, está a 150km (cento e cinquenta) do Mu-
nicípio de Ariquemes/RO, o qual se encontra na BR 364, ou seja, 
conta com estradas sem asfalto, o que dificulta ainda mais a rea-
lização das perícias, pois, no Município de Machadinho e região, 
não temos médicos disponíveis para realização das perícias, as 
quais estão sendo realizadas, somente por duas vezes por ano, 
considerando justamente, a dificuldade em encontrar profissionais 
habilitados nesta área de atuação.
Outrossim, destaco que a decisão foi proferida nos termos da Re-
solução 232/2016, a qual traz em seu texto o seguinte: 
Art. 1º Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de res-
ponsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixa-
dos na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese 
do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil. 
Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os hono-
rários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os servi-
ços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso: I 
- a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização 
do profissional ou do órgão; III - o lugar e o tempo exigidos para a 
prestação do serviço; IV - as peculiaridades regionais. Fonte: Di-
ário da Justiça [do] Conselho Nacional de Justiça, Brasília, DF, n. 
120, 14 jul. 2016, p. 2. § 1º O pagamento dos valores de que trata 
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este artigo e do referente à perícia de responsabilidade de benefi-
ciário da gratuidade da justiça será efetuado com recursos aloca-
dos no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal. § 2º 
Quando o valor dos honorários for fixado em montante superior aos 
definidos em tabela oficial, seu pagamento, a ser realizado pelos 
cofres públicos, estará limitado àqueles valores estabelecidos por 
cada Tribunal ou, na sua falta, pelo CNJ, conforme anexo. § 3º Em 
sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a 
parte contrária, caso não seja beneficiária da assistência judiciária, 
deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 
arbitrados. § 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o 
limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma 
fundamentada.
Analisando o anexo mencionado, verifico que os honorários peri-
ciais, modalidade “laudo sobre danos físicos e estéticos”, tem como 
valor máximo o importe de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). 
Desta forma, considerando que o valor máximo pode ser multipli-
cado por cinco vezes, teríamos como limite o correspondente a R$ 
1.850,00 (hum mil oitocentos e cinqüenta reais), a título de hono-
rários. Entretanto, o valor arbitrado por este Juízo, como já men-
cionado, foi de R$ 1.000,00 (hum mil reais), assim, o referido valor 
está dentro do limite exigido pela Resolução.
Outrossim, cumpre aqui registrar que em que pese constar outros 
peritos cadastros neste Juízo, infelizmente, quando os mesmos 
dão conta da dificuldade em realizar as perícias, tendo em vista, a 
distância e, ainda, as peculiaridades regionais, dentre elas, estra-
das sem asfalto, período chuvoso, custo para deslocamento, entre 
outros, os mesmos desistem da realização das perícias, motivo 
pelo qual, este Juízo não tem opções para nomeações de médi-
cos com as especializações que os médicos nomeados possuem, 
o que acarreta em atraso no andamento dos processos, os quais 
se arrastam por anos, por motivo de demora em realizar a perícia 
médica.
Outro ponto de destaque é a atuação profissional dos peritos, uma 
vez que em todas as designações e mutirões de perícias em que 
exerceram seu mister, cumpriram com sua função de forma exem-
plar, sempre entregando os laudos dentro dos prazos legais e com 
todas as informações e quesitos requeridos pelas partes e pelo 
Juízo.
Assim, a meu ver, verifico que não merece ser acolhido o pedido 
realizado pelo requerido, tendo em vista inicialmente, a dificuldade 
em encontrar profissionais habilitados e que estejam dispostos a 
realizar mutirões de perícia em um Município do interior do Estado 
de Rondônia, o qual apresenta imensas dificuldades para desloca-
mento, o que torna o custo ainda mais elevado, conforme mencio-
nado acima, devendo ser analisado ainda, o fato de que o Doutor 
Lauro D´Arc Laraya Júnior – CRM/RO 2785 - CRM/MT 3482 e Luiz 
Primo Laraya – CRM/RO 2786 possuem um excelente currículo 
profissional, o qual merece destaque, uma vez que são especialis-
tas em perícia judicial.
Ademais, importante mencionar que na decisão proferida por este 
Juízo, a qual nomeou os peritos, esclareceu o motivo do valor arbi-
trado, não havendo que se falar em justificativas posteriores.
Desta forma, considerando todo o exposto acima e, ainda, o que 
consta nos autos, verifico que restou devidamente esclarecido o 
motivo da nomeação dos médicos peritos Lauro Laraya - CRM/RO 
2785 e Luiz Laraya - CRM/RO 2786, por este Juízo, bem como, o 
valor fixado em honorários periciais.
Assim, intime-se a parte requerida, quanto ao teor desta decisão, 
a fim de que comprove nos autos o pagamento do valor arbitrado 
a título de honorários periciais, no prazo máximo de 24hs, a contar 
da intimação, tendo em vista a proximidade do início das perícias, 
a qual iniciará no dia 25.11.2019.
Decorrido o prazo, sem o pagamento, tornem os autos conclusos 
para bloqueio judicial.
Intimem-se. Certifique-se. Expeça-se o necessário.
SERVE ESTA DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO.
Machadinho D´Oeste/RO, 20 de novembro de 2019. 
MUHAMMAD HIJAZI ZAGLOUT Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Machadinho do Oeste - 1º Juízo 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadi-
nho D’Oeste Processo n.: 7000391-57.2018.8.22.0019
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto:Seguro, Acidente de Trânsito
AUTOR: JOSEVALDO SANTOS DE JESUS, AV. CASTELO BRAN-
CO 4506 BOM FUTURO - 76868-000 - MACHADINHO D’OESTE 
- RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: PATRICIA MENDES DE OLIVEIRA 
FORTES OAB nº RO4813
RÉU: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 
RUA SENADOR DANTAS 74, 5 ANDAR CENTRO - 20031-205 - 
RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
ADVOGADO DO RÉU: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO 
OAB nº RO5017, JOSE HENRIQUE BARROSO SERPA OAB nº 
RO9117
Valor da causa:R$ 1.000,00
DECISÃO
Vistos, 
Trata-se de Ação de Cobrança, ajuizada por JOSEVALDO SAN-
TOS DE JESUS em face da Seguradora Líder do Consórcio do 
Seguro DPVAT S.A.
Deferida a prova pericial, conforme decisão anexa ao ID. 32009384, 
foi nomeado por este Juízo, o Doutor Lauro D´Arc Laraya Júnior 
– CRM/RO 2785 -CRM/MT 3482 e Luiz Primo Laraya – CRM/RO 
2786, ambos com especialização em perícia médica, os quais já 
atuaram como peritos para este Juízo, em outras oportunidades.
Logo após, a parte requerida, após ter sido devidamente intimada, 
apresentou manifestação, aduzindo em breve síntese que os ho-
norários fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), são desproporcio-
nais, requerendo seja arbitrado novo valor.
Pois bem. Inicialmente, importante esclarecer que a Comarca de 
Machadinho D´Oeste/RO, está a 150km (cento e cinquenta) do Mu-
nicípio de Ariquemes/RO, o qual se encontra na BR 364, ou seja, 
conta com estradas sem asfalto, o que dificulta ainda mais a rea-
lização das perícias, pois, no Município de Machadinho e região, 
não temos médicos disponíveis para realização das perícias, as 
quais estão sendo realizadas, somente por duas vezes por ano, 
considerando justamente, a dificuldade em encontrar profissionais 
habilitados nesta área de atuação.
Outrossim, destaco que a decisão foi proferida nos termos da Re-
solução 232/2016, a qual traz em seu texto o seguinte: 
Art. 1º Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de res-
ponsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixa-
dos na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese 
do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil. 
Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os hono-
rários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os servi-
ços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso: I 
- a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização 
do profissional ou do órgão; III - o lugar e o tempo exigidos para a 
prestação do serviço; IV - as peculiaridades regionais. Fonte: Di-
ário da Justiça [do] Conselho Nacional de Justiça, Brasília, DF, n. 
120, 14 jul. 2016, p. 2. § 1º O pagamento dos valores de que trata 
este artigo e do referente à perícia de responsabilidade de benefi-
ciário da gratuidade da justiça será efetuado com recursos aloca-
dos no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal. § 2º 
Quando o valor dos honorários for fixado em montante superior aos 
definidos em tabela oficial, seu pagamento, a ser realizado pelos 
cofres públicos, estará limitado àqueles valores estabelecidos por 
cada Tribunal ou, na sua falta, pelo CNJ, conforme anexo. § 3º Em 
sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a 
parte contrária, caso não seja beneficiária da assistência judiciária, 
deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 
arbitrados. § 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o 
limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma 
fundamentada.
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Analisando o anexo mencionado, verifico que os honorários peri-
ciais, modalidade “laudo sobre danos físicos e estéticos”, tem como 
valor máximo o importe de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). 
Desta forma, considerando que o valor máximo pode ser multipli-
cado por cinco vezes, teríamos como limite o correspondente a R$ 
1.850,00 (hum mil oitocentos e cinqüenta reais), a título de hono-
rários. Entretanto, o valor arbitrado por este Juízo, como já men-
cionado, foi de R$ 1.000,00 (hum mil reais), assim, o referido valor 
está dentro do limite exigido pela Resolução.
Outrossim, cumpre aqui registrar que em que pese constar outros 
peritos cadastros neste Juízo, infelizmente, quando os mesmos 
dão conta da dificuldade em realizar as perícias, tendo em vista, a 
distância e, ainda, as peculiaridades regionais, dentre elas, estra-
das sem asfalto, período chuvoso, custo para deslocamento, entre 
outros, os mesmos desistem da realização das perícias, motivo 
pelo qual, este Juízo não tem opções para nomeações de médi-
cos com as especializações que os médicos nomeados possuem, 
o que acarreta em atraso no andamento dos processos, os quais 
se arrastam por anos, por motivo de demora em realizar a perícia 
médica.
Outro ponto de destaque é a atuação profissional dos peritos, uma 
vez que em todas as designações e mutirões de perícias em que 
exerceram seu mister, cumpriram com sua função de forma exem-
plar, sempre entregando os laudos dentro dos prazos legais e com 
todas as informações e quesitos requeridos pelas partes e pelo 
Juízo.
Assim, a meu ver, verifico que não merece ser acolhido o pedido 
realizado pelo requerido, tendo em vista inicialmente, a dificuldade 
em encontrar profissionais habilitados e que estejam dispostos a 
realizar mutirões de perícia em um Município do interior do Estado 
de Rondônia, o qual apresenta imensas dificuldades para desloca-
mento, o que torna o custo ainda mais elevado, conforme mencio-
nado acima, devendo ser analisado ainda, o fato de que o Doutor 
Lauro D´Arc Laraya Júnior – CRM/RO 2785 - CRM/MT 3482 e Luiz 
Primo Laraya – CRM/RO 2786 possuem um excelente currículo 
profissional, o qual merece destaque, uma vez que são especialis-
tas em perícia judicial.
Ademais, importante mencionar que na decisão proferida por este 
Juízo, a qual nomeou os peritos, esclareceu o motivo do valor arbi-
trado, não havendo que se falar em justificativas posteriores.
Desta forma, considerando todo o exposto acima e, ainda, o que 
consta nos autos, verifico que restou devidamente esclarecido o 
motivo da nomeação dos médicos peritos Lauro Laraya - CRM/RO 
2785 e Luiz Laraya - CRM/RO 2786, por este Juízo, bem como, o 
valor fixado em honorários periciais.
Assim, intime-se a parte requerida, quanto ao teor desta decisão, 
a fim de que comprove nos autos o pagamento do valor arbitrado 
a título de honorários periciais, no prazo máximo de 24hs, a contar 
da intimação, tendo em vista a proximidade do início das perícias, 
a qual iniciará no dia 25.11.2019.
Decorrido o prazo, sem o pagamento, tornem os autos conclusos 
para bloqueio judicial.
Intimem-se. Certifique-se. Expeça-se o necessário.
SERVE ESTA DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO.
Machadinho D´Oeste/RO, 20 de novembro de 2019. 
MUHAMMAD HIJAZI ZAGLOUT Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Machadinho do Oeste - 1º Juízo 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadi-
nho D’Oeste Processo n.: 7000174-77.2019.8.22.0019
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto:Acidente de Trânsito
AUTOR: SONIA MARIA MACHADO, LINHA LJ 07, KM 20 S/N 
ZONA RURAL - 76868-000 - MACHADINHO D’OESTE - RONDÔ-
NIA
ADVOGADO DO AUTOR: THIAGO APARECIDO MENDES AN-
DRADE OAB nº RO9033

RÉU: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 
RUA SENADOR DANTAS 74, 5 ANDAR CENTRO - 20031-205 - 
RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
ADVOGADO DO RÉU: JOSE HENRIQUE BARROSO SERPA 
OAB nº RO9117
Valor da causa:R$ 5.593,58
DECISÃO
Vistos, 
Trata-se de Ação de Cobrança, ajuizada por SONIA MARIA MA-
CHADO em face da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 
DPVAT S.A.
Deferida a prova pericial, conforme decisão anexa ao ID. 32010305, 
foi nomeado por este Juízo, o Doutor Lauro D´Arc Laraya Júnior 
– CRM/RO 2785 -CRM/MT 3482 e Luiz Primo Laraya – CRM/RO 
2786, ambos com especialização em perícia médica, os quais já 
atuaram como peritos para este Juízo, em outras oportunidades.
Logo após, a parte requerida, após ter sido devidamente intimada, 
apresentou manifestação, aduzindo em breve síntese que os ho-
norários fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), são desproporcio-
nais, requerendo seja arbitrado novo valor.
Pois bem. Inicialmente, importante esclarecer que a Comarca de 
Machadinho D´Oeste/RO, está a 150km (cento e cinquenta) do Mu-
nicípio de Ariquemes/RO, o qual se encontra na BR 364, ou seja, 
conta com estradas sem asfalto, o que dificulta ainda mais a rea-
lização das perícias, pois, no Município de Machadinho e região, 
não temos médicos disponíveis para realização das perícias, as 
quais estão sendo realizadas, somente por duas vezes por ano, 
considerando justamente, a dificuldade em encontrar profissionais 
habilitados nesta área de atuação.
Outrossim, destaco que a decisão foi proferida nos termos da Re-
solução 232/2016, a qual traz em seu texto o seguinte: 
Art. 1º Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de res-
ponsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixa-
dos na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese 
do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil. 
Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os hono-
rários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os servi-
ços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso: I 
- a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização 
do profissional ou do órgão; III - o lugar e o tempo exigidos para a 
prestação do serviço; IV - as peculiaridades regionais. Fonte: Di-
ário da Justiça [do] Conselho Nacional de Justiça, Brasília, DF, n. 
120, 14 jul. 2016, p. 2. § 1º O pagamento dos valores de que trata 
este artigo e do referente à perícia de responsabilidade de benefi-
ciário da gratuidade da justiça será efetuado com recursos aloca-
dos no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal. § 2º 
Quando o valor dos honorários for fixado em montante superior aos 
definidos em tabela oficial, seu pagamento, a ser realizado pelos 
cofres públicos, estará limitado àqueles valores estabelecidos por 
cada Tribunal ou, na sua falta, pelo CNJ, conforme anexo. § 3º Em 
sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a 
parte contrária, caso não seja beneficiária da assistência judiciária, 
deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 
arbitrados. § 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o 
limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma 
fundamentada.
Analisando o anexo mencionado, verifico que os honorários peri-
ciais, modalidade “laudo sobre danos físicos e estéticos”, tem como 
valor máximo o importe de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). 
Desta forma, considerando que o valor máximo pode ser multipli-
cado por cinco vezes, teríamos como limite o correspondente a R$ 
1.850,00 (hum mil oitocentos e cinqüenta reais), a título de hono-
rários. Entretanto, o valor arbitrado por este Juízo, como já men-
cionado, foi de R$ 1.000,00 (hum mil reais), assim, o referido valor 
está dentro do limite exigido pela Resolução.
Outrossim, cumpre aqui registrar que em que pese constar outros 
peritos cadastros neste Juízo, infelizmente, quando os mesmos 
dão conta da dificuldade em realizar as perícias, tendo em vista, a 
distância e, ainda, as peculiaridades regionais, dentre elas, estra-
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das sem asfalto, período chuvoso, custo para deslocamento, entre 
outros, os mesmos desistem da realização das perícias, motivo 
pelo qual, este Juízo não tem opções para nomeações de médi-
cos com as especializações que os médicos nomeados possuem, 
o que acarreta em atraso no andamento dos processos, os quais 
se arrastam por anos, por motivo de demora em realizar a perícia 
médica.
Outro ponto de destaque é a atuação profissional dos peritos, uma 
vez que em todas as designações e mutirões de perícias em que 
exerceram seu mister, cumpriram com sua função de forma exem-
plar, sempre entregando os laudos dentro dos prazos legais e com 
todas as informações e quesitos requeridos pelas partes e pelo 
Juízo.
Assim, a meu ver, verifico que não merece ser acolhido o pedido 
realizado pelo requerido, tendo em vista inicialmente, a dificuldade 
em encontrar profissionais habilitados e que estejam dispostos a 
realizar mutirões de perícia em um Município do interior do Estado 
de Rondônia, o qual apresenta imensas dificuldades para desloca-
mento, o que torna o custo ainda mais elevado, conforme mencio-
nado acima, devendo ser analisado ainda, o fato de que o Doutor 
Lauro D´Arc Laraya Júnior – CRM/RO 2785 - CRM/MT 3482 e Luiz 
Primo Laraya – CRM/RO 2786 possuem um excelente currículo 
profissional, o qual merece destaque, uma vez que são especialis-
tas em perícia judicial.
Ademais, importante mencionar que na decisão proferida por este 
Juízo, a qual nomeou os peritos, esclareceu o motivo do valor arbi-
trado, não havendo que se falar em justificativas posteriores.
Desta forma, considerando todo o exposto acima e, ainda, o que 
consta nos autos, verifico que restou devidamente esclarecido o 
motivo da nomeação dos médicos peritos Lauro Laraya - CRM/RO 
2785 e Luiz Laraya - CRM/RO 2786, por este Juízo, bem como, o 
valor fixado em honorários periciais.
Assim, intime-se a parte requerida, quanto ao teor desta decisão, 
a fim de que comprove nos autos o pagamento do valor arbitrado 
a título de honorários periciais, no prazo máximo de 24hs, a contar 
da intimação, tendo em vista a proximidade do início das perícias, 
a qual iniciará no dia 25.11.2019.
Decorrido o prazo, sem o pagamento, tornem os autos conclusos 
para bloqueio judicial.
Intimem-se. Certifique-se. Expeça-se o necessário.
SERVE ESTA DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO.
Machadinho D´Oeste/RO, 20 de novembro de 2019. 
MUHAMMAD HIJAZI ZAGLOUT Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Machadinho do Oeste - 1º Juízo 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadi-
nho D’Oeste Processo n.: 7000172-10.2019.8.22.0019
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto:Acidente de Trânsito
AUTOR: ADENILTON RIBEIRO CAJU JUNIOR, RUA BEM TI 
VI 4489 BAIRRO BOM FUTURO - 76868-000 - MACHADINHO 
D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: THIAGO APARECIDO MENDES AN-
DRADE OAB nº RO9033
RÉU: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 
RUA SENADOR DANTAS 74, 5 ANDAR CENTRO - 20031-205 - 
RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
ADVOGADO DO RÉU: JOSE HENRIQUE BARROSO SERPA 
OAB nº RO9117
Valor da causa:R$ 2.369,69
DECISÃO
Vistos, 
Trata-se de Ação de Cobrança, ajuizada por ADENILTON RIBEI-
RO CAJU JUNIOR em face da Seguradora Líder do Consórcio do 
Seguro DPVAT S.A.
Deferida a prova pericial, conforme decisão anexa ao ID. 32010305, 
foi nomeado por este Juízo, o Doutor Lauro D´Arc Laraya Júnior 

– CRM/RO 2785 -CRM/MT 3482 e Luiz Primo Laraya – CRM/RO 
2786, ambos com especialização em perícia médica, os quais já 
atuaram como peritos para este Juízo, em outras oportunidades.
Logo após, a parte requerida, após ter sido devidamente intimada, 
apresentou manifestação, aduzindo em breve síntese que os ho-
norários fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), são desproporcio-
nais, requerendo seja arbitrado novo valor.
Pois bem. Inicialmente, importante esclarecer que a Comarca de 
Machadinho D´Oeste/RO, está a 150km (cento e cinquenta) do Mu-
nicípio de Ariquemes/RO, o qual se encontra na BR 364, ou seja, 
conta com estradas sem asfalto, o que dificulta ainda mais a rea-
lização das perícias, pois, no Município de Machadinho e região, 
não temos médicos disponíveis para realização das perícias, as 
quais estão sendo realizadas, somente por duas vezes por ano, 
considerando justamente, a dificuldade em encontrar profissionais 
habilitados nesta área de atuação.
Outrossim, destaco que a decisão foi proferida nos termos da Re-
solução 232/2016, a qual traz em seu texto o seguinte: 
Art. 1º Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de res-
ponsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixa-
dos na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese 
do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil. 
Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os hono-
rários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os servi-
ços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso: I 
- a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização 
do profissional ou do órgão; III - o lugar e o tempo exigidos para a 
prestação do serviço; IV - as peculiaridades regionais. Fonte: Di-
ário da Justiça [do] Conselho Nacional de Justiça, Brasília, DF, n. 
120, 14 jul. 2016, p. 2. § 1º O pagamento dos valores de que trata 
este artigo e do referente à perícia de responsabilidade de benefi-
ciário da gratuidade da justiça será efetuado com recursos aloca-
dos no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal. § 2º 
Quando o valor dos honorários for fixado em montante superior aos 
definidos em tabela oficial, seu pagamento, a ser realizado pelos 
cofres públicos, estará limitado àqueles valores estabelecidos por 
cada Tribunal ou, na sua falta, pelo CNJ, conforme anexo. § 3º Em 
sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a 
parte contrária, caso não seja beneficiária da assistência judiciária, 
deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 
arbitrados. § 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o 
limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma 
fundamentada.
Analisando o anexo mencionado, verifico que os honorários peri-
ciais, modalidade “laudo sobre danos físicos e estéticos”, tem como 
valor máximo o importe de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). 
Desta forma, considerando que o valor máximo pode ser multipli-
cado por cinco vezes, teríamos como limite o correspondente a R$ 
1.850,00 (hum mil oitocentos e cinqüenta reais), a título de hono-
rários. Entretanto, o valor arbitrado por este Juízo, como já men-
cionado, foi de R$ 1.000,00 (hum mil reais), assim, o referido valor 
está dentro do limite exigido pela Resolução.
Outrossim, cumpre aqui registrar que em que pese constar outros 
peritos cadastros neste Juízo, infelizmente, quando os mesmos 
dão conta da dificuldade em realizar as perícias, tendo em vista, a 
distância e, ainda, as peculiaridades regionais, dentre elas, estra-
das sem asfalto, período chuvoso, custo para deslocamento, entre 
outros, os mesmos desistem da realização das perícias, motivo 
pelo qual, este Juízo não tem opções para nomeações de médi-
cos com as especializações que os médicos nomeados possuem, 
o que acarreta em atraso no andamento dos processos, os quais 
se arrastam por anos, por motivo de demora em realizar a perícia 
médica.
Outro ponto de destaque é a atuação profissional dos peritos, uma 
vez que em todas as designações e mutirões de perícias em que 
exerceram seu mister, cumpriram com sua função de forma exem-
plar, sempre entregando os laudos dentro dos prazos legais e com 
todas as informações e quesitos requeridos pelas partes e pelo 
Juízo.



1417DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

Assim, a meu ver, verifico que não merece ser acolhido o pedido 
realizado pelo requerido, tendo em vista inicialmente, a dificuldade 
em encontrar profissionais habilitados e que estejam dispostos a 
realizar mutirões de perícia em um Município do interior do Estado 
de Rondônia, o qual apresenta imensas dificuldades para desloca-
mento, o que torna o custo ainda mais elevado, conforme mencio-
nado acima, devendo ser analisado ainda, o fato de que o Doutor 
Lauro D´Arc Laraya Júnior – CRM/RO 2785 - CRM/MT 3482 e Luiz 
Primo Laraya – CRM/RO 2786 possuem um excelente currículo 
profissional, o qual merece destaque, uma vez que são especialis-
tas em perícia judicial.
Ademais, importante mencionar que na decisão proferida por este 
Juízo, a qual nomeou os peritos, esclareceu o motivo do valor arbi-
trado, não havendo que se falar em justificativas posteriores.
Desta forma, considerando todo o exposto acima e, ainda, o que 
consta nos autos, verifico que restou devidamente esclarecido o 
motivo da nomeação dos médicos peritos Lauro Laraya - CRM/RO 
2785 e Luiz Laraya - CRM/RO 2786, por este Juízo, bem como, o 
valor fixado em honorários periciais.
Assim, intime-se a parte requerida, quanto ao teor desta decisão, 
a fim de que comprove nos autos o pagamento do valor arbitrado 
a título de honorários periciais, no prazo máximo de 24hs, a contar 
da intimação, tendo em vista a proximidade do início das perícias, 
a qual iniciará no dia 25.11.2019.
Decorrido o prazo, sem o pagamento, tornem os autos conclusos 
para bloqueio judicial.
Intimem-se. Certifique-se. Expeça-se o necessário.
SERVE ESTA DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO.
Machadinho D´Oeste/RO, 20 de novembro de 2019. 
MUHAMMAD HIJAZI ZAGLOUT Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Machadinho do Oeste - 1º Juízo 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadi-
nho D’Oeste Processo n.: 7000170-40.2019.8.22.0019
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto:Acidente de Trânsito
AUTOR: NATALINO DE SOUZA MARTINS, LINHA 10, KM-61 s/n 
ZONA RURAL - 76868-000 - MACHADINHO D’OESTE - RONDÔ-
NIA
ADVOGADO DO AUTOR: THIAGO APARECIDO MENDES AN-
DRADE OAB nº RO9033
RÉU: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 
RUA SENADOR DANTAS 74, 5 ANDAR CENTRO - 20031-205 - 
RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
ADVOGADO DO RÉU: JOSE HENRIQUE BARROSO SERPA 
OAB nº RO9117
Valor da causa:R$ 13.862,21
DECISÃO
Vistos, 
Trata-se de Ação de Cobrança, ajuizada por NATALINO DE SOU-
ZA MARTINS em face da Seguradora Líder do Consórcio do Se-
guro DPVAT S.A.
Deferida a prova pericial, conforme decisão anexa ao ID. 32010305, 
foi nomeado por este Juízo, o Doutor Lauro D´Arc Laraya Júnior 
– CRM/RO 2785 -CRM/MT 3482 e Luiz Primo Laraya – CRM/RO 
2786, ambos com especialização em perícia médica, os quais já 
atuaram como peritos para este Juízo, em outras oportunidades.
Logo após, a parte requerida, após ter sido devidamente intimada, 
apresentou manifestação, aduzindo em breve síntese que os ho-
norários fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), são desproporcio-
nais, requerendo seja arbitrado novo valor.
Pois bem. Inicialmente, importante esclarecer que a Comarca de 
Machadinho D´Oeste/RO, está a 150km (cento e cinquenta) do Mu-
nicípio de Ariquemes/RO, o qual se encontra na BR 364, ou seja, 
conta com estradas sem asfalto, o que dificulta ainda mais a rea-
lização das perícias, pois, no Município de Machadinho e região, 
não temos médicos disponíveis para realização das perícias, as 

quais estão sendo realizadas, somente por duas vezes por ano, 
considerando justamente, a dificuldade em encontrar profissionais 
habilitados nesta área de atuação.
Outrossim, destaco que a decisão foi proferida nos termos da Re-
solução 232/2016, a qual traz em seu texto o seguinte: 
Art. 1º Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de res-
ponsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixa-
dos na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese 
do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil. 
Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os hono-
rários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os servi-
ços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso: I 
- a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização 
do profissional ou do órgão; III - o lugar e o tempo exigidos para a 
prestação do serviço; IV - as peculiaridades regionais. Fonte: Di-
ário da Justiça [do] Conselho Nacional de Justiça, Brasília, DF, n. 
120, 14 jul. 2016, p. 2. § 1º O pagamento dos valores de que trata 
este artigo e do referente à perícia de responsabilidade de benefi-
ciário da gratuidade da justiça será efetuado com recursos aloca-
dos no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal. § 2º 
Quando o valor dos honorários for fixado em montante superior aos 
definidos em tabela oficial, seu pagamento, a ser realizado pelos 
cofres públicos, estará limitado àqueles valores estabelecidos por 
cada Tribunal ou, na sua falta, pelo CNJ, conforme anexo. § 3º Em 
sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a 
parte contrária, caso não seja beneficiária da assistência judiciária, 
deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 
arbitrados. § 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o 
limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma 
fundamentada.
Analisando o anexo mencionado, verifico que os honorários peri-
ciais, modalidade “laudo sobre danos físicos e estéticos”, tem como 
valor máximo o importe de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). 
Desta forma, considerando que o valor máximo pode ser multipli-
cado por cinco vezes, teríamos como limite o correspondente a R$ 
1.850,00 (hum mil oitocentos e cinqüenta reais), a título de hono-
rários. Entretanto, o valor arbitrado por este Juízo, como já men-
cionado, foi de R$ 1.000,00 (hum mil reais), assim, o referido valor 
está dentro do limite exigido pela Resolução.
Outrossim, cumpre aqui registrar que em que pese constar outros 
peritos cadastros neste Juízo, infelizmente, quando os mesmos 
dão conta da dificuldade em realizar as perícias, tendo em vista, a 
distância e, ainda, as peculiaridades regionais, dentre elas, estra-
das sem asfalto, período chuvoso, custo para deslocamento, entre 
outros, os mesmos desistem da realização das perícias, motivo 
pelo qual, este Juízo não tem opções para nomeações de médi-
cos com as especializações que os médicos nomeados possuem, 
o que acarreta em atraso no andamento dos processos, os quais 
se arrastam por anos, por motivo de demora em realizar a perícia 
médica.
Outro ponto de destaque é a atuação profissional dos peritos, uma 
vez que em todas as designações e mutirões de perícias em que 
exerceram seu mister, cumpriram com sua função de forma exem-
plar, sempre entregando os laudos dentro dos prazos legais e com 
todas as informações e quesitos requeridos pelas partes e pelo 
Juízo.
Assim, a meu ver, verifico que não merece ser acolhido o pedido 
realizado pelo requerido, tendo em vista inicialmente, a dificuldade 
em encontrar profissionais habilitados e que estejam dispostos a 
realizar mutirões de perícia em um Município do interior do Estado 
de Rondônia, o qual apresenta imensas dificuldades para desloca-
mento, o que torna o custo ainda mais elevado, conforme mencio-
nado acima, devendo ser analisado ainda, o fato de que o Doutor 
Lauro D´Arc Laraya Júnior – CRM/RO 2785 - CRM/MT 3482 e Luiz 
Primo Laraya – CRM/RO 2786 possuem um excelente currículo 
profissional, o qual merece destaque, uma vez que são especialis-
tas em perícia judicial.
Ademais, importante mencionar que na decisão proferida por este 
Juízo, a qual nomeou os peritos, esclareceu o motivo do valor arbi-
trado, não havendo que se falar em justificativas posteriores.
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Desta forma, considerando todo o exposto acima e, ainda, o que 
consta nos autos, verifico que restou devidamente esclarecido o 
motivo da nomeação dos médicos peritos Lauro Laraya - CRM/RO 
2785 e Luiz Laraya - CRM/RO 2786, por este Juízo, bem como, o 
valor fixado em honorários periciais.
Assim, intime-se a parte requerida, quanto ao teor desta decisão, 
a fim de que comprove nos autos o pagamento do valor arbitrado 
a título de honorários periciais, no prazo máximo de 24hs, a contar 
da intimação, tendo em vista a proximidade do início das perícias, 
a qual iniciará no dia 25.11.2019.
Decorrido o prazo, sem o pagamento, tornem os autos conclusos 
para bloqueio judicial.
Intimem-se. Certifique-se. Expeça-se o necessário.
SERVE ESTA DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO.
Machadinho D´Oeste/RO, 20 de novembro de 2019. 
MUHAMMAD HIJAZI ZAGLOUT Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Machadinho do Oeste - 1º Juízo 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadi-
nho D’Oeste Processo n.: 7000169-55.2019.8.22.0019
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto:Acidente de Trânsito
AUTOR: EDMAR FRANCISCO MARIM, LINHA LJ-08, LOTE 397, 
PST 59, GB 01 LOTE 397 ZONA RURAL - 76868-000 - MACHADI-
NHO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: THIAGO APARECIDO MENDES AN-
DRADE OAB nº RO9033
RÉU: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 
RUA SENADOR DANTAS 74, 5 ANDAR CENTRO - 20031-205 - 
RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
ADVOGADO DO RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES 
OAB nº RJ5369
Valor da causa:R$ 7.240,94
DECISÃO
Vistos, 
Trata-se de Ação de Cobrança, ajuizada por EDMAR FRANCIS-
CO MARIM em face da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 
DPVAT S.A.
Deferida a prova pericial, conforme decisão anexa ao ID. 31932620, 
foi nomeado por este Juízo, o Doutor Lauro D´Arc Laraya Júnior 
– CRM/RO 2785 -CRM/MT 3482 e Luiz Primo Laraya – CRM/RO 
2786, ambos com especialização em perícia médica, os quais já 
atuaram como peritos para este Juízo, em outras oportunidades.
Logo após, a parte requerida, após ter sido devidamente intimada, 
apresentou manifestação, aduzindo em breve síntese que os ho-
norários fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), são desproporcio-
nais, requerendo seja arbitrado novo valor.
Pois bem. Inicialmente, importante esclarecer que a Comarca de 
Machadinho D´Oeste/RO, está a 150km (cento e cinquenta) do Mu-
nicípio de Ariquemes/RO, o qual se encontra na BR 364, ou seja, 
conta com estradas sem asfalto, o que dificulta ainda mais a rea-
lização das perícias, pois, no Município de Machadinho e região, 
não temos médicos disponíveis para realização das perícias, as 
quais estão sendo realizadas, somente por duas vezes por ano, 
considerando justamente, a dificuldade em encontrar profissionais 
habilitados nesta área de atuação.
Outrossim, destaco que a decisão foi proferida nos termos da Re-
solução 232/2016, a qual traz em seu texto o seguinte: 
Art. 1º Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de res-
ponsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixa-
dos na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese 
do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil. 
Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os hono-
rários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os servi-
ços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso: I 
- a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização 
do profissional ou do órgão; III - o lugar e o tempo exigidos para a 

prestação do serviço; IV - as peculiaridades regionais. Fonte: Di-
ário da Justiça [do] Conselho Nacional de Justiça, Brasília, DF, n. 
120, 14 jul. 2016, p. 2. § 1º O pagamento dos valores de que trata 
este artigo e do referente à perícia de responsabilidade de benefi-
ciário da gratuidade da justiça será efetuado com recursos aloca-
dos no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal. § 2º 
Quando o valor dos honorários for fixado em montante superior aos 
definidos em tabela oficial, seu pagamento, a ser realizado pelos 
cofres públicos, estará limitado àqueles valores estabelecidos por 
cada Tribunal ou, na sua falta, pelo CNJ, conforme anexo. § 3º Em 
sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a 
parte contrária, caso não seja beneficiária da assistência judiciária, 
deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 
arbitrados. § 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o 
limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma 
fundamentada.
Analisando o anexo mencionado, verifico que os honorários peri-
ciais, modalidade “laudo sobre danos físicos e estéticos”, tem como 
valor máximo o importe de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). 
Desta forma, considerando que o valor máximo pode ser multipli-
cado por cinco vezes, teríamos como limite o correspondente a R$ 
1.850,00 (hum mil oitocentos e cinqüenta reais), a título de hono-
rários. Entretanto, o valor arbitrado por este Juízo, como já men-
cionado, foi de R$ 1.000,00 (hum mil reais), assim, o referido valor 
está dentro do limite exigido pela Resolução.
Outrossim, cumpre aqui registrar que em que pese constar outros 
peritos cadastros neste Juízo, infelizmente, quando os mesmos 
dão conta da dificuldade em realizar as perícias, tendo em vista, a 
distância e, ainda, as peculiaridades regionais, dentre elas, estra-
das sem asfalto, período chuvoso, custo para deslocamento, entre 
outros, os mesmos desistem da realização das perícias, motivo 
pelo qual, este Juízo não tem opções para nomeações de médi-
cos com as especializações que os médicos nomeados possuem, 
o que acarreta em atraso no andamento dos processos, os quais 
se arrastam por anos, por motivo de demora em realizar a perícia 
médica.
Outro ponto de destaque é a atuação profissional dos peritos, uma 
vez que em todas as designações e mutirões de perícias em que 
exerceram seu mister, cumpriram com sua função de forma exem-
plar, sempre entregando os laudos dentro dos prazos legais e com 
todas as informações e quesitos requeridos pelas partes e pelo 
Juízo.
Assim, a meu ver, verifico que não merece ser acolhido o pedido 
realizado pelo requerido, tendo em vista inicialmente, a dificuldade 
em encontrar profissionais habilitados e que estejam dispostos a 
realizar mutirões de perícia em um Município do interior do Estado 
de Rondônia, o qual apresenta imensas dificuldades para desloca-
mento, o que torna o custo ainda mais elevado, conforme mencio-
nado acima, devendo ser analisado ainda, o fato de que o Doutor 
Lauro D´Arc Laraya Júnior – CRM/RO 2785 - CRM/MT 3482 e Luiz 
Primo Laraya – CRM/RO 2786 possuem um excelente currículo 
profissional, o qual merece destaque, uma vez que são especialis-
tas em perícia judicial.
Ademais, importante mencionar que na decisão proferida por este 
Juízo, a qual nomeou os peritos, esclareceu o motivo do valor arbi-
trado, não havendo que se falar em justificativas posteriores.
Desta forma, considerando todo o exposto acima e, ainda, o que 
consta nos autos, verifico que restou devidamente esclarecido o 
motivo da nomeação dos médicos peritos Lauro Laraya - CRM/RO 
2785 e Luiz Laraya - CRM/RO 2786, por este Juízo, bem como, o 
valor fixado em honorários periciais.
Assim, intime-se a parte requerida, quanto ao teor desta decisão, 
a fim de que comprove nos autos o pagamento do valor arbitrado 
a título de honorários periciais, no prazo máximo de 24hs, a contar 
da intimação, tendo em vista a proximidade do início das perícias, 
a qual iniciará no dia 25.11.2019.
Decorrido o prazo, sem o pagamento, tornem os autos conclusos 
para bloqueio judicial.
Intimem-se. Certifique-se. Expeça-se o necessário.
SERVE ESTA DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO.
Machadinho D´Oeste/RO, 20 de novembro de 2019. 
MUHAMMAD HIJAZI ZAGLOUT Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 
76868-000 
CERTIDÃO
Processo nº 7002091-34.2019.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ANTONIO RUFINO DE NOVAES
Advogado: FERNANDO MARTINS GONCALVES OAB: RO834 En-
dereço: desconhecido Advogado: SERGIO GOMES DE OLIVEIRA 
OAB: RO5750 Endereço: Rua Tucumã, 1947, - de 1732/1733 ao 
fim, Setor 01, Ariquemes - RO - CEP: 76870-134 
RÉU: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
Advogado: CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS OAB: 
PE1676 Endereço: Avenida Tancredo Neves, 1632, sala 809, Ca-
minho das Árvores, Salvador - BA - CEP: 41820-020 Advogado: 
ALAN SAMPAIO CAMPOS OAB: RJ148140 Endereço: MAGNO 
VALENTE, 70, APTO 803, PITUBA, Salvador - BA - CEP: 41810-
620 
DE: ANTONIO RUFINO DE NOVAES
LINHA MA 3, GLEBA 02, S/N, LOTE 1036, ZONA RURAL, Macha-
dinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000
Certifico que, através desta, fica a parte acima mencionada devida-
mente intimada através de seu representante legal para se mani-
festar no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do recurso de apelação 
apresentado. 
Machadinho D’Oeste, RO, 21 de novembro de 2019.
MAURICIO MIGUEL DA SILVA
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Machadinho do Oeste - 1º Juízo 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadi-
nho D’Oeste Processo n.: 7000177-32.2019.8.22.0019
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto:Acidente de Trânsito
AUTOR: VILMAR EINSWELER, RUA PERNAMBUCO 3798 CEN-
TRO - 76868-000 - MACHADINHO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: THIAGO APARECIDO MENDES AN-
DRADE OAB nº RO9033
RÉU: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 
RUA SENADOR DANTAS 74, 5 ANDAR CENTRO - 20031-205 - 
RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
ADVOGADO DO RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES 
OAB nº RJ5369
Valor da causa:R$ 15.639,97
DECISÃO
Vistos, 
Trata-se de Ação de Cobrança, ajuizada por VILMAR EINSWE-
LER em face da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT 
S.A.
Deferida a prova pericial, conforme decisão anexa ao ID. 32120908, 
foi nomeado por este Juízo, o Doutor Lauro D´Arc Laraya Júnior 
– CRM/RO 2785 -CRM/MT 3482 e Luiz Primo Laraya – CRM/RO 
2786, ambos com especialização em perícia médica, os quais já 
atuaram como peritos para este Juízo, em outras oportunidades.
Logo após, a parte requerida, após ter sido devidamente intimada, 
apresentou manifestação, aduzindo em breve síntese que os ho-
norários fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), são desproporcio-
nais, requerendo seja arbitrado novo valor.
Pois bem. Inicialmente, importante esclarecer que a Comarca de 
Machadinho D´Oeste/RO, está a 150km (cento e cinquenta) do Mu-
nicípio de Ariquemes/RO, o qual se encontra na BR 364, ou seja, 
conta com estradas sem asfalto, o que dificulta ainda mais a rea-
lização das perícias, pois, no Município de Machadinho e região, 
não temos médicos disponíveis para realização das perícias, as 

quais estão sendo realizadas, somente por duas vezes por ano, 
considerando justamente, a dificuldade em encontrar profissionais 
habilitados nesta área de atuação.
Outrossim, destaco que a decisão foi proferida nos termos da Re-
solução 232/2016, a qual traz em seu texto o seguinte: 
Art. 1º Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de res-
ponsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixa-
dos na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese 
do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil. 
Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os hono-
rários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os servi-
ços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso: I 
- a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização 
do profissional ou do órgão; III - o lugar e o tempo exigidos para a 
prestação do serviço; IV - as peculiaridades regionais. Fonte: Di-
ário da Justiça [do] Conselho Nacional de Justiça, Brasília, DF, n. 
120, 14 jul. 2016, p. 2. § 1º O pagamento dos valores de que trata 
este artigo e do referente à perícia de responsabilidade de benefi-
ciário da gratuidade da justiça será efetuado com recursos aloca-
dos no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal. § 2º 
Quando o valor dos honorários for fixado em montante superior aos 
definidos em tabela oficial, seu pagamento, a ser realizado pelos 
cofres públicos, estará limitado àqueles valores estabelecidos por 
cada Tribunal ou, na sua falta, pelo CNJ, conforme anexo. § 3º Em 
sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a 
parte contrária, caso não seja beneficiária da assistência judiciária, 
deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 
arbitrados. § 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o 
limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma 
fundamentada.
Analisando o anexo mencionado, verifico que os honorários peri-
ciais, modalidade “laudo sobre danos físicos e estéticos”, tem como 
valor máximo o importe de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). 
Desta forma, considerando que o valor máximo pode ser multipli-
cado por cinco vezes, teríamos como limite o correspondente a R$ 
1.850,00 (hum mil oitocentos e cinqüenta reais), a título de hono-
rários. Entretanto, o valor arbitrado por este Juízo, como já men-
cionado, foi de R$ 1.000,00 (hum mil reais), assim, o referido valor 
está dentro do limite exigido pela Resolução.
Outrossim, cumpre aqui registrar que em que pese constar outros 
peritos cadastros neste Juízo, infelizmente, quando os mesmos 
dão conta da dificuldade em realizar as perícias, tendo em vista, a 
distância e, ainda, as peculiaridades regionais, dentre elas, estra-
das sem asfalto, período chuvoso, custo para deslocamento, entre 
outros, os mesmos desistem da realização das perícias, motivo 
pelo qual, este Juízo não tem opções para nomeações de médi-
cos com as especializações que os médicos nomeados possuem, 
o que acarreta em atraso no andamento dos processos, os quais 
se arrastam por anos, por motivo de demora em realizar a perícia 
médica.
Outro ponto de destaque é a atuação profissional dos peritos, uma 
vez que em todas as designações e mutirões de perícias em que 
exerceram seu mister, cumpriram com sua função de forma exem-
plar, sempre entregando os laudos dentro dos prazos legais e com 
todas as informações e quesitos requeridos pelas partes e pelo 
Juízo.
Assim, a meu ver, verifico que não merece ser acolhido o pedido 
realizado pelo requerido, tendo em vista inicialmente, a dificuldade 
em encontrar profissionais habilitados e que estejam dispostos a 
realizar mutirões de perícia em um Município do interior do Estado 
de Rondônia, o qual apresenta imensas dificuldades para desloca-
mento, o que torna o custo ainda mais elevado, conforme mencio-
nado acima, devendo ser analisado ainda, o fato de que o Doutor 
Lauro D´Arc Laraya Júnior – CRM/RO 2785 - CRM/MT 3482 e Luiz 
Primo Laraya – CRM/RO 2786 possuem um excelente currículo 
profissional, o qual merece destaque, uma vez que são especialis-
tas em perícia judicial.
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Ademais, importante mencionar que na decisão proferida por este 
Juízo, a qual nomeou os peritos, esclareceu o motivo do valor arbi-
trado, não havendo que se falar em justificativas posteriores.
Desta forma, considerando todo o exposto acima e, ainda, o que 
consta nos autos, verifico que restou devidamente esclarecido o 
motivo da nomeação dos médicos peritos Lauro Laraya - CRM/RO 
2785 e Luiz Laraya - CRM/RO 2786, por este Juízo, bem como, o 
valor fixado em honorários periciais.
Assim, intime-se a parte requerida, quanto ao teor desta decisão, 
a fim de que comprove nos autos o pagamento do valor arbitrado 
a título de honorários periciais, no prazo máximo de 24hs, a contar 
da intimação, tendo em vista a proximidade do início das perícias, 
a qual iniciará no dia 25.11.2019.
Decorrido o prazo, sem o pagamento, tornem os autos conclusos 
para bloqueio judicial.
Intimem-se. Certifique-se. Expeça-se o necessário.
SERVE ESTA DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO.
Machadinho D´Oeste/RO, 20 de novembro de 2019. 
MUHAMMAD HIJAZI ZAGLOUT Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 
76868-000 
Intimação
Processo nº 7002883-90.2016.8.22.0019
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: WELIDA FERNANDA ALMEIDA APOLINARIO
Advogado: ROSANE DA CUNHA OAB: RO6380 Endereço: Ave-
nida Rivelino Campos Amoedo, 3145, CENTRO, Machadinho 
D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 
EXECUTADO: GILSON FRANCISCO APOLINARIO
Advogado: ROBSON ANTONIO DOS SANTOS MACHADO OAB: 
RO7353 Endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, CENTRO, Ma-
chadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 Advogado: EVANDRO 
ALVES DOS SANTOS OAB: RO6095 Endereço: Avenida Marechal 
Rondon, 2.213, - de 2205 a 2415 - lado ímpar, Princesa Isabel, 
Cacoal - RO - CEP: 76964-047 
DE: GILSON FRANCISCO APOLINARIO
RUA PARANA, 3322, CENTRO, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 
76868-000
Certifico que, através desta, fica a parte acima mencionada devi-
damente intimada através de seu representante legal para se ma-
nifestar requerendo o que de direito, no prazo de 03 dias, sob pena 
de prisão.
Machadinho D’Oeste, RO, 21 de novembro de 2019.
PAULO LOURENCO
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Processo: 7002581-56.2019.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ZORAIDE DA SILVA ANJOS
Advogado do(a) AUTOR: EVANDRO ALVES DOS SANTOS - 
RO6095
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Especifique a parte autora, no prazo de 5 dias úteis, as provas que 
pretende produzir justificando, detalhadamente, a necessidade e 
pertinência.
Machadinho D’Oeste, 21 de novembro de 2019

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Processo: 7000292-53.2019.8.22.0019
Classe: BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
(81)
AUTOR: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
Advogado do(a) AUTOR: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR 
- SP107414-A
RÉU: ALEXSSANDRO ALVES DA SILVA
Advogado(s) do reclamado: ROBSON ANTONIO DOS SANTOS 
MACHADO
Advogado do(a) RÉU: ROBSON ANTONIO DOS SANTOS MA-
CHADO - RO7353
ATO ORDINATÓRIO
Comprove a parte requerida, no prazo de 15 dias úteis, o paga-
mento das custas processuais a que foi condenado, sob pena de 
inscrição no protesto e demais órgãos de restrição.
Machadinho D’Oeste, 21 de outubro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 
76868-000 
CERTIDÃO
Processo nº 7002681-11.2019.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: FRANCISCO FERREIRA FILHO
Advogado: FERNANDO MARTINS GONCALVES OAB: RO834 En-
dereço: desconhecido Advogado: SERGIO GOMES DE OLIVEIRA 
OAB: RO5750 Endereço: Rua Tucumã, 1947, - de 1732/1733 ao 
fim, Setor 01, Ariquemes - RO - CEP: 76870-134 
RÉU: BANCO BMG CONSIGNADO S/A
Advogado: LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO OAB: 
MG101488 Endereço: Rua Ministro Orozimbo Nonato, 102, 23 An-
dar, Torre B, Vila da Serra, Nova Lima - MG - CEP: 34006-053 
DE: FRANCISCO FERREIRA FILHO
LINHA TB 05, KM 23, LOTE 64, GLEBA 02, S/N, ZONA RURAL, 
Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000
Certifico que, através desta, fica a parte acima mencionada de-
vidamente intimada através de seu representante legal para se 
manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 
apresentada. 
Machadinho D’Oeste, RO, 22 de novembro de 2019.
MAURICIO MIGUEL DA SILVA
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)
Certidão

Processo nº 7002299-18.2019.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JOSE DE SOUZA FIGUEIRA
Advogado: FERNANDO MARTINS GONCALVES OAB: RO834 En-
dereço: desconhecido Advogado: SERGIO GOMES DE OLIVEIRA 
OAB: RO5750 Endereço: Rua Tucumã, 1947, - de 1732/1733 ao 
fim, Setor 01, Ariquemes - RO - CEP: 76870-134 
RÉU: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
Advogado: CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS OAB: 
PE1676 Endereço: Avenida Tancredo Neves, 1632, sala 809, Ca-
minho das Árvores, Salvador - BA - CEP: 41820-020 Advogado: 
ALAN SAMPAIO CAMPOS OAB: RJ148140 Endereço: MAGNO 
VALENTE, 70, APTO 803, PITUBA, Salvador - BA - CEP: 41810-
620 
DE: JOSE DE SOUZA FIGUEIRA
AV. BRASIL, S/N, CENTRO, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 
76868-000
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Certifico que, através desta, fica a parte acima mencionada devida-
mente intimada para conhecimento do Recurso apresentado e, no 
prazo legal, apresentar contrarrazões. 
Machadinho D’Oeste, RO, 22 de novembro de 2019.
RONILDO DE MORAIS COSTA
Técnico Judiciário
(Assinatura digital registrada abaixo)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 
76868-000 
Certidão
Processo nº 7000417-21.2019.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: LUZIA OLIVEIRA RIBEIRO
Advogado: SERGIO GOMES DE OLIVEIRA OAB: RO5750 Ende-
reço: desconhecido Advogado: FERNANDO MARTINS GONCAL-
VES OAB: RO834 Endereço: Rua Fortaleza, 2236, - até 2236/2237, 
Setor 03, Ariquemes - RO - CEP: 76870-505 Advogado: PEDRO 
RIOLA DOS SANTOS JUNIOR OAB: RO2640 Endereço: Rua For-
taleza, 2236, - até 2236/2237, Setor 03, Ariquemes - RO - CEP: 
76870-505 
RÉU: BANCO BMG CONSIGNADO S/A
Advogado: LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO OAB: 
MG101488 Endereço: Rua Ministro Orozimbo Nonato, 102, 23 An-
dar, Torre B, Vila da Serra, Nova Lima - MG - CEP: 34006-053 
DE: LUZIA OLIVEIRA RIBEIRO
LINHA MC 03, CACARA PÉS DE JACA, s/n, ZONA RURAL, Ma-
chadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000
Certifico que, através desta, fica a parte acima mencionada devida-
mente intimada através de seu representante legal para se mani-
festar requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 
pena de extinção e consequente arquivamento. 
Machadinho D’Oeste, RO, 22 de novembro de 2019.
RONILDO DE MORAIS COSTA
Técnico Judiciário
(Assinatura digital registrada abaixo)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 
76868-000 
CERTIDÃO
Processo nº 7000497-92.2017.8.22.0006
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: APARECIDO CALEGARI
Advogado: EVANDRO ALVES DOS SANTOS OAB: RO6095 En-
dereço: desconhecido 
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
DE: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
Avenida Marechal Rondon, 870 1 andar, - de 870 a 1158 - lado par, 
Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-082
Certifico que, através desta, fica a parte acima mencionada devida-
mente intimada através de seu representante legal para se mani-
festar no prazo de 10 (dez) dias, acerca da petição apresentada. 
Machadinho D’Oeste, RO, 22 de novembro de 2019.
MAURICIO MIGUEL DA SILVA
Diretor de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 
76868-000 
CERTIDÃO

Processo nº 7003402-60.2019.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: EDILEUZA CASTIL CARDOSO SOUZA
Advogado: PATRICIA MENDES DE OLIVEIRA FORTES OAB: 
RO4813 Endereço: desconhecido Advogado: BEATRIZ RODRI-
GUES BERNARDO OAB: RO4520 Endereço: Avenida Tabapoã, 
2213, - até 2223 - lado ímpar, Setor 03, Ariquemes - RO - CEP: 
76870-309 
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DE: EDILEUZA CASTIL CARDOSO SOUZA
Linha MA-09 - distrito de 5º BEC, Lote 57, Gleba 02, Km 02, zona 
rural, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000
Certifico que, através desta, fica a parte acima mencionada de-
vidamente intimada através de seu representante legal para se 
manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 
apresentada. 
Machadinho D’Oeste, RO, 22 de novembro de 2019.
RONILDO DE MORAIS COSTA
Técnico Judiciário
(Assinatura digital registrada abaixo)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadi-
nho D’Oeste VARA CÍVEL
Processo n.: 7002073-81.2017.8.22.0019
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Guarda
Valor da causa: R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais)
Parte autora: DIRLEI DO CARMO, AV. MARECHAL DEODORO 
3197 CENTRO - 76868-000 - MACHADINHO D’OESTE - RONDÔ-
NIA
ADVOGADO DO AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔ-
NIA, AV. MARECHAL DEODORO 3197 CENTRO - 76868-000 - 
MACHADINHO D’OESTE - RONDÔNIA
Parte requerida: SIRLENE SILVA DO CARMO, RUA OLAVO PI-
RES 3477, DISTRITO DE 5 BEC CENTRO - 76868-000 - MACHA-
DINHO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: ROBSON ANTONIO DOS SANTOS MA-
CHADO OAB nº RO7353, AVENIDA CASTELO BRANCO CEN-
TRO - 76868-000 - MACHADINHO D’OESTE - RONDÔNIA
SENTENÇA
Vistos.
As partes postularam o pedido de guarda dos filhos menores. 
Foi tentada a conciliação das partes, com êxito. 
O Ministério Público opinou favorável à homologação do acordo. 
É o relatório. DECIDO. 
As partes acordaram sobre a guarda dos filhos menores, direito de 
visitas e alimentos. Posto isso, homologo o acordo celebrado entre 
as partes para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Em con-
sequência, julgo extinto o processo com o exame do mérito, nos 
termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo 
Civil. 
Homologo ainda a renúncia ao prazo recursal e dou a sentença 
por transitada em julgado na presente data. SERVE O PRESENTE 
COMO TERMO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE. Oficie-se 
o INSS, determinando a inclusão na folha de pagamento do reque-
rente DIRLEI DO CARMO, CPF - 684.967.962-72, dos descontos 
da pensão alimentícia em favor da genitora dos menores, conforme 
os termos do acordo acima. 
Em tempo, arbitro honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 
(quinhentos reais) em favor do advogado dativo Robson Antônio 
dos Santos Machado, OAB/R0 7353, a ser pago pelo Estado de 
Rondônia.
Sem custas. 
Após, observadas as formalidades legais, arquive-se os autos. 
Sentença publicada em audiência e registrada automaticamente, 
saindo os presentes intimados .
Machadinho D’Oeste sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 
08:09 
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - 1º Juízo 
Rua Tocantins, nº 3029, Bairro Centro, CEP 76868-000, Machadi-
nho D’Oeste JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7001565-67.2019.8.22.0019
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Alimentos, Investigação de Paternidade
Valor da causa: R$ 3.592,80 (três mil, quinhentos e noventa e dois 
reais e oitenta centavos)
Parte autora: LIVIA DE OLIVEIRA BURG, RUA PERNAMBUCO 
2977, DISTRITO 5 BEC CENTRO - 76868-000 - MACHADINHO 
D’OESTE - RONDÔNIA, NATALIA DE OLIVEIRA SANTOS, RUA 
PERNAMBUCO 2977, DISTRITO 5 BEC CENTRO - 76868-000 - 
MACHADINHO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
RONDÔNIA, RUA PERNAMBUCO 2977, DISTRITO 5 BEC CEN-
TRO - 76868-000 - MACHADINHO D’OESTE - RONDÔNIA, DE-
FENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, RUA PERNAMBUCO 
2977, DISTRITO 5 BEC CENTRO - 76868-000 - MACHADINHO 
D’OESTE - RONDÔNIA
Parte requerida: ROMARIO DA CRUZ BURG, RUA JORGE TEI-
XEIRA, DISTRITO 5 BEC - CASA VERDE NA RUA CENTRO - 
76868-000 - MACHADINHO D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
SENTENÇA
Vistos. 
Deliberações: “As partes postularam o pedido de reconhecimento 
de paternidade com fixação de alimentos. Foi tentada a concilia-
ção das partes, com êxito. O Ministério Público opinou favorável 
à homologação do acordo. É o relatório. DECIDO. As partes de-
monstraram nesta audiência que o requerido é o pai da menor. 
Demais disso, acordaram sobre a guarda da filha menor, direito de 
visitas e alimentos. Posto isso, homologo o acordo celebrado entre 
as partes para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Em con-
sequência, julgo extinto o processo com o exame do mérito, nos 
termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo 
Civil. Sem custas e sem honorários. Homologo ainda a renúncia ao 
prazo recursal e dou a sentença por transitada em julgado na pre-
sente data. SERVE O PRESENTE COMO TERMO DE GUARDA E 
RESPONSABILIDADE. Após, observadas as formalidades legais, 
arquive-se os autos. Sentença publicada em audiência e registrada 
automaticamente, saindo os presentes intimados”. Nada Mais. 
Machadinho D’Oeste/, 22 de novembro de 2019
MUHAMMAD HIJAZI ZAGLOUT 
Juiz de Direito
Certidão

Processo nº 7002683-15.2018.8.22.0019
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A
Advogado: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB: 
RO4875 Endereço: , Porto Velho - RO - CEP: 76804-120 
EXECUTADO: IHAN LOPES DOS SANTOS, ANILDO PEIXOTO 
DA SILVA
DE: ANILDO PEIXOTO DA SILVA
Rua Bahia, 3853, centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-
000
BANCO DO BRASIL S/A
IHAN LOPES DOS SANTOS
Certifico que, através desta, ficam as partes acima mencionadas 
devidamente intimadas para, no prazo de 10 dias, especificarem 
as provas que pretendem produzir justificando sua necessidade e 
pertinência.
Machadinho D’Oeste, RO, 22 de novembro de 2019.
RONILDO DE MORAIS COSTA
Técnico Judiciário
(Assinatura digital registrada abaixo)

COMARCA DE NOVA BRASILÂNDIA D´OESTE

1ª VARA CRIMINAL

1º Cartório Criminal
1ª Vara Criminal da Comarca de Nova Brasilândia do Oeste-RO
e-mail: nbo1criminal@tjro.jus.br
Juiz(a) Titular: Denise Pipino Figueiredo

Proc.: 0000513-55.2019.8.22.0020
Ação:Cautelar Inominada Criminal
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça
Requerido:AluÍzio Rodrigues da Silva
Advogado:Gilvan de Castro Araújo - OAB RO 4589
Finalidade: INTIMAR o advogado, Gilvan de Castro Araújo - OAB 
RO 4589 de sua indicação pelo requerido Aluízio Rodrigues da 
Silva, a fim de acompanhar a produção de provas e apresentar 
quesitos para realização do estudo psicológico com a vítima e, 
de que, decorrido o prazo de 10 (dez) dias sem manifestação do 
advogado os autos serão encaminhados à Defensoria Pública.
Cartório Criminal da Comarca de Nova Brasilândia do Oeste-RO, 
22 de novembro de 2019.
Cecilia de Carvalho Cardoso Fraga
Diretora do Cartório

1ª VARA CÍVEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7001127-38.2019.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARIA NEIDE SANTIAGO DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: LIGIA VERONICA MARMITT - RO4195
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 dias úteis, sobre laudo 
pericial de ID 31001239
Nova Brasilândia D’Oeste, 21 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7000995-78.2019.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JORGE NUNES DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: GABRIEL FELTZ - RO5656
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 dias úteis, sobre laudo 
pericial de ID 31001215
Nova Brasilândia D’Oeste, 21 de novembro de 2019
Autos n. : 7001888-06.2018.8.22.0020
Classe/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 
CÍVEL (436)
Promovente : ATAMIRO BENING
Advogado do(a) REQUERENTE: GABRIEL FELTZ - RO5656
Promovido : ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A
Advogados do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E 
MASCARENHAS BARBOSA - MS6835, DANIEL PENHA DE 
OLIVEIRA - RO3434

http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=02020190005544&strComarca=1&ckb_baixados=null
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Parte(s) a ser(em) Intimada(s):
ATAMIRO BENING
ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Finalidade: INTIMAÇÃO das partes do retorno dos autos da Turma 
Recursal, para no prazo de 05 dias manifestarem quanto ao 
prosseguimento do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7001046-60.2017.8.22.0020
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE NOVA 
BRASILANDIA D’OESTE LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDSON VIEIRA DOS SANTOS - 
RO4373
EXECUTADO: ANTONIO MARCOS ALVES
ATO ORDINATÓRIO
Fica a parte autora intimada, no prazo de 5 dias úteis, recolher 
custa para renovação do ato.
Nova Brasilândia D’Oeste, 21 de novembro de 2019
Autos n. : 7000792-53.2018.8.22.0020
Classe/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 
CÍVEL (436)
Promovente : JOSE COELHO
Advogado do(a) REQUERENTE: TIAGO SCHULTZ DE MORAIS 
- RO6951
Promovido : ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A
Advogados do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E 
MASCARENHAS BARBOSA - MS6835, BRUNA TATIANE DOS 
SANTOS PINHEIRO SARMENTO - RO5462, VANESSA BARROS 
SILVA PIMENTEL - RO8217
Parte(s) a ser(em) Intimada(s):
JOSE COELHO
ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Finalidade: INTIMAÇÃO das partes do retorno dos autos da Turma 
Recursal, para no prazo de 05 dias manifestarem quanto ao 
prosseguimento do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7000395-57.2019.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: AELZA TEODORO DE MELO
Advogados do(a) AUTOR: EDSON VIEIRA DOS SANTOS - 
RO4373, JAKSON JUNIOR SERAFIM CAETANO - RO6956
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 dias úteis, sobre a 
petição de ID32531121
Nova Brasilândia D’Oeste, 21 de novembro de 2019

Autos n. : 7002011-04.2018.8.22.0020
Classe/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 
CÍVEL (436)
Promovente : MARIA BUGUE LOPES
Advogados do(a) REQUERENTE: EDSON VIEIRA DOS SANTOS - 
RO4373, JAKSON JUNIOR SERAFIM CAETANO - RO6956
Promovido : BANCO BRADESCO S.A.
Advogados do(a) REQUERIDO: FELIPE GAZOLA VIEIRA 
MARQUES - RO6235-A, RUBENS GASPAR SERRA - SP119859
Parte(s) a ser(em) Intimada(s):
MARIA BUGUE LOPES
BANCO BRADESCO S.A.
Finalidade: INTIMAÇÃO das partes do retorno dos autos da Turma 
Recursal, para no prazo de 05 dias manifestarem quanto ao 
prosseguimento do feito.

Autos n. : 7000358-35.2016.8.22.0020
Classe/Assunto: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Promovente : MARIA HELENA ALVES RIBEIRO
Advogado do(a) AUTOR: EDSON VIEIRA DOS SANTOS - 
RO4373
Promovido : BANCO VOTORANTIM S/A
Advogado do(a) RÉU: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 
VANDERLEI - PE21678
Parte(s) a ser(em) Intimada(s):
MARIA HELENA ALVES RIBEIRO
BANCO VOTORANTIM S/A
Finalidade: INTIMAÇÃO das partes do retorno dos autos do 
Tribunal de Justiça, para no prazo de 05 dias manifestarem quanto 
ao prosseguimento do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7001125-68.2019.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: REGINALDO APARECIDO FELIPE
Advogado do(a) AUTOR: LIGIA VERONICA MARMITT - RO4195
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 dias úteis, sobre laudo 
pericial de ID 31002503
Nova Brasilândia D’Oeste, 21 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7001638-70.2018.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: NILZA ALVES VENANCIO
Advogados do(a) AUTOR: EDSON VIEIRA DOS SANTOS - 
RO4373, JAKSON JUNIOR SERAFIM CAETANO - RO6956
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 dias úteis, sobre laudo 
pericial de ID 32604638
Nova Brasilândia D’Oeste, 21 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7001243-44.2019.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: DURVALINO PEREIRA BORGES
Advogados do(a) AUTOR: JAKSON JUNIOR SERAFIM CAETANO 
- RO6956, EDSON VIEIRA DOS SANTOS - RO4373
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 dias úteis, sobre laudo 
pericial de ID 32582571
Nova Brasilândia D’Oeste, 21 de novembro de 2019
Autos n. : 7000711-70.2019.8.22.0020
Classe/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 
CÍVEL (436)
Promovente : OSNI SCHNEIDER
Advogados do(a) REQUERENTE: KARINA DA SILVA MENEZES 
MATTOS - RO7834, RODRIGO DE MATTOS FERRAZ - RO6958, 
JOSE JAIR RODRIGUES VALIM - RO7868
Promovido : BANCO DO BRASIL S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: NELSON WILIANS FRATONI 
RODRIGUES - RO4875
Parte(s) a ser(em) Intimada(s):
OSNI SCHNEIDER
BANCO DO BRASIL S.A.
Finalidade: INTIMAÇÃO das partes do retorno dos autos da Turma 
Recursal, para no prazo de 05 dias manifestarem quanto ao 
prosseguimento do feito.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7000892-71.2019.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JONADIR ROSSOW
Advogado do(a) AUTOR: LIGIA VERONICA MARMITT - RO4195
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 dias úteis, sobrelaudo 
pericial de ID 31001221
Nova Brasilândia D’Oeste, 21 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo : 0001515-75.2010.8.22.0020
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: IZABEL FERREIRA PALMA
Advogados do(a) AUTOR: RONAN ALMEIDA DE ARAUJO - 
AC2203
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Fica a parte autora intimada a recolher as custas processuais 
conforme Conta Judicial de ID 29894518, no prazo de 15 dias, sob 
pena de protesto e inscrição em dívida ativa.
O boleto para recolhimento deverá ser emitido/impresso no “Sistema 
de Controle de Custas Processuais do TJRO (http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/custas/custasInicio.jsf)” .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7001532-74.2019.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: VANDERLEI CARDOSO DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: GABRIEL FELTZ - RO5656
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 dias úteis, sobre laudo 
pericial de ID32582902
Nova Brasilândia D’Oeste, 21 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo : 7002654-93.2017.8.22.0020
Classe : INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: EDILSON JUNIOR SOUZA NASCIMENTO e 
outros (7)
Advogado do(a) REQUERENTE: EDSON VIEIRA DOS SANTOS 
- RO4373
INVENTARIADO: DOMINGOS DIAS NASCIMENTO e outros
ATO ORDINATÓRIO
Fica a parte autora intimada se manifestar quanto ao Auto e 
Avaliação de ID 32306020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7001563-94.2019.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: EUNICE DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: GABRIEL FELTZ - RO5656
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 dias úteis, sobre laudo 
pericial ID 32582576
Nova Brasilândia D’Oeste, 21 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7001564-79.2019.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: DEVANIR ALVES CELESTINO
Advogado do(a) AUTOR: GABRIEL FELTZ - RO5656
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Fica a parte autora intimada para, no prazo legal, querendo, 
apresentar impugnação à contestação (ID. 31585756) e manifestar 
do laudo pericial (ID. 32604635).
Nova Brasilândia D’Oeste, 21 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7003333-30.2016.8.22.0020
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: KLEBER DA CUNHA DE SOUZA
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDSON VIEIRA DOS SANTOS - 
RO4373
EXECUTADO: PEDRO AUGUSTO SOARES DE SOUZA
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 dias úteis, sobre 
documento de ID 32840152.
Nova Brasilândia D’Oeste, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7000413-78.2019.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARINALVA CESARIA DE SOUZA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: GABRIEL FELTZ - RO5656
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 05 dias úteis, em termos 
de prosseguimento do feito.
Nova Brasilândia D’Oeste, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7001813-64.2018.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MATEUS MEDEIROS AUGUSTO CHAGAS
Advogados do(a) AUTOR: EDSON VIEIRA DOS SANTOS - 
RO4373, JAKSON JUNIOR SERAFIM CAETANO - RO6956
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Fica a parte via seu advogado intimada a manifestar-se quanto ao 
cálculo judicial apresentado pela contadoria judicial id 31062509.
Nova Brasilândia D’Oeste, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7001499-84.2019.8.22.0020
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA SA
Advogados do(a) EXEQUENTE: FABRICIO DOS REIS BRANDAO 
- PA11471, BRUNO CESAR BENTES FREITAS - PA18475
EXECUTADO: CLAUDIO MONTEIRO DE SOUZA e outros
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte exequente, no prazo de 05 dias úteis, sobre 
as certidões do oficial de justiça (IDs. 31886704 e 31886724).
Nova Brasilândia D’Oeste, 22 de novembro de 2019
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7001414-98.2019.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: GERALDO DA CRUZ COELHO
Advogado do(a) AUTOR: LIGIA VERONICA MARMITT - RO4195
RÉU: Proprietário da Fazenda Santa Ana e outros (3)
Intimação AO AUTOR (VIA DJE)
FINALIDADE: Fica a parte Autora, por meio de seu advogado, 
intimada da audiência de conciliação designada para o dia 
21/01/2020 às 10 horas, conforme Certidão de Id 32841256. Nova 
Brasilândia D’Oeste – RO, 20 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7001960-56.2019.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ALESSANDRA CAVALCANTI CALEGARI
Advogados do(a) AUTOR: KARINA DA SILVA MENEZES MATTOS 
- RO7834, RODRIGO DE MATTOS FERRAZ - RO6958, JOSE 
JAIR RODRIGUES VALIM - RO7868
RÉU: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
Intimação AO AUTOR (VIA DJE)
FINALIDADE: Fica a parte Autora, por meio de seu advogado, 
intimada da audiência de conciliação designada para o dia 
21/01/2020 às 10h45min, conforme Certidão de Id 32843558. Nova 
Brasilândia D’Oeste – RO, 20 de novembro de 2019.
Autos n. : 7001310-43.2018.8.22.0020
Classe/Assunto: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Promovente : ROBERTO CARLOS FAGUNDES
Advogados do(a) AUTOR: FABIANA CRISTINA CIZMOSKI - 
RO6404, MATHEUS DUQUES DA SILVA - RO6318
Promovido : INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
Parte(s) a ser(em) Intimada(s):
ROBERTO CARLOS FAGUNDES
Advogados do(a) AUTOR: FABIANA CRISTINA CIZMOSKI - 
RO6404, MATHEUS DUQUES DA SILVA - RO6318
FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) supracitadas para no 
prazo de 05 dias, manifestar(em) quanto a tela de cadastro da 
RPV, a qual consta a situação irregular do CPF. 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7002413-85.2018.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: IVONETE GONCALVES OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: TIAGO SCHULTZ DE MORAIS - 
RO6951
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 dias úteis, sobre 
documento 32623239
Nova Brasilândia D’Oeste, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7001317-35.2018.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: O. MIRANDA DA ROCHA COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA
Advogado do(a) AUTOR: ROBSON MARINHO DE CASTRO - 
RO8740
RÉU: ADRIANO POMPEO DE OLIVEIRA
Intimação AO AUTOR (VIA DJE)
FINALIDADE: Fica a parte Autora, por meio de seu advogado, 
intimada da audiência de conciliação designada para o dia 
28/01/2020 às 10 horas, conforme Certidão de Id 32846754. Nova 
Brasilândia D’Oeste – RO, 20 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7002552-08.2016.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARIA LUCIA BATISTA BARROS
Advogado do(a) AUTOR: ANDREIA FERNANDA BARBOSA DE 
MELLO - PR30373
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 dias úteis, sobre a 
petição de ID 32155290
Nova Brasilândia D’Oeste, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7001981-66.2018.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: SUELI LINHARES DE SOUZA
Advogados do(a) AUTOR: EDSON VIEIRA DOS SANTOS - 
RO4373, JAKSON JUNIOR SERAFIM CAETANO - RO6956
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Fica a parte autora intimada, no prazo de 5 dias úteis, a atualizar o 
débito da execução
Nova Brasilândia D’Oeste, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7001285-93.2019.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JOSCELIO VIANA DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: GABRIEL FELTZ - RO5656
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 dias úteis, sobre a 
petição de ID 32812059
Nova Brasilândia D’Oeste, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7001779-55.2019.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: LEONIRA DETTMANN
Advogados do(a) AUTOR: MYRIAN ROSA DA SILVA - RO9438, 
GERALDA APARECIDA TEIXEIRA - RO8295, CARLOS OLIVEIRA 
SPADONI - RO607-A
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Fica a parte autora intimada para, no prazo de 5 dias úteis, 
comprovar o depósito dos honorários periciais.
Nova Brasilândia D’Oeste, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7000845-97.2019.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JOVELINO RAMOS DA CRUZ
Advogado do(a) AUTOR: LIGIA VERONICA MARMITT - RO4195
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 dias úteis, sobre laudo 
pericial de ID 31001209
Nova Brasilândia D’Oeste, 22 de novembro de 2019
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7002178-21.2018.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JUAREZ DAL MORO
Advogados do(a) AUTOR: EDSON VIEIRA DOS SANTOS - 
RO4373, JAKSON JUNIOR SERAFIM CAETANO - RO6956
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Fica a parte autora via seu advogado intimada a manifestar-se 
quanto a petição id 32722478.
Nova Brasilândia D’Oeste, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7001976-10.2019.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JOSE EUGENIO ESTEVAM DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: GABRIEL FELTZ - RO5656
RÉU: MARIA ZELIA DE JESUS DOS SANTOS
INTIMAÇÃO AO AUTOR (VIA DJE)
FINALIDADE: Fica a parte Autora, por meio de seu advogado, 
intimada da audiência de conciliação designada para o dia 
28/01/2020 às 11h30min, conforme Certidão de Id 32849141. Nova 
Brasilândia D’Oeste – RO, 20 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7001260-80.2019.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: PAULO CESAR DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: ADRIANA BEZERRA DOS SANTOS - 
RO5822
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 dias úteis, sobre a 
petição de ID 31747656
Nova Brasilândia D’Oeste, 22 de novembro de 2019
Autos n. : 7001149-96.2019.8.22.0020
Classe/Assunto : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Promovente : S. R. S.
Promovido : EDSON CARLOS SEGRINI
Advogados do(a) EXECUTADO: DANIEL REDIVO - RO3181, 
JOAO CARLOS DA COSTA - RO1258
Parte(s) a ser(em) Intimada(s):
S. R. S.
Finalidade: INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 10 dias, 
manifestar quanto aos comprovantes de depósitos juntados aos 
autos, conforme requerido pelo MPE (ID. 32728473).
Nova Brasilândia do Oeste/RO, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7000857-14.2019.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: P. A. O. G.
Advogado do(a) AUTOR: ARISTIDES GONCALVES JUNIOR - 
RO4303
RÉU: TAM - LINHAS AÉREAS S/A
Advogado do(a) RÉU: FABIO RIVELLI - RO6640
ATO ORDINATÓRIO
Fica a parte autora intimada para, no prazo de 15 dias úteis, 
querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação.
Nova Brasilândia D’Oeste, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7000939-45.2019.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: VANI FRANCISCA LOPES
Advogados do(a) AUTOR: JAKSON JUNIOR SERAFIM CAETANO 
- RO6956, EDSON VIEIRA DOS SANTOS - RO4373
RÉU: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA 
S.A.
Advogado(s) do reclamado: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 
VANDERLEI
Advogado do(a) RÉU: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 
VANDERLEI - PE21678
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 dias úteis, sobre a 
petição de ID32374648 - Apelação
Nova Brasilândia D’Oeste, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7001998-05.2018.8.22.0020
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: BANCO DA AMAZONIA SA
Advogado do(a) AUTOR: ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA 
SILVA - PA10176
RÉU: F. LUIZ RIBEIRO - ME e outros
Advogado(s) do reclamado: ARISTIDES GONCALVES JUNIOR
Advogado do(a) RÉU: ARISTIDES GONCALVES JUNIOR - 
RO4303
Advogado do(a) RÉU: ARISTIDES GONCALVES JUNIOR - 
RO4303
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 dias úteis, sobre a 
certidão do oficial de justiça ID 32081605.
Nova Brasilândia D’Oeste, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7001444-36.2019.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: GILBERTO ALVES DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: LIGIA VERONICA MARMITT - RO4195
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 dias úteis, sobre a 
petição de ID 32761708.
Nova Brasilândia D’Oeste, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7001371-64.2019.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ELESANDRA MENDONCA MOREIRA
Advogado do(a) AUTOR: AGNALDO JOSE DOS ANJOS - 
RO6314
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 dias úteis, sobre a 
petição de ID 32547528 proposta de acordo
Nova Brasilândia D’Oeste, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7001865-60.2018.8.22.0020
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: IMPLEMENTOS AGRICOLAS OLIVEIRA LTDA - 
EPP
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Advogados do(a) EXEQUENTE: KELLY CRISTINE BENEVIDES 
DE BARROS - RO3843, DANIEL REDIVO - RO3181, JOAO 
CARLOS DA COSTA - RO1258
EXECUTADO: WESLEY BATISTA MOREIRA DOS SANTOS
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 10 dias úteis, sobre a 
certidão do oficial de justiça de ID. 32174913.
Nova Brasilândia D’Oeste, 22 de novembro de 2019

Autos n. : 7001003-89.2018.8.22.0020
Classe/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 
CÍVEL (436)
Promovente : AIRTON REINHOLZ
Advogado do(a) REQUERENTE: GABRIEL FELTZ - RO5656
Promovido : ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A
Advogados do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E 
MASCARENHAS BARBOSA - MS6835, DANIEL PENHA DE 
OLIVEIRA - MG87318
Parte(s) a ser(em) Intimada(s):
AIRTON REINHOLZ
ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Finalidade: INTIMAÇÃO das partes do retorno dos autos da Turma 
Recursal, para no prazo de 05 dias manifestarem quanto ao 
prosseguimento do feito.

Autos n. : 7001948-76.2018.8.22.0020
Classe/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 
CÍVEL (436)
Promovente : ELOIR NESTLEHNER
Advogado do(a) REQUERENTE: GABRIEL FELTZ - RO5656
Promovido : ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A
Advogados do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E 
MASCARENHAS BARBOSA - MS6835, BRUNA TATIANE DOS 
SANTOS PINHEIRO SARMENTO - RO5462, DANIEL PENHA DE 
OLIVEIRA - MG87318
Parte(s) a ser(em) Intimada(s):
ELOIR NESTLEHNER
ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Finalidade: INTIMAÇÃO das partes do retorno dos autos da Turma 
Recursal, para no prazo de 05 dias manifestarem quanto ao 
prosseguimento do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 0030846-73.2008.8.22.0020
Classe: INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: Danieli de Araujo Pereira e outros
Advogado do(a) REQUERENTE: ALICE SIRLEI MINOSSO - 
RO1719
Advogados do(a) REQUERENTE: ALICE SIRLEI MINOSSO - 
RO1719, LIGIA VERONICA MARMITT - RO4195
RÉU: JOSE NILTON COSTA PEREIRA
Advogado(s) do reclamado: LIGIA VERONICA MARMITT, ALICE 
SIRLEI MINOSSO
Advogados do(a) RÉU: ALICE SIRLEI MINOSSO - RO1719, LIGIA 
VERONICA MARMITT - RO4195
ATO ORDINATÓRIO
Manifestem-se as partes autora/requerida, no prazo de 5 dias úteis, 
sobre as petições de IDs. 32840805 e 32840808.
Nova Brasilândia D’Oeste, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7001037-30.2019.8.22.0020
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)

EXEQUENTE: JUVENTINO CANDIDO DA SILVA
Advogados do(a) EXEQUENTE: RODRIGO DE MATTOS FERRAZ 
- RO6958, JOSE JAIR RODRIGUES VALIM - RO7868, KARINA 
DA SILVA MENEZES MATTOS - RO7834
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte exequente, no prazo de 5 dias úteis, sobre 
as petições apresentadas pelo INSS (IDs. 32812089, 32812090 e 
32812091).
Nova Brasilândia D’Oeste, 22 de novembro de 2019

Autos n. : 0001738-86.2014.8.22.0020
Classe/Assunto: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Promovente : Isabele Lobato Reis
Advogado do(a) EXEQUENTE: ISABELE LOBATO REIS - 
RO3216
Promovido : Estado de Rondônia
Parte(s) a ser(em) Intimada(s):
Isabele Lobato Reis
Estado de Rondônia
Finalidade: INTIMAÇÃO das partes do retorno dos autos da Turma 
Recursal, para no prazo de 05 dias manifestarem quanto ao 
prosseguimento do feito.

Autos n. : 7001857-54.2016.8.22.0020
Classe/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 
CÍVEL (436)
Promovente : LAERCIO MORAES BARBOSA
Advogados do(a) REQUERENTE: JAKSON JUNIOR SERAFIM 
CAETANO - RO6956, EDSON VIEIRA DOS SANTOS - RO4373
Promovido : NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE
Parte(s) a ser(em) Intimada(s):
LAERCIO MORAES BARBOSA
NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE
Finalidade: INTIMAÇÃO das partes do retorno dos autos da Turma 
Recursal, para no prazo de 05 dias manifestarem quanto ao 
prosseguimento do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7002046-61.2018.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: PATROCINIO LUIZ DA CUNHA NETO
Advogado do(a) AUTOR: FERNANDA PEDROSA VARGAS - 
RO8924
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 dias úteis, sobre os 
cálculos apresentados pelo INSS.
Nova Brasilândia D’Oeste, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo : 7001374-19.2019.8.22.0020
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ERIVELTO FERREIRA DA CRUZ
Advogados do(a) AUTOR: ANDREIA FERNANDA BARBOSA DE 
MELLO - PR30373, JURACI MARQUES JUNIOR - RO2056
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Fica a parte autora intimada a se manifestar quanto a Proposta de 
Acordo de ID 32826059, no prazo de 5 dias.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7001127-38.2019.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARIA NEIDE SANTIAGO DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: LIGIA VERONICA MARMITT - RO4195
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 dias úteis, sobre laudo 
pericial de ID 31001239
Nova Brasilândia D’Oeste, 21 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7000995-78.2019.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JORGE NUNES DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: GABRIEL FELTZ - RO5656
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 dias úteis, sobre laudo 
pericial de ID 31001215
Nova Brasilândia D’Oeste, 21 de novembro de 2019
Autos n. : 7001888-06.2018.8.22.0020
Classe/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 
CÍVEL (436)
Promovente : ATAMIRO BENING
Advogado do(a) REQUERENTE: GABRIEL FELTZ - RO5656
Promovido : ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A
Advogados do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E 
MASCARENHAS BARBOSA - MS6835, DANIEL PENHA DE 
OLIVEIRA - RO3434
Parte(s) a ser(em) Intimada(s):
ATAMIRO BENING
ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Finalidade: INTIMAÇÃO das partes do retorno dos autos da Turma 
Recursal, para no prazo de 05 dias manifestarem quanto ao 
prosseguimento do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7001046-60.2017.8.22.0020
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE NOVA 
BRASILANDIA D’OESTE LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDSON VIEIRA DOS SANTOS - 
RO4373
EXECUTADO: ANTONIO MARCOS ALVES
ATO ORDINATÓRIO
Fica a parte autora intimada, no prazo de 5 dias úteis, recolher 
custa para renovação do ato.
Nova Brasilândia D’Oeste, 21 de novembro de 2019
Autos n. : 7000792-53.2018.8.22.0020
Classe/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 
CÍVEL (436)
Promovente : JOSE COELHO
Advogado do(a) REQUERENTE: TIAGO SCHULTZ DE MORAIS 
- RO6951
Promovido : ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A
Advogados do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E 
MASCARENHAS BARBOSA - MS6835, BRUNA TATIANE DOS 
SANTOS PINHEIRO SARMENTO - RO5462, VANESSA BARROS 
SILVA PIMENTEL - RO8217
Parte(s) a ser(em) Intimada(s):
JOSE COELHO

ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Finalidade: INTIMAÇÃO das partes do retorno dos autos da Turma 
Recursal, para no prazo de 05 dias manifestarem quanto ao 
prosseguimento do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7000395-57.2019.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: AELZA TEODORO DE MELO
Advogados do(a) AUTOR: EDSON VIEIRA DOS SANTOS - 
RO4373, JAKSON JUNIOR SERAFIM CAETANO - RO6956
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 dias úteis, sobre a 
petição de ID32531121
Nova Brasilândia D’Oeste, 21 de novembro de 2019

Autos n. : 7002011-04.2018.8.22.0020
Classe/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 
CÍVEL (436)
Promovente : MARIA BUGUE LOPES
Advogados do(a) REQUERENTE: EDSON VIEIRA DOS SANTOS - 
RO4373, JAKSON JUNIOR SERAFIM CAETANO - RO6956
Promovido : BANCO BRADESCO S.A.
Advogados do(a) REQUERIDO: FELIPE GAZOLA VIEIRA 
MARQUES - RO6235-A, RUBENS GASPAR SERRA - SP119859
Parte(s) a ser(em) Intimada(s):
MARIA BUGUE LOPES
BANCO BRADESCO S.A.
Finalidade: INTIMAÇÃO das partes do retorno dos autos da Turma 
Recursal, para no prazo de 05 dias manifestarem quanto ao 
prosseguimento do feito.

Autos n. : 7000358-35.2016.8.22.0020
Classe/Assunto: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Promovente : MARIA HELENA ALVES RIBEIRO
Advogado do(a) AUTOR: EDSON VIEIRA DOS SANTOS - 
RO4373
Promovido : BANCO VOTORANTIM S/A
Advogado do(a) RÉU: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 
VANDERLEI - PE21678
Parte(s) a ser(em) Intimada(s):
MARIA HELENA ALVES RIBEIRO
BANCO VOTORANTIM S/A
Finalidade: INTIMAÇÃO das partes do retorno dos autos do 
Tribunal de Justiça, para no prazo de 05 dias manifestarem quanto 
ao prosseguimento do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7001125-68.2019.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: REGINALDO APARECIDO FELIPE
Advogado do(a) AUTOR: LIGIA VERONICA MARMITT - RO4195
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 dias úteis, sobre laudo 
pericial de ID 31002503
Nova Brasilândia D’Oeste, 21 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7001638-70.2018.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: NILZA ALVES VENANCIO
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Advogados do(a) AUTOR: EDSON VIEIRA DOS SANTOS - 
RO4373, JAKSON JUNIOR SERAFIM CAETANO - RO6956
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 dias úteis, sobre laudo 
pericial de ID 32604638
Nova Brasilândia D’Oeste, 21 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7001243-44.2019.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: DURVALINO PEREIRA BORGES
Advogados do(a) AUTOR: JAKSON JUNIOR SERAFIM CAETANO 
- RO6956, EDSON VIEIRA DOS SANTOS - RO4373
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 dias úteis, sobre laudo 
pericial de ID 32582571
Nova Brasilândia D’Oeste, 21 de novembro de 2019
Autos n. : 7000711-70.2019.8.22.0020
Classe/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 
CÍVEL (436)
Promovente : OSNI SCHNEIDER
Advogados do(a) REQUERENTE: KARINA DA SILVA MENEZES 
MATTOS - RO7834, RODRIGO DE MATTOS FERRAZ - RO6958, 
JOSE JAIR RODRIGUES VALIM - RO7868
Promovido : BANCO DO BRASIL S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: NELSON WILIANS FRATONI 
RODRIGUES - RO4875
Parte(s) a ser(em) Intimada(s):
OSNI SCHNEIDER
BANCO DO BRASIL S.A.
Finalidade: INTIMAÇÃO das partes do retorno dos autos da Turma 
Recursal, para no prazo de 05 dias manifestarem quanto ao 
prosseguimento do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7000892-71.2019.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JONADIR ROSSOW
Advogado do(a) AUTOR: LIGIA VERONICA MARMITT - RO4195
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 dias úteis, sobrelaudo 
pericial de ID 31001221
Nova Brasilândia D’Oeste, 21 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo : 0001515-75.2010.8.22.0020
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: IZABEL FERREIRA PALMA
Advogados do(a) AUTOR: RONAN ALMEIDA DE ARAUJO - 
AC2203
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Fica a parte autora intimada a recolher as custas processuais 
conforme Conta Judicial de ID 29894518, no prazo de 15 dias, sob 
pena de protesto e inscrição em dívida ativa.
O boleto para recolhimento deverá ser emitido/impresso no “Sistema 
de Controle de Custas Processuais do TJRO (http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/custas/custasInicio.jsf)” .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7001532-74.2019.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: VANDERLEI CARDOSO DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: GABRIEL FELTZ - RO5656
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 dias úteis, sobre laudo 
pericial de ID32582902
Nova Brasilândia D’Oeste, 21 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo : 7002654-93.2017.8.22.0020
Classe : INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: EDILSON JUNIOR SOUZA NASCIMENTO e 
outros (7)
Advogado do(a) REQUERENTE: EDSON VIEIRA DOS SANTOS 
- RO4373
INVENTARIADO: DOMINGOS DIAS NASCIMENTO e outros
ATO ORDINATÓRIO
Fica a parte autora intimada se manifestar quanto ao Auto e 
Avaliação de ID 32306020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7001563-94.2019.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: EUNICE DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: GABRIEL FELTZ - RO5656
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 dias úteis, sobre laudo 
pericial ID 32582576
Nova Brasilândia D’Oeste, 21 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7001564-79.2019.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: DEVANIR ALVES CELESTINO
Advogado do(a) AUTOR: GABRIEL FELTZ - RO5656
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Fica a parte autora intimada para, no prazo legal, querendo, 
apresentar impugnação à contestação (ID. 31585756) e manifestar 
do laudo pericial (ID. 32604635).
Nova Brasilândia D’Oeste, 21 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7003333-30.2016.8.22.0020
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: KLEBER DA CUNHA DE SOUZA
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDSON VIEIRA DOS SANTOS - 
RO4373
EXECUTADO: PEDRO AUGUSTO SOARES DE SOUZA
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 dias úteis, sobre 
documento de ID 32840152.
Nova Brasilândia D’Oeste, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7000413-78.2019.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARINALVA CESARIA DE SOUZA SILVA
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Advogado do(a) AUTOR: GABRIEL FELTZ - RO5656
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 05 dias úteis, em termos 
de prosseguimento do feito.
Nova Brasilândia D’Oeste, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7001813-64.2018.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MATEUS MEDEIROS AUGUSTO CHAGAS
Advogados do(a) AUTOR: EDSON VIEIRA DOS SANTOS - 
RO4373, JAKSON JUNIOR SERAFIM CAETANO - RO6956
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Fica a parte via seu advogado intimada a manifestar-se quanto ao 
cálculo judicial apresentado pela contadoria judicial id 31062509.
Nova Brasilândia D’Oeste, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7001499-84.2019.8.22.0020
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA SA
Advogados do(a) EXEQUENTE: FABRICIO DOS REIS BRANDAO 
- PA11471, BRUNO CESAR BENTES FREITAS - PA18475
EXECUTADO: CLAUDIO MONTEIRO DE SOUZA e outros
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte exequente, no prazo de 05 dias úteis, sobre 
as certidões do oficial de justiça (IDs. 31886704 e 31886724).
Nova Brasilândia D’Oeste, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7001414-98.2019.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: GERALDO DA CRUZ COELHO
Advogado do(a) AUTOR: LIGIA VERONICA MARMITT - RO4195
RÉU: Proprietário da Fazenda Santa Ana e outros (3)
Intimação AO AUTOR (VIA DJE)
FINALIDADE: Fica a parte Autora, por meio de seu advogado, 
intimada da audiência de conciliação designada para o dia 
21/01/2020 às 10 horas, conforme Certidão de Id 32841256. Nova 
Brasilândia D’Oeste – RO, 20 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7001960-56.2019.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ALESSANDRA CAVALCANTI CALEGARI
Advogados do(a) AUTOR: KARINA DA SILVA MENEZES MATTOS 
- RO7834, RODRIGO DE MATTOS FERRAZ - RO6958, JOSE 
JAIR RODRIGUES VALIM - RO7868
RÉU: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
Intimação AO AUTOR (VIA DJE)
FINALIDADE: Fica a parte Autora, por meio de seu advogado, 
intimada da audiência de conciliação designada para o dia 
21/01/2020 às 10h45min, conforme Certidão de Id 32843558. Nova 
Brasilândia D’Oeste – RO, 20 de novembro de 2019.
Autos n. : 7001310-43.2018.8.22.0020
Classe/Assunto: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Promovente : ROBERTO CARLOS FAGUNDES
Advogados do(a) AUTOR: FABIANA CRISTINA CIZMOSKI - 
RO6404, MATHEUS DUQUES DA SILVA - RO6318

Promovido : INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
Parte(s) a ser(em) Intimada(s):
ROBERTO CARLOS FAGUNDES
Advogados do(a) AUTOR: FABIANA CRISTINA CIZMOSKI - 
RO6404, MATHEUS DUQUES DA SILVA - RO6318
FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) supracitadas para no 
prazo de 05 dias, manifestar(em) quanto a tela de cadastro da 
RPV, a qual consta a situação irregular do CPF. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7002413-85.2018.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: IVONETE GONCALVES OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: TIAGO SCHULTZ DE MORAIS - RO6951
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 dias úteis, sobre documento 
32623239
Nova Brasilândia D’Oeste, 22 de novembro de 2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7001317-35.2018.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: O. MIRANDA DA ROCHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Advogado do(a) AUTOR: ROBSON MARINHO DE CASTRO - 
RO8740
RÉU: ADRIANO POMPEO DE OLIVEIRA
Intimação AO AUTOR (VIA DJE)
FINALIDADE: Fica a parte Autora, por meio de seu advogado, intimada 
da audiência de conciliação designada para o dia 28/01/2020 às 10 
horas, conforme Certidão de Id 32846754. Nova Brasilândia D’Oeste 
– RO, 20 de novembro de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7002552-08.2016.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MARIA LUCIA BATISTA BARROS
Advogado do(a) AUTOR: ANDREIA FERNANDA BARBOSA DE 
MELLO - PR30373
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 dias úteis, sobre a petição 
de ID 32155290
Nova Brasilândia D’Oeste, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7001981-66.2018.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: SUELI LINHARES DE SOUZA
Advogados do(a) AUTOR: EDSON VIEIRA DOS SANTOS - RO4373, 
JAKSON JUNIOR SERAFIM CAETANO - RO6956
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Fica a parte autora intimada, no prazo de 5 dias úteis, a atualizar o 
débito da execução
Nova Brasilândia D’Oeste, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7001285-93.2019.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JOSCELIO VIANA DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: GABRIEL FELTZ - RO5656
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 dias úteis, sobre a 
petição de ID 32812059
Nova Brasilândia D’Oeste, 22 de novembro de 2019
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7001779-55.2019.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: LEONIRA DETTMANN
Advogados do(a) AUTOR: MYRIAN ROSA DA SILVA - RO9438, 
GERALDA APARECIDA TEIXEIRA - RO8295, CARLOS OLIVEIRA 
SPADONI - RO607-A
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Fica a parte autora intimada para, no prazo de 5 dias úteis, 
comprovar o depósito dos honorários periciais.
Nova Brasilândia D’Oeste, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7000845-97.2019.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JOVELINO RAMOS DA CRUZ
Advogado do(a) AUTOR: LIGIA VERONICA MARMITT - RO4195
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 dias úteis, sobre laudo 
pericial de ID 31001209
Nova Brasilândia D’Oeste, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7002178-21.2018.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JUAREZ DAL MORO
Advogados do(a) AUTOR: EDSON VIEIRA DOS SANTOS - 
RO4373, JAKSON JUNIOR SERAFIM CAETANO - RO6956
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Fica a parte autora via seu advogado intimada a manifestar-se 
quanto a petição id 32722478.
Nova Brasilândia D’Oeste, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7001976-10.2019.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JOSE EUGENIO ESTEVAM DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: GABRIEL FELTZ - RO5656
RÉU: MARIA ZELIA DE JESUS DOS SANTOS
INTIMAÇÃO AO AUTOR (VIA DJE)
FINALIDADE: Fica a parte Autora, por meio de seu advogado, 
intimada da audiência de conciliação designada para o dia 
28/01/2020 às 11h30min, conforme Certidão de Id 32849141. Nova 
Brasilândia D’Oeste – RO, 20 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7001260-80.2019.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: PAULO CESAR DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: ADRIANA BEZERRA DOS SANTOS - 
RO5822
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 dias úteis, sobre a 
petição de ID 31747656
Nova Brasilândia D’Oeste, 22 de novembro de 2019
Autos n. : 7001149-96.2019.8.22.0020
Classe/Assunto : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Promovente : S. R. S.

Promovido : EDSON CARLOS SEGRINI
Advogados do(a) EXECUTADO: DANIEL REDIVO - RO3181, 
JOAO CARLOS DA COSTA - RO1258
Parte(s) a ser(em) Intimada(s):
S. R. S.
Finalidade: INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 10 dias, 
manifestar quanto aos comprovantes de depósitos juntados aos 
autos, conforme requerido pelo MPE (ID. 32728473).
Nova Brasilândia do Oeste/RO, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7000857-14.2019.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: P. A. O. G.
Advogado do(a) AUTOR: ARISTIDES GONCALVES JUNIOR - 
RO4303
RÉU: TAM - LINHAS AÉREAS S/A
Advogado do(a) RÉU: FABIO RIVELLI - RO6640
ATO ORDINATÓRIO
Fica a parte autora intimada para, no prazo de 15 dias úteis, 
querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação.
Nova Brasilândia D’Oeste, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7000939-45.2019.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: VANI FRANCISCA LOPES
Advogados do(a) AUTOR: JAKSON JUNIOR SERAFIM CAETANO 
- RO6956, EDSON VIEIRA DOS SANTOS - RO4373
RÉU: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA 
S.A.
Advogado(s) do reclamado: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 
VANDERLEI
Advogado do(a) RÉU: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 
VANDERLEI - PE21678
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 dias úteis, sobre a 
petição de ID32374648 - Apelação
Nova Brasilândia D’Oeste, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7001998-05.2018.8.22.0020
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: BANCO DA AMAZONIA SA
Advogado do(a) AUTOR: ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA 
SILVA - PA10176
RÉU: F. LUIZ RIBEIRO - ME e outros
Advogado(s) do reclamado: ARISTIDES GONCALVES JUNIOR
Advogado do(a) RÉU: ARISTIDES GONCALVES JUNIOR - 
RO4303
Advogado do(a) RÉU: ARISTIDES GONCALVES JUNIOR - 
RO4303
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 dias úteis, sobre a 
certidão do oficial de justiça ID 32081605.
Nova Brasilândia D’Oeste, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Processo: 7001444-36.2019.8.22.0020
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: GILBERTO ALVES DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: LIGIA VERONICA MARMITT - RO4195
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 dias úteis, sobre a 
petição de ID 32761708.
Nova Brasilândia D’Oeste, 22 de novembro de 2019
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COMARCA DE PRESIDENTE MÉDICI

1ª VARA CRIMINAL

1º Cartório Criminal
Proc.: 0000585-21.2018.8.22.0006
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministerio Publico Estadual
Denunciado:Jhonatan Oliveira Pereira
Advogado:Ademir Manoel de Souza (RO 781.)
Ato Ordinatório: Fica o causídico devidamente intimado, para 
apresentar suas alegações finais por memoriais no prazo legal. 

Proc.: 1000424-28.2017.8.22.0006
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:M. P. E.
Denunciado:D. D. F.
Advogado:Robismar Pereira dos Santos (RO 5502), Jose Isidorio 
dos Santos (RO 4495.)
Ato Ordinatório: Ficam os causídicos devidamente intimados, para 
apresentarem alegações finais por memoriais, no prazo legal.

1ª VARA CÍVEL

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP: 
76916-000 - Fone:(69)3471-2714/2655 Processo nº : 7000899-
42.2018.8.22.0006
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Assunto : [Cheque]
Parte Ativa : NADIR ROSA
Advogado do(a) EXEQUENTE: NADIR ROSA - RO5558
Parte Passiva : HILDO LUIZ SALTON
ATO ORDINATÓRIO
Conforme previsto no Provimento da Corregedoria n. 026/2017 fica 
a parte autora intimada para promover o levantamento do alvará 
judicial, e após, comunicar a este Juízo para as baixas de praxe. 

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP: 
76916-000 - Fone:(69)3471-2714/2655 Processo - 7000632-
36.2019.8.22.0006
Classe - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
Assunto - [Correção Monetária, Prestação de Serviços]
Requerente - MELO & MELO AUTO MECANICA LTDA - ME
Advogados - MIRELLY VIEIRA MACEDO DE ALMEIDA - RO5174, 
ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO DA SILVA - RO7495, EVELYN 
NARYHAN MENDONCA SANCHES - RO9027
Requerido - UESLEN VIEIRA INACIO
Ato Ordinatório - Intimação do requerente para pleitear o que 
entender de direito, considerando o contido na certidão id. 
32824985. (a) Gilson Antunes Pereira, Escrivão Judicial. 

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP: 
76916-000 - Fone:(69)3471-2714/2655 Processo nº : 7000954-
56.2019.8.22.0006
Classe : PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
Assunto : [Isonomia/Equivalência Salarial]

Parte Ativa : NEUSA TEIXEIRA DOS SANTOS COSTA
Advogado do(a) AUTOR: RENAN GOMES MALDONADO DE 
JESUS - RO5769
Parte Passiva : Estado de Rondônia
Intimação
Intimação da parte autora para, em querendo, e no prazo legal, 
apresentar impugnação à contestação, especialmente quanto a 
eventuais preliminares arguidas e documentos novos juntados. 
Presidente Médici/RO, 21 de novembro de 2019.
MARIA APARECIDA PINTO
Técnica Judiciária
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Presidente Médici - Vara Única 
Av. Castelo Branco, nº 2667, Bairro Centro, CEP 76916-000, 
Presidente Médici Processo n.: 7001370-24.2019.8.22.0006
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto:Indenização por Dano Material
REQUERENTE: SANTOS DE SOUZA, SETIMA LINHA, LOTE 
07 S/N, ASSENTAMENTO CHICO MENDES III ZONA RURAL - 
76916-000 - PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ALESSANDRO RIOS PRESTES 
OAB nº RO9136
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON , AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 
- LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
Valor da causa:R$ 8.944,65
SENTENÇA
Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 
9.099/95.
Conforme informa certidão (id. 32706769), a parte requerente 
devidamente intimada a emendar a inicial, quedou-se inerte.
Por esta razão, INDEFIRO a petição inicial e DECLARO EXTINGO 
O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 
art. 485, I, do C.P.C.
Sem custas ou honorários.
P. R. I.
Arquivem-se os autos após o trânsito em julgado.
SERVE A PRESENTE DE MANDADO/CARTA/OFÍCIO
Presidente Médici-RO, 20 de novembro de 2019.
Márcia Adriana Araújo Freitas 
Juíza Substituta 

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP: 
76916-000 - Fone:(69)3471-2714/2655 Processo nº : 7000712-
97.2019.8.22.0006
Classe : PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
Assunto : [Nota Promissória]
Parte Ativa : ENI DE OLIVEIRA LIMA - ME
Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO DE PAULA NUNES DA 
SILVA - RO8713
Parte Passiva : SABRINA VIANA DE OLIVEIRA
Intimação
Fica a parte autora intimada, através de seu advogado, para no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, dar prosseguimento aos autos 
supramencionados, requerendo o que entender pertinente, sob 
pena de extinção e arquivamento do feito, fundamentado no art. 
485, § 1º, do Código de Processo Civil.
Presidente Médici/RO, 21 de novembro de 2019.
MARIA APARECIDA PINTO
Técnica Judiciária
(assinado digitalmente)

http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=00620180006295&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=00620170002394&strComarca=1&ckb_baixados=null
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PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP: 
76916-000 - Fone:(69)3471-2714/2655 Processo nº : 7000460-
94.2019.8.22.0006
Classe : EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
Assunto : [Alimentos, Alimentos]
Parte Ativa : M. B. C.
Advogados do(a) EXEQUENTE: PEDRO FELIPE DE OLIVEIRA 
MIRANDA - RO9489, ELISANGELA DE OLIVEIRA TEIXEIRA 
MIRANDA - RO1043
Parte Passiva : OSMAR BRAGA DA COSTA
Advogados do(a) EXECUTADO: LUANA GOMES DOS SANTOS - 
RO8443, LUIS FERNANDO TAVANTI - RO2333
ATO ORDINATÓRIO
Conforme previsto no Provimento da Corregedoria n. 026/2017 
fica a parte autora, via advogada, intimada para no prazo de 
05 (cinco) dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e 
arquivamento. 

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP: 
76916-000 - Fone:(69)3471-2714/2655 Processo nº : 7000852-
34.2019.8.22.0006
Classe : PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
Assunto : [Duplicata]
Parte Ativa : JOSE ADRIANO DE MEDEIROS & CIA LTDA - ME
Advogados do(a) REQUERENTE: VALTAIR DE AGUIAR - RO5490, 
MARILENE RAIMUNDA CAMPOS - RO9018
Parte Passiva : ADOLFO PAULO DE OLIVEIRA
Intimação
Fica a parte autora intimada, através de seu advogado, para no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, dar prosseguimento aos autos 
supramencionados, requerendo o que entender pertinente, sob 
pena de extinção e arquivamento do feito, fundamentado no art. 
485, § 1º, do Código de Processo Civil.
Presidente Médici/RO, 21 de novembro de 2019.
MARIA APARECIDA PINTO
Técnica Judiciária
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP: 
76916-000 - Fone:(69)3471-2714/2655 Processo nº : 7000312-
25.2015.8.22.0006
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto : [Isonomia/Equivalência Salarial, Auxílio-transporte]
Parte Ativa : ROSELI XAVIER DE OLIVEIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: NADIR ROSA - RO5558
Parte Passiva : Estado de Rondônia
Intimação
Fica a parte autora intimada, através de seu advogado, para no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, dar prosseguimento aos autos 
supramencionados, requerendo o que entender pertinente, sob 
pena de extinção e arquivamento do feito, fundamentado no art. 
485, § 1º, do Código de Processo Civil.
Presidente Médici/RO, 21 de novembro de 2019.
MARIA APARECIDA PINTO
Técnica Judiciária
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP: 
76916-000 - Fone:(69)3471-2714/2655 Processo nº : 7000823-
86.2016.8.22.0006

Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto : [Descontos Indevidos]
Parte Ativa : JHONATAM SOARES DA SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE: DILNEY EDUARDO BARRIONUEVO 
ALVES - RO301-B
Parte Passiva : INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO 
EST DE RONDONIA
Intimação
Fica a parte autora intimada , através de seu advogado, para ficar 
ciente da certidão de id. 32831143 , bem como para, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, apresentar manifestação acerca da petição 
juntada pelo requerido no id. 32048052, requerendo o que entender 
pertinente.
Presidente Médici/RO, 21 de novembro de 2019.
MARIA APARECIDA PINTO
Técnica Judiciária
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP: 
76916-000 - Fone:(69)3471-2714/2655 Processo nº : 7000380-
04.2017.8.22.0006
Classe : AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (64)
Assunto : [Violação aos Princípios Administrativos]
Parte Ativa : MUNICIPIO DE PRESIDENTE MEDICI e outros
Parte Passiva : MARIA DE LOURDES DANTAS ALVES
Advogado do(a) RÉU: LUCIANO DA SILVEIRA VIEIRA - RO1643
ATO ORDINATÓRIO
Conforme previsto no Provimento da Corregedoria n. 026/2017 
fica a parte requerida intimada, via advogado, para no prazo 
de 05 (cinco) dias, manifestar do retorno da carta precatória de 
id. 32839425 

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP: 
76916-000 - Fone:(69)3471-2714/2655 Processo nº : 7001360-
77.2019.8.22.0006
Classe : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Assunto : [Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Parte Ativa : I. G. S. e outros
Advogado do(a) AUTOR: ELOIR CANDIOTO ROSA - RO4355
Advogado do(a) AUTOR: ELOIR CANDIOTO ROSA - RO4355
Parte Passiva : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Conforme previsto no Provimento da Corregedoria n. 026/2017 fica 
a parte autora, via advogado, intimada para no prazo de 15 (quinze) 
dias, apresentar réplica a contestação de id. 
30901833 - CONTESTAÇÃO 
Juntada de Malote, referente ao envio de Carta Precatória à 
Comarca de Caldas Novas- GO

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP: 
76916-000 - Fone:(69)3471-2714/2655 Processo nº : 7001614-
21.2017.8.22.0006
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto : [Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Parte Ativa : JAIR WIONCZAK
Advogado do(a) EXEQUENTE: VALTER CARNEIRO - RO2466
Parte Passiva : TALITA SIEBEN
Advogado do(a) EXECUTADO: GILVAN DE CASTRO ARAUJO - 
RO4589
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Intimação
Fica a parte autora intimada, através de seu advogado, para no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, dar prosseguimento aos autos 
supramencionados, requerendo o que entender pertinente, sob 
pena de extinção e arquivamento do feito, fundamentado no art. 
485, § 1º, do Código de Processo Civil.
Presidente Médici/RO, 22 de novembro de 2019.
MARIA APARECIDA PINTO
Técnica Judiciária
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP: 
76916-000 - Fone:(69)3471-2714/2655 Processo - 7001495-
60.2017.8.22.0006
Classe - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
Assunto - [Alimentos]
Credora - IRENE SALETE DE OLIVEIRA
Advogada - LUCIANA NOGAROL PAGOTTO - RO4198
Devedor - LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Advogado - LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - RO1032
Ato Ordinatório - Intimação do devedor para apresentar manifestação 
acerca do conteúdo da petição id. 31722009, pleiteando o que 
entender de direito. PM. 22.11.2019. (a) Gilson Antunes Pereira, 
Escrivão Judicial. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Presidente Médici - Vara Única 
Av. Castelo Branco, nº 2667, Bairro Centro, CEP 76916-000, 
Presidente Médici Processo n.: 7000950-19.2019.8.22.0006
Classe: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
Assunto:Revisão
AUTOR: S. D. O. S., KM 06, ZONA RURAL LINHA 02-B - 76935-
000 - SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ANA DA CRUZ OAB nº GO45702
RÉUS: M. P. S., LINHA 114, KM 08 S/N, PROJETO RIACHUELO 
ZONA RURAL - 76916-000 - PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA, 
L. P. S., LINHA 114, KM 04 S/N, PROJETO RIACHUELO ZONA 
RURAL - 76916-000 - PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS RÉUS: 
Valor da causa:R$ 2.395,12
SENTENÇA
Trata-se de Ação Revisional de Alimentos proposto por SEBASTIÃO 
OLIVEIRA SIMÕES em face de MARCOS PEDRONI SIMÕES, 
representado por sua genitora LUZIA PEDRONI DE SOUZA.
Na mediação as partes entabularam acordo (id. 30863170), 
requerendo a homologação.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público opinou pela 
homologação do acordo (id. 30863170).
Posto isso, HOMOLOGO O ACORDO entabulado entre as partes, 
cujos termos encontram-se definidos no termo de mediação (id. 
30863170), para que surta seus jurídicos e legais, DECRETANDO 
A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com espeque no art. 487, inciso III, 
alínea “b”, dispensado o prazo recursal, resolvida a controvérsia.
Sem custas, ante o deferimento da gratuidade de justiça.
Intimem-se.
Pratique-se o necessário.
Ante a preclusão lógica prevista no art. 1000, CPC/2015, intimadas as 
partes, considerar-se-á transitada em julgado automaticamente. 
Cumprido o comando e, nada mais havendo, arquive-se 
imediatamente.
SERVE A PRESENTE DE OFÍCIO E MANDADO.
Presidente Médici-RO, 17 de setembro de 2019.
Márcia Adriana Araújo Freitas 
Juíza Substituta 

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP: 
76916-000 - Fone:(69)3471-2714/2655 Processo nº : 7001502-
81.2019.8.22.0006
Classe : PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
Assunto : [Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano 
Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Parte Ativa : JOAO ORTEGA CARRILHO
Advogados do(a) REQUERENTE: EDNA FERREIRA DE PASMO - 
RO8269, FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA - RO3982
Parte Passiva : ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A
Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E 
MASCARENHAS BARBOSA - MS6835
Intimação
Intimação da parte autora para, em querendo, e no prazo legal, 
apresentar impugnação à contestação, especialmente quanto a 
eventuais preliminares arguidas e documentos novos juntados.
Presidente Médici/RO, 22 de novembro de 2019.
MARIA APARECIDA PINTO
Técnica Judiciária
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP: 
76916-000 - Fone:(69)3471-2714/2655 Processo - 7000385-
55.2019.8.22.0006
Classe - INVENTÁRIO (39)
Assunto - [Inventário e Partilha]
Requerentes - UMBELINA DE MEDEIROS TOLEDO e outros (9)
Advogada - SILVIA LETICIA CALDEIRA E SILVA - RO2661
De cujus - MAURILIO ALVES TOLEDO
Ato Ordinatório - Intimação da inventariante para apresentar 
manifestação acerca do conteúdo da certidão id. 32852889. PM. 
22.11.2019. (a) Gilson Antunes Pereira, Escrivão Judicial. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Presidente Médici - Vara Única 
Av. Castelo Branco, nº 2667, Bairro Centro, CEP 76916-000, 
Presidente Médici Processo n.: 7000920-81.2019.8.22.0006
Classe: Carta Precatória Cível
Assunto:Busca e Apreensão de Menores
AUTOR: SILVANA CARDOSO BARBOSA, 7ª LINHA S/N, 
ASSENTAMENTO CHICO MENDES 3 ZONA RURAL - 76916-000 
- PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: ADEMIR MANOEL DE SOUZA OAB nº 
RO781
DEPRECADO: ALISSON RIBEIRO DA SILVA, LINHA P34 KM 4,5 
S/N, POSTO DE COMBUSTÍVEIS ALTO ALEGRE ZONA RURAL - 
76952-000 - ALTO ALEGRE DOS PARECIS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO DEPRECADO: 
Valor da causa:0,00
SENTENÇA
Trata-se de Carta Precatória Cível tendo como juízo deprecante 
a 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Luzia D’Oeste/RO, com 
a finalidade de proceder à realização do estudo Psicossocial na 
residência da autora Silvana Cardoso, na comarca de Presidente 
Médici (deprecado).
Consta nos autos certidão da escrivania (ID 29498938) atestando 
que houve distribuição duplicada de cartas precatórias, sendo 
que os autos n. 7000917-29.2019.8.22.0006 foram distribuídos 
primeiramente, razão pela qual os presentes autos deverão ser 
extintos.
Assim, considerando a perda do objeto a presente ação deve ser 
extinta.
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Posto isto, JULGO EXTINGO o processo sem resolução do mérito, 
com fulcro no art. 485, VI do CPC.
P. R. I. C.
Ante a preclusão lógica prevista no art. 1000, CPC/2015, intimadas as 
partes, considerar-se-á transitada em julgado automaticamente.
Cumprido o comando e, nada mais havendo, arquive-se 
imediatamente.
Presidente Médici-RO, 27 de setembro de 2019.
Márcia Adriana Araújo Freitas 
Juíza Substituta 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
Presidente Médici - Vara Única 
Av. Castelo Branco, nº 2667, Bairro Centro, CEP 76916-000, 
Presidente Médici Processo n.: 7000859-26.2019.8.22.0006
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto:Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano 
Material
REQUERENTE: ANGELITA ALECCHANDRA RIBEIRO DE ASSIS, 
ROD. BR 364, ESTRADA KM 23 S/N ZONA RURAL - 76916-000 - 
PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: VIVIANE DE OLIVEIRA ALVES 
OAB nº RO6424
LUANA NOVAES SCHOTTEN DE FREITAS OAB nº RO3287
REQUERIDOS: BANCO DO BRASIL S.A., SAUN QUADRA 5 
LOTE B TORRE I LOTEB ASA NORTE - 70040-912 - BRASÍLIA - 
DISTRITO FEDERAL, BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA 
S/A, RUA ALEXANDRE DUMAS 1671, - DE 1533/1534 AO FIM 
CHÁCARA SANTO ANTÔNIO (ZONA SUL) - 04717-004 - SÃO 
PAULO - SÃO PAULO
ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: 
Valor da causa:R$ 38.895,78
DECISÃO
Converto o julgamento em diligência.
Intime-se o requerido Banco do Brasil S/A para no prazo de 15 
(quinze) dias cumprir as determinações abaixo:
1 - Juntar cópia do cadastro da conta 9393-9, agência 1405-2,
2 - Informar se a autora ainda é titular da conta 9393-9, agência 
1405-2, caso negativo qual a data que deixou de operar a mesma,
3 - Informar detalhadamente a movimentação da conta 9393-9, 
agência 1405-2, com o usuário de cada transação no meses de 
setembro e outubro de 2017,
4 - Juntar cópia do documento denominado “Pedido de resgate de 
de reserva”, ID: 30074785 p. 5 de 17,
5 - Juntar cópia da procuração ou informar o procedimento que 
permitiu terceira pessoa assinar o documento denominado “Pedido 
de resgate de de reserva”, ID: 30074785 p. 5 de 17.
Serve a presente decisão de mandado.
Pratique-se o necessário.
Presidente Médici-RO, 12 de novembro de 2019.
Márcia Adriana Araújo Freitas 
Juíza Substituta 

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP: 
76916-000 - Fone:(69)3471-2714/2655 Processo - 0001556-
79.2013.8.22.0006
Classe - IMISSÃO NA POSSE (113)
Assunto - [Imissão na Posse, Liminar]
Requerente - EDIJARME DE SOUZA LIMA
Advogado - JOSE CARLOS NOLASCO - RO393
Requerida - IZOLINA OLIVEIRA DE SOUZA
Advogado - VALTAIR DE AGUIAR - RO5490
Ato Ordinatário - Intimação da requerente para pleitear o que 
entender de direito, considerando o contido na certidão id. 
31372501. PM. 22.11.2019. (a) Glson Antunes Pereira, Escrivão 
Judicial. 

COMARCA DE SANTA LUZIA D´OESTE

1ª VARA CÍVEL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única 
Dom Pedro I, CEP 76950-000, Santa Luzia D’Oeste, Esquina com 
Tancredo Neves Procedimento Comum Cível
7002450-21.2018.8.22.0018
AUTOR: CELIA CRISTINA DE OLIVEIRA REIS, LINHA P 44 sn 
ZONA RURAL - 76952-000 - ALTO ALEGRE DOS PARECIS - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: CLAUDIA JULIANA KRONBAUER 
TABARES OAB nº RO6440
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 
nº 29.979.036/0001-40, SEM ENDEREÇO
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA
Vistos.
Retifique-se a classe da ação para Cumprimento de Sentença 
contra a Fazenda Pública.
No caso em julgamento, tem-se que a condenação é de valor 
que não se sujeita ao pagamento via precatório, pretendendo o 
pagamento via RPV. Desta feita, cabível condenação de honorários 
advocatícios concernentes a fase de execução, pelos quais, fixo os 
honorários para esta fase, em 10% do valor total da execução (art. 
85, §§ 2º e 3º, I, CPC).
Intimem-se a Fazenda Pública para, querendo, no prazo de 30 
(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução (art. 535, 
CPC), ficando advertida de que caso não apresente impugnação, 
será requisitado o pagamento do valor referente ao débito. (Art. 
535, §3º do CPC).
Havendo apresentação de impugnação, intime-se a parte 
exequente para manifestação no prazo legal, após, tornem-me os 
autos conclusos.
Decorrido o prazo sem a apresentação de impugnação, ou 
havendo concordância pela parte executada quanto aos valores 
demandado, requisite-se o(s) pagamento(s) (principal/honorários), 
através de RPV, observando as normas contidas no Manual de 
Procedimentos Relativos aos Pagamentos de Precatórios e 
Requisições de Pequeno valor na Justiça Federal.
Expedida a(s) RPV(s), aguarde-se pelo prazo de 60 dias. (Art.535, 
§3º, II do CPC).
Com a comprovação do cumprimento da(s) RPV(s):
a) Intime-se o (a) exequente, por meio de seu advogado para no 
prazo de 05 dias, caso queira, apresente número de conta bancária 
para expedição de alvará de transferência; 
b) Apresentado, expeça-se alvará de transferência da importância 
constante nos autos e atualizações em favor do autor ou de seu 
advogado, desde que este possua poderes específicos para tanto, 
estando desde já autorizada a transferência para conta bancária 
informada; 
Não sendo apresentado número de conta bancária:
c) Expeça-se o(s) alvará(s) para pagamento dos valores que serão 
depositados judicialmente, autorizando o saque pelo advogado, 
desde que ele possua poderes específicos para tanto.
d) Após, intime-se o (a) patrono da parte autora para retirar o(s) 
alvará(s) expedido(s), podendo fazê-lo via internet, devendo no 
prazo de 05 dias, comprovar o levantamento do (s) mesmo(s), sob 
pena de devolução dos valores à Autarquia.
Advirta-se ao (a) patrono (a) do (a) exequente a qual deverá 
cooperar para que haja em tempo razoável o devido desfecho 
desta demanda, conforme preceitua o art. 6º, do CPC. 
Somente então, venham-me os autos conclusos para prolação de 
sentença de extinção.
SIRVA-SE ESTA DECISÃO COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.
Cumpra-se.
Santa Luzia D’Oeste, data certificada.
Larissa Pinho de Alencar Lima
Juiz (a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
Rua Dom Pedro I, esquina com Rua Tancredo Neves - CEP 76950-
000, Santa Luzia do Oeste/RO
Processo nº: 7002138-11.2019.8.22.0018
AUTOR: JOSE HARI BUCHINGER
REQUERIDO: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A
Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E 
MASCARENHAS BARBOSA - MS6835
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, FICA VOSSA SENHORIA 
INTIMADA a se manifestar acerca da proposta de acordo de ID 
32556618, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS.
Santa Luzia D’Oeste (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
Rua Dom Pedro I, esquina com Rua Tancredo Neves - CEP 76950-
000, Santa Luzia do Oeste/RO
Processo nº: 7001616-18.2018.8.22.0018.
REQUERENTE: ANTONIO CORREA DE JESUS
REQUERIDO: CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA-
ELETROBRAS
Advogados do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E 
MASCARENHAS BARBOSA - MS6835, SILVIA DE OLIVEIRA - 
RO1285, BRUNA TATIANE DOS SANTOS PINHEIRO SARMENTO 
- RO5462
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA 
INTIMADA, por intermédio de seu advogado, cumprir 
espontaneamente a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, 
efetuando o pagamento do valor, obrigatoriamente junto a Caixa 
Econômica Federal (Provimento 001/2008 PR TJ/RO c/c Art. 840, I, 
do CPC), sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor apresentado da dívida, conforme disposto no art. 523, 
§ 1º, do Código de Processual Civil;
II - Apresentar, após decorrido o prazo acima e não efetuado o 
pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 
penhora ou nova intimação, nos próprios autos, impugnação ao 
cumprimento da sentença, conforme disposto no art. 525, do CPC, 
sob pena de preclusão de seu direito;
ADVERTÊNCIAS: 1) O VALOR DA CONDENAÇÃO 
OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO 
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008 
PR TJ/RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E 
TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO PROCESSO, SOB PENA 
DE SER CONSIDERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO 
REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, 
NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO 
N.º 006/2015-PR-CG, PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA 
ESTADUAL N.º 115/2015, INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS 
PREVISTAS NO ARTIGO 475-J DO CPC, ALÉM DE JUROS E 
CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS 
PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA 
EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, 
SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO 
DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES 
DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS 
RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR 
COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO 
CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 
19, § 2º, LF 9.099/95).
Santa Luzia D’Oeste, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única 
Dom Pedro I, CEP 76950-000, Santa Luzia D’Oeste, Esquina com 
Tancredo Neves Procedimento do Juizado Especial Cível
7002415-27.2019.8.22.0018
REQUERENTE: JOSE EURIPEDES INACIO DA SILVA CPF nº 
568.216.542-04, LINHA P 34 KM 10 ZONA RURAL - 76952-000 - 
ALTO ALEGRE DOS PARECIS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: EVALDO ROQUE DINIZ OAB 
nº RO10018
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON CNPJ nº 05.914.650/0001-56, RUA CORUMBIARA sn 
CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA
Vistos.
Recebo a ação para processamento.
Considerando a importância da audiência de conciliação como 
método alternativo de solução de conflitos, Designo audiência de 
conciliação para o dia 05/02/2020, às 12:00 horas, a ser realizada 
na Sala de audiência do Posto Avançado da Justiça de Alto Alegre 
dos Parecis/RO.
INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado, via PJE, advertindo-a 
que seu não comparecimento a qualquer audiência do processo 
ensejará extinção e arquivamento do mesmo.
Proceda-se a CITAÇÃO da parte requerida, de todos os termos da 
ação que tramita nesta vara e INTIME-SE a mesma a comparecer à 
audiência de tentativa de conciliação, ocasião em que, não havendo 
acordo, poderá CONTESTAR no prazo de 15 (quinze) dias, após a 
realização da audiência de conciliação.
Na mesma oportunidade, a parte requerida fica INTIMADA para 
indicar as provas que pretende produzir, indicando a necessidade 
e pertinência, sob pena de indeferimento e julgamento do feito no 
estado em que se encontra.
Se houver juntada de documentos novos ou arguição de 
preliminares, INTIME-SE a parte autora para, sendo o caso 
impugnar a contestação e indicar as provas que pretende produzir, 
justificando a necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento 
da prova e julgamento do feito no estado em que se encontra. 
Prazo: 05 (cinco) dias.
Deixo de apreciar o pedido de justiça gratuita para fazê-lo 
oportunamente, em razão de o acesso ao Juizado Especial 
independer, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 
custas, taxas ou despesas.
No que se refere ao pedido de inversão do ônus da prova, o Código 
de Defesa do Consumidor traz a presunção de hipossuficiência, 
possibilitando ao consumidor demandar em igualdade de condições 
frente às grandes empresas. E com base nesta norma protetiva 
dos interesses do consumidor, inverto o ônus da prova, ficando 
estabelecido que o ônus da prova incumbe à requerida.
No tocante ao pedido de requerimento de expedição de mandado 
de constatação, indefiro-o, tendo em vista que compete à parte 
autora proceder às diligências necessárias a fim de comprovar 
suas alegações, não podendo transferir ao Judiciário ônus que lhe é 
próprio. Ademais, os Oficiais de Justiça não detém conhecimentos 
técnicos necessários para realizar tal incumbência.
Advirtam-se as partes:
Conforme Lei Federal 9.099/95 e Portaria Conjunta do JECIVEL n° 
001/2002, a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda, 
poderá fazer-se presente na audiência conciliatória através de 
preposto credenciado, exibindo, desde já, carta de preposto, sob 
pena de revelia, conforme arts. 9º, §4 e 20º, da referida lei.
As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos 
endereços, sob pena de se considerar como válida e eficaz a/o 
carta/mandado de intimação cumprido(a) no endereço constante 
dos autos (art. 19, § 2º, Lei 9.099/95).
Consigne-se que restando prejudicada a tentativa de citação/
intimação e não havendo tempo hábil para nova tentativa, desde 
já fica autorizado à escrivania, o cancelamento da audiência 
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de conciliação e retirada de pauta, a qual será oportunamente 
redesignada.
Faculto, desde logo que a intimação seja realizada preferencialmente 
via telefone, em observância ao princípio da economia e celeridade 
processual.
SIRVA A PRESENTE COMO CARTA OU MANDADO DE CITAÇÃO 
E INTIMAÇÃO.
Cumpra-se.
Santa Luzia D’Oeste, 14 de novembro de 2019.
Larissa Pinho de Alencar Lima

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única 
Dom Pedro I, CEP 76950-000, Santa Luzia D’Oeste, Esquina com 
Tancredo Neves Procedimento do Juizado Especial Cível
7002411-87.2019.8.22.0018
REQUERENTE: VALDIR APARECIDO DOS SANTOS CPF nº 
541.285.522-91, LINHA P 34 KM 07 ZONA RURAL - 76952-000 - 
ALTO ALEGRE DOS PARECIS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: EVALDO ROQUE DINIZ OAB 
nº RO10018
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON CNPJ nº 05.914.650/0001-56, RUA CORUMBIARA sn 
CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA
Vistos.
Recebo a ação para processamento.
Considerando a importância da audiência de conciliação como 
método alternativo de solução de conflitos, Designo audiência de 
conciliação para o dia 05/02/2020, às 10:00 horas, a ser realizada 
na Sala de audiência do Posto Avançado da Justiça de Alto Alegre 
dos Parecis/RO.
INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado, via PJE, advertindo-a 
que seu não comparecimento a qualquer audiência do processo 
ensejará extinção e arquivamento do mesmo.
Proceda-se a CITAÇÃO da parte requerida, de todos os termos da 
ação que tramita nesta vara e INTIME-SE a mesma a comparecer à 
audiência de tentativa de conciliação, ocasião em que, não havendo 
acordo, poderá CONTESTAR no prazo de 15 (quinze) dias, após a 
realização da audiência de conciliação.
Na mesma oportunidade, a parte requerida fica INTIMADA para 
indicar as provas que pretende produzir, indicando a necessidade 
e pertinência, sob pena de indeferimento e julgamento do feito no 
estado em que se encontra.
Se houver juntada de documentos novos ou arguição de 
preliminares, INTIME-SE a parte autora para, sendo o caso 
impugnar a contestação e indicar as provas que pretende produzir, 
justificando a necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento 
da prova e julgamento do feito no estado em que se encontra. 
Prazo: 05 (cinco) dias.
Deixo de apreciar o pedido de justiça gratuita para fazê-lo 
oportunamente, em razão de o acesso ao Juizado Especial 
independer, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 
custas, taxas ou despesas.
No que se refere ao pedido de inversão do ônus da prova, o Código 
de Defesa do Consumidor traz a presunção de hipossuficiência, 
possibilitando ao consumidor demandar em igualdade de condições 
frente às grandes empresas. E com base nesta norma protetiva 
dos interesses do consumidor, inverto o ônus da prova, ficando 
estabelecido que o ônus da prova incumbe à requerida.
No tocante ao pedido de requerimento de expedição de mandado 
de constatação, indefiro-o, tendo em vista que compete à parte 
autora proceder às diligências necessárias a fim de comprovar 
suas alegações, não podendo transferir ao Judiciário ônus que lhe é 
próprio. Ademais, os Oficiais de Justiça não detém conhecimentos 
técnicos necessários para realizar tal incumbência.
Advirtam-se as partes:

Conforme Lei Federal 9.099/95 e Portaria Conjunta do JECIVEL n° 
001/2002, a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda, 
poderá fazer-se presente na audiência conciliatória através de 
preposto credenciado, exibindo, desde já, carta de preposto, sob 
pena de revelia, conforme arts. 9º, §4 e 20º, da referida lei.
As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos 
endereços, sob pena de se considerar como válida e eficaz a/o 
carta/mandado de intimação cumprido(a) no endereço constante 
dos autos (art. 19, § 2º, Lei 9.099/95).
Consigne-se que restando prejudicada a tentativa de citação/
intimação e não havendo tempo hábil para nova tentativa, desde 
já fica autorizado à escrivania, o cancelamento da audiência 
de conciliação e retirada de pauta, a qual será oportunamente 
redesignada.
Faculto, desde logo que a intimação seja realizada preferencialmente 
via telefone, em observância ao princípio da economia e celeridade 
processual.
SIRVA A PRESENTE COMO CARTA OU MANDADO DE CITAÇÃO 
E INTIMAÇÃO.
Cumpra-se.
Santa Luzia D’Oeste, 14 de novembro de 2019.
Larissa Pinho de Alencar Lima

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única 
Dom Pedro I, CEP 76950-000, Santa Luzia D’Oeste, Esquina com 
Tancredo Neves Procedimento do Juizado Especial Cível
7002420-49.2019.8.22.0018
AUTOR: MARCELO ARAUJO DA SILVA CPF nº 659.533.632-
49, LINHA P.44, KM 4,5 S/N ZONA RURAL - 76952-000 - ALTO 
ALEGRE DOS PARECIS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: DAIANE GLOWASKY OAB nº RO7953, 
AV. TANCREDO DE A. NEVES 3510 CENTRO - 76952-000 - ALTO 
ALEGRE DOS PARECIS - RONDÔNIA, EDER JUNIOR MATT 
OAB nº RO3660, AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES 
3510, ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA CENTRO - 76952-000 - 
ALTO ALEGRE DOS PARECIS - RONDÔNIA, BRUNA BARBOSA 
DA SILVA OAB nº RO10035, SEM ENDEREÇO
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON , 
AVENIDA DOS IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 - LADO 
ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: ENERGISA RONDÔNIA, AVENIDA DOS 
IMIGRANTES 4137, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL 
- 76821-063 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Vistos.
Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 
emenda à inicial, devendo juntar aos autos comprovante de 
endereço em seu nome ou declaração de endereço, sob pena 
de indeferimento da inicial, conforme art. 320 c/c 321, § único do 
CPC.
Destaco que o patrono da parte autora deve realizar a juntada de 
documentos em processos eletrônicos de acordo com a melhor 
resolução permitida no sistema Pje para fins de melhor análise dos 
autos.
Intime-se.
Pratique-se o necessário.
SIRVA A PRESENTE DE INTIMAÇÃO.
Santa Luzia D’Oeste, 14 de novembro de 2019
Larissa Pinho de Alencar Lima

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única 
Dom Pedro I, CEP 76950-000, Santa Luzia D’Oeste, Esquina com 
Tancredo Neves Procedimento do Juizado Especial Cível
7002414-42.2019.8.22.0018
REQUERENTE: JOSE LOURENCO DA SILVA CPF nº 669.430.352-
15, LINHA P 42 KM 1,5 ZONA RURAL - 76952-000 - ALTO ALEGRE 
DOS PARECIS - RONDÔNIA
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ADVOGADO DO REQUERENTE: EVALDO ROQUE DINIZ OAB 
nº RO10018
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON CNPJ nº 05.914.650/0001-56, RUA CORUMBIARA sn 
CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA
Vistos.
Recebo a ação para processamento.
Considerando a importância da audiência de conciliação como 
método alternativo de solução de conflitos, Designo audiência de 
conciliação para o dia 05/02/2020, às 11h 30min, a ser realizada 
na Sala de audiência do Posto Avançado da Justiça de Alto Alegre 
dos Parecis/RO.
INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado, via PJE, advertindo-a 
que seu não comparecimento a qualquer audiência do processo 
ensejará extinção e arquivamento do mesmo.
Proceda-se a CITAÇÃO da parte requerida, de todos os termos da 
ação que tramita nesta vara e INTIME-SE a mesma a comparecer à 
audiência de tentativa de conciliação, ocasião em que, não havendo 
acordo, poderá CONTESTAR no prazo de 15 (quinze) dias, após a 
realização da audiência de conciliação.
Na mesma oportunidade, a parte requerida fica INTIMADA para 
indicar as provas que pretende produzir, indicando a necessidade 
e pertinência, sob pena de indeferimento e julgamento do feito no 
estado em que se encontra.
Se houver juntada de documentos novos ou arguição de 
preliminares, INTIME-SE a parte autora para, sendo o caso 
impugnar a contestação e indicar as provas que pretende produzir, 
justificando a necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento 
da prova e julgamento do feito no estado em que se encontra. 
Prazo: 05 (cinco) dias.
Deixo de apreciar o pedido de justiça gratuita para fazê-lo 
oportunamente, em razão de o acesso ao Juizado Especial 
independer, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 
custas, taxas ou despesas.
No que se refere ao pedido de inversão do ônus da prova, o Código 
de Defesa do Consumidor traz a presunção de hipossuficiência, 
possibilitando ao consumidor demandar em igualdade de condições 
frente às grandes empresas. E com base nesta norma protetiva 
dos interesses do consumidor, inverto o ônus da prova, ficando 
estabelecido que o ônus da prova incumbe à requerida.
No tocante ao pedido de requerimento de expedição de mandado 
de constatação, indefiro-o, tendo em vista que compete à parte 
autora proceder às diligências necessárias a fim de comprovar 
suas alegações, não podendo transferir ao Judiciário ônus que lhe é 
próprio. Ademais, os Oficiais de Justiça não detém conhecimentos 
técnicos necessários para realizar tal incumbência.
Advirtam-se as partes:
Conforme Lei Federal 9.099/95 e Portaria Conjunta do JECIVEL n° 
001/2002, a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda, 
poderá fazer-se presente na audiência conciliatória através de 
preposto credenciado, exibindo, desde já, carta de preposto, sob 
pena de revelia, conforme arts. 9º, §4 e 20º, da referida lei.
As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos 
endereços, sob pena de se considerar como válida e eficaz a/o 
carta/mandado de intimação cumprido(a) no endereço constante 
dos autos (art. 19, § 2º, Lei 9.099/95).
Consigne-se que restando prejudicada a tentativa de citação/
intimação e não havendo tempo hábil para nova tentativa, desde 
já fica autorizado à escrivania, o cancelamento da audiência 
de conciliação e retirada de pauta, a qual será oportunamente 
redesignada.
Faculto, desde logo que a intimação seja realizada preferencialmente 
via telefone, em observância ao princípio da economia e celeridade 
processual.
SIRVA A PRESENTE COMO CARTA OU MANDADO DE CITAÇÃO 
E INTIMAÇÃO.
Cumpra-se.
Santa Luzia D’Oeste, 14 de novembro de 2019.
Larissa Pinho de Alencar Lima

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única 
Dom Pedro I, CEP 76950-000, Santa Luzia D’Oeste, Esquina com 
Tancredo Neves Procedimento do Juizado Especial Cível
7002413-57.2019.8.22.0018
REQUERENTE: ADEVALTER MURARI BAZONI CPF nº 
567.252.212-20, LINHA P 42 ESQ COM A 65 KM 05 ZONA RURAL 
- 76952-000 - ALTO ALEGRE DOS PARECIS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: EVALDO ROQUE DINIZ OAB 
nº RO10018
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON CNPJ nº 05.914.650/0001-56, RUA CORUMBIARA sn 
CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA
Vistos.
Considerando a importância da audiência de conciliação como 
método alternativo de solução de conflitos, Designo audiência de 
conciliação para o dia 05/02/2020, às 11:00 horas, a ser realizada 
na Sala de audiência do Posto Avançado da Justiça de Alto Alegre 
dos Parecis/RO.
INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado, via PJE, advertindo-a 
que seu não comparecimento a qualquer audiência do processo 
ensejará extinção e arquivamento do mesmo.
Proceda-se a CITAÇÃO da parte requerida, de todos os termos da 
ação que tramita nesta vara e INTIME-SE a mesma a comparecer à 
audiência de tentativa de conciliação, ocasião em que, não havendo 
acordo, poderá CONTESTAR no prazo de 15 (quinze) dias, após a 
realização da audiência de conciliação.
Na mesma oportunidade, a parte requerida fica INTIMADA para 
indicar as provas que pretende produzir, indicando a necessidade 
e pertinência, sob pena de indeferimento e julgamento do feito no 
estado em que se encontra.
Se houver juntada de documentos novos ou arguição de 
preliminares, INTIME-SE a parte autora para, sendo o caso 
impugnar a contestação e indicar as provas que pretende produzir, 
justificando a necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento 
da prova e julgamento do feito no estado em que se encontra. 
Prazo: 05 (cinco) dias.
Deixo de apreciar o pedido de justiça gratuita para fazê-lo 
oportunamente, em razão de o acesso ao Juizado Especial 
independer, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 
custas, taxas ou despesas.
No que se refere ao pedido de inversão do ônus da prova, o Código 
de Defesa do Consumidor traz a presunção de hipossuficiência, 
possibilitando ao consumidor demandar em igualdade de condições 
frente às grandes empresas. E com base nesta norma protetiva 
dos interesses do consumidor, inverto o ônus da prova, ficando 
estabelecido que o ônus da prova incumbe à requerida.
No tocante ao pedido de requerimento de expedição de mandado 
de constatação, indefiro-o, tendo em vista que compete à parte 
autora proceder às diligências necessárias a fim de comprovar 
suas alegações, não podendo transferir ao Judiciário ônus que lhe é 
próprio. Ademais, os Oficiais de Justiça não detém conhecimentos 
técnicos necessários para realizar tal incumbência.
Advirtam-se as partes:
Conforme Lei Federal 9.099/95 e Portaria Conjunta do JECIVEL n° 
001/2002, a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda, 
poderá fazer-se presente na audiência conciliatória através de 
preposto credenciado, exibindo, desde já, carta de preposto, sob 
pena de revelia, conforme arts. 9º, §4 e 20º, da referida lei.
As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos 
endereços, sob pena de se considerar como válida e eficaz a/o 
carta/mandado de intimação cumprido(a) no endereço constante 
dos autos (art. 19, § 2º, Lei 9.099/95).
Consigne-se que restando prejudicada a tentativa de citação/
intimação e não havendo tempo hábil para nova tentativa, desde 
já fica autorizado à escrivania, o cancelamento da audiência 
de conciliação e retirada de pauta, a qual será oportunamente 
redesignada.
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Faculto, desde logo que a intimação seja realizada preferencialmente 
via telefone, em observância ao princípio da economia e celeridade 
processual.
SIRVA A PRESENTE COMO CARTA OU MANDADO DE CITAÇÃO 
E INTIMAÇÃO.
Cumpra-se.
Santa Luzia D’Oeste, 14 de novembro de 2019.
Larissa Pinho de Alencar Lima

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única 
Dom Pedro I, CEP 76950-000, Santa Luzia D’Oeste, Esquina com 
Tancredo Neves Procedimento do Juizado Especial Cível
7002498-43.2019.8.22.0018
REQUERENTE: AGROPECUARIA GD LTDA - ME CNPJ nº 
19.724.572/0001-41, AV. TRANCREDO NEVES 3497 CENTRO - 
76952-000 - ALTO ALEGRE DOS PARECIS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: TORQUATO FERNANDES 
COTA OAB nº MG50446
REQUERIDO: JOSE DA SILVA CPF nº 272.306.352-68, ZONA 
RURAL lado sul LH 188, KM 12 - 76950-000 - SANTA LUZIA 
D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
Vistos.
Deixo de apreciar o pedido de justiça gratuita para fazê-lo 
oportunamente, em razão que o acesso ao Juizado Especial 
independe, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 
custas, taxas ou despesas.
Designo audiência de conciliação para o dia 13/02/2020, às 08h 
30min, a ser realizada na Sala de audiência do Posto Avançado da 
Justiça de Alto Alegre dos Parecis/RO.
INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado, via PJE, advertindo-a 
que seu não comparecimento a qualquer audiência do processo 
ensejará extinção e arquivamento do mesmo.
Proceda-se a CITAÇÃO da parte requerida, de todos os termos da 
ação que tramita nesta vara e INTIME-SE a mesma a comparecer à 
audiência de tentativa de conciliação, ocasião em que, não havendo 
acordo, poderá CONTESTAR no prazo de 15 (quinze) dias, após a 
realização da audiência de conciliação.
Na mesma oportunidade, a parte requerida fica INTIMADA para 
indicar as provas que pretende produzir, indicando a necessidade 
e pertinência, sob pena de indeferimento e julgamento do feito no 
estado em que se encontra.
Se houver juntada de documentos novos ou arguição de 
preliminares, INTIME-SE a parte autora para, sendo o caso 
impugnar a contestação e indicar as provas que pretende produzir, 
justificando a necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento 
da prova e julgamento do feito no estado em que se encontra. 
Prazo: 05 (cinco) dias.
Advirtam-se as partes:
Conforme Lei Federal 9.099/95 e Portaria Conjunta do JECIVEL n° 
001/2002, a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda, 
poderá fazer-se presente na audiência conciliatória através de 
preposto credenciado, exibindo, desde já, carta de preposto, sob 
pena de revelia, conforme arts. 9º, §4 e 20º, da referida lei.
As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos 
endereços, sob pena de se considerar como válida e eficaz a/o 
carta/mandado de intimação cumprido(a) no endereço constante 
dos autos (art. 19, § 2º, Lei 9.099/95).
SIRVA O PRESENTE COMO MANDADO/CARTA DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO.
Faculto, desde logo que a intimação seja realizada preferencialmente 
via telefone, em observância ao princípio da economia e celeridade 
processual.
CUMPRA-SE
Santa Luzia D’Oeste, 19 de novembro de 2019
Larissa Pinho de Alencar Lima

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única 
Dom Pedro I, CEP 76950-000, Santa Luzia D’Oeste, Esquina com 
Tancredo Neves Procedimento do Juizado Especial Cível
7002412-72.2019.8.22.0018
REQUERENTE: RENATO DA SILVA CPF nº 790.491.172-87, 
LINHA P 22 KM 25 ZONA RURAL - 76952-000 - ALTO ALEGRE 
DOS PARECIS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: EVALDO ROQUE DINIZ OAB 
nº RO10018
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON CNPJ nº 05.914.650/0001-56, RUA CORUMBIARA sn 
CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA
Vistos.
Recebo a ação para processamento.
Considerando a importância da audiência de conciliação como 
método alternativo de solução de conflitos, Designo audiência de 
conciliação para o dia 05/02/2020, às 10h 30min, a ser realizada 
na Sala de audiência do Posto Avançado da Justiça de Alto Alegre 
dos Parecis/RO.
INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado, via PJE, advertindo-a 
que seu não comparecimento a qualquer audiência do processo 
ensejará extinção e arquivamento do mesmo.
Proceda-se a CITAÇÃO da parte requerida, de todos os termos da 
ação que tramita nesta vara e INTIME-SE a mesma a comparecer à 
audiência de tentativa de conciliação, ocasião em que, não havendo 
acordo, poderá CONTESTAR no prazo de 15 (quinze) dias, após a 
realização da audiência de conciliação.
Na mesma oportunidade, a parte requerida fica INTIMADA para 
indicar as provas que pretende produzir, indicando a necessidade 
e pertinência, sob pena de indeferimento e julgamento do feito no 
estado em que se encontra.
Se houver juntada de documentos novos ou arguição de 
preliminares, INTIME-SE a parte autora para, sendo o caso 
impugnar a contestação e indicar as provas que pretende produzir, 
justificando a necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento 
da prova e julgamento do feito no estado em que se encontra. 
Prazo: 05 (cinco) dias.
Deixo de apreciar o pedido de justiça gratuita para fazê-lo 
oportunamente, em razão de o acesso ao Juizado Especial 
independer, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 
custas, taxas ou despesas.
No que se refere ao pedido de inversão do ônus da prova, o Código 
de Defesa do Consumidor traz a presunção de hipossuficiência, 
possibilitando ao consumidor demandar em igualdade de condições 
frente às grandes empresas. E com base nesta norma protetiva 
dos interesses do consumidor, inverto o ônus da prova, ficando 
estabelecido que o ônus da prova incumbe à requerida.
No tocante ao pedido de requerimento de expedição de mandado 
de constatação, indefiro-o, tendo em vista que compete à parte 
autora proceder às diligências necessárias a fim de comprovar 
suas alegações, não podendo transferir ao Judiciário ônus que lhe é 
próprio. Ademais, os Oficiais de Justiça não detém conhecimentos 
técnicos necessários para realizar tal incumbência.
Advirtam-se as partes:
Conforme Lei Federal 9.099/95 e Portaria Conjunta do JECIVEL n° 
001/2002, a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda, 
poderá fazer-se presente na audiência conciliatória através de 
preposto credenciado, exibindo, desde já, carta de preposto, sob 
pena de revelia, conforme arts. 9º, §4 e 20º, da referida lei.
As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos 
endereços, sob pena de se considerar como válida e eficaz a/o 
carta/mandado de intimação cumprido(a) no endereço constante 
dos autos (art. 19, § 2º, Lei 9.099/95).
Consigne-se que restando prejudicada a tentativa de citação/
intimação e não havendo tempo hábil para nova tentativa, desde 
já fica autorizado à escrivania, o cancelamento da audiência 
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de conciliação e retirada de pauta, a qual será oportunamente 
redesignada.
Faculto, desde logo que a intimação seja realizada preferencialmente 
via telefone, em observância ao princípio da economia e celeridade 
processual.
SIRVA A PRESENTE COMO CARTA OU MANDADO DE CITAÇÃO 
E INTIMAÇÃO.
Cumpra-se.
Santa Luzia D’Oeste, 14 de novembro de 2019.
Larissa Pinho de Alencar Lima

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única 
Dom Pedro I, CEP 76950-000, Santa Luzia D’Oeste, Esquina com 
Tancredo Neves Procedimento do Juizado Especial Cível
7002492-36.2019.8.22.0018
REQUERENTE: ADELAR GARBRECHT CPF nº 567.244.462-87, 
LINHA P 34 KM 09 ZONA RURAL - 76952-000 - ALTO ALEGRE 
DOS PARECIS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: EVALDO ROQUE DINIZ OAB 
nº RO10018
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON CNPJ nº 05.914.650/0001-56, RUA CORUMBIARA sn 
CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA
Vistos.
Recebo a ação para processamento.
Inicialmente no que se refere à Tutela de Urgência, não obstante 
os fundamentos apresentados pela parte autora, a medida 
antecipatória pleiteada não merece guarida, isto porque o artigo 
300 do Código de Processo Civil define que “A tutela de urgência 
será concedida quando houver elementos que evidenciem a 
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado 
útil do processo”.
Em que pese a comprovação da probabilidade do direito, entendo 
que não há de perigo de dano nem de risco à utilidade do resultado 
do processo. Isto porque, não há lastro mínimo de probabilidade de 
descontinuação da fabricação do produto.
Desta forma, ante a ausência dos pressupostos legais previstos no 
art. 300, do CPC, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. 
Ressalte-se que tal circunstância poderá ser reexaminada após 
instauração do contraditório. 
Considerando a importância da audiência de conciliação como 
método alternativo de solução de conflitos, Designo audiência de 
conciliação para o dia 13/02/2020, às 08h 00min, a ser realizada 
na Sala de audiência do Posto Avançado da Justiça de Alto Alegre 
dos Parecis/RO.
INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado, via PJE, advertindo-a 
que seu não comparecimento a qualquer audiência do processo 
ensejará extinção e arquivamento do mesmo.
Proceda-se a CITAÇÃO da parte requerida, de todos os termos da 
ação que tramita nesta vara e INTIME-SE a mesma a comparecer à 
audiência de tentativa de conciliação, ocasião em que, não havendo 
acordo, poderá CONTESTAR no prazo de 15 (quinze) dias, após a 
realização da audiência de conciliação.
Na mesma oportunidade, a parte requerida fica INTIMADA para 
indicar as provas que pretende produzir, indicando a necessidade 
e pertinência, sob pena de indeferimento e julgamento do feito no 
estado em que se encontra.
Se houver juntada de documentos novos ou arguição de 
preliminares, INTIME-SE a parte autora para, sendo o caso 
impugnar a contestação e indicar as provas que pretende produzir, 
justificando a necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento 
da prova e julgamento do feito no estado em que se encontra. 
Prazo: 05 (cinco) dias.
Deixo de apreciar o pedido de justiça gratuita para fazê-lo 
oportunamente, em razão de o acesso ao Juizado Especial 
independer, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 
custas, taxas ou despesas.

No que se refere ao pedido de inversão do ônus da prova, o Código 
de Defesa do Consumidor traz a presunção de hipossuficiência, 
possibilitando ao consumidor demandar em igualdade de condições 
frente às grandes empresas. E com base nesta norma protetiva 
dos interesses do consumidor, inverto o ônus da prova, ficando 
estabelecido que o ônus da prova incumbe à requerida.
Advirtam-se as partes:
Conforme Lei Federal 9.099/95 e Portaria Conjunta do JECIVEL n° 
001/2002, a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda, 
poderá fazer-se presente na audiência conciliatória através de 
preposto credenciado, exibindo, desde já, carta de preposto, sob 
pena de revelia, conforme arts. 9º, §4 e 20º, da referida lei.
As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos 
endereços, sob pena de se considerar como válida e eficaz a/o 
carta/mandado de intimação cumprido(a) no endereço constante 
dos autos (art. 19, § 2º, Lei 9.099/95).
Consigne-se que restando prejudicada a tentativa de citação/
intimação e não havendo tempo hábil para nova tentativa, desde 
já fica autorizado à escrivania, o cancelamento da audiência 
de conciliação e retirada de pauta, a qual será oportunamente 
redesignada.
Faculto, desde logo que a intimação seja realizada preferencialmente 
via telefone, em observância ao princípio da economia e celeridade 
processual.
SIRVA A PRESENTE COMO CARTA OU MANDADO DE CITAÇÃO 
E INTIMAÇÃO.
Cumpra-se.
Santa Luzia D’Oeste, 19 de novembro de 2019.
Larissa Pinho de Alencar Lima

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única 
Dom Pedro I, CEP 76950-000, Santa Luzia D’Oeste, Esquina com 
Tancredo Neves Procedimento do Juizado Especial Cível
7002500-13.2019.8.22.0018
REQUERENTE: AGROPECUARIA GD LTDA - ME CNPJ nº 
19.724.572/0001-41, AV. TRANCREDO NEVES 3497 CENTRO - 
76952-000 - ALTO ALEGRE DOS PARECIS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: TORQUATO FERNANDES 
COTA OAB nº MG50446
REQUERIDO: JULIO AUGUSTO DIAS CPF nº 818.499.827-91, 
ZONA RURAL 0, CHACARA NOSSA SENHORA APARECIDA 
LH P-70 KM 03 - 76952-000 - ALTO ALEGRE DOS PARECIS - 
RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
Vistos.
Designo audiência de conciliação para o dia 13/02/2020, às 09h 
30min, a ser realizada na Sala de Audiências do Posto Avançado 
de Justiça de Alto Alegre dos Parecis/Ro.
1 - Intime-se a parte exequente, através de seu advogado, da data 
da audiência, advertindo-a que o processo será extinto caso se 
faça ausente em qualquer das audiências do processo. (Art. 51, 
inc. I, da Lei nº. 9.099/95).
2 - CITE-SE a EXECUTADA para que tome conhecimento da 
presente execução e, no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação, 
pague a dívida acrescida de juros e correção monetária. INTIME-
SE a comparecer à audiência acima designada.
Advirtam-se as partes: 
a) Que deverá comparecer a audiência munida de seus documentos 
e que deixando injustificadamente de comparecer à audiência, ou 
comparecendo e não produzindo defesa, quando exigível, reputar-
se-ão verdadeiros os fatos alegados na petição inicial (Art. 20 da 
Lei 9.099/95), salvo se o contrário resultar de prova dos autos, 
proferindo o juiz, desde logo a sentença (§ 2º, art. 277 do CPC). 
b) Conforme Lei Federal 9099/95 e Portaria Conjunta do JECIV n° 
001/2002, a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda, 
poderá fazer-se presente na audiência conciliatória através de 
preposto credenciado, exibindo, desde já, carta de preposto, sob 
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pena de revelia, conforme arts. 9º, §4 e 20º, da referida lei. 
c) As partes deverão comunicar eventuais alterações dos 
respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e 
eficaz a/o carta/mandado de intimação cumprido(a) no endereço 
constante dos autos (art. 19, § 2º, lf 9.099/95).
Caso a dívida não seja paga em 3 (três) dias, o prazo que decorrerá 
da assinatura do mandado de citação, certifique-se a escrivania o 
decurso de prazo.
3 - Desde já, defiro o pedido de consulta via Bacenjud e Renajud.
Por ser o dinheiro o bem de ordem preferencial em sede de execução, 
com espeque no art. 835, I, e art. 854, ambos do CPC e visando 
menor dispêndio, e ainda, atendendo aos princípios de celeridade, 
efetividade e economia processual, decreto a indisponibilidade de 
eventuais ativos financeiros porventura existentes em nome do 
executado (bloqueio de valores on line via BACENJUD).
3.1 - Confeccione-se minuta Bacenjud.
Vindo a resposta positiva, desde já consigno que será convertido 
em penhora, devendo imediatamente ser intimada a parte 
Executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, caso queiram, interpor 
embargos.
Sendo frutífera a penhora, decorrido o prazo com ou sem embargos, 
renova-se a conclusão
3.2 - Nada sendo informado, ou havendo bloqueio de quantia 
irrisória, proceda-se a consulta e o bloqueio de eventuais veículos 
em nome do executado via sistema RENAJUD.
3.2.1 - Encontrado o veículo em nome da executada, proceda-se a 
restrição de transferência.
3.2.2 - Após, intime-se a parte executada para indicar a localização 
do veículo, para penhora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 
liberação da restrição.
Não sendo frutífera a consulta, expeça-se Mandado de Penhora e 
Avaliação.
4 - Penhore-se e avalie-se tantos bens quanto forem suficientes 
para quitar o débito.
Para a tentativa de penhora, caso o executado não indique bens 
e na hipótese de não serem encontrados bens penhoráveis em 
seu poder/residência/estabelecimento, deverá o Oficial de Justiça 
diligenciar a tantos órgãos e entidades competentes para registros 
de existência e movimentação de bens móveis (IDARON, Junta 
Comercial, Prefeitura, Registro de Imóveis, etc) quantos forem 
possíveis a fim de esgotar todas as diligências que possam ser 
empregadas na tentativa de encontrar bens do devedor, de tudo 
certificando pormenorizadamente nos autos.
Não será necessária consulta ao DETRAN pois, em havendo tal 
necessidade, o Juízo valer-se-á do sistema RENAJUD.
Inexistindo bens penhoráveis, DESCREVER os bens que 
guarnecem a residência ou estabelecimento da parte executada 
(art. 836, §1º do CPC).
Se a penhora recair sobre bem imóvel, intime-se o cônjuge para 
tomar conhecimento, bem como a parte exequente para que 
providencie a respectiva averbação no registro competente, 
mediante a apresentação de cópia do auto ou termo de penhora, 
independentemente de mandado judicial (art. 844 do CPC).
4.1 - Efetivada a penhora, INTIME-SE a parte requerida da 
possibilidade de oferecer, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a 
partir da assinatura do auto de penhora, EMBARGOS à execução, 
nos termos do art. 52, inciso IX da Lei 9.099/95. 
4.2 - Havendo penhora e decorrido o prazo de embargos “in albis”, 
proceda-se a escrivania com a certificação do prazo e intime-se 
a parte exequente para manifestar acerca da penhora realizada, 
no prazo de 05 (cinco) dias, indicando o que requer para o caso, 
podendo, inclusive, requerer a adjudicação do bem, sob pena de 
extinção e liberação da penhora.
4.3 - Caso não se localize bens penhoráveis do executado, deverá o 
Sr. Oficial de Justiça, desde logo, intimar a parte exequente para 
indicar bens à penhora ou outro procedimento para continuidade 
da execução, sob pena de extinção e arquivamento dos autos.
Caso o exequente, queira ficar como depositário dos bens, deverá 
acompanhar as diligências do Oficial de Justiça. Do contrário ficará 

o executado como fiel depositários de eventuais bens penhorados 
(840, § 2º do NCPC).
Serve a presente como Mandado de Intimação, Avaliação e 
Penhor.
Faculto, desde logo que a intimação seja realizada preferencialmente 
via telefone, em observância ao princípio da economia e celeridade 
processual.
Cumpra-se.
Santa Luzia D’Oeste, 19 de novembro de 2019
Larissa Pinho de Alencar Lima

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única 
Dom Pedro I, CEP 76950-000, Santa Luzia D’Oeste, Esquina com 
Tancredo Neves Procedimento do Juizado Especial Cível
7002501-95.2019.8.22.0018
REQUERENTE: AGROPECUARIA GD LTDA - ME CNPJ nº 
19.724.572/0001-41, AV. TRANCREDO NEVES 3497 CENTRO - 
76952-000 - ALTO ALEGRE DOS PARECIS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: TORQUATO FERNANDES 
COTA OAB nº MG50446
REQUERIDO: ARNALDO RIBEIRO DA SILVA CPF nº 882.326.702-
15, ZONA RURAL 0, MST LH P-34, KM 4,5 - 76952-000 - ALTO 
ALEGRE DOS PARECIS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
Vistos.
Designo audiência de conciliação para o dia 13/02/2020, às 10:00 
horas, a ser realizada na Sala de Audiências do Posto Avançado 
de Justiça de Alto Alegre dos Parecis/RO.
1 - Intime-se a parte exequente, através de seu advogado, da data 
da audiência, advertindo-a que o processo será extinto caso se 
faça ausente em qualquer das audiências do processo. (Art. 51, 
inc. I, da Lei nº. 9.099/95).
2 - CITE-SE a EXECUTADA para que tome conhecimento da 
presente execução e, no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação, 
pague a dívida acrescida de juros e correção monetária. INTIME-
SE a comparecer à audiência acima designada.
Advirtam-se as partes: 
a) Que deverá comparecer a audiência munida de seus documentos 
e que deixando injustificadamente de comparecer à audiência, ou 
comparecendo e não produzindo defesa, quando exigível, reputar-
se-ão verdadeiros os fatos alegados na petição inicial (Art. 20 da 
Lei 9.099/95), salvo se o contrário resultar de prova dos autos, 
proferindo o juiz, desde logo a sentença (§ 2º, art. 277 do CPC). 
b) Conforme Lei Federal 9099/95 e Portaria Conjunta do JECIV n° 
001/2002, a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda, 
poderá fazer-se presente na audiência conciliatória através de 
preposto credenciado, exibindo, desde já, carta de preposto, sob 
pena de revelia, conforme arts. 9º, §4 e 20º, da referida lei. 
c) As partes deverão comunicar eventuais alterações dos 
respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e 
eficaz a/o carta/mandado de intimação cumprido(a) no endereço 
constante dos autos (art. 19, § 2º, lf 9.099/95).
Caso a dívida não seja paga em 3 (três) dias, o prazo que decorrerá 
da assinatura do mandado de citação, certifique-se a escrivania o 
decurso de prazo.
3 - Desde já, defiro o pedido de consulta via Bacenjud e Renajud.
Por ser o dinheiro o bem de ordem preferencial em sede de execução, 
com espeque no art. 835, I, e art. 854, ambos do CPC e visando 
menor dispêndio, e ainda, atendendo aos princípios de celeridade, 
efetividade e economia processual, decreto a indisponibilidade de 
eventuais ativos financeiros porventura existentes em nome do 
executado (bloqueio de valores on line via BACENJUD).
3.1 - Confeccione-se minuta Bacenjud.
Vindo a resposta positiva, desde já consigno que será convertido 
em penhora, devendo imediatamente ser intimada a parte 
Executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, caso queiram, interpor 
embargos.
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Sendo frutífera a penhora, decorrido o prazo com ou sem embargos, 
renova-se a conclusão
3.2 - Nada sendo informado, ou havendo bloqueio de quantia 
irrisória, proceda-se a consulta e o bloqueio de eventuais veículos 
em nome do executado via sistema RENAJUD.
3.2.1 - Encontrado o veículo em nome da executada, proceda-se a 
restrição de transferência.
3.2.2 - Após, intime-se a parte executada para indicar a localização 
do veículo, para penhora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 
liberação da restrição.
Não sendo frutífera a consulta, expeça-se Mandado de Penhora e 
Avaliação.
4 - Penhore-se e avalie-se tantos bens quanto forem suficientes 
para quitar o débito.
Para a tentativa de penhora, caso o executado não indique bens 
e na hipótese de não serem encontrados bens penhoráveis em 
seu poder/residência/estabelecimento, deverá o Oficial de Justiça 
diligenciar a tantos órgãos e entidades competentes para registros 
de existência e movimentação de bens móveis (IDARON, Junta 
Comercial, Prefeitura, Registro de Imóveis, etc) quantos forem 
possíveis a fim de esgotar todas as diligências que possam ser 
empregadas na tentativa de encontrar bens do devedor, de tudo 
certificando pormenorizadamente nos autos.
Não será necessária consulta ao DETRAN pois, em havendo tal 
necessidade, o Juízo valer-se-á do sistema RENAJUD.
Inexistindo bens penhoráveis, DESCREVER os bens que 
guarnecem a residência ou estabelecimento da parte executada 
(art. 836, §1º do CPC).
Se a penhora recair sobre bem imóvel, intime-se o cônjuge para 
tomar conhecimento, bem como a parte exequente para que 
providencie a respectiva averbação no registro competente, 
mediante a apresentação de cópia do auto ou termo de penhora, 
independentemente de mandado judicial (art. 844 do CPC).
4.1 - Efetivada a penhora, INTIME-SE a parte requerida da 
possibilidade de oferecer, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a 
partir da assinatura do auto de penhora, EMBARGOS à execução, 
nos termos do art. 52, inciso IX da Lei 9.099/95. 
4.2 - Havendo penhora e decorrido o prazo de embargos “in albis”, 
proceda-se a escrivania com a certificação do prazo e intime-se 
a parte exequente para manifestar acerca da penhora realizada, 
no prazo de 05 (cinco) dias, indicando o que requer para o caso, 
podendo, inclusive, requerer a adjudicação do bem, sob pena de 
extinção e liberação da penhora.
4.3 - Caso não se localize bens penhoráveis do executado, deverá o 
Sr. Oficial de Justiça, desde logo, intimar a parte exequente para 
indicar bens à penhora ou outro procedimento para continuidade 
da execução, sob pena de extinção e arquivamento dos autos.
Caso o exequente, queira ficar como depositário dos bens, deverá 
acompanhar as diligências do Oficial de Justiça. Do contrário ficará 
o executado como fiel depositários de eventuais bens penhorados 
(840, § 2º do NCPC).
Serve a presente como Mandado de Intimação, Avaliação e 
Penhor.
Faculto, desde logo que a intimação seja realizada preferencialmente 
via telefone, em observância ao princípio da economia e celeridade 
processual.
Cumpra-se.
Santa Luzia D’Oeste, 19 de novembro de 2019
Larissa Pinho de Alencar Lima

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única 
Dom Pedro I, CEP 76950-000, Santa Luzia D’Oeste, Esquina com 
Tancredo Neves Procedimento do Juizado Especial Cível
7002499-28.2019.8.22.0018
REQUERENTE: AGROPECUARIA GD LTDA - ME CNPJ nº 
19.724.572/0001-41, AV. TRANCREDO NEVES 3497 CENTRO - 
76952-000 - ALTO ALEGRE DOS PARECIS - RONDÔNIA

ADVOGADO DO REQUERENTE: TORQUATO FERNANDES 
COTA OAB nº MG50446
REQUERIDO: VILSON DA SILVA CPF nº 680.876.322-49, ZONA 
RURAL 0, MORA NO SITIO DO PAI, VICENTE SILVA LH P-40 
C/130 FLOR DA SERRA - 76952-000 - ALTO ALEGRE DOS 
PARECIS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
Vistos.
Designo audiência de conciliação para o dia 13/02/2020, às 09:00 
horas, a ser realizada na Sala de Audiências do Posto Avançado 
de Justiça de Alto Alegre dos Parecis/Ro.
1 - Intime-se a parte exequente, através de seu advogado, da data 
da audiência, advertindo-a que o processo será extinto caso se 
faça ausente em qualquer das audiências do processo. (Art. 51, 
inc. I, da Lei nº. 9.099/95).
2 - CITE-SE a EXECUTADA para que tome conhecimento da 
presente execução e, no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação, 
pague a dívida acrescida de juros e correção monetária. INTIME-
SE a comparecer à audiência acima designada.
Advirtam-se as partes: 
a) Que deverá comparecer a audiência munida de seus documentos 
e que deixando injustificadamente de comparecer à audiência, ou 
comparecendo e não produzindo defesa, quando exigível, reputar-
se-ão verdadeiros os fatos alegados na petição inicial (Art. 20 da 
Lei 9.099/95), salvo se o contrário resultar de prova dos autos, 
proferindo o juiz, desde logo a sentença (§ 2º, art. 277 do CPC). 
b) Conforme Lei Federal 9099/95 e Portaria Conjunta do JECIV n° 
001/2002, a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda, 
poderá fazer-se presente na audiência conciliatória através de 
preposto credenciado, exibindo, desde já, carta de preposto, sob 
pena de revelia, conforme arts. 9º, §4 e 20º, da referida lei. 
c) As partes deverão comunicar eventuais alterações dos 
respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e 
eficaz a/o carta/mandado de intimação cumprido(a) no endereço 
constante dos autos (art. 19, § 2º, lf 9.099/95).
Caso a dívida não seja paga em 3 (três) dias, o prazo que decorrerá 
da assinatura do mandado de citação, certifique-se a escrivania o 
decurso de prazo.
3 - Desde já, defiro o pedido de consulta via Bacenjud e Renajud.
Por ser o dinheiro o bem de ordem preferencial em sede de execução, 
com espeque no art. 835, I, e art. 854, ambos do CPC e visando 
menor dispêndio, e ainda, atendendo aos princípios de celeridade, 
efetividade e economia processual, decreto a indisponibilidade de 
eventuais ativos financeiros porventura existentes em nome do 
executado (bloqueio de valores on line via BACENJUD).
3.1 - Confeccione-se minuta Bacenjud.
Vindo a resposta positiva, desde já consigno que será convertido 
em penhora, devendo imediatamente ser intimada a parte 
Executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, caso queiram, interpor 
embargos.
Sendo frutífera a penhora, decorrido o prazo com ou sem embargos, 
renova-se a conclusão
3.2 - Nada sendo informado, ou havendo bloqueio de quantia 
irrisória, proceda-se a consulta e o bloqueio de eventuais veículos 
em nome do executado via sistema RENAJUD.
3.2.1 - Encontrado o veículo em nome da executada, proceda-se a 
restrição de transferência.
3.2.2 - Após, intime-se a parte executada para indicar a localização 
do veículo, para penhora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 
liberação da restrição.
Não sendo frutífera a consulta, expeça-se Mandado de Penhora e 
Avaliação.
4 - Penhore-se e avalie-se tantos bens quanto forem suficientes 
para quitar o débito.
Para a tentativa de penhora, caso o executado não indique bens 
e na hipótese de não serem encontrados bens penhoráveis em 
seu poder/residência/estabelecimento, deverá o Oficial de Justiça 
diligenciar a tantos órgãos e entidades competentes para registros 
de existência e movimentação de bens móveis (IDARON, Junta 
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Comercial, Prefeitura, Registro de Imóveis, etc) quantos forem 
possíveis a fim de esgotar todas as diligências que possam ser 
empregadas na tentativa de encontrar bens do devedor, de tudo 
certificando pormenorizadamente nos autos.
Não será necessária consulta ao DETRAN pois, em havendo tal 
necessidade, o Juízo valer-se-á do sistema RENAJUD.
Inexistindo bens penhoráveis, DESCREVER os bens que 
guarnecem a residência ou estabelecimento da parte executada 
(art. 836, §1º do CPC).
Se a penhora recair sobre bem imóvel, intime-se o cônjuge para 
tomar conhecimento, bem como a parte exequente para que 
providencie a respectiva averbação no registro competente, 
mediante a apresentação de cópia do auto ou termo de penhora, 
independentemente de mandado judicial (art. 844 do CPC).
4.1 - Efetivada a penhora, INTIME-SE a parte requerida da 
possibilidade de oferecer, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a 
partir da assinatura do auto de penhora, EMBARGOS à execução, 
nos termos do art. 52, inciso IX da Lei 9.099/95. 
4.2 - Havendo penhora e decorrido o prazo de embargos “in albis”, 
proceda-se a escrivania com a certificação do prazo e intime-se 
a parte exequente para manifestar acerca da penhora realizada, 
no prazo de 05 (cinco) dias, indicando o que requer para o caso, 
podendo, inclusive, requerer a adjudicação do bem, sob pena de 
extinção e liberação da penhora.
4.3 - Caso não se localize bens penhoráveis do executado, deverá o 
Sr. Oficial de Justiça, desde logo, intimar a parte exequente para 
indicar bens à penhora ou outro procedimento para continuidade 
da execução, sob pena de extinção e arquivamento dos autos.
Caso o exequente, queira ficar como depositário dos bens, deverá 
acompanhar as diligências do Oficial de Justiça. Do contrário ficará 
o executado como fiel depositários de eventuais bens penhorados 
(840, § 2º do NCPC).
Serve a presente como Mandado de Intimação, Avaliação e 
Penhor.
Faculto, desde logo que a intimação seja realizada preferencialmente 
via telefone, em observância ao princípio da economia e celeridade 
processual.
Cumpra-se.
Santa Luzia D’Oeste, 19 de novembro de 2019
Larissa Pinho de Alencar Lima

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Santa Luzia do Oeste - Vara Única
Endereço: Dom Pedro I, Esquina com Tancredo Neves, Santa 
Luzia D’Oeste - RO - CEP: 76950-000
Processo nº: 7001975-31.2019.8.22.0018 (Processo Judicial 
eletrônico - PJe) 
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 
AUTOR: JOSE LUIZ PEREIRA DE MATOS
Advogado do(a) AUTOR: RODRIGO FERREIRA BARBOSA - 
RO8746
RÉU: ESTADO DE RONDÔNIA
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
Finalidade: Por determinação da Excelentíssima Juíza de 
Direito, LARISSA PINHO DE ALENCAR LIMA, fica Vossa 
Senhoria INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir 
o alvará judicial expedido em seu favor, a comparecer munido do 
referido documento à agência do Banco do Brasil, sob pena de 
encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de 
Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO), bem como 
a comprovar nos autos a aquisição das passagens e prestar contas, 
sob pena de não homologação das contas.
Santa Luzia D’Oeste/RO, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única 
Dom Pedro I, CEP 76950-000, Santa Luzia D’Oeste, Esquina com 
Tancredo Neves Procedimento do Juizado Especial Cível
7002502-80.2019.8.22.0018

REQUERENTE: AGROPECUARIA GD LTDA - ME CNPJ nº 
19.724.572/0001-41, AV. TRANCREDO NEVES 3497 CENTRO - 
76952-000 - ALTO ALEGRE DOS PARECIS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: TORQUATO FERNANDES 
COTA OAB nº MG50446
REQUERIDO: HUDSON STHEFFANO PETRINO ARNALDO CPF 
nº 006.325.792-00, ZONA URBANA 2735 AV. CEARÁ - 76952-000 
- ALTO ALEGRE DOS PARECIS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
Vistos.
Designo audiência de conciliação para o dia 13/02/2020, às 10h 
30min, a ser realizada na Sala de Audiências do posto avançado 
de justiça de Alto Alegre dos Parecis/RO.
1 - Intime-se a parte exequente, através de seu advogado, da data 
da audiência, advertindo-a que o processo será extinto caso se 
faça ausente em qualquer das audiências do processo. (Art. 51, 
inc. I, da Lei nº. 9.099/95).
2 - CITE-SE a EXECUTADA para que tome conhecimento da 
presente execução e, no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação, 
pague a dívida acrescida de juros e correção monetária. INTIME-
SE a comparecer à audiência acima designada.
Advirtam-se as partes: 
a) Que deverá comparecer a audiência munida de seus documentos 
e que deixando injustificadamente de comparecer à audiência, ou 
comparecendo e não produzindo defesa, quando exigível, reputar-
se-ão verdadeiros os fatos alegados na petição inicial (Art. 20 da 
Lei 9.099/95), salvo se o contrário resultar de prova dos autos, 
proferindo o juiz, desde logo a sentença (§ 2º, art. 277 do CPC). 
b) Conforme Lei Federal 9099/95 e Portaria Conjunta do JECIV n° 
001/2002, a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda, 
poderá fazer-se presente na audiência conciliatória através de 
preposto credenciado, exibindo, desde já, carta de preposto, sob 
pena de revelia, conforme arts. 9º, §4 e 20º, da referida lei. 
c) As partes deverão comunicar eventuais alterações dos 
respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e 
eficaz a/o carta/mandado de intimação cumprido(a) no endereço 
constante dos autos (art. 19, § 2º, lf 9.099/95).
Caso a dívida não seja paga em 3 (três) dias, o prazo que decorrerá 
da assinatura do mandado de citação, certifique-se a escrivania o 
decurso de prazo.
3 - Desde já, defiro o pedido de consulta via Bacenjud e Renajud.
Por ser o dinheiro o bem de ordem preferencial em sede de execução, 
com espeque no art. 835, I, e art. 854, ambos do CPC e visando 
menor dispêndio, e ainda, atendendo aos princípios de celeridade, 
efetividade e economia processual, decreto a indisponibilidade de 
eventuais ativos financeiros porventura existentes em nome do 
executado (bloqueio de valores on line via BACENJUD).
3.1 - Confeccione-se minuta Bacenjud.
Vindo a resposta positiva, desde já consigno que será convertido 
em penhora, devendo imediatamente ser intimada a parte 
Executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, caso queiram, interpor 
embargos.
Sendo frutífera a penhora, decorrido o prazo com ou sem embargos, 
renova-se a conclusão
3.2 - Nada sendo informado, ou havendo bloqueio de quantia 
irrisória, proceda-se a consulta e o bloqueio de eventuais veículos 
em nome do executado via sistema RENAJUD.
3.2.1 - Encontrado o veículo em nome da executada, proceda-se a 
restrição de transferência.
3.2.2 - Após, intime-se a parte executada para indicar a localização 
do veículo, para penhora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 
liberação da restrição.
Não sendo frutífera a consulta, expeça-se Mandado de Penhora e 
Avaliação.
4 - Penhore-se e avalie-se tantos bens quanto forem suficientes 
para quitar o débito.
Para a tentativa de penhora, caso o executado não indique bens 
e na hipótese de não serem encontrados bens penhoráveis em 
seu poder/residência/estabelecimento, deverá o Oficial de Justiça 
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diligenciar a tantos órgãos e entidades competentes para registros 
de existência e movimentação de bens móveis (IDARON, Junta 
Comercial, Prefeitura, Registro de Imóveis, etc) quantos forem 
possíveis a fim de esgotar todas as diligências que possam ser 
empregadas na tentativa de encontrar bens do devedor, de tudo 
certificando pormenorizadamente nos autos.
Não será necessária consulta ao DETRAN pois, em havendo tal 
necessidade, o Juízo valer-se-á do sistema RENAJUD.
Inexistindo bens penhoráveis, DESCREVER os bens que 
guarnecem a residência ou estabelecimento da parte executada 
(art. 836, §1º do CPC).
Se a penhora recair sobre bem imóvel, intime-se o cônjuge para 
tomar conhecimento, bem como a parte exequente para que 
providencie a respectiva averbação no registro competente, 
mediante a apresentação de cópia do auto ou termo de penhora, 
independentemente de mandado judicial (art. 844 do CPC).
4.1 - Efetivada a penhora, INTIME-SE a parte requerida da 
possibilidade de oferecer, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a 
partir da assinatura do auto de penhora, EMBARGOS à execução, 
nos termos do art. 52, inciso IX da Lei 9.099/95. 
4.2 - Havendo penhora e decorrido o prazo de embargos “in albis”, 
proceda-se a escrivania com a certificação do prazo e intime-se 
a parte exequente para manifestar acerca da penhora realizada, 
no prazo de 05 (cinco) dias, indicando o que requer para o caso, 
podendo, inclusive, requerer a adjudicação do bem, sob pena de 
extinção e liberação da penhora.
4.3 - Caso não se localize bens penhoráveis do executado, deverá o 
Sr. Oficial de Justiça, desde logo, intimar a parte exequente para 
indicar bens à penhora ou outro procedimento para continuidade 
da execução, sob pena de extinção e arquivamento dos autos.
Caso o exequente, queira ficar como depositário dos bens, deverá 
acompanhar as diligências do Oficial de Justiça. Do contrário ficará 
o executado como fiel depositários de eventuais bens penhorados 
(840, § 2º do NCPC).
Serve a presente como Mandado de Intimação, Avaliação e 
Penhor.
Faculto, desde logo que a intimação seja realizada preferencialmente 
via telefone, em observância ao princípio da economia e celeridade 
processual.
Cumpra-se.
Santa Luzia D’Oeste, 19 de novembro de 2019
Larissa Pinho de Alencar Lima

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única 
Dom Pedro I, CEP 76950-000, Santa Luzia D’Oeste, Esquina com 
Tancredo Neves Execução de Título Extrajudicial
7002536-55.2019.8.22.0018
EXEQUENTE: ARTELINO VOLCARTE CPF nº 989.363.287-00, 
AV. ULISSES GUIMARÃES 4091 CENTRO - 76952-000 - ALTO 
ALEGRE DOS PARECIS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DAIANE GLOWASKY OAB 
nº RO7953, EDER JUNIOR MATT OAB nº RO3660, BRUNA 
BARBOSA DA SILVA OAB nº RO10035
EXECUTADO: RODRIGO DE SOUZA FRONTELLI CPF nº 
041.342.682-30, AV. COSTA E SILVA 3258 DESCONHECIDO - 
76952-000 - ALTO ALEGRE DOS PARECIS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Vistos.
Deixo de apreciar o pedido de justiça gratuita para fazê-lo 
oportunamente, em razão que o acesso ao Juizado Especial 
independe, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 
custas, taxas ou despesas.
Designo audiência de conciliação para o dia 13/02/2020, às 11h 
30min, a ser realizada na Sala de Audiências do posto avançado 
de justiça de Alto Alegre dos Parecis/RO.
1 - Intime-se a parte exequente, através de seu advogado, da data 
da audiência, advertindo-a que o processo será extinto caso se 

faça ausente em qualquer das audiências do processo. (Art. 51, 
inc. I, da Lei nº. 9.099/95).
2 - CITE-SE a EXECUTADA para que tome conhecimento da 
presente execução e, no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação, 
pague a dívida acrescida de juros e correção monetária. INTIME-
SE a comparecer à audiência acima designada.
Advirtam-se as partes: 
a) Que deverá comparecer a audiência munida de seus documentos 
e que deixando injustificadamente de comparecer à audiência, ou 
comparecendo e não produzindo defesa, quando exigível, reputar-
se-ão verdadeiros os fatos alegados na petição inicial (Art. 20 da 
Lei 9.099/95), salvo se o contrário resultar de prova dos autos, 
proferindo o juiz, desde logo a sentença (§ 2º, art. 277 do CPC). 
b) Conforme Lei Federal 9099/95 e Portaria Conjunta do JECIV n° 
001/2002, a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda, 
poderá fazer-se presente na audiência conciliatória através de 
preposto credenciado, exibindo, desde já, carta de preposto, sob 
pena de revelia, conforme arts. 9º, §4 e 20º, da referida lei. 
c) As partes deverão comunicar eventuais alterações dos 
respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e 
eficaz a/o carta/mandado de intimação cumprido(a) no endereço 
constante dos autos (art. 19, § 2º, lf 9.099/95).
Caso a dívida não seja paga em 3 (três) dias, o prazo que decorrerá 
da assinatura do mandado de citação, certifique-se a escrivania o 
decurso de prazo.
3 - Desde já, defiro o pedido de consulta via Bacenjud e Renajud.
Por ser o dinheiro o bem de ordem preferencial em sede de execução, 
com espeque no art. 835, I, e art. 854, ambos do CPC e visando 
menor dispêndio, e ainda, atendendo aos princípios de celeridade, 
efetividade e economia processual, decreto a indisponibilidade de 
eventuais ativos financeiros porventura existentes em nome do 
executado (bloqueio de valores on line via BACENJUD).
3.1 - Confeccione-se minuta Bacenjud.
Vindo a resposta positiva, desde já consigno que será convertido 
em penhora, devendo imediatamente ser intimada a parte 
Executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, caso queiram, interpor 
embargos.
Sendo frutífera a penhora, decorrido o prazo com ou sem embargos, 
renova-se a conclusão
3.2 - Nada sendo informado, ou havendo bloqueio de quantia 
irrisória, proceda-se a consulta e o bloqueio de eventuais veículos 
em nome do executado via sistema RENAJUD.
3.2.1 - Encontrado o veículo em nome da executada, proceda-se a 
restrição de transferência.
3.2.2 - Após, intime-se a parte executada para indicar a localização 
do veículo, para penhora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 
liberação da restrição.
Não sendo frutífera a consulta, expeça-se Mandado de Penhora e 
Avaliação.
4 - Penhore-se e avalie-se tantos bens quanto forem suficientes 
para quitar o débito.
Para a tentativa de penhora, caso o executado não indique bens 
e na hipótese de não serem encontrados bens penhoráveis em 
seu poder/residência/estabelecimento, deverá o Oficial de Justiça 
diligenciar a tantos órgãos e entidades competentes para registros 
de existência e movimentação de bens móveis (IDARON, Junta 
Comercial, Prefeitura, Registro de Imóveis, etc) quantos forem 
possíveis a fim de esgotar todas as diligências que possam ser 
empregadas na tentativa de encontrar bens do devedor, de tudo 
certificando pormenorizadamente nos autos.
Não será necessária consulta ao DETRAN pois, em havendo tal 
necessidade, o Juízo valer-se-á do sistema RENAJUD.
Inexistindo bens penhoráveis, DESCREVER os bens que 
guarnecem a residência ou estabelecimento da parte executada 
(art. 836, §1º do CPC).
Se a penhora recair sobre bem imóvel, intime-se o cônjuge para 
tomar conhecimento, bem como a parte exequente para que 
providencie a respectiva averbação no registro competente, 
mediante a apresentação de cópia do auto ou termo de penhora, 
independentemente de mandado judicial (art. 844 do CPC).



1445DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 221 SEGUNDA-FEIRA, 25-11-2019

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

4.1 - Efetivada a penhora, INTIME-SE a parte requerida da 
possibilidade de oferecer, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a 
partir da assinatura do auto de penhora, EMBARGOS à execução, 
nos termos do art. 52, inciso IX da Lei 9.099/95. 
4.2 - Havendo penhora e decorrido o prazo de embargos “in albis”, 
proceda-se a escrivania com a certificação do prazo e intime-se 
a parte exequente para manifestar acerca da penhora realizada, 
no prazo de 05 (cinco) dias, indicando o que requer para o caso, 
podendo, inclusive, requerer a adjudicação do bem, sob pena de 
extinção e liberação da penhora.
4.3 - Caso não se localize bens penhoráveis do executado, deverá o 
Sr. Oficial de Justiça, desde logo, intimar a parte exequente para 
indicar bens à penhora ou outro procedimento para continuidade 
da execução, sob pena de extinção e arquivamento dos autos.
Caso o exequente, queira ficar como depositário dos bens, deverá 
acompanhar as diligências do Oficial de Justiça. Do contrário ficará 
o executado como fiel depositários de eventuais bens penhorados 
(840, § 2º do NCPC).
Serve a presente como Mandado de Intimação, Avaliação e 
Penhor.
Faculto, desde logo que a intimação seja realizada preferencialmente 
via telefone, em observância ao princípio da economia e celeridade 
processual.
Cumpra-se.
Santa Luzia D’Oeste, 20 de novembro de 2019
Larissa Pinho de Alencar Lima

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única 
Dom Pedro I, CEP 76950-000, Santa Luzia D’Oeste, Esquina com 
Tancredo Neves Execução de Título Extrajudicial
7002198-81.2019.8.22.0018
EXEQUENTE: TAMIRES SIMAS MARQUES - ME CNPJ nº 
18.920.831/0001-47, AV. JK 3727 CENTRO - 76952-000 - ALTO 
ALEGRE DOS PARECIS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: DAIANE GLOWASKY OAB 
nº RO7953, EDER JUNIOR MATT OAB nº RO3660, BRUNA 
BARBOSA DA SILVA OAB nº RO10035
EXECUTADO: JOAO NADIR RIBEIRO CPF nº 648.509.199-87, 
LINHA P.34, KM 7 S/N ZONA RURAL - 76952-000 - ALTO ALEGRE 
DOS PARECIS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Vistos.
Proceda-se à alteração da classe para “ação de cobrança” 
Designo audiência de conciliação para o dia 05/02/2020, às 
09h30min, a ser realizada na Sala de audiência do Posto Avançado 
da Justiça de Alto Alegre dos Parecis/RO.
INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado, via PJE, advertindo-a 
que seu não comparecimento a qualquer audiência do processo 
ensejará extinção e arquivamento do mesmo.
Proceda-se a CITAÇÃO da parte requerida, de todos os termos da 
ação que tramita nesta vara e INTIME-SE a mesma a comparecer à 
audiência de tentativa de conciliação, ocasião em que, não havendo 
acordo, poderá CONTESTAR no prazo de 15 (quinze) dias, após a 
realização da audiência de conciliação.
Na mesma oportunidade, a parte requerida fica INTIMADA para 
indicar as provas que pretende produzir, indicando a necessidade 
e pertinência, sob pena de indeferimento e julgamento do feito no 
estado em que se encontra.
Se houver juntada de documentos novos ou arguição de 
preliminares, INTIME-SE a parte autora para, sendo o caso 
impugnar a contestação e indicar as provas que pretende produzir, 
justificando a necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento 
da prova e julgamento do feito no estado em que se encontra. 
Prazo: 05 (cinco) dias.
Advirtam-se as partes:
Conforme Lei Federal 9.099/95 e Portaria Conjunta do JECIVEL n° 
001/2002, a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda, 

poderá fazer-se presente na audiência conciliatória através de 
preposto credenciado, exibindo, desde já, carta de preposto, sob 
pena de revelia, conforme arts. 9º, §4 e 20º, da referida lei.
As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos 
endereços, sob pena de se considerar como válida e eficaz a/o 
carta/mandado de intimação cumprido(a) no endereço constante 
dos autos (art. 19, § 2º, Lei 9.099/95).
SIRVA O PRESENTE COMO MANDADO/CARTA DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO.
Faculto, desde logo que a intimação seja realizada preferencialmente 
via telefone, em observância ao princípio da economia e celeridade 
processual.
CUMPRA-SE
Santa Luzia D’Oeste, 5 de novembro de 2019
Larissa Pinho de Alencar Lima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
Rua Dom Pedro I, esquina com Rua Tancredo Neves - CEP 76950-
000, Santa Luzia do Oeste/RO
Processo n°: 7000161-81.2019.8.22.0018
REQUERENTE: SALVADOR RIBEIRO PONTES
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSCIANY CRISTINA SGARBI 
LOPES - RO3868
REQUERIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SA
Advogado do(a) REQUERIDO: PAULO ROBERTO VIGNA - 
SP173477
Intimação À PARTE REQUERENTE/REQUERIDA
Finalidade: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido 
documento à agência da Caixa Econômica Federal, Agência 2755, 
Caixa Econômica Federal, Avenida 25 de Agosto - Centro, Rolim 
de Moura - RO, 76940-000, sob pena de encaminhamento para 
conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia 
(Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Santa Luzia D’Oeste (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
Rua Dom Pedro I, esquina com Rua Tancredo Neves - CEP 76950-
000, Santa Luzia do Oeste/RO
Processo nº 7002367-05.2018.8.22.0018
REQUERENTE: HERSIO PEDRINHO LARSEN
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO FERREIRA BARBOSA 
- RO8746
REQUERIDO: CLAUDIOMIRO SCHAEFFER
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
intimada a se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça 
NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS sob pena de arquivamento.
Santa Luzia do Oeste (RO), 22 de novembro de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de Santa Luzia do Oeste - Vara Única
Endereço: Dom Pedro I, Esquina com Tancredo Neves, Santa 
Luzia D’Oeste - RO - CEP: 76950-000
Processo nº: 7001981-43.2016.8.22.0018 (Processo Judicial 
eletrônico - PJe)
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
REQUERENTE: JOSE GERALDO SCARPATI
Advogado do(a) REQUERENTE: FAGNER DA COSTA - RO5740
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
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ATO ORDINATÓRIO
(INTIMAÇÃO)
Diante do trânsito em julgado da r. Sentença, promovo a intimação 
da parte autora para, em 5 (cinco) dias, requerer o que entender de 
direito, sob pena de arquivamento dos autos. Santa Luzia D’Oeste/
RO, 21 de novembro de 2019.
ELISANGELA OLIVEIRA SILVA 
(Assinado Digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única 
Dom Pedro I, CEP 76950-000, Santa Luzia D’Oeste, Esquina com 
Tancredo Neves Procedimento do Juizado Especial Cível
7001500-75.2019.8.22.0018
AUTORES: FRANCISCA NICOLAU DE SOUZA CPF nº 
350.634.162-68, LINHA 631 lote 04 ZONA RURAL - 76860-000 
- CANDEIAS DO JAMARI - RONDÔNIA, SEBASTIAO NICOLAU 
DE SOUSA CPF nº 248.817.322-34, RUA EMBOABAS 65 APEDIA 
- 76970-000 - PIMENTA BUENO - RONDÔNIA, MARIA JOSE 
NICOLAU DE SOUSA CPF nº 595.553.272-20, RUA ORLANDINO 
JESUS 73 CENTRO - 76979-000 - PARECIS - RONDÔNIA, 
JOAQUIM NICOLAU DE SOUZA NETO CPF nº 713.240.892-53, 
RUA ORLANDINO JESUS 63 CENTRO - 76979-000 - PARECIS - 
RONDÔNIA, GISLAINE NICOLAU DE SOUZA CPF nº 947.218.232-
15, ZONA RURAL LH Kapa 0, LT 6 ZONA RURAL - 76979-000 - 
PARECIS - RONDÔNIA
ADVOGADOS DOS AUTORES: GELSON GUILHERME DA SILVA 
OAB nº RO8575, SEM ENDEREÇO
REQUERIDO: C. E. D. R. D. R. S., AVENIDA BRASIL 2127 
CENTRO - 76950-000 - SANTA LUZIA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: DENNER DE BARROS E 
MASCARENHAS BARBOSA OAB nº MS6835, , INEXISTENTE - 
76800-000 - PORTO VELHO - RONDÔNIA
Vistos.
Ante o termo de audiência retro, chamo o feito à ordem, por ser a 
legitimidade das partes questão de ordem pública.
Intime-se a parte autora, via Advogado, para que regularize o 
polo ativo da ação, fazendo constar a viúva meeira e os demais 
herdeiros, com a respectiva representação processual (procuração 
ad judicia) no prazo de 15 dias, sob pena de extinção da ação.
SIRVA A PRESENTE DE INTIMAÇÃO.
Santa Luzia D’Oeste, 16 de novembro de 2019
Larissa Pinho de Alencar Lima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
Rua Dom Pedro I, esquina com Rua Tancredo Neves - CEP 76950-
000, Santa Luzia do Oeste/RO
Processo nº 7000254-78.2018.8.22.0018
EXEQUENTE: TOPCOM DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA E 
CONSTRUCAO LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: DAIANE GOMES BEZERRA - 
RO7918
EXECUTADO: FERNANDES & MENEGUETTI LTDA - ME
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
intimada a se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça 
NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS sob pena de arquivamento.
Santa Luzia do Oeste (RO), 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única 
Dom Pedro I, CEP 76950-000, Santa Luzia D’Oeste, Esquina com 
Tancredo Neves Procedimento do Juizado Especial Cível
7001887-90.2019.8.22.0018

REQUERENTE: AGROPECUARIA GD LTDA - ME CNPJ nº 
19.724.572/0001-41, AV. TRANCREDO NEVES 3497 CENTRO - 
76952-000 - ALTO ALEGRE DOS PARECIS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: TORQUATO FERNANDES 
COTA OAB nº MG50446
REQUERIDO: FIRMINO DA SILVA CPF nº 418.676.022-53, ZONA 
URBANA 2603, TRABALHA NO SITIO DO PAI, LH-36 KM 05 
RUA PRESIDENTE DUTRA - 76952-000 - ALTO ALEGRE DOS 
PARECIS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
Vistos.
Ante a não localização do requerido, intime-se o autor para, no 
prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo endereço da requerida, 
sob pena de extinção.
SIRVA A PRESENTE DE MANDADO DE INTIMAÇÃO.
Cumpra-se.
Santa Luzia D’Oeste, data certificada.
Larissa Pinho de Alencar Lima
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única 
Dom Pedro I, CEP 76950-000, Santa Luzia D’Oeste, Esquina com 
Tancredo Neves Procedimento do Juizado Especial Cível
7001963-17.2019.8.22.0018
AUTOR: VELHO & CIA LTDA ME - ME CNPJ nº 21.316.985/0001-
39, AVENIDA TANCREDO NEVES 2928 CENTRO - 76950-000 - 
SANTA LUZIA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: PAULO CESAR DA SILVA OAB nº 
RO4502
RÉU: JOSÉ MARIA DOS SANTOS CPF nº DESCONHECIDO, 
AVENIDA TANCREDO NEVES 3161 CENTRO - 76950-000 - 
SANTA LUZIA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
Vistos.
Deixo de apreciar o pedido de justiça gratuita para fazê-lo 
oportunamente, em razão que o acesso ao Juizado Especial 
independe, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 
custas, taxas ou despesas.
Acolho a emenda à inicial apresentada pela parte autora.
Designo audiência de conciliação para o dia 26/02/2020, às 08:00 
horas, a ser realizada na Sala de audiência do CEJUSC, do Fórum 
da Comarca de Santa Luzia do Oeste/RO.
INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado, via PJE, advertindo-a 
que seu não comparecimento a qualquer audiência do processo 
ensejará extinção e arquivamento do mesmo.
Proceda-se a CITAÇÃO da parte requerida, de todos os termos da 
ação que tramita nesta vara e INTIME-SE a mesma a comparecer à 
audiência de tentativa de conciliação, ocasião em que, não havendo 
acordo, poderá CONTESTAR no prazo de 15 (quinze) dias, após a 
realização da audiência de conciliação.
Na mesma oportunidade, a parte requerida fica INTIMADA para 
indicar as provas que pretende produzir, indicando a necessidade 
e pertinência, sob pena de indeferimento e julgamento do feito no 
estado em que se encontra.
Se houver juntada de documentos novos ou arguição de 
preliminares, INTIME-SE a parte autora para, sendo o caso 
impugnar a contestação e indicar as provas que pretende produzir, 
justificando a necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento 
da prova e julgamento do feito no estado em que se encontra. 
Prazo: 05 (cinco) dias.
Advirtam-se as partes:
Conforme Lei Federal 9.099/95 e Portaria Conjunta do JECIVEL n° 
001/2002, a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda, 
poderá fazer-se presente na audiência conciliatória através de 
preposto credenciado, exibindo, desde já, carta de preposto, sob 
pena de revelia, conforme arts. 9º, §4 e 20º, da referida lei.
As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos 
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endereços, sob pena de se considerar como válida e eficaz a/o 
carta/mandado de intimação cumprido(a) no endereço constante 
dos autos (art. 19, § 2º, Lei 9.099/95).
Consigne-se que restando prejudicada a tentativa de citação/
intimação e não havendo tempo hábil para nova tentativa, desde 
já fica autorizado à escrivania, o cancelamento da audiência 
de conciliação e retirada de pauta, a qual será oportunamente 
redesignada.
SIRVA O PRESENTE COMO MANDADO/CARTA DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO.
Faculto, desde logo que a intimação seja realizada preferencialmente 
via telefone, em observância ao princípio da economia e celeridade 
processual.
CUMPRA-SE
Santa Luzia D’Oeste, 14 de novembro de 2019
Larissa Pinho de Alencar Lima

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única 
Dom Pedro I, CEP 76950-000, Santa Luzia D’Oeste, Esquina com 
Tancredo Neves Execução de Título Extrajudicial
7001964-02.2019.8.22.0018
EXEQUENTE: PAETA AGROPECURIA LTDA - EPP CNPJ nº 
03.258.029/0001-66, AVENIDA BRASIL 2431 CENTRO - 76950-
000 - SANTA LUZIA D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ANA PAULA DOS SANTOS 
OLIVEIRA OAB nº RO9447, SEM ENDEREÇO
EXECUTADO: EDMAR ALVES DOS SANTOS, LINHA 192 s/n, 
LADO NORTE, ZONA RURAL ENTRE O KM 11 E KM 12 - 76940-
000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
Vistos.
Ante a petição com retificação do endereço, Cite-se o requerido 
para comparecer a audiência de conciliação designada para o dia 
26/02/2020 às 08h 30min, a ser realizada na sala de audiência do 
CEJUSC, na comarca de Santa Luzia do Oeste/RO.
Intime-se as partes nos termos do despacho inicial do id. 
30992712.
SIRVA O PRESENTE COMO MANDADO/CARTA DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO ou CARTA PRECATÓRIA.
Expeça-se o necessário.
Santa Luzia D’Oeste, 14 de novembro de 2019
Larissa Pinho de Alencar Lima

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única 
Dom Pedro I, CEP 76950-000, Santa Luzia D’Oeste, Esquina com 
Tancredo Neves Procedimento do Juizado Especial Cível
7002293-14.2019.8.22.0018
REQUERENTE: ADENIR FOSS CPF nº 285.129.529-20, LINHA 
P 34 KM 05 ZONA RURAL - 76952-000 - ALTO ALEGRE DOS 
PARECIS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: EVALDO ROQUE DINIZ OAB 
nº RO10018
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON CNPJ nº 05.914.650/0001-56, RUA CORUMBIARA sn 
CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA
Vistos.
Recebo a ação para processamento.
Considerando a importância da audiência de conciliação como 
método alternativo de solução de conflitos, Designo audiência de 
conciliação para o dia 06/02/2020, às 12:00 horas, a ser realizada 
na Sala de audiência do Posto Avançado da Justiça de Alto Alegre 
dos Parecis/RO.
INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado, via PJE, advertindo-a 
que seu não comparecimento a qualquer audiência do processo 

ensejará extinção e arquivamento do mesmo.
Proceda-se a CITAÇÃO da parte requerida, de todos os termos da 
ação que tramita nesta vara e INTIME-SE a mesma a comparecer à 
audiência de tentativa de conciliação, ocasião em que, não havendo 
acordo, poderá CONTESTAR no prazo de 15 (quinze) dias, após a 
realização da audiência de conciliação.
Na mesma oportunidade, a parte requerida fica INTIMADA para 
indicar as provas que pretende produzir, indicando a necessidade 
e pertinência, sob pena de indeferimento e julgamento do feito no 
estado em que se encontra.
Se houver juntada de documentos novos ou arguição de 
preliminares, INTIME-SE a parte autora para, sendo o caso 
impugnar a contestação e indicar as provas que pretende produzir, 
justificando a necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento 
da prova e julgamento do feito no estado em que se encontra. 
Prazo: 05 (cinco) dias.
Deixo de apreciar o pedido de justiça gratuita para fazê-lo 
oportunamente, em razão de o acesso ao Juizado Especial 
independer, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 
custas, taxas ou despesas.
No que se refere ao pedido de inversão do ônus da prova, o Código 
de Defesa do Consumidor traz a presunção de hipossuficiência, 
possibilitando ao consumidor demandar em igualdade de condições 
frente às grandes empresas. E com base nesta norma protetiva 
dos interesses do consumidor, inverto o ônus da prova, ficando 
estabelecido que o ônus da prova incumbe à requerida.
No tocante ao pedido de requerimento de expedição de mandado 
de constatação, indefiro-o, tendo em vista que compete à parte 
autora proceder às diligências necessárias a fim de comprovar 
suas alegações, não podendo transferir ao Judiciário ônus que lhe é 
próprio. Ademais, os Oficiais de Justiça não detém conhecimentos 
técnicos necessários para realizar tal incumbência.
Advirtam-se as partes:
Conforme Lei Federal 9.099/95 e Portaria Conjunta do JECIVEL n° 
001/2002, a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda, 
poderá fazer-se presente na audiência conciliatória através de 
preposto credenciado, exibindo, desde já, carta de preposto, sob 
pena de revelia, conforme arts. 9º, §4 e 20º, da referida lei.
As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos 
endereços, sob pena de se considerar como válida e eficaz a/o 
carta/mandado de intimação cumprido(a) no endereço constante 
dos autos (art. 19, § 2º, Lei 9.099/95).
Consigne-se que restando prejudicada a tentativa de citação/
intimação e não havendo tempo hábil para nova tentativa, desde 
já fica autorizado à escrivania, o cancelamento da audiência 
de conciliação e retirada de pauta, a qual será oportunamente 
redesignada.
Faculto, desde logo que a intimação seja realizada preferencialmente 
via telefone, em observância ao princípio da economia e celeridade 
processual.
SIRVA A PRESENTE COMO CARTA OU MANDADO DE CITAÇÃO 
E INTIMAÇÃO.
Cumpra-se.
Santa Luzia D’Oeste, 14 de novembro de 2019.
Larissa Pinho de Alencar Lima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
Rua Dom Pedro I, esquina com Rua Tancredo Neves - CEP 76950-
000, Santa Luzia do Oeste/RO
Processo nº 7002193-59.2019.8.22.0018
AUTOR: TAMIRES SIMAS MARQUES - ME
Advogados do(a) AUTOR: DAIANE GLOWASKY - RO7953, 
EDER JUNIOR MATT - RO3660, BRUNA BARBOSA DA SILVA 
- RO10035
RÉU: CLEISE OLIVEIRA DALA ROSA
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
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PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia 
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes 
intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a comparecerem 
à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na sala de audiências 
da CEJUSC Santa Luzia do Oeste - Vara Única, sito à Rua Dom 
Pedro I, esquina com Rua Tancredo Neves - CEP 76950-000, 
Santa Luzia do Oeste/RO, conforme informações abaixo: 
Tipo: Conciliação Sala: SLO - Sala de Conciliação PA Alto Alegre 
Data: 10/02/2020 Hora: 08:30 
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a 
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome 
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser 
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo 
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da 
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade 
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar 
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de 
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca; 
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as 
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4) 
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s) 
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu 
não comparecimento a qualquer das audiências designadas, 
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados 
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria 
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo 
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação, 
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de 
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo 
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos 
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da 
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, 
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de 
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive 
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às 
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas 
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo, 
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar 
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de 
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada 
ou o mandado de intimação cumprido no endereço constante 
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa 
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a 
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º, 
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas 
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e que 
procuradores e preposto deverão comparecer munidos de poderes 
específicos para transacionar.
Santa Luzia D’Oeste, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única 
Dom Pedro I, CEP 76950-000, Santa Luzia D’Oeste, Esquina com 
Tancredo Neves Procedimento do Juizado Especial Cível
7002263-76.2019.8.22.0018
REQUERENTE: EZEQUIAS PEREIRA AMORIM CPF nº 
312.627.592-34, LINHA P 70 KM 02 ZONA RURAL - 76952-000 - 
ALTO ALEGRE DOS PARECIS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: EVALDO ROQUE DINIZ OAB 
nº RO10018
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - 
CERON CNPJ nº 05.914.650/0001-56, RUA CORUMBIARA sn 
CENTRO - 76940-000 - ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: ENERGISA RONDÔNIA
Vistos.
Recebo a ação para processamento.

Considerando a importância da audiência de conciliação como 
método alternativo de solução de conflitos, Designo audiência de 
conciliação para o dia 10/02/2020, às 08:00 horas, a ser realizada 
na Sala de audiência do Posto Avançado da Justiça de Alto Alegre 
dos Parecis/RO.
INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado, via PJE, advertindo-a 
que seu não comparecimento a qualquer audiência do processo 
ensejará extinção e arquivamento do mesmo.
Proceda-se a CITAÇÃO da parte requerida, de todos os termos da 
ação que tramita nesta vara e INTIME-SE a mesma a comparecer à 
audiência de tentativa de conciliação, ocasião em que, não havendo 
acordo, poderá CONTESTAR no prazo de 15 (quinze) dias, após a 
realização da audiência de conciliação.
Na mesma oportunidade, a parte requerida fica INTIMADA para 
indicar as provas que pretende produzir, indicando a necessidade 
e pertinência, sob pena de indeferimento e julgamento do feito no 
estado em que se encontra.
Se houver juntada de documentos novos ou arguição de 
preliminares, INTIME-SE a parte autora para, sendo o caso 
impugnar a contestação e indicar as provas que pretende produzir, 
justificando a necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento 
da prova e julgamento do feito no estado em que se encontra. 
Prazo: 05 (cinco) dias.
Deixo de apreciar o pedido de justiça gratuita para fazê-lo 
oportunamente, em razão de o acesso ao Juizado Especial 
independer, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 
custas, taxas ou despesas.
No que se refere ao pedido de inversão do ônus da prova, o Código 
de Defesa do Consumidor traz a presunção de hipossuficiência, 
possibilitando ao consumidor demandar em igualdade de condições 
frente às grandes empresas. E com base nesta norma protetiva 
dos interesses do consumidor, inverto o ônus da prova, ficando 
estabelecido que o ônus da prova incumbe à requerida.
No tocante ao pedido de requerimento de expedição de mandado 
de constatação, indefiro-o, tendo em vista que compete à parte 
autora proceder às diligências necessárias a fim de comprovar 
suas alegações, não podendo transferir ao Judiciário ônus que lhe é 
próprio. Ademais, os Oficiais de Justiça não detém conhecimentos 
técnicos necessários para realizar tal incumbência.
Advirtam-se as partes:
Conforme Lei Federal 9.099/95 e Portaria Conjunta do JECIVEL n° 
001/2002, a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda, 
poderá fazer-se presente na audiência conciliatória através de 
preposto credenciado, exibindo, desde já, carta de preposto, sob 
pena de revelia, conforme arts. 9º, §4 e 20º, da referida lei.
As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos 
endereços, sob pena de se considerar como válida e eficaz a/o 
carta/mandado de intimação cumprido(a) no endereço constante 
dos autos (art. 19, § 2º, Lei 9.099/95).
Consigne-se que restando prejudicada a tentativa de citação/
intimação e não havendo tempo hábil para nova tentativa, desde 
já fica autorizado à escrivania, o cancelamento da audiência 
de conciliação e retirada de pauta, a qual será oportunamente 
redesignada.
Faculto, desde logo que a intimação seja realizada preferencialmente 
via telefone, em observância ao princípio da economia e celeridade 
processual.
SIRVA A PRESENTE COMO CARTA OU MANDADO DE CITAÇÃO 
E INTIMAÇÃO.
Cumpra-se.
Santa Luzia D’Oeste, 14 de novembro de 2019.
Larissa Pinho de Alencar Lima

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única 
Dom Pedro I, CEP 76950-000, Santa Luzia D’Oeste, Esquina com 
Tancredo Neves Procedimento do Juizado Especial Cível
7001980-53.2019.8.22.0018
AUTOR: IRANI DE SOUZA TOSTES CPF nº 651.854.202-00, 
AV. MARECHAL RONDON 3792 CENTRO - 76952-000 - ALTO 
ALEGRE DOS PARECIS - RONDÔNIA
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ADVOGADO DO AUTOR: DAIANE GLOWASKY OAB nº RO7953, 
AV. TANCREDO DE A. NEVES 3510 CENTRO - 76952-000 - ALTO 
ALEGRE DOS PARECIS - RONDÔNIA, EDER JUNIOR MATT 
OAB nº RO3660, AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES 
3510, ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA CENTRO - 76952-000 - 
ALTO ALEGRE DOS PARECIS - RONDÔNIA, BRUNA BARBOSA 
DA SILVA OAB nº RO10035, SEM ENDEREÇO
RÉU: SILVO ALMEIDA CONCEICAO CPF nº 323.734.778-74, 
AV. RUI BARBOSA 1913 CENTRO - 76950-000 - SANTA LUZIA 
D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: 
Vistos.
Trata-se de ação de execução de título judicial.
Devidamente citada, a requerida apresentou impugnação à 
execução, sob fundamento de inexequibilidade do título judicial.
Ante a petição de impugnação, Intime-se a parte autora para 
manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, da petição de id. 31414243, 
bem como requerer o que entender de direito.
Após, volte-me concluso para decisão.
SIRVA A PRESENTE DE MANDADO DE INTIMAÇÃO.
Cumpra-se.
Santa Luzia D’Oeste/RO, data certificada.
Larissa Pinho de Alencar Lima
Juiz (a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
Rua Dom Pedro I, esquina com Rua Tancredo Neves - CEP 76950-
000, Santa Luzia do Oeste/RO
Processo nº: 7001495-58.2016.8.22.0018.
EXEQUENTE: SIDNEI COSTA DA SILVA
EXECUTADO: OI MOVEL S.A.
Advogados do(a) EXECUTADO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA 
FILHO - RO635, MARCELO LESSA PEREIRA - RO1501
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA 
INTIMADA, por intermédio de seu advogado, cumprir 
espontaneamente a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, 
efetuando o pagamento do valor, obrigatoriamente junto a Caixa 
Econômica Federal (Provimento 001/2008 PR TJ/RO c/c Art. 840, I, 
do CPC), sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor apresentado da dívida, conforme disposto no art. 523, 
§ 1º, do Código de Processual Civil;
II - Apresentar, após decorrido o prazo acima e não efetuado o 
pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 
penhora ou nova intimação, nos próprios autos, impugnação ao 
cumprimento da sentença, conforme disposto no art. 525, do CPC, 
sob pena de preclusão de seu direito;
ADVERTÊNCIAS: 1) O VALOR DA CONDENAÇÃO 
OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO 
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008 
PR TJ/RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E 
TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO PROCESSO, SOB PENA 
DE SER CONSIDERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO 
REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, 
NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO 
N.º 006/2015-PR-CG, PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA 
ESTADUAL N.º 115/2015, INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS 
PREVISTAS NO ARTIGO 475-J DO CPC, ALÉM DE JUROS E 
CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS 
PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA 
EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO, 
SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO 
DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES 
DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS 
RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR 
COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO 
CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 
19, § 2º, LF 9.099/95).
Santa Luzia D’Oeste, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única 
Dom Pedro I, CEP 76950-000, Santa Luzia D’Oeste, Esquina com 
Tancredo Neves Procedimento do Juizado Especial Cível
7001869-69.2019.8.22.0018
AUTOR: SERGIO KNOPF DE CARVALHO CPF nº 998.981.872-04, 
LINHA P. 42 KM 03 ZONA RURAL - 76954-000 - ALTA FLORESTA 
D’OESTE - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: BETHANIA SOARES COSTA OAB nº 
RO8757, AV. BRASIL 3385 PRINCESA ISABEL - 76954-000 - 
ALTA FLORESTA D’OESTE - RONDÔNIA, RODRIGO FERREIRA 
BARBOSA OAB nº RO8746, SEM ENDEREÇO
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - CERON 
CNPJ nº 05.914.650/0001-56, AVENIDA DOS IMIGRANTES, - DE 
3601 A 4635 - LADO ÍMPAR INDUSTRIAL - 76821-063 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
ADVOGADO DO RÉU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 
BARBOSA OAB nº MS6835, , INEXISTENTE - 76800-000 - PORTO 
VELHO - RONDÔNIA
SENTENÇA.
Vistos.
Relatório dispensado art. 38, caput da Lei 9.099/95.
Preliminar – Da Incompetência Territorial
O requerido, em sua matéria de defesa, levanta a preliminar de 
incompetência territorial, sob o argumento de que os documentos 
apresentado nos autos (ART, comprovante de residência, projeto 
elétrico) indicam que o imóvel é localizado no município de Alta 
Floresta do Oeste.
Em análise dos autos, verifico que assiste razão o requerido, pois 
tal circunstância, inviabiliza o prosseguimento da presente ação 
neste Juízo, em virtude da flagrante incompetência territorial, nos 
termos do artigo 53, inciso III e IV do Código de Processo Civil.
Sobre a competência, dispõe o art. 4º da Lei 9.099/95 que: “Art. 4º 
É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do 
foro: I – do domicílio do réu [...]; III – ou do domicílio do autor do 
local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer 
natureza.” 
Em relação ao reconhecimento da incompetência territorial no 
juizado, temos a previsão do FONAJE de nº 89: “A incompetência 
territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados 
especiais cíveis (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ),” visando a 
melhor prestação jurisdicional em consonância com as regras de 
competência dispostas na Lei 9.099/1995, em vista do relevante 
interesse público.
Ante o exposto, acolho a preliminar incompetência territorial e 
extingo o feito sem resolução do mérito com fundamento no art. 51, 
inc. III da lei 9.099/95.
Ademais, tendo em vista que a preliminar suscitada pelo requerido 
foi acolhido, torna-se desnecessária à análise jurídica do pedido.
Sem custas e sem honorários nesta instância (Lei 9.099/1995).
Intime-se.
Transitada em julgado esta decisão, arquive-se.
sábado, 16 de novembro de 2019
Larissa Pinho de Alencar Lima

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única 
Dom Pedro I, CEP 76950-000, Santa Luzia D’Oeste, Esquina com 
Tancredo Neves Procedimento do Juizado Especial Cível
7001604-67.2019.8.22.0018
REQUERENTE: PAULO NAUR DA SILVA SIQUEIRA CPF nº 
219.836.822-68, LINHA 105 Km 10 Lote 09 ZONA RURAL - 76979-
000 - PARECIS - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ROGERIA VIEIRA REIS OAB nº 
RO8436, SEM ENDEREÇO
REQUERIDO: CICERO BENTO GODOI, LINHA E, KM 03 s/n, 
LADO ESQUERDO DEPOIS DO AEROPORTO, SÍTIO DA DONA F 
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ÁREA RURAL DE CACOAL - 76968-899 - CACOAL - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
Vistos.
Ante a petição com retificação do endereço, Cite-se o requerido 
para comparecer a audiência de conciliação designada para o dia 
10/02/2020 às 09:00 horas, a ser realizada na sala de audiência do 
posto avançado de justiça de Alto Alegre dos Parecis/RO.
Proceda a presente, por carta precatória ao Município de Cacoal/
RO, no endereço indicado na petição id. 32551834.
Intime-se as partes nos termos do despacho inicial do id. 
31043301.
Consigne-se que restando prejudicada a tentativa de citação/
intimação e não havendo tempo hábil para nova tentativa, desde 
já fica autorizado à escrivania, o cancelamento da audiência 
de conciliação e retirada de pauta, a qual será oportunamente 
redesignada.
SIRVA O PRESENTE COMO MANDADO/CARTA DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO ou CARTA PRECATÓRIA.
Expeça-se o necessário.
Santa Luzia D’Oeste, 19 de novembro de 2019
Larissa Pinho de Alencar Lima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
Rua Dom Pedro I, esquina com Rua Tancredo Neves - CEP 
76950-000, Santa Luzia do Oeste/RO Processo n°: 7002326-
04.2019.8.22.0018
AUTOR: CLEBER JUNIOR DE SOUZA
PROCURADOR: IVONETE GOMES DA SILVA SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: THAIS CRISTINA DE SOUZA 
GUIMARAES - RO8485, 
RÉU: UNIMED JI PARANA COOPERATIVA DE TRABALHO 
MEDICO
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE 
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, fica a 
parte requerente intimada a apresentar impugnação à contestação e 
indicar as provas que pretende produzir, justificando a necessidade 
e pertinência, sob pena de indeferimento da prova e julgamento do 
feito no estado em que se encontra, no prazo de 05 (cinco) dias.
Santa Luzia do Oeste (RO), 22 de novembro de 2019.

COMARCA DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

1ª VARA CÍVEL

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé - 
RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
PROCESSO Nº: 7000129-95.2018.8.22.0023
CLASSE: MONITÓRIA (40)
AUTOR: CHARLENE PNEUS LTDA
Advogado do(a) AUTOR: GREICIS ANDRE BIAZUSSI - RO1542
RÉU: FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA
Finalidade: Fica a parte requerente intimada, por via de seu 
advogado, para retirar o alvará de levantamento expedido, no 
prazo de 5 (cinco) dias.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé - 
RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
PROCESSO Nº: 7001889-79.2018.8.22.0023

CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JOSE ZITO BARROSO
Advogado do(a) AUTOR: JOSE DO CARMO - RO6526
RÉU: TEL EMPREITEIRA E LOCADORA DE MAO DE OBRA 
LTDA - ME
Finalidade: Fica a parte autora intimada, por via de seu advogado, 
para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, 
no prazo de 5 (cinco) dias.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única 
Rua São Paulo, nº 3932, Bairro Cidade Baixa, CEP 76935-000, São 
Francisco do Guaporé Procedimento do Juizado Especial Cível
Obrigação de Fazer / Não Fazer
7001419-48.2018.8.22.0023
REQUERENTE: VANDISLAU BARBOSA ALVES, BR 3A, KM 
5,5, PORTO MURTINHO NI - 76935-000 - SÃO FRANCISCO DO 
GUAPORÉ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERENTE: ADRIANE PARRON TEIXEIRA 
OAB nº RO7902, AVENIDA SÃO FRANCISCO 3889 CENTRO - 
76935-000 - SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RONDÔNIA
REQUERIDO: PAULO (VUGO MADRUGADA), RUA RIO MADEIRA, 
AO LADO DA CASA N. 3620 CIDADE BAIXA - 76935-000 - SÃO 
FRANCISCO DO GUAPORÉ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO REQUERIDO: 
DESPACHO Nos termos da certidão de id. 21592909, proceda 
a retificação do polo passivo, passando a constar JOSÉ PAULO 
DOS SANTOS (CPF 983.883.395-91).
Pois bem, conforme se verifica no documentos em anexo a tentativa 
de penhora valores on line restou infrutífera, tendo sido penhorado 
a quantia irrisória de R$ 17,61 da conta da parte executada, que 
restou desbloqueada nos termos do que dispõe o art. 836 do 
CPC.
Este juízo também realizou pesquisa junto ao sistema RENAJUD, a 
qual restou positiva, conforme documento em anexo.
Registre-se, que a constrição realizada pelo referido sistema, trata-
se apenas da inscrição de um impedimento junto ao cadastro do 
veículo bloqueado, sendo que para a efetivação da constrição 
judicial, o referido bem deve ser localizado para posterior avaliação 
e penhora.
Desta forma, intimem-se o autor e o réu acerca da restrição 
efetuada, este último para eventual impugnação/embargos.
Fica consignado que não sendo localizado o veículo restrito no 
prazo de 30 dias, desde de já determino o desbloqueio do mesmo.
Após, fica a parte autora intimada para no prazo de 05 dias requerer 
o que entender de direito.
Pratique-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO, 
PENHORA E AVALIAÇÃO 
São Francisco do Guaporé-RO, 10 de outubro de 2019
Fábio Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé - 
RO - CEP: 76935-000 
Processo n°: 7000406-14.2018.8.22.0023
EXEQUENTE: ANTONIO NEVES ALVES
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOSE DO CARMO - RO6526
EXECUTADO: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A
Advogados do(a) EXECUTADO: DENNER DE BARROS E 
MASCARENHAS BARBOSA - MS6835, VANESSA BARROS 
SILVA PIMENTEL - RO8217
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA SISTEMA PJE)
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FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido 
documento à agência da Caixa Econômica Federal, sob pena de 
encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de 
Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
São Francisco do Guaporé, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé - 
RO - CEP: 76935-000 
Processo n°: 7000874-75.2018.8.22.0023
EXEQUENTE: CELSO RAMOS DE SA
Advogado do(a) EXEQUENTE: GLENDA ESTELA SILVA DE 
ARAUJO - RO7487
EXECUTADO: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A
Advogados do(a) EXECUTADO: DENNER DE BARROS E 
MASCARENHAS BARBOSA - MS6835, ERICA CRISTINA 
CLAUDINO - RO6207, VANESSA BARROS SILVA PIMENTEL - 
RO8217
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA SISTEMA PJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido 
documento à agência da Caixa Econômica Federal, sob pena de 
encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de 
Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
São Francisco do Guaporé, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé - 
RO - CEP: 76935-000 
Processo n°: 7000309-14.2018.8.22.0023
EXEQUENTE: SERGIO PAULO BENICIO SARAIVA
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOSE DO CARMO - RO6526
EXECUTADO: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A
Advogados do(a) EXECUTADO: DENNER DE BARROS E 
MASCARENHAS BARBOSA - MS6835, BRUNA TATIANE DOS 
SANTOS PINHEIRO SARMENTO - RO5462
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA SISTEMA PJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido 
documento à agência da Caixa Econômica Federal, sob pena de 
encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de 
Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
São Francisco do Guaporé, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé - 
RO - CEP: 76935-000 
Processo n°: 7001746-27.2017.8.22.0023
EXEQUENTE: HERMES BORDIGNON
Advogados do(a) EXEQUENTE: JOSE DO CARMO - RO6526, 
SEBASTIAO QUARESMA JUNIOR - RO1372

EXECUTADO: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A
Advogados do(a) EXECUTADO: DENNER DE BARROS E 
MASCARENHAS BARBOSA - MS6835, GABRIELA DE LIMA 
TORRES - RO5714
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA SISTEMA PJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido 
documento à agência da Caixa Econômica Federal, sob pena de 
encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de 
Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
São Francisco do Guaporé, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé - 
RO - CEP: 76935-000 
Processo n°: 7001354-53.2018.8.22.0023
EXEQUENTE: JOSE CARLOS PRADO
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARIA CRISTINA BATISTA 
CHAVES - RO4539, ADRIANE PARRON TEIXEIRA - RO7902
EXECUTADO: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A
Advogados do(a) EXECUTADO: DENNER DE BARROS E 
MASCARENHAS BARBOSA - MS6835, BRUNA TATIANE DOS 
SANTOS PINHEIRO SARMENTO - RO5462
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA SISTEMA PJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido 
documento à agência da Caixa Econômica Federal, sob pena de 
encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de 
Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
São Francisco do Guaporé, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé - 
RO - CEP: 76935-000,(69) 36213028
INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE
Processo nº: 7001255-20.2017.8.22.0023 (Processo Judicial 
eletrônico - PJe)
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: EDINA FREITAS DA CRUZ AQUINO
Advogado do(a) EXEQUENTE: SEBASTIAO QUARESMA JUNIOR 
- RO1372
EXECUTADO: BANCO BMG S/A
Advogado do(a) EXECUTADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO 
NETO - PE23255
Com base em acórdão proferido pela Turma Recursal, fica vossa 
senhoria notificada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
pagamento das custas processuais, sob pena de inscrição em 
dívida ativa e protesto extrajudicial. O Valor das custas é de 1% 
um por cento, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896 
de 2016 (Regimento de Custas). Assim, para gerar o boleto de 
pagamento, utilize o link abaixo. 
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=Tx7niP9iEw7gdde9QtEMN
n_CnNejhosUMo1nxE8.wildfly01:custas1.1
São Francisco do Guaporé, 22 de novembro de 2019 
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé - 
RO - CEP: 76935-000
Processo nº : 7000570-76.2018.8.22.0023
Requerente: ROBERTO ALVES DOS SANTOS
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOSE DO CARMO - RO6526
Requerido(a): ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A
Advogados do(a) EXECUTADO: DENNER DE BARROS E 
MASCARENHAS BARBOSA - MS6835, BRUNA TATIANE DOS 
SANTOS PINHEIRO SARMENTO - RO5462
Intimação À PARTE REQUERIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
intimada, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, a se manifestar a 
respeito do saldo remanescente em conta judicial vinculada a este 
processo, informando, se for o caso, conta bancária para eventual 
transferência.
São Francisco do Guaporé, 22 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé - 
RO - CEP: 76935-000 
Processo n°: 7000754-66.2017.8.22.0023
EXEQUENTE: GIOVANIDES GUEDES DOS SANTOS
Advogados do(a) EXEQUENTE: RAFAEL BURG - RO4304, 
RODRIGO HENRIQUE MEZABARBA - RO3771
EXECUTADO: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A
Advogados do(a) EXECUTADO: DENNER DE BARROS E 
MASCARENHAS BARBOSA - MS6835, BRUNA TATIANE DOS 
SANTOS PINHEIRO SARMENTO - RO5462, VANESSA BARROS 
SILVA PIMENTEL - RO8217
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA SISTEMA PJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria 
INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará 
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido 
documento à agência da Caixa Econômica Federal, sob pena de 
encaminhamento para conta única centralizadora do Tribunal de 
Justiça de Rondônia (Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
São Francisco do Guaporé, 22 de novembro de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Comarca de São Francisco do Guaporé - Vara Única
Endereço: Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do 
Guaporé - RO - CEP: 76935-000
Processo nº: 7000986-10.2019.8.22.0023 (Processo Judicial 
eletrônico - PJe) 
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 
AUTOR: JUAREZ CORDEIRO DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: MARCELO CANTARELLA DA SILVA - 
RO558
REQUERIDO: OSIEL ALBINO DE ALMEIDA, MUNICIPIO DE SAO 
FRANCISCO DO GUAPORE
Advogados do(a) REQUERIDO: PATRICIA MACHADO DA SILVA - 
RO9799, SOLANGE APARECIDA DA SILVA - RO1153
Intimação AO REQUERENTE
Por determinação do Excelentíssimo Juiz de Direito deste Juizado 
Especial da Fazenda Pública, fica Vossa Senhoria intimada para, 
querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar manifestação 
quanto à contestação do Município de São Francisco do Guaporé, 
conforme Item III da Ata de Audiência ID n.º 30954297.
São Francisco do Guaporé/RO, 22 de novembro de 2019.

COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

1ª VARA CRIMINAL

1º Cartório Criminal
Sugestões e reclamações, façam-nos pessoalmente ao Juiz ou 
contate-nos via internet no endereço eletrônico smg1criminal@tjro.
jus.br
Juíza: Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro
Diretor do Cartório: Jerlis dos Passos Silva

Proc.: 0000814-93.2019.8.22.0022
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Autos nº: 00000814-93.2019.8.22.0022
Classe : Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)
Requerente: Walquiria Nogueira, brasileira, convivente, do lar, 
portadora do RG nº 1070162 SSP/RO e CPF nº 004.555.382-39, 
nascida aos 13/8/1987, natural de Rolim de Moura/RO, filha de 
Benedito Nogueira e Maria de Fátima Cosmos da Silva.
Requerido: Célio Ferreira da Silva, brasileiro, nascido aos 
03/11/1975, natural de Cacoal, portador do RG nº 519081 SSP/
RO, filho de Erodias Ferreira da Silva.
Capitulação: Lei 11.340/06.
Adv.: Não Informado
Finalidade: Intimar a requerente Walquiria Nogueira da decretação 
das seguintes medidas protetivas em seu favor:
1) fica proibido de se aproximar de Walquiria Nogueira e de seus 
familiares, no limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância, 
inclusive por interposta pessoa;
2) fica proibido de manter contato com Walquiria Nogueira e 
seus familiares, por qualquer meio de comunicação, inclusive por 
interposta pessoa.
3) suspendo o direito de visitas do representado aos filhos(as), 
até que venha aos autos relatório do NUPS, o qual deverá realizar 
estudo psicossocial com os envolvidos no prazo de 15 (quinze) dias. 
Com a juntada do relatório, venham conclusos para deliberação 
quanto a manutenção da medida suspensiva do direito de visitas.
Sede do Juízo: Fórum Juiz Anísio Garcia Martin, Av. São Paulo, 
1395, bairro Cristo Rei, fone: (0xx69)3642-2660/2661, CEP.: 
76.932-000, São Miguel do Guaporé-RO. 
SMG/RO, 22 de novembro de 2019.

Proc.: 0000568-34.2018.8.22.0022
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Processo: 0000568-34.2018.8.22.0022
Classe: Ação Penal
Procedimento: Ordinário 
Parte Autora: Ministério Público do Estado de Rondônia
Réu: ANDERSON RODRIGO DA SILVA ZANELLA, portador do RG 
nº 1027901 SSP/RO e inscrito no CPF 995.536.602-82, nascido 
aos 31/05/1989 em São Miguel do Guaporé/RO, filho de Neli da 
Silva Zanella; MARCOS AURELIO MARIANO, portador do RG nº 
571.677 SSP/RO e inscrito no CPF 468.979.332-87, nascido aos 
22/12/1975 em Cacoal/RO, filho de Sebastião Mariano e de Lúcia 
Maria Barretos e;
JOSÉ CARLOS ZANELLA, portador do RG nº 797.045 SSP/RO e 
inscrito no CPF 768.169.312-20, nascido aos 17/04/1982 em Boa 
Vista da Aparecida/PR, filho de Ana da Silva Zanella.
Capitulação: Art. 14 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), 
na forma do art. 29, do Código Penal Brasileiro.
Adv.: Marcos Uillian Gomes Ribeiro, OAB/RO 8551;
Finalidade: INTIMAR o advogado supracitado para apresentar 
alegações finais por memoriais no prazo de 05 (cinco) dias.
Sede do Juízo: Fórum Juiz Anísio Garcia Martin, Av. São Paulo, 
1395, bairro Cristo Rei, fone: (0xx69)3642-2660/2661, CEP: 
76.932-000, São Miguel do Guaporé-RO.
SMG/RO, 22 de novembro de 2019.
Jerlis dos Passos Silva
Diretor do Cartório Criminal

http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=02220190009114&strComarca=1&ckb_baixados=null
http://www.tjro.jus.br/appg/faces/jsp/index.jsp?TpDoc=null&tipo=2&argumentos=02220180006210&strComarca=1&ckb_baixados=null
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1ª VARA CÍVEL

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Processo: 7000342-70.2019.8.22.0022
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: JOSE VALENTIN SALES
Advogado do(a) AUTOR: LIGIA VERONICA MARMITT - RO4195
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 10 dias úteis, sobre a 
petição a proposta de acordo de ID 32792286, requerendo o que 
entender de direito.
São Miguel do Guaporé, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Av.São Paulo, 1395, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO - 
CEP: 76932-000 - Fone:(69) 36422660
Processo nº 0000142-32.2012.8.22.0022
Polo Ativo: RAQUEL JOAQUIM DE SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: ADMIR TEIXEIRA - RO2282
Polo Passivo: NARCISO JOAQUIM DE SOUSA
Advogado do(a) RÉU: ADMIR TEIXEIRA - RO2282
Certidão 
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema 
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do 
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da 
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA 
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições 
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
São Miguel do Guaporé, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Processo: 7001528-65.2018.8.22.0022
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: CLEVERSON CRESTANI
Advogado do(a) AUTOR: CARLOS ALBERTO XAVIER - PR53198
RÉU: BANCO DO BRASIL S/A
Advogado(s) do reclamado: NELSON WILIANS FRATONI 
RODRIGUES
Advogado do(a) RÉU: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES 
- RO4875
ATO ORDINATÓRIO
Intimação 
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do São Miguel 
do Guaporé - Vara Única, fica V. Sa. intimada para no prazo de 15 
(quinze) dias, efetuar o pagamento das custas processuais no valor 
de de R$ 211,14 (duzentos e onze reais e quatorze centavos), sob 
pena de protesto e inscrição em divida ativa.
São Miguel do Guaporé, 11 de outubro de 2019
Elizeu Leal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Processo: 7001525-81.2016.8.22.0022
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: ROSANGELA DA ROSA CORREA 
- RS30820
EXECUTADO: GILMAR SALLES FERNANDES
ATO ORDINATÓRIO
Fica a parte exequente, intimada, para dar prosseguimento ao feito, 
requerendo o que entender de direito.
São Miguel do Guaporé, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Processo: 7000358-92.2017.8.22.0022
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ROGERIA DE OLIVEIRA PINTO
Advogados do(a) AUTOR: ANDREIA FERNANDA BARBOSA DE 
MELLO - PR30373, JURACI MARQUES JUNIOR - RO2056
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Fica a parte autora, intimada, quanto ao retorno dos autos da 
instância superior, bem como requeira o que entender de direito.
São Miguel do Guaporé, 22 de novembro de 2019

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Miguel do Guaporé - Vara Única 
Av.São Paulo, nº 1395, Bairro Cristo Rei, CEP 76932-000, São 
Miguel do Guaporé Processo: 7000323-64.2019.8.22.0022 
Classe: Cumprimento de sentença 
Alimentos 
EXEQUENTES: R. D. F., G. R. F. D. A., R. K. D. F. A. 
ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: DEFENSORIA PÚBLICA 
DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, 
DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA 
EXECUTADO: J. C. D. A. 
ADVOGADO DO EXECUTADO: CASTRO LIMA DE SOUZA OAB 
nº RO3048 
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO/
PRECATÓRIA/OFÍCIO.
EXEQUENTES: R. D. F., AVENIDA GOVERNADOR VALADARES 
920 BELA VISTA - 76934-000 - SERINGUEIRAS - RONDÔNIA, 
G. R. F. D. A., AVENIDA GOVERNADOR VALADARES 920 BELA 
VISTA - 76934-000 - SERINGUEIRAS - RONDÔNIA, R. K. D. F. 
A., AVENIDA GOVERNADOR VALADARES 920 BELA VISTA - 
76934-000 - SERINGUEIRAS - RONDÔNIA
DESPACHO
Vistos, 
Em que pese a argumentação trazida pelo executado, deverá 
comprovar nos autos a doença que lhe acomete e o impede de 
laborar.
Frise-se que no caso em tela, uma alternativa ao executado é usar 
de ação própria para minorar o quantum pago a título de pensão 
alimentícia, pois se eximir do pagamento não é o caminho levando 
em consideração pela norma vigente, muito embora existe o 
trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
Assim, deixo de suspender o mandado de prisão, por conseguinte 
concedo o prazo 05 (cinco) dias ao executado para trazer nos autos 
documentação que comprove sua doença.
Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, dê-se prosseguimento 
ao feito.
Promova-se o necessário. Cumpra-se.
São Miguel do Guaporé/RO, 20 de novembro de 2019 .
Fábio Batista da Silva 
Juiz de Direito
Av.São Paulo, nº 1395, Bairro Cristo Rei, CEP 76932-000, São 
Miguel do Guaporé 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Miguel do Guaporé - Vara Única 
Av.São Paulo, nº 1395, Bairro Cristo Rei, CEP 76932-000, São 
Miguel do Guaporé PROCESSO: 7001653-96.2019.8.22.0022
CLASSE: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 
ADMISSAO DO VALE DO MACHADO - CREDISIS JI-CRED CNPJ 
nº 02.309.070/0007-47, RUA CAPITAO SILVIO 285 CENTRO - 
76932-000 - SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ - RONDÔNIA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: NEUMAYER PEREIRA DE SOUZA 
OAB nº RO1537, ARTUR BAIA RAMOS OAB nº RO6721
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EXECUTADOS: JOSEFA SUELI AIRES DA SILVA CPF nº 
420.670.302-72, RUA DOM PEDRO II 2510 CENTRO - 76932-000 
- SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ - RONDÔNIA, ZILIO SOARES DA 
SILVA CPF nº 703.443.969-91, RUA DOM PEDRO II 2510 CENTRO 
- 76932-000 - SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ - RONDÔNIA
VALOR DA CAUSA: R$ 74.684,10 (setenta e quatro mil, seiscentos 
e oitenta e quatro reais e dez centavos)
DECISÃO
Vistos.
Defiro o pedido encartado na peça de ID: 32508427.
Assim, determino a suspensão/sobrestamento do presente feito 
pelo período de 20 (vinte) dias, a fim de que as partes realizem 
acordo.
Transcorrido o prazo da suspensão/sobrestamento processual, 
intime-se a cooperativa Exequente, via Representante Legal - DJE, 
para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob 
pena de outras deliberações a disposição deste Juízo.
Após, tornem-se os autos conclusos.
São Miguel do Guaporé, sexta-feira, 22 de novembro de 2019.
FÁBIO BATISTA DA SILVA
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Miguel do Guaporé - Vara Única 
Av.São Paulo, nº 1395, Bairro Cristo Rei, CEP 76932-000, São 
Miguel do Guaporé 7000828-61.2019.8.22.0020
EXEQUENTE: VINICIUS DOS SANTOS ANDRADE
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ARISTIDES GONCALVES 
JUNIOR OAB nº RO4303
EXECUTADO: DALICIO PESSOA
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
SENTENÇA
Vistos, etc.
Compulsando os autos, verifica-se que as partes anunciaram 
celebração de acordo.
Pois bem. Conforme preceitua o Código Civil, em seu artigo 840 
e seguintes, uma das formas da extinção do litígio consiste na 
transação, entendida como estabelecimento de concessões mútuas 
com vistas à extinção do litígio.
Simultaneamente, prevê o Código de Processo Civil que a transação 
deve ser homologada, extinguindo-se o processo respectivo com 
resolução do mérito.
Ademais, o pedido de homologação judicial do acordo revela-
se numa demonstração inequívoca de que desejam fazer a 
autocomposição independentemente de interferência estatal.
Diante do exposto, por vislumbrar os pressupostos legais, 
HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado, a fim de que 
este produza seus efeitos jurídicos e legais. Sendo assim, JULGO 
EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do 
artigo 487, III, “b”, do CPC.
Ante a preclusão lógica, a presente decisão transita em julgado 
nesta data.
Fica dispensada o pagamento das custas processuais 
remanescentes (se houver), conforme inteligência do artigo 90, 
§3º, do CPC.
Sem honorários sucumbenciais.
Não há necessidade de sobrestamento do feito, pois em caso 
de descumprimento do acordo entabulado, a parte interessada 
poderá, nos próprios autos, requerer a continuidade do feito quanto 
ao saldo remanescente do acordo homologado.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Nada mais pendente, arquive-se procedendo-se as baixas 
necessárias.
São Miguel do Guaporé, 22 de novembro de 2019
Fábio Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Miguel do Guaporé - Vara Única 
Av.São Paulo, nº 1395, Bairro Cristo Rei, CEP 76932-000, São 
Miguel do Guaporé 7000434-82.2018.8.22.0022
EXEQUENTE: JUSCILENE QUEIROZ RODRIGUES SCHUNK
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ROBSON MARINHO DE CASTRO 
OAB nº RO8740
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL
ADVOGADO DO EXECUTADO: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA
SENTENÇA
Vistos, etc.
Considerando a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO por 
sentença o feito, nos termos do art. 924, inciso II, do Novo Código 
de Processo Civil.
Havendo valores pendentes de levantamento, expeça-se alvará de 
levantamento da quantia depositada nos autos.
O credor terá o prazo de 30 (trinta) dias para levantamento do alvará, 
sob pena de transferência dos valores para a conta centralizadora 
do Tribunal de Justiça.
Em caso de inércia, proceda-se a transferência do referido 
valor para conta judicial de titularidade do TJRO n. 01529904-5, 
operação 040, agência 2848, Caixa Econômica Federal, conforme 
provimento n. 016/2010-CG. 
Proceda-se com a liberação da penhora e/ou de qualquer outra 
forma de constrição (se houver).
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Após, arquivem-se.
São Miguel do Guaporé, 22 de novembro de 2019
Fábio Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Miguel do Guaporé - Vara Única 
Av.São Paulo, nº 1395, Bairro Cristo Rei, CEP 76932-000, São 
Miguel do Guaporé 7002261-02.2016.8.22.0022
EXEQUENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 
DETRAN-RO
ADVOGADO DO EXEQUENTE: PROCURADORIA AUTÁRQUICA 
DO DETRAN/RO
EXECUTADO: OSANA DE OLIVEIRA LIMA
ADVOGADO DO EXECUTADO: RANIELLI DE FREITAS ALVES 
OAB nº RO8750
SENTENÇA
Vistos, etc.
Considerando a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO por 
sentença o feito, nos termos do art. 924, inciso II, do Novo Código 
de Processo Civil.
Havendo valores pendentes de levantamento, expeça-se alvará de 
levantamento da quantia depositada nos autos.
O credor terá o prazo de 30 (trinta) dias para levantamento do alvará, 
sob pena de transferência dos valores para a conta centralizadora 
do Tribunal de Justiça.
Em caso de inércia, proceda-se a transferência do referido 
valor para conta judicial de titularidade do TJRO n. 01529904-5, 
operação 040, agência 2848, Caixa Econômica Federal, conforme 
provimento n. 016/2010-CG. 
Proceda-se com a liberação da penhora e/ou de qualquer outra 
forma de constrição (se houver).
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Após, arquivem-se.
São Miguel do Guaporé, 22 de novembro de 2019
Fábio Batista da Silva
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Miguel do Guaporé - Vara Única 
Av.São Paulo, nº 1395, Bairro Cristo Rei, CEP 76932-000, São 
Miguel do Guaporé 7001377-02.2018.8.22.0022
AUTOR: RENILDA GARCIA PIRES
ADVOGADO DO AUTOR: JAIRO REGES DE ALMEIDA OAB nº 
RO7882
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA
SENTENÇA
Vistos, etc.
Considerando a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO por 
sentença o feito, nos termos do art. 924, inciso II, do Novo Código 
de Processo Civil.
Havendo valores pendentes de levantamento, expeça-se alvará de 
levantamento da quantia depositada nos autos.
O credor terá o prazo de 30 (trinta) dias para levantamento do alvará, 
sob pena de transferência dos valores para a conta centralizadora 
do Tribunal de Justiça.
Em caso de inércia, proceda-se a transferência do referido 
valor para conta judicial de titularidade do TJRO n. 01529904-5, 
operação 040, agência 2848, Caixa Econômica Federal, conforme 
provimento n. 016/2010-CG. 
Proceda-se com a liberação da penhora e/ou de qualquer outra 
forma de constrição (se houver).
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Após, arquivem-se.
São Miguel do Guaporé, 22 de novembro de 2019
Fábio Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Miguel do Guaporé - Vara Única 
Av.São Paulo, nº 1395, Bairro Cristo Rei, CEP 76932-000, São 
Miguel do Guaporé 7000368-68.2019.8.22.0022
EXEQUENTES: R. L. D. S., J. C. D. S. A., A. C. S. A.
ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: DEFENSORIA PÚBLICA 
DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, 
DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
EXECUTADO: J. A.
ADVOGADO DO EXECUTADO: 
SENTENÇA
Vistos, etc.
Considerando a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO por 
sentença o feito, nos termos do art. 924, inciso II, do Novo Código 
de Processo Civil.
Havendo valores pendentes de levantamento, expeça-se alvará de 
levantamento da quantia depositada nos autos.
O credor terá o prazo de 30 (trinta) dias para levantamento do alvará, 
sob pena de transferência dos valores para a conta centralizadora 
do Tribunal de Justiça.
Em caso de inércia, proceda-se a transferência do referido 
valor para conta judicial de titularidade do TJRO n. 01529904-5, 
operação 040, agência 2848, Caixa Econômica Federal, conforme 
provimento n. 016/2010-CG. 
Proceda-se com a liberação da penhora e/ou de qualquer outra 
forma de constrição (se houver).
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Após, arquivem-se.
São Miguel do Guaporé, 22 de novembro de 2019
Fábio Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Miguel do Guaporé - Vara Única 
Av.São Paulo, nº 1395, Bairro Cristo Rei, CEP 76932-000, São 
Miguel do Guaporé 7003087-28.2016.8.22.0022
AUTOR: BETANIA MACEDO DE OLIVEIRA

ADVOGADO DO AUTOR: JAIRO REGES DE ALMEIDA OAB nº 
RO7882
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA
SENTENÇA
Vistos, etc.
Considerando a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO por 
sentença o feito, nos termos do art. 924, inciso II, do Novo Código 
de Processo Civil.
Havendo valores pendentes de levantamento, expeça-se alvará de 
levantamento da quantia depositada nos autos.
O credor terá o prazo de 30 (trinta) dias para levantamento do alvará, 
sob pena de transferência dos valores para a conta centralizadora 
do Tribunal de Justiça.
Em caso de inércia, proceda-se a transferência do referido 
valor para conta judicial de titularidade do TJRO n. 01529904-5, 
operação 040, agência 2848, Caixa Econômica Federal, conforme 
provimento n. 016/2010-CG. 
Proceda-se com a liberação da penhora e/ou de qualquer outra 
forma de constrição (se houver).
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Após, arquivem-se.
São Miguel do Guaporé, 22 de novembro de 2019
Fábio Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Miguel do Guaporé - Vara Única 
Av.São Paulo, nº 1395, Bairro Cristo Rei, CEP 76932-000, São 
Miguel do Guaporé Processo: 7001263-63.2018.8.22.0022 
Classe: Procedimento Comum Cível 
Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, 
Honorários Advocatícios, Antecipação de Tutela / Tutela 
Específica 
AUTOR: JOSE GERALDO NETO 
ADVOGADO DO AUTOR: LIGIA VERONICA MARMITT OAB nº 
RO4195 
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA 
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO/
PRECATÓRIA/OFÍCIO.
AUTOR: JOSE GERALDO NETO, BR 429, KM 11, LOTE 01 sn 
ZONA RURAL - 76932-000 - SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ - 
RONDÔNIA
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 
nº 29.979.036/0001-40, SEM ENDEREÇO
DECISÃO
Vistos. 
Considerando que houve concordância pela autora dos cálculos 
apresentados pelo INSS expeça-se requisição de pagamento- 
RPV.
Fixo honorários em execução, no importe de 10% (dez) por cento, 
a ser pago pelo INSS.
Após o pagamento das requisições, expeça-se alvará forma da lei e 
intime-se a parte para, no prazo de 05 (cinco) dias, retirar o referido 
documento, bem como informar, no mesmo ato, se ainda tem 
algum interesse no feito, ou se a obrigação se encontra satisfeita, 
sob pena de presunção da quitação da obrigação e arquivamento 
do feito.
Consigne-se no alvará que quando de seu levantamento não 
deverá incidir o imposto de renda.
Adotadas as medidas e, nada mais sendo requerido, arquive-se.
São Miguel do Guaporé/RO, 22 de novembro de 2019 .
Fábio Batista da Silva
Juiz de Direito
Av.São Paulo, nº 1395, Bairro Cristo Rei, CEP 76932-000, São 
Miguel do Guaporé 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Miguel do Guaporé - Vara Única 
Av.São Paulo, nº 1395, Bairro Cristo Rei, CEP 76932-000, São 
Miguel do Guaporé 7000019-02.2018.8.22.0022
AUTOR: MARIA DO ROSARIO GOMES DA ROCHA
ADVOGADO DO AUTOR: RONALDO DA MOTA VAZ OAB nº 
RO4967
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA
SENTENÇA
Vistos, etc.
Considerando a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO por 
sentença o feito, nos termos do art. 924, inciso II, do Novo Código 
de Processo Civil.
Havendo valores pendentes de levantamento, expeça-se alvará de 
levantamento da quantia depositada nos autos.
O credor terá o prazo de 30 (trinta) dias para levantamento do alvará, 
sob pena de transferência dos valores para a conta centralizadora 
do Tribunal de Justiça.
Em caso de inércia, proceda-se a transferência do referido 
valor para conta judicial de titularidade do TJRO n. 01529904-5, 
operação 040, agência 2848, Caixa Econômica Federal, conforme 
provimento n. 016/2010-CG. 
Proceda-se com a liberação da penhora e/ou de qualquer outra 
forma de constrição (se houver).
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Após, arquivem-se.
São Miguel do Guaporé, 22 de novembro de 2019
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Miguel do Guaporé - Vara Única 
Av.São Paulo, nº 1395, Bairro Cristo Rei, CEP 76932-000, São 
Miguel do Guaporé 7001919-20.2018.8.22.0022
AUTOR: DANILO PITELKOW
ADVOGADO DO AUTOR: LIGIA VERONICA MARMITT OAB nº 
RO4195
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA
SENTENÇA
Vistos, etc.
Considerando a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO por 
sentença o feito, nos termos do art. 924, inciso II, do Novo Código 
de Processo Civil.
Havendo valores pendentes de levantamento, expeça-se alvará de 
levantamento da quantia depositada nos autos.
O credor terá o prazo de 30 (trinta) dias para levantamento do alvará, 
sob pena de transferência dos valores para a conta centralizadora 
do Tribunal de Justiça.
Em caso de inércia, proceda-se a transferência do referido 
valor para conta judicial de titularidade do TJRO n. 01529904-5, 
operação 040, agência 2848, Caixa Econômica Federal, conforme 
provimento n. 016/2010-CG. 
Proceda-se com a liberação da penhora e/ou de qualquer outra 
forma de constrição (se houver).
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Após, arquivem-se.
São Miguel do Guaporé, 22 de novembro de 2019
Fábio Batista da Silva
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Miguel do Guaporé - Vara Única 
Av.São Paulo, nº 1395, Bairro Cristo Rei, CEP 76932-000, São 
Miguel do Guaporé 7002196-36.2018.8.22.0022
AUTOR: ADEMIR KLITZ VOLZ
ADVOGADO DO AUTOR: RAISSA BRAGA RONDON OAB nº 
RO8312, MARCOS UILLIAN GOMES RIBEIRO OAB nº RO8551
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO DO RÉU: PROCURADORIA FEDERAL EM 
RONDÔNIA
SENTENÇA
Vistos, etc.
HOMOLOGO, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais 
efeitos, a transação a que chegaram as partes e, em consequência, 
julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, na forma do 
disposto no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo 
Civil.
Oficie-se para implantação do benefício nos moldes do acordo, em 
30 (trinta) dias.
Sem custas a luz do disposto no art. 3º, inciso III, da Lei Estadual 
n. 3.896/2016.
Publique-se. Registre-se e intimem-se. 
Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Sem prejuízo, intime-se o INSS., para que, em 30 (trinta) dias, 
apresente os cálculos necessários, dizendo o autor, em 10 (dez) 
dias.
Por outro lado, apresentado os cálculos, expeça-se a(s) RPV’s, 
posteriormente o respectivo alvará.
Finalmente, nada mais pendente, arquive-se o feito.
São Miguel do Guaporé, 22 de novembro de 2019
Fábio Batista da Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Miguel do Guaporé - Vara Única 
Av.São Paulo, nº 1395, Bairro Cristo Rei, CEP 76932-000, São 
Miguel do Guaporé 0001353-98.2015.8.22.0022
EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ALINE FERNANDES BARROS 
OAB nº RO2708, MICHEL FERNANDES BARROS OAB nº 
RO1790
EXECUTADOS: VERONICI APARECIDA GONCALVES DE 
OLIVEIRA, NEURALDO GONCALVES DE OLIVEIRA, N G DE 
OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP
ADVOGADOS DOS EXECUTADOS: DEFENSORIA PÚBLICA 
DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, 
DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
SENTENÇA
Vistos, etc.
Considerando a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO por 
sentença o feito, nos termos do art. 924, inciso II, do Novo Código 
de Processo Civil.
Havendo valores pendentes de levantamento, expeça-se alvará de 
levantamento da quantia depositada nos autos.
O credor terá o prazo de 30 (trinta) dias para levantamento do alvará, 
sob pena de transferência dos valores para a conta centralizadora 
do Tribunal de Justiça.
Em caso de inércia, proceda-se a transferência do referido 
valor para conta judicial de titularidade do TJRO n. 01529904-5, 
operação 040, agência 2848, Caixa Econômica Federal, conforme 
provimento n. 016/2010-CG. 
Proceda-se com a liberação da penhora e/ou de qualquer outra 
forma de constrição (se houver).
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Após, arquivem-se.
São Miguel do Guaporé, 22 de novembro de 2019
Fábio Batista da Silva
Juiz de Direito
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ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Processo: 7001470-33.2016.8.22.0022
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: CLAUDIO GONCALVES LOURENCO
Advogado do(a) AUTOR: LIGIA VERONICA MARMITT - RO4195
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
INTIMAÇÃO 
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do São Miguel 
do Guaporé - Vara Única, fica V. Sa. intimada para no prazo de 
10 (dez) dias, manifestar nos autos, conforme despacho de ID 
30059328.
São Miguel do Guaporé, 11 de outubro de 2019

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Processo: 7003037-31.2018.8.22.0022
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: IRINEU MARTINS
Advogado do(a) AUTOR: CARLOS ALBERTO VIEIRA DA ROCHA 
- RO4741-O
RÉU: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A
Advogado(s) do reclamado: DENNER DE BARROS E 
MASCARENHAS BARBOSA
Advogado do(a) RÉU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 
BARBOSA - MS6835
ATO ORDINATÓRIO
INTIMAÇÃO Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do 
São Miguel do Guaporé - Vara Única, fica a parte autora intimada 
através de seus advogados (as), para, querendo, apresentar 
Contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 (quinze) 
dias
São Miguel do Guaporé, 22 de novembro de 2019

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Processo: 7001250-64.2018.8.22.0022
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: J. F. A. D. J. e outros (2)
EXECUTADO: FABIANO MONTEIRO DE JESUS
Advogado do(a) EXECUTADO: VILMA BARRETO DA SILVA 
MUNARIN - RO4138
ATO ORDINATÓRIO:
Fica a parte executada, por via de sua advogada dativa, no prazo 
de 10 (dez) dias, intimada a se manifestar nos autos, sob pena de 
ser procedida a prisão.

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Processo: 7002242-25.2018.8.22.0022
Classe: ALVARÁ JUDICIAL (1295)
REQUERENTE: MARIA NUNES SILVA SANTOS e outros
Advogados do(a) REQUERENTE: RONALDO DA MOTA VAZ - 
RO4967, RANIELLI DE FREITAS ALVES - RO8750
Advogados do(a) REQUERENTE: HEDYCASSIO CASSIANO - 
RO9540, ANA PAULA BRITO DE ALMEIDA - RO9539, RANIELLI 
DE FREITAS ALVES - RO8750
INTERESSADO: MARIA NUNES SILVA SANTOS e outros
ATO ORDINATÓRIO
Ficam as partes, intimadas, por via de seus advogados, para se 
manifestarem quanto aos valores que se encontram depositados 
nos autos, conforme extrato juntado aos autos em ID32852584, para 

que requeiram o que entender de direito, sob pena de transferência 
dos valores para conta centralizadora.
São Miguel do Guaporé, 22 de novembro de 2019

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Processo: 7001065-89.2019.8.22.0022
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 
DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Advogados do(a) EXEQUENTE: EDER TIMOTIO PEREIRA 
BASTOS - RO2930, NOEL NUNES DE ANDRADE - RO1586, ANA 
PAULA SANCHES MENEZES - RO9705
EXECUTADO: J. C.DE LIMA & CIA LTDA - ME e outros (2)
ATO ORDINATÓRIO
Fica a parte exequente, intimada, para se manifestar quanto à 
devolução de ARs negativo referente à tentativa de citação das 
partes executadas, bem como requeira o que entender de direito.
São Miguel do Guaporé, 22 de novembro de 2019

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Processo: 7000739-66.2018.8.22.0022
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 
DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Advogados do(a) EXEQUENTE: EDER TIMOTIO PEREIRA 
BASTOS - RO2930, NOEL NUNES DE ANDRADE - RO1586, 
GEISIELI DA SILVA ALVES - RO9343
EXECUTADO: MERCADO FAMILIA LTDA - EPP e outros (3)
ATO ORDINATÓRIO
Fica a parte exequente, intimada, para dar prosseguimento ao feito, 
requerendo o que entender de direito.
São Miguel do Guaporé, 22 de novembro de 2019

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Processo: 7000717-71.2019.8.22.0022
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 
LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: PEDRO ROBERTO ROMAO - 
SP209551
EXECUTADO: LIDIANA MARTINS DA SILVA
ATO ORDINATÓRIO
Fica a parte exequente, intimada, quanto à juntada de AR negativa 
nos autos, referente à tentativa de citação da parte executada, bem 
como requeira o que entender de direito.
São Miguel do Guaporé, 22 de novembro de 2019

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Processo: 7002524-29.2019.8.22.0022
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ROSA MARTINS QUINTANILIO
Advogado do(a) AUTOR: JOAO FRANCISCO MATARA JUNIOR 
- RO6226
RÉU: INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
INTIMAÇÃO Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do 
São Miguel do Guaporé - Vara Única, fica a parte autora intimada 
através de seus advogados (as), para, querendo, apresentar 
Impugnação no prazo de 15 (quinze) dias.
São Miguel do Guaporé, 22 de novembro de 2019
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SERVENTIAS DE REGISTROS CIVIS 
DAS PESSOAS NATURAIS DO ESTADO 

DE RONDôNIA

PROCLAMAS

COMARCA DE PORTO VELHO

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL

CARTÓRIO GODOY - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
Município e Comarca de Porto Velho - Estado de Rondônia
Vinícius Alexandre Godoy - Registrador
Dulcinéia Teixeira Godoy - Registradora Substituta
Avenida Carlos Gomes, 900 - Caiari - Fone/Fax: (69) 3224-4365
e-mail: contato@cartoriogodoy.com.br
EDITAL DE PROCLAMAS - Processo nº 050055 - Livro nº D-132 
- Folha nº 263
Faço saber que pretendem se casar: ARTHUR DE ALMEIDA 
MARANDOLA, solteiro, brasileiro, empresário, nascido em 
Umuarama-PR, em 31 de Outubro de 1990, residente e domiciliado 
na Avenida Guaporé, 5994, Apartamento 1002, Bloco Barcelona, 
Cond Torres de Espanha, Bairro Rio Madeira, em Porto Velho-RO, 
filho de Nelson Marandola - já falecido - naturalidade: Umuarama 
- e Ivone Sueyaçu de Almeida Marandola - naturalidade: 
Umuarama - Paraná - - residência e domicílio: não informado; 
NÃO PRETENDENDO ALTERAR SEU NOME; e THAÍS AGNESE 
LANNES, solteira, brasileira, médica, nascida em Niterói-RJ, em 8 
de Setembro de 1980, residente e domiciliada na Avenida Guaporé, 
5994, Apartamento 1002, Bloco Barcelona, Cond Torres de Espanha, 
Bairro Rio Madeira, em Porto Velho-RO, filha de Pedro de Alcantara 
Cunha do Carmo Lannes - já falecido - naturalidade: Petrópolis 
- Rio de Janeiro e Valeria Agnese Lannes - naturalidade: Rio de 
Janeiro - Rio de Janeiro - - residência e domicílio: não informado; 
NÃO PRETENDENDO ALTERAR SEU NOME; pelo regime de 
SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. Os nubentes apresentaram os 
documentos exigidos pelo Artigo 1.525, do Código Civil. O Edital 
será fixado neste Cartório e publicado na imprensa local. Quem 
souber de algum impedimento ao casamento, que se manifeste na 
forma da Lei.
Porto Velho-RO, 21 de Novembro de 2019
Vinícius Alexandre Godoy
Tabelião e Registrador

CARTÓRIO GODOY - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
Município e Comarca de Porto Velho - Estado de Rondônia
Vinícius Alexandre Godoy - Registrador
Dulcinéia Teixeira Godoy - Registradora Substituta
Avenida Carlos Gomes, 900 - Caiari - Fone/Fax: (69) 3224-4365
e-mail: contato@cartoriogodoy.com.br
EDITAL DE PROCLAMAS - Processo nº 050056 - Livro nº D-132 
- Folha nº 264
Faço saber que pretendem se casar: VICTOR HUGO ALVES DE 
ALMEIDA SOUZA, solteiro, brasileiro, supervisor de produção, 
nascido em Porto Velho-RO, em 28 de Dezembro de 1994, residente 
e domiciliado na Rua Santo André, 4223, Bairro Conceição, em 
Porto Velho-RO, filho de Florinei Baptista de Souza - naturalidade: 
Umuarama - - residência e domicílio: não informado e Jones Mari 
Alves de Almeida - naturalidade: Itaguajé - Paraná - - residência 
e domicílio: não informado; NÃO PRETENDENDO ALTERAR 
SEU NOME; e JOYCE KÉSIA RIBEIRO RODRIGUES, solteira, 
brasileira, advogada, nascida em Porto Velho-RO, em 7 de Outubro 
de 1995, residente e domiciliada na Rua João Paulo I, 2501, 
Bairro Novo Horizonte, em Porto Velho-RO, filha de José Eucimar 
de Carvalho Rodrigues - naturalidade: Cruzeiro do Sul - Acre - 

residência e domicílio: não informado e Josélia Ribeiro Rodrigues 
- naturalidade: Borba - Amazonas - - residência e domicílio: não 
informado; pretendendo passar a assinar: JOYCE KÉSIA RIBEIRO 
RODRIGUES SOUZA; pelo regime de Comunhão Parcial de 
Bens. Os nubentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Artigo 1.525, do Código Civil. O Edital será fixado neste Cartório e 
publicado na imprensa local. Quem souber de algum impedimento 
ao casamento, que se manifeste na forma da Lei.
Porto Velho-RO, 21 de Novembro de 2019
Vinícius Alexandre Godoy
Tabelião e Registrador

CARTÓRIO GODOY - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
Município e Comarca de Porto Velho - Estado de Rondônia
Vinícius Alexandre Godoy - Registrador
Dulcinéia Teixeira Godoy - Registradora Substituta
Avenida Carlos Gomes, 900 - Caiari - Fone/Fax: (69) 3224-4365
e-mail: contato@cartoriogodoy.com.br
EDITAL DE PROCLAMAS - Processo nº 050057 - Livro nº D-132 
- Folha nº 265
Faço saber que pretendem se casar: RONALDO PEREIRA DA 
SILVA SOBRINHO, solteiro, brasileiro, auxiliar de serviços gerais, 
nascido em Porto Velho-RO, em 18 de Setembro de 1997, residente 
e domiciliado na Rua Central, 50, Bairro Canaã, em Porto Velho-
RO, filho de Edilson Pereira da Silva - presidente de transporte 
públi - naturalidade: - não informada - residência e domicílio: não 
informado e Rosa Xavier de Araújo Silva - cozinheira - nascida em 
03/10/1973 - naturalidade: Porto Velho - Rondônia - - residência e 
domicílio: não informado; NÃO PRETENDENDO ALTERAR SEU 
NOME; e KARIM CRISTINA SILVA FARIAS CARNEIRO, solteira, 
brasileira, do lar, nascida de Ariquemes-RO, em 23 de Agosto de 
1995, residente e domiciliada na Rua Central, 50, Bairro Canaã, em 
Porto Velho-RO, filha de José Maria Soares Carneiro - soldador - 
nascido em 10/07/1970 - naturalidade: não informada - residência 
e domicílio: não informado e Vanderléia Viana Silva Farias - do lar 
- nascida em 23/10/1982 - naturalidade: não informada - residência 
e domicílio: não informado; pretendendo passar a assinar: KARIM 
CRISTINA SILVA FARIAS CARNEIRO SOBRINHO; pelo regime 
de Comunhão Parcial de Bens. Os nubentes apresentaram os 
documentos exigidos pelo Artigo 1.525, do Código Civil. O Edital 
será fixado neste Cartório e publicado na imprensa local. Quem 
souber de algum impedimento ao casamento, que se manifeste na 
forma da Lei.
Porto Velho-RO, 21 de Novembro de 2019
Vinícius Alexandre Godoy
Tabelião e Registrador

CARTÓRIO GODOY - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
Município e Comarca de Porto Velho - Estado de Rondônia
Vinícius Alexandre Godoy - Registrador
Dulcinéia Teixeira Godoy - Registradora Substituta
Avenida Carlos Gomes, 900 - Caiari - Fone/Fax: (69) 3224-4365
e-mail: contato@cartoriogodoy.com.br
EDITAL DE PROCLAMAS - Processo nº 050058 - Livro nº D-132 
- Folha nº 266
Faço saber que pretendem se casar: LUCAS TRINDADE 
PINHEIRO, solteiro, brasileiro, técnico de refrigeração, nascido em 
Porto Velho-RO, em 16 de Janeiro de 1998, residente e domiciliado 
na Rua Por do Sol, s/nº, Bairro Porto Cristo, em Porto Velho-RO, 
filho de Roberto Rivelino Neves Pinheiro - naturalidade: Porto 
Velho - - residência e domicílio: não informado e Luzenilda Ribeiro 
Trindade - naturalidade: Porto Velho - Rondônia - - residência e 
domicílio: não informado; NÃO PRETENDENDO ALTERAR SEU 
NOME; e KALLYNA GOMES RODRIGUES, solteira, brasileira, 
do lar, nascida em Porto Velho-RO, em 19 de Outubro de 2000, 
residente e domiciliada na Rua Por do Sol, s/nº, Bairro Porto 
Cristo, em Porto Velho-RO, filha de Silvanny Gomes Rodrigues - 
naturalidade: Porto Velho - Rondônia - - residência e domicílio: não 
informado; NÃO PRETENDENDO ALTERAR SEU NOME; pelo 
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regime de Comunhão Parcial de Bens. Os nubentes apresentaram 
os documentos exigidos pelo Artigo 1.525, do Código Civil. O Edital 
será fixado neste Cartório e publicado na imprensa local. Quem 
souber de algum impedimento ao casamento, que se manifeste na 
forma da Lei.
Porto Velho-RO, 21 de Novembro de 2019
Vinícius Alexandre Godoy
Tabelião e Registrador

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL

HELENA SOARES OLIVEIRA CARVAJAL
OFICIALA DO REGISTRO CIVIL
E D I T A L D E P R O C L A M A S
LIVRO: 54-D FOLHA: 199 TERMO: 10810
Faz saber que pretendem casar-se, sob o COMUNHÃO PARCIAL 
DE BENS os noivos: DANILO DE MIRANDA BEZERRA e RUTH 
DANIELA FURTADO DE JESUS. Ele, brasileiro, solteiro, com 
a profissão de vigilante patrimonial, natural de Porto Velho-RO, 
nascido em 22 de dezembro de 1988, residente na Rua Ameixa, 
848, Cohab, Porto Velho, RO, filho de ELÁDIO DE SOUZA 
BEZERRA e MARIA FRANCICLÉIA DE MIRANDA BEZERRA, 
ambos residentes e domiciliados na cidade de Porto Velho-RO. 
Ela, brasileira, solteira, com a profissão de professora, natural de 
Porto Velho-RO, nascida em 16 de agosto de 1993, residente na 
Rua Curitiba, 3413, Caladinho, Porto Velho, RO, filha de MANUEL 
HELENO DE JESUS e NILCE AIRES FURTADO DE JESUS, ambos 
residentes e domiciliados na cidade de Porto Velho-RO. E que após 
o casamento pretendemos chamar-se: DANILO DE MIRANDA 
BEZERRA (SEM ALTERAÇÃO) e RUTH DANIELA FURTADO 
DE JESUS (SEM ALTERAÇÃO). Apresentaram os documentos 
exigidos pelo Código Civil Brasileiro. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser 
afixado no prazo legal, em cartório.
Porto Velho/RO, 21 de novembro de 2019.
DEUZA DO NASCIMENTO ALMEIDA
ESCREVENTE AUTORIZADA

3º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL

LIVRO ·D-043 FOLHA ·151 TERMO ·011693
EDITAL DE PROCLAMAS Nº ·11.693
·095703 01 55 2019 6 00043 151 0011693 75
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo artigo ·1.525, incisos ·I, III e IV, do Código Civil 
Brasileiro, os contraentes: ·ALEXANDRE DOS SANTOS LIMA, 
de nacionalidade ·brasileiro, de profissão ·pedreiro, de estado civil 
·solteiro, natural ·de Lábrea-AM, onde nasceu no dia ·20 de junho 
de 1991, residente e domiciliado ·à Rua Jaconia, nº 2250, Marcos 
Freire, em Porto Velho-RO ·, filho de ·RAIMUNDO NONATO 
LIMA FERREIRA e de EDINELZA CASSIMIRO DOS SANTOS; 
e ·ALLINE ZILDA DE SOUZA CANTANHÊDE de nacionalidade 
·brasileira, de profissão ·do lar, de estado civil ·solteira, natural ·de 
Porto Velho-RO, onde nasceu no dia ·25 de setembro de 1986, 
residente e domiciliada ·à Rua Jacobina, nº 2250, Marcos Freire, 
em Porto Velho-RO ·, filha de ·JOÃO CANTANHÊDE LIMA FILHO 
e de NELY DE SOUZA FREITAS CANTANHÊDE.
O Regime de bens a viger a partir do casamento é o da ·Comunhão 
Parcial de Bens. E que após o casamento, o contraente ·continuou 
a adotar o nome de ·ALEXANDRE DOS SANTOS LIMA e a 
contraente ·continuou a adotar o nome de ·ALLINE ZILDA DE 
SOUZA CANTANHÊDE

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da 
Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar 
de costume e publicado pela imprensa local.·
·Porto Velho-·RO, ·14 de novembro de 2019.
José Gentil da Silva
Tabelião

LIVRO ·D-043 FOLHA ·152 TERMO ·011694
EDITAL DE PROCLAMAS Nº ·11.694
·095703 01 55 2019 6 00043 152 0011694 73
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os 
documentos exigidos pelo artigo ·1.525, incisos ·I, III e IV, do 
Código Civil Brasileiro, os contraentes: ·UESCLEI OLIVEIRA 
FALCÃO, de nacionalidade ·brasileiro, de profissão ·funcionário 
público, de estado civil ·solteiro, natural ·de Porto Velho-RO, onde 
nasceu no dia ·22 de julho de 1989, residente e domiciliado ·à Rua 
Amapá, 1437, Apto 03, Areal da Floresta, em Porto Velho-RO ·, 
filho de ·JULIMAR FALCÃO BEZERRA e de ANA SHERIDAM 
DAMASCENO DE OLIVEIRA; e ·FERNANDA VÂNIA PONTE DE 
AGUIAR de nacionalidade ·brasileira, de profissão ·enfermeira, de 
estado civil ·solteira, natural ·de Porto Velho-RO, onde nasceu no 
dia ·10 de junho de 1983, residente e domiciliada ·à Rua Amapá, 
1437, Apto 3, Areal da Floresta, em Porto Velho-RO ·, filha de 
·FRANCISCO SILVINO DE AGUIAR e de MARIA DORILENE 
PONTE DE AGUIAR.
O Regime de bens a viger a partir do casamento é o da ·Separação 
de Bens. E que após o casamento, o contraente ·continuou a adotar 
o nome de ·UESCLEI OLIVEIRA FALCÃO e a contraente ·passou 
a adotar o nome de ·FERNANDA VÂNIA PONTE DE AGUIAR 
FALCÃO
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da 
Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar 
de costume e publicado pela imprensa local.
·Porto Velho-·RO, ·20 de novembro de 2019.
José Gentil da Silva
Tabelião

4º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE PORTO VELHO
4º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
Oficiala Titular – Ivani Cardoso Cândido de Oliveira
Rua Dom Pedro II, 1039, Centro, CEP: 78900-010
Fone/ Fax: (69) 3224-6442 e 3224-6462

EDITAL DE PROCLAMAS
PROCESSO DE HABILITAÇÃO Nº 13815
Livro nº D-66 Fls. nº 125
Faz saber que pretendem casar-se, sob o regime de COMUNHÃO 
PARCIAL DE BENS, os noivos: VALTER LUIZ ROSSONI JÚNIOR 
e PRISCILLA RODRIGUES ROCHA MOREIRA. Ele é natural 
de Porto Velho-RO, nascido em 14 de outubro de 1992, solteiro, 
engenheiro civil, residente e domiciliado na rua Da Lua , 521, 
Apartamento 01, Floresta, nesta cidade, filho de VALTER LUIZ 
ROSSONI e MARILENA MARCOLINO DE SOUZA. Ela é natural de 
Goiânia-GO, nascida em 07 de junho de 1993, solteira, estudante, 
residente e domiciliada na rua Da Lua , 521, Apartamento 01, 
Floresta, nesta cidade, filha de CESAR MOREIRA FILHO e 
ANDREA RODRIGUES ROCHA. E, que em virtude do casamento, 
os nubentes passarão a assinar VALTER LUIZ ROSSONI JÚNIOR 
e PRISCILLA RODRIGUES ROCHA MOREIRA ROSSONI. 
Apresentaram os Documentos Exigidos no Artigo 1.525 do Código 
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Civil Brasileiro. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser fixado no prazo legal, 
em Cartório e publicado no Diário Oficial. Porto Velho - RO, 14 de 
novembro de 2019.
Valmara Rodrigues Reis 
Escrevente Autorizada

EDITAL DE PROCLAMAS
PROCESSO DE HABILITAÇÃO Nº 13816
Livro nº D-66 Fls. nº 126
Faz saber que pretendem casar-se, sob o regime de comunhão 
parcial de bens, os noivos: WOLNEY FERREIRA BORGES e 
SIMEY CASTRO. Ele é natural de Itumbiara-GO, nascido em 26 
de setembro de 1955, solteiro, técnico em edificações, residente 
e domiciliado na Rua Pablo Picasso, 5308, Bairro Igarapé, nesta 
cidade, filho de OCLECIO DOMINGOS BORGES e LAURINDA 
FERREIRA BORGES. Ela é natural de Santarém-PA, nascida 
em 30 de janeiro de 1964, solteira, agente comunitário de saúde, 
residente e domiciliada na Rua Pablo Picasso, 5308, Bairro 
Igarapé, nesta cidade, filha de MARIA RITA CASTRO. E, que em 
virtude do casamento, os nubentes passarão a assinar WOLNEY 
FERREIRA BORGES e SIMEY CASTRO BORGES. Apresentaram 
os Documentos Exigidos no Artigo 1.525 do Código Civil Brasileiro. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser fixado no prazo legal, em Cartório e 
publicado no Diário Oficial. Porto Velho - RO, 18 de novembro de 
2019.
Ivani Cardoso Cândido de Oliveira 
Tabeliã/Oficiala

EDITAL DE PROCLAMAS
PROCESSO DE HABILITAÇÃO Nº 13817
Livro nº D-66 Fls. nº 127
Faz saber que pretendem casar-se, sob o regime de comunhão 
parcial de bens, os noivos: ROZENO FREI MORAES e MARIA 
DO SOCORRO CARTOGENIO. Ele é natural de Alta Floresta 
do Oeste-RO, nascido em 04 de novembro de 1983, solteiro, 
empresário, residente e domiciliado na Rua Mocambique, 4939, 
Bairro Flodoaldo Pontes Pinto, nesta cidade, filho de NAZARENO 
POSIDONIO MORAES e GUILHERMINA FREI. Ela é natural de 
o Lugar Belmont, Município de Porto Velho-RO, nascida em 10 
de dezembro de 1965, solteira, do lar, residente e domiciliada 
na Rua Mocambique, 4939, Bairro Flodoaldo Pontes Pinto, 
nesta cidade, filha de LUIZ ANTONIO DOS SANTOS e MARIA 
TEREZA CARTOGENIO. E, que em virtude do casamento, os 
nubentes passarão a assinar ROZENO FREI MORAES e MARIA 
DO SOCORRO CARTOGENIO MORAES. Apresentaram os 
Documentos Exigidos no Artigo 1.525 do Código Civil Brasileiro. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser fixado no prazo legal, em Cartório e 
publicado no Diário Oficial. Porto Velho - RO, 18 de novembro de 
2019.
Valmara Rodrigues Reis 
Escrevente Autorizada

EDITAL DE PROCLAMAS
PROCESSO DE HABILITAÇÃO Nº 13818
Livro nº D-66 Fls. nº 128
Faz saber que pretendem casar-se, sob o regime de comunhão parcial 
de bens, os noivos: RAIMUNDO NONATO FERRAZ e LUZINETE 
AIRES DE SOUSA. Ele é natural de Lugar Forquilha, Município 
de Pinheiro-MA, nascido em 31 de agosto de 1955, divorciado, 
motorista, residente e domiciliado na rua Inácio Mendes, 7999, JK 
III, nesta cidade, filho de FRANCISCA DEODATA FERRAZ. Ela é 
natural de Araguaína-TO, nascida em 01 de novembro de 1965, 
solteira, autônoma, residente e domiciliada na rua Inácio Mendes, 
7999, JK III, nesta cidade, filha de LUIZ AIRES DE SOUSA e LUZIA 
COSTA DE SOUSA. E, que em virtude do casamento, os nubentes 
passarão a assinar RAIMUNDO NONATO FERRAZ e LUZINETE 

AIRES DE SOUSA. Apresentaram os Documentos Exigidos no 
Artigo 1.525 do Código Civil Brasileiro. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser 
fixado no prazo legal, em Cartório e publicado no Diário Oficial. 
Porto Velho - RO, 18 de novembro de 2019.
Valmara Rodrigues Reis 
Escrevente Autorizada

EDITAL DE PROCLAMAS
PROCESSO DE HABILITAÇÃO Nº 13819
Livro nº D-66 Fls. nº 129
Faz saber que pretendem casar-se, sob o regime de comunhão 
parcial de bens, os noivos: LANCEILDO DA SILVA CARVALHO e 
SILVANA DE SOUZA DA SILVA. Ele é natural de Rio Branco-AC, 
nascido em 21 de agosto de 1989, solteiro, motorista, residente 
e domiciliado na rua Cristal, 3635, bairro Socialista, nesta cidade, 
filho de LINO CUNHA DE CARVALHO e MARIA BERENICE DA 
SILVA. Ela é natural de Itapuã do Oeste-RO, nascida em 05 de 
agosto de 1996, solteira, vendedora, residente e domiciliada na rua 
Cristal, 3635, bairro Socialista, nesta cidade, filha de RAIMUNDO 
NONATO PEREIRA DA SILVA e NEUZA SANTOS DE SOUZA. 
E, que em virtude do casamento, os nubentes passarão a assinar 
LANCEILDO DA SILVA CARVALHO e SILVANA DE SOUZA DA 
SILVA. Apresentaram os Documentos Exigidos no Artigo 1.525 do 
Código Civil Brasileiro. Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser fixado no 
prazo legal, em Cartório e publicado no Diário Oficial. Porto Velho 
- RO, 18 de novembro de 2019.
Valmara Rodrigues Reis 
Escrevente Autorizada

EDITAL DE PROCLAMAS
PROCESSO DE HABILITAÇÃO Nº 13820
Livro nº D-66 Fls. nº 130
Faz saber que pretendem casar-se, sob o regime de COMUNHÃO 
PARCIAL DE BENS, os noivos: JOVELINO ALVES DA COSTA 
JÚNIOR e JOSIELE DA SILVA FREIRE. Ele é natural de Jaraguá-
GO, nascido em 05 de outubro de 1978, solteiro, empresário, 
residente e domiciliado na rua Elias Gorayeb, 3500, bairro Liberdade, 
nesta cidade, filho de JOVELINO ALVES DA COSTA e DINALVA 
ELISABETH DE BRITO COSTA. Ela é natural de Porto Velho-RO, 
nascida em 06 de outubro de 1988, divorciada, motorista, residente 
e domiciliada na rua Aracarí, 2215, bairro Três Marias, nesta cidade, 
filha de JOSIAS FLORENCIO FREIRE e ROSILDA MENDES DA 
SILVA. E, que em virtude do casamento, os nubentes passarão 
a assinar JOVELINO ALVES DA COSTA JÚNIOR e JOSIELE DA 
SILVA FREIRE. Apresentaram os Documentos Exigidos no Artigo 
1.525 do Código Civil Brasileiro. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para 
ser fixado no prazo legal, em Cartório e publicado no Diário Oficial. 
Porto Velho - RO, 18 de novembro de 2019.
Valmara Rodrigues Reis 
Escrevente Autorizada

EDITAL DE PROCLAMAS
PROCESSO DE HABILITAÇÃO Nº 13821
Livro nº D-66 Fls. nº 131
Faz saber que pretendem casar-se, sob o regime de COMUNHÃO 
PARCIAL DE BENS, os noivos: AUGUSTO LEITE DE AMORIM e 
MARIA DE FÁTIMA GOMES DE SOUSA. Ele é natural de Porto 
Velho-RO, nascido em 07 de outubro de 1966, solteiro, encanador, 
residente e domiciliado na rua Enrico Caruso, 6819, bairro Aponiã, 
nesta cidade, filho de SEBASTIÃO MARTINS DE AMORIM e 
MARIA AUGEUSA LEITE DE AMORIM. Ela é natural de Manaus-
AM, nascida em 13 de dezembro de 1960, solteira, do lar, residente 
e domiciliada na rua Enrico Caruso, 6819, bairro Aponiã, nesta 
cidade, filha de FRANCISCA RIBEIRO DO NASCIMENTO. E, 
que em virtude do casamento, os nubentes passarão a assinar 
AUGUSTO LEITE DE AMORIM GOMES e MARIA DE FÁTIMA 
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GOMES DE SOUSA LEITE. Apresentaram os Documentos Exigidos 
no Artigo 1.525 do Código Civil Brasileiro. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente 
para ser fixado no prazo legal, em Cartório e publicado no Diário 
Oficial. Porto Velho - RO, 19 de novembro de 2019.
Valmara Rodrigues Reis 
Escrevente Autorizada

EDITAL DE PROCLAMAS
PROCESSO DE HABILITAÇÃO Nº 13822
Livro nº D-66 Fls. nº 132
Faz saber que pretendem casar-se, sob o regime de COMUNHÃO 
PARCIAL DE BENS, os noivos: WILLIAM LIMA DOS SANTOS 
e DIVA MARCELO DE SOUZA. Ele é natural de Ariquemes-
RO, nascido em 09 de abril de 1991, solteiro, operador de 
máquinas pesadas, residente e domiciliado na Vila Samuel, s/n, 
Linha 45, Zona Rural, no Município de Porto Velho-RO, filho de 
FLORISVALDO LIMA DOS SANTOS e ISABEL JESUS SANTOS. 
Ela é natural de Ampére-PR, nascida em 06 de dezembro de 1979, 
divorciada, serviços gerais, residente e domiciliada na Vila Samuel, 
s/n, Linha 45, Zona Rural, no Município de Porto Velho-RO, filha 
de MARCELINO OLIVEIRA DE SOUZA e MARIA VALENTINA DE 
JESUS. E, que em virtude do casamento, os nubentes passarão 
a assinar WILLIAM LIMA DOS SANTOS e DIVA MARCELO DE 
SOUZA. Apresentaram os Documentos Exigidos no Artigo 1.525 do 
Código Civil Brasileiro. Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser fixado no 
prazo legal, em Cartório e publicado no Diário Oficial. Porto Velho 
- RO, 19 de novembro de 2019.
Valmara Rodrigues Reis 
Escrevente Autorizada

EDITAL DE PROCLAMAS
PROCESSO DE HABILITAÇÃO Nº 13823
Livro nº D-66 Fls. nº 133
Faz saber que pretendem casar-se, sob o regime de COMUNHÃO 
PARCIAL DE BENS, os noivos: ELTON VIANA SANTOS e 
ROZILENE ARAÚJO BELEZA. Ele é natural de Guajará-Mirim-RO, 
nascido em 20 de janeiro de 1990, solteiro, magarefe, residente 
e domiciliado na Rua da Alegria, 181, Bairro Monte Sinai, nesta 
cidade, filho de LUIZ DA SILVA SANTOS e MARIA CONCEIÇÃO 
VIANA BARROZO. Ela é natural de Porto Velho-RO, nascida em 
30 de março de 1994, solteira, do lar, residente e domiciliada 
na Rua da Alegria, 181, Bairro Monte Sinai, nesta cidade, filha 
de FRANCISCO ARAÚJO DE BRITO e ROSINEIDE PASSOS 
BELEZA. E, que em virtude do casamento, os nubentes passarão a 
assinar ELTON VIANA SANTOS e ROZILENE ARAÚJO BELEZA. 
Apresentaram os Documentos Exigidos no Artigo 1.525 do Código 
Civil Brasileiro. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser fixado no prazo legal, 
em Cartório e publicado no Diário Oficial. Porto Velho - RO, 19 de 
novembro de 2019.
Ivani Cardoso Cândido de Oliveira 
Tabeliã/Oficiala

EDITAL DE PROCLAMAS
PROCESSO DE HABILITAÇÃO Nº 13824
Livro nº D-66 Fls. nº 134
Faz saber que pretendem casar-se, sob o regime de comunhão 
parcial de bens, os noivos: JOÃO CLEBSON TEIXEIRA BRITO e 
JOICE DE ALMEIDA PEREIRA. Ele é natural de Porto Velho-RO, 
nascido em 12 de setembro de 1979, solteiro, auxiliar de logistica, 
residente e domiciliado na Rua Jaco Aires, 4298, Bairro Caladinho, 
nesta cidade, filho de JOÃO JORGE DA SILVA BRITO e VANDIRA 
TEIXEIRA BRITO. Ela é natural de Humaitá-AM, nascida em 21 
de outubro de 1982, solteira, do lar, residente e domiciliada na 
Rua Jaco Aires, 4298, Bairro Caladinho, nesta cidade, filha de 
DOMINGOS ROQUE PINHEIRO PEREIRA e ELAÍDE DE FÁTIMA 
CARVALHO DE ALMEIDA. E, que em virtude do casamento, os 

nubentes passarão a assinar JOÃO CLEBSON TEIXEIRA BRITO 
e JOICE DE ALMEIDA PEREIRA. Apresentaram os Documentos 
Exigidos no Artigo 1.525 do Código Civil Brasileiro. Se alguém 
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser fixado no prazo legal, em Cartório e publicado no 
Diário Oficial. Porto Velho - RO, 19 de novembro de 2019.
Ivani Cardoso Cândido de Oliveira 
Tabeliã/Oficiala

EDITAL DE PROCLAMAS
PROCESSO DE HABILITAÇÃO Nº 13825
Livro nº D-66 Fls. nº 135
Faz saber que pretendem casar-se, sob o regime de COMUNHÃO 
PARCIAL DE BENS, os noivos: LUIS TAVARES MAGALHÃES e 
KÁTIA CILENE DA MATA BISPO. Ele é natural de Iracema-CE, 
nascido em 13 de dezembro de 1962, solteiro, vigilante, residente e 
domiciliado na Rua Antonio Gomides, 7711, Bairro Teixeirão, nesta 
cidade, filho de JOSÉ DE ALMEIDA MAGALHÃES e GERALDA 
DE HOLANDA MAGALHÃES. Ela é natural de Centro Velho, 
Município de Barra do Corda-MA, nascida em 24 de julho de 1974, 
divorciada, do lar, residente e domiciliada na Rua Antonio Gomides, 
7711, Bairro Teixeirão, nesta cidade, filha de ALDINÊ DA MATA 
BISPO. E, que em virtude do casamento, os nubentes passarão a 
assinar LUIS TAVARES MAGALHÃES e KÁTIA CILENE DA MATA 
BISPO MAGALHÃES. Apresentaram os Documentos Exigidos no 
Artigo 1.525 do Código Civil Brasileiro. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser 
fixado no prazo legal, em Cartório e publicado no Diário Oficial. 
Porto Velho - RO, 19 de novembro de 2019.
Ivani Cardoso Cândido de Oliveira 
Tabeliã/Oficiala

EDITAL DE PROCLAMAS
PROCESSO DE HABILITAÇÃO Nº 13826
Livro nº D-66 Fls. nº 136
Faz saber que pretendem casar-se, sob o regime de separação 
de bens, os noivos: CLODOALDO LUIS RODRIGUES e SANDRA 
CRISTINA TOLEDO COSTA. Ele é natural de Foz do Iguaçu-PR, 
nascido em 27 de outubro de 1978, divorciado, advogado, residente 
e domiciliado na Avenida Buenos Aires, 699, Bairro Nova Porto 
Velho, nesta cidade, filho de JOSÉ LUIS RODRIGUES e BERENICE 
MUNIZ RODRIGUES. Ela é natural de Santa Isabel do Ivaí-PR, 
nascida em 24 de julho de 1966, divorciada, professora, residente 
e domiciliada na Avenida Buenos Aires, 699, Bairro Nova Porto 
Velho, nesta cidade, filha de ANTONIO TOLEDO e DIVA CAMPOS 
TOLEDO. E, que em virtude do casamento, os nubentes passarão 
a assinar CLODOALDO LUIS RODRIGUES e SANDRA CRISTINA 
TOLEDO COSTA. Apresentaram os Documentos Exigidos no 
Artigo 1.525 do Código Civil Brasileiro. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser 
fixado no prazo legal, em Cartório e publicado no Diário Oficial. 
Porto Velho - RO, 21 de novembro de 2019.
Ivani Cardoso Cândido de Oliveira 
Tabeliã/Oficiala

EDITAL DE PROCLAMAS
PROCESSO DE HABILITAÇÃO Nº 13827
Livro nº D-66 Fls. nº 137
Faz saber que pretendem casar-se, sob o regime de comunhão 
parcial de bens, os noivos: GUILHERME CRUZ AMARANTE 
ARANTES e PAMELA CAROLINE PEREIRA DE AGUIAR. Ele é 
natural de no Subdistrito de Ibirapuera no Município de São Paulo-
SP, nascido em 14 de maio de 1990, solteiro, analista de sistemas, 
residente e domiciliado na Rua Eduardo Lima e Silva, 2074, Bairro 
Flodoaldo Pontes Pinto, nesta cidade, filho de LUIZ FERNANDO 
AMARANTE ARANTES e MARIA HELENA CARRAZEDO CRUZ. 
Ela é natural de Pinhais-PR, nascida em 30 de março de 1992, 
solteira, assistente de caixa, residente e domiciliada na Rua 
Eduardo Lima e Silva, 2074, Bairro Flodoaldo Pontes Pinto, nesta 
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cidade, filha de ENIO BRAGA DE AGUIAR e ANGELA DENYS 
PEREIRA. E, que em virtude do casamento, os nubentes passarão 
a assinar GUILHERME CRUZ AMARANTE ARANTES e PAMELA 
CAROLINE PEREIRA DE AGUIAR ARANTES. Apresentaram os 
Documentos Exigidos no Artigo 1.525 do Código Civil Brasileiro. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser fixado no prazo legal, em Cartório e 
publicado no Diário Oficial. Porto Velho - RO, 21 de novembro de 
2019.
Ivani Cardoso Cândido de Oliveira 
Tabeliã/Oficiala

COMARCA DE  ARIQUEMES

ARIQUEMES

2º Ofício de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de 
Notas de Ariquemes/RO 
Eugênio Brügger Nickerson – Tabelião
Belª. Teresinha Beltrata Toledo Nickerson – Substituta
LIVRO D-009 FOLHA 073 TERMO 001700
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 1.700
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III, IV e V, do Código Civil 
Brasileiro, os contraentes: VANTUELIO FRANCISCO FRANCINO, 
de nacionalidade brasileira, de profissão servidor público, de 
estado civil divorciado, natural ·de Petrolina de Goiás, Estado 
de Goiás, onde nasceu no dia 04 de junho de 1971, residente e 
domiciliado à Rua Presidente Afonso Pena, nº 2013, Nova União 
03, em Ariquemes, Estado de Rondônia, portador da Carteira 
de Habilitação nº 03278416969-DETRAN/RO, 1ª habilitação 
08/11/1990, emitida em 28/07/2015, válida até 26/07/2020, onde 
estão consignados a Cédula de Identidade nº 337068-SSP/RO e 
o CPF/MF sob o nº 386.807.502-04, filho de FRANCISCO ARTUR 
FRANCINO e de IZONITA DA ROCHA FRANCINO; e PATRÍCIA 
CARVALHO DA SILVA de nacionalidade ·brasileira, de profissão 
·autônoma, de estado civil solteira, natural de Cáceres, Estado do 
Mato Grosso, onde nasceu no dia 04 de março de 1990, residente 
e domiciliada à Rua Presidente Afonso Pena, 2013, Nova União 
III, em Ariquemes, Estado de Rondônia, portadora da Carteira 
de Habilitação nº 05905497862-DETRAN/RO, 1ª habilitação 
14/10/2013, emitida em 18/09/2018, válida até 17/09/2023, onde 
estão consignados a Cédula de Identidade nº 23115238-SSP/MT 
e o CPF/MF nº 041.684.981-40, filha de VALDEMAR ALVES DA 
SILVA e de MARIA DE JESUS CARVALHO.
O Regime de bens a viger a partir do casamento é o da Comunhão 
Parcial de Bens. E que após o casamento, o contraente continuará 
a adotar o nome de VANTUELIO FRANCISCO FRANCINO e a 
contraente passará a adotar o nome de PATRÍCIA CARVALHO DA 
SILVA FRANCINO.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da 
Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar 
de costume e publicado pela imprensa local. 
Ariquemes-·RO, 13 de novembro de 2019.
Teresinha Beltrata Toledo Nickerson
Oficiala Substituta

LIVRO ·D-009 FOLHA ·084 TERMO ·001711
EDITAL DE PROCLAMAS Nº ·1.711
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os 
documentos exigidos pelo artigo ·1.525, incisos ·I, III e IV, do 
Código Civil Brasileiro, os contraentes: ·EDIVALDO COUTINHO 
COSTA, de nacionalidade ·Brasileiro, de profissão produtor rural, 
de estado civil ·solteiro, natural ·de Campina da Lagoa, Estado do 

Paraná, onde nasceu no dia ·04 de setembro de 1967, residente 
e domiciliado ·à Rua Presidente Prudente, 2471, Jardim Paulista, 
em Ariquemes, Estado de Rondônia, · inscrito no CPF/MF sob o 
nº 277.232.322-68. Cédula de Identidade RG. nº 279129-SSP/RO, 
emitida em 19/07/2017. Título de Eleitor nº 008017792348, Zona 
025, Seção 0034, emitido em 07/05/2013, município Ariquemes/
RO, filho de ·GUMERCINDO PEREIRA COSTA e de DENAIR 
COUTINHO COSTA; e ·SOLANGE DA GAMA de nacionalidade 
·Brasileira, de profissão ·do lar, de estado civil ·solteira, natural ·de 
Ji-Paraná, Estado de Rondônia, onde nasceu no dia ·25 de maio de 
1984, residente e domiciliada ·à Rua Presidente Prudente, 2471, 
Jardim Paulista, em Ariquemes, Estado de Rondônia, · inscrita 
no CPF/MF sob o nº 768.339.172-72. Cédula de Identidade RG. 
nº 900548-SSP/RO, emitida em 23/08/2019. Título de Eleitor nº 
011778502348, Zona 025, Seção 0006, emitido em 05/07/2013, 
município Ariquemes/RO, filha de ·JOÃO SILVA SOUSA e de 
ANGELA MARIA DA GAMA.
O Regime de bens a viger a partir do casamento é o da ·Comunhão 
Parcial de Bens·. E que após o casamento, o contraente ·continuará 
a adotar o nome de ·EDIVALDO COUTINHO COSTA e a contraente 
·passará a adotar o nome de ·SOLANGE DA GAMA COUTINHO.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da 
Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar 
de costume e publicado pela imprensa local. 
·Ariquemes-·RO, ·20 de novembro de 2019.
Teresinha Beltrata Toledo Nickerson
Oficiala Substituta

LIVRO ·D-009 FOLHA ·085 TERMO ·001712
EDITAL DE PROCLAMAS Nº ·1.712
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo artigo ·1.525, incisos ·I, III e IV, do Código Civil 
Brasileiro, os contraentes: ·LUCAS NERES DE SOUZA, de 
nacionalidade ·brasileiro, de profissão ·serviços gerais, de estado 
civil ·solteiro, natural ·de Ariquemes, Estado de Rondônia, onde 
nasceu no dia ·28 de setembro de 1986, residente e domiciliado ·à 
Rua Chapada dos Guimarães, 6365, Bella Vista, em Ariquemes, 
Estado de Rondônia, · inscrito no CPF/MF sob o nº 872.733.812-
68. Carteira de Habilitação nº 04778473410-DETRAN/RO, 
1ª habilitação 07/10/2009, emitida em 07/02/2019, válida até 
30/01/2024, onde está consignada a Cédula de Identidade nº 
920551-SSP/RO. Título de Eleitor nº 012746642399, Zona 007, 
Seção 0007, emitido em 20/04/2013, município Ariquemes/RO, 
filho de ·EDNEI DIAS DE SOUZA e de NAILDES NERES DO 
NASCIMENTO; e ·VANILSA ALVES DE SOUZA de nacionalidade 
·brasileira, de profissão ·vendedora, de estado civil ·solteira, natural 
·de Ouro Preto do Oeste, Estado de Rondônia, onde nasceu no dia 
·25 de setembro de 1992, residente e domiciliada ·à Rua Lindoia, 
2765, Jardim Jorge Teixeira, em Ariquemes, Estado de Rondônia, · 
inscrita no CPF/MF sob o nº 023.441.482-05. Cédula de Identidade 
nº 1234432-SSP/RO, emitida em 18/01/2011. Título de eleitor nº 
016140532321, zona 021 seção 0023, emitido em 17/01/2011, 
município Porto Velho/RO, filha de ·MIGUEL ALVES DE SOUZA e 
de MARIA SENHORA PEREIRA REIS.
O Regime de bens a viger a partir do casamento é o da ·Comunhão 
Parcial de Bens·. E que após o casamento, o contraente ·continuará 
a adotar o nome de ·LUCAS NERES DE SOUZA e a contraente 
·continuará a adotar o nome de ·VANILSA ALVES DE SOUZA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da 
Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar 
de costume e publicado pela imprensa local. 
·Ariquemes-·RO, ·20 de novembro de 2019.
Teresinha Beltrata Toledo Nickerson
Oficiala Substituta
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LIVRO ·D-009 FOLHA ·086 TERMO ·001713
EDITAL DE PROCLAMAS Nº ·1.713
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo artigo ·1.525, incisos ·I, II, III e IV, do Código Civil 
Brasileiro, os contraentes: ·DAVID HENRIQUE MOREIRA, de 
nacionalidade ·Brasileiro, de profissão ·funcionário público, de 
estado civil ·solteiro, natural ·de Ariquemes, Estado de Rondônia, 
onde nasceu no dia ·23 de abril de 1999, residente e domiciliado 
·à Rua Cora Coralina, 3917, Setor 11, em Ariquemes, Estado de 
Rondônia, · inscrito no CPF/MF sob o nº 041.227.422-18. Cédula 
de Identidade nº 1432698-SSP/RO, emitida em 28/03/2019. Título 
de eleitor nº 018408732372, zona 007 seção 0231, emitido em 
12/03/2019, município Ariquemes/RO, filho de ·DARCY BARBOSA 
MOREIRA e de ELIANE APARECIDA DIOGO; e ·ELEN SANTOS 
RODRIGUES de nacionalidade ·Brasileiro, de profissão estudante, 
de estado civil ·solteira, natural ·de Ariquemes, Estado de Rondônia, 
onde nasceu no dia ·19 de outubro de 2003, residente e domiciliada 
·à Rua Cora Coralina, 3917, Setor 11, em Ariquemes, Estado de 
Rondônia, · inscrita no CPF/MF sob o nº 039.615.582-05. Cédula 
de Identidade nº 1636661-SSP/RO, emitida em 15/02/2018, filha 
de ·IDELSON OLIVEIRA RODRIGUES e de LUCIENE FERREIRA 
DOS SANTOS RODRIGUES.
O Regime de bens a viger a partir do casamento é o da ·Comunhão 
Parcial de Bens·. E que após o casamento, o contraente ·continuará 
a adotar o nome de ·DAVID HENRIQUE MOREIRA e a contraente 
·passará a adotar o nome de ·ELEN SANTOS RODRIGUES 
MOREIRA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da 
Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar 
de costume e publicado pela imprensa local. 
·Ariquemes-·RO, ·20 de novembro de 2019.
Teresinha Beltrata Toledo Nickerson
Oficiala Substituta

2º Ofício de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de 
Notas de Ariquemes/RO 
Eugênio Brügger Nickerson – Tabelião
Belª. Teresinha Beltrata Toledo Nickerson – Substituta
LIVRO D-009 FOLHA 087 TERMO 001714
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 1.714
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os 
documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos ·I, III e IV, do Código 
Civil Brasileiro, os contraentes: RIAN DE ANDRADE SOUZA, de 
nacionalidade brasileiro, de profissão pintor, de estado civil solteiro, 
natural de Ariquemes, Estado de Rondônia, onde nasceu no dia 
04 de novembro de 2001, residente e domiciliado à Rua Francisco 
Alves Mendes Filho, 1005, Jardim do Vale, em Ariquemes, Estado 
de Rondônia, portador da Cédula de Identidade nº 1579964-SSP/
RO, emitida em 30/03/2017onde está consignado o CPF/MF 
nº 048.313.342-60, filho de ·ALEX FERNANDES SOUZA e de 
CLEIDIMAR BARBOSA DE ANDRADE; e MAISA NUNES DOS 
SANTOS de nacionalidade Brasileira, de profissão doméstica, de 
estado civil solteira, natural de Monte Negro, Estado de Rondônia, 
onde nasceu no dia 07 de janeiro de 1997, residente e domiciliada 
·à Rua Francisco Alves Mendes Filho, 1005, Jardim do Vale, em 
Ariquemes, Estado de Rondônia, portador da Cédula de Identidade 
nº 1476532-SSP/RO, emitida em 03/06/2015, onde está consignado 
o CPF/MF nº 039.819.172-78 , filha de ALUIZIO PRUDÊNCIO DOS 
SANTOS e de ROSALIA NUNES SIQUEIRA.
O Regime de bens a viger a partir do casamento é o da ·Comunhão 
Parcial de Bens. E que após o casamento, o contraente continuará 
a adotar o nome de RIAN DE ANDRADE SOUZA e a contraente 
·continuará a adotar o nome de MAISA NUNES DOS SANTOS.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da 
Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar 
de costume e publicado pela imprensa local. ·
Ariquemes-·RO, 21 de novembro de 2019.
Teresinha Beltrata Toledo Nickerson
Oficiala Substituta

MONTE NEGRO
 
LIVRO ·D-011 FOLHA ·103 
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
MONTE NEGRO, ESTADO DE RONDÔNIA
Av. Juscelino Kubitschek, 2752 – Setor 02 - Fone: (69)3530-2009
Leonilde Aparecida Barbaresco de Goes - Oficiala
EDITAL DE PROCLAMAS Nº ·3.102
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo artigo ·1.525, incisos ·I, III e IV, do Código Civil 
Brasileiro, os contraentes: ·ANDRÉ DE AMORIM GONÇALVES, 
de nacionalidade ·brasileira, ·agricultor, ·solteiro, natural ·de 
Ariquemes-RO, onde nasceu no dia ·18 de novembro de 2001, · 
inscrito no CPF/MF sob o nº 052.085.432-22. Portador da Cédula de 
Identidade RG. nº 1699022-SESDEC/RO, emitida em 11/11/2019, 
residente e domiciliado ·na BR-421, Linha C-52, Lote 02, Gleba 
16, Zona Rural, em Monte Negro-RO, ·filho de ·OTAVIO ALVES 
GONÇALVES e de MARIA CECILIA TEIXEIRA DE AMORIM 
GONÇALVES; e  ·JULIANA RAMOS CAROLINO de nacionalidade 
·brasileira, ·agricultora, ·solteira, natural ·de Ariquemes-RO, 
onde nasceu no dia ·20 de julho de 2001, · inscrita no CPF/MF 
sob o nº 061.423.002-04. Portadora da Cédula de Identidade 
RG. nº 1595899-SESDEC/RO, emitida em 13/07/2017,residente 
e domiciliada ·na BR421, Linha C-52, Lote 24, Gleba 03, Zona 
Rural, em Monte Negro-RO, filha de ·RAIMUNDO CAROLINO e de 
VANJA APARECIDA RAMOS
Que após o casamento, o declarante, ·continuou a usar o nome 
de ·ANDRÉ DE AMORIM GONÇALVES e a declarante, ·continuou 
a usar o nome de ·JULIANA RAMOS CAROLINO·. Adotando o 
regime de ·Comunhão Parcial de Bens Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital 
de Proclamas para ser afixado no lugar de costume e publicado no 
Diário da Justiça Eletrônico do Estado de Rondônia. 
·Monte Negro-·RO, ·21 de novembro de 2019.
Leonilde Aparecida Barbaresco de Goes
Oficiala

COMARCA DE  CACOAL

1° OFÍCIO DE REGISTROS CIVIS

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
DA COMARCA DE CACOAL - ESTADO DE RONDÔNIA
José Hamilton Beleti – Tabelião e Registrador
Avenida Dois de Junho, 2640, Centro – Cacoal - RO
CEP. 76.963-854 – Fone (69) 3441-3381
E-mail: notas_cacoal@tjro.jus.br
Livro: D-060 Folhas: 046 Termo: 021876 
EDITAL DE PROCLAMAS
Matrícula 096313 01 55 2019 6 00060 046 0021876 26
Faço saber que pretendem casar-se sob o regime de Separação 
de Bens e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, 
incisos I, III, IV e V, do Código Civil Brasileiro, os contraentes: 
NERTON JUNHO OSMÍDIO CRISTOVÃO, de nacionalidade 
brasileira, construtor, solteiro, natural de Iguatu, Estado do Ceará, 
onde nasceu no dia 28 de setembro de 1967, residente e domiciliado 
na Rua Graciliano Ramos, 641, Bairro Vista Alegre, em Cacoal, 
Estado de Rondônia, continuou a adotar o nome de NERTON 
JUNHO OSMÍDIO CRISTOVÃO, filho de ANTONIO OSMÍDIO e de 
MARIA OSMÍDIO CRISTOVÃO;
MARGARIDA CAPELETTO PEREIRA, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar de padeiro, divorciada, natural de Nova Venécia, Estado do 
Espirito Santo, onde nasceu no dia 16 de julho de 1973, residente 
e domiciliada na Rua Graciliano Ramos, 641, Bairro Vista Alegre, 
em Cacoal, Estado de Rondônia, continuou a adotar no nome de 
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MARGARIDA CAPELETTO PEREIRA, filha de EDUARDO JOSÉ 
PEREIRA e de ORMY CAPELETTO PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da 
Lei. Lavro o presente que será afixado nesta Serventia e publicado 
no Diário da Justiça Eletrônico (www.tjro.jus.br). 
Cacoal-RO, 21 de novembro de 2019.
José Hamilton Beleti
Oficial

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
DA COMARCA DE CACOAL - ESTADO DE RONDÔNIA
José Hamilton Beleti – Tabelião e Registrador
Avenida Dois de Junho, 2640, Centro – Cacoal - RO
CEP. 76.963-854 – Fone (69) 3441-3381
E-mail: notas_cacoal@tjro.jus.br
Livro: D-060 Folhas: 045 Termo: 021875 
EDITAL DE PROCLAMAS
Matrícula 096313 01 55 2019 6 00060 045 0021875 28
Faço saber que pretendem casar-se sob o regime de Comunhão 
Parcial de Bens e apresentaram os documentos exigidos pelo 
artigo 1.525, incisos I, III, IV e V, do Código Civil Brasileiro, os 
contraentes: 
SIDNEI SANTOS RUBIO, de nacionalidade brasileira, médico, 
divorciado, natural de Cacoal, Estado de Rondônia, onde nasceu 
no dia 09 de setembro de 1982, residente e domiciliado na Rua 
Raul Pompeia, 950, Bairro Parque Fortaleza, em Cacoal, Estado de 
Rondônia, continuou a adotar o nome de SIDNEI SANTOS RUBIO, 
filho de DORIVAL RODRIGUES RUBIO e de IRANCI SANTOS 
RUBIO; 
MONALISA APARECIDA BIANQUI, de nacionalidade brasileira, 
fisioterapeuta, solteira, natural de Cacoal, Estado de Rondônia, onde 
nasceu no dia 26 de novembro de 1987, residente e domiciliada 
na Rua Raul Pompeia, 950, Bairro Parque Fortaleza, em Cacoal, 
Estado de Rondônia, passou a adotar no nome de MONALISA 
APARECIDA BIANQUI RUBIO, filha de ADEMIR BIANQUI e de 
MARIDES PEREIRA BIANQUI;
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da 
Lei. Lavro o presente que será afixado nesta Serventia e publicado 
no Diário da Justiça Eletrônico (www.tjro.jus.br). 
Cacoal-RO, 20 de novembro de 2019.
José Hamilton Beleti
Oficial

2° OFÍCIO DE REGISTROS CIVIS

Estado de Rondônia
Município e Comarca de Cacoal
2º Cartório de Registro Civil e Tab. Notas de Cacoal
Rua dos Pioneiros, 2289 - Bairro Centro - (69)-3441-4269 - 
cartoriodavila@gmail.com
FRANCINETE LIMA D´AVILA
Oficial / Tabeliã
EDITAL DE PROCLAMAS
Matrícula095794 01 55 2019 6 00021 058 0000458 10
Faço saber que pretendem casar-se sob o regime de Comunhão 
Parcial de Bens e apresentaram os documentos exigidos pelo 
artigo 1.525, incisos I, II, III e IV, do Código Civil Brasileiro, os 
contraentes: ANTONIO CARLOS SAMPAIO SANTANA, de 
nacionalidade brasileiro, auxiliar de estoque, solteiro, natural de 
Cacoal-RO, onde nasceu no dia 29 de maio de 1999, portador do 
CPF 036.452.512-60, e do RG 1381130/SESDC/RO - Expedido 
em 13/08/2013, residente e domiciliado à Av. Cuiaba, 2406, Jardim 
Clodoaldo, em Cacoal-RO, CEP: 76.963-698, continuou a adotar 
o nome de ANTONIO CARLOS SAMPAIO SANTANA, , filho de 
Antonio Costa de Santana e de Maria do Carmo Sampaio Santana; 

e KAROLAYNE ANDRESSA FARIAS MORENO, de nacionalidade 
brasileira, estudante, solteira, natural de Cacoal-RO, onde nasceu 
no dia 21 de setembro de 2002, portadora do CPF 045.312.202-
77, e do RG 32814348/SESDC/AM - Expedido em 22/07/2015, 
residente e domiciliada à Av. Cuiaba, 2406, Jardim Clodoaldo, 
em Cacoal-RO, CEP: 76.963-698, passou a adotar no nome de 
KAROLAYNE ANDRESSA FARIAS MORENO SANTANA, , filha de 
Vanilton Marques Moreno e de Francisleide Leite Farias Moreno. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da 
Lei. Lavro o presente que será afixado nesta serventia e publicado 
no Diário da Justiça Eletrônico (www.tjro.jus.br). 

Estado de Rondônia
Município e Comarca de Cacoal
2º Cartório de Registro Civil e Tab. Notas de Cacoal
Rua dos Pioneiros, 2289 - Bairro Centro - (69)-3441-4269 - 
cartoriodavila@gmail.com
FRANCINETE LIMA D´AVILA
Oficial / Tabeliã
EDITAL DE PROCLAMAS
Matrícula 095794 01 55 2019 6 00021 059 0000459 19
Faço saber que pretendem casar-se sob o regime de Comunhão 
Parcial de Bens e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1.525, incisos I, II, III e IV, do Código Civil Brasileiro, os contraentes: 
LUCAS DE SOUZA OLIVA, de nacionalidade brasileiro, ajudante 
geral, solteiro, natural de Espigão do Oeste-RO, onde nasceu no 
dia 29 de fevereiro de 2000, portador do CPF 048.810.842-08, e 
do RG 1510962/SESDC/RO - Expedido em 02/02/2016, residente 
e domiciliado à Rua Joaquim Antonio de Lima, 4343, Jardim 
Limoeiro, em Cacoal-RO, CEP: 78.975-000, continuou a adotar o 
nome de LUCAS DE SOUZA OLIVA, , filho de GRACIOSO OLIVA 
e de SILVANI PEREIRA DE SOUZA OLIVA; e LUANA TORRES 
HENRIQUE, de nacionalidade brasileira, estudante, solteira, natural 
de Cacoal-RO, onde nasceu no dia 10 de julho de 2003, portadora 
do CPF 073.894.822-57, e do RG 1698480/SESDC/RO - Expedido 
em 15/02/2019, residente e domiciliada à Rua Joaquim Antonio 
de Lima, 4343, Jardim Limoeiro, em Cacoal-RO, CEP: 78.975-
000, passou a adotar no nome de LUANA TORRES HENRIQUE 
OLIVA, , filha de JOAQUIM ROSENDO RIBEIRO HENRIQUE e de 
RAQUEL TORRES DE LIMA HENRIQUE. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente 
que será afixado nesta serventia e publicado no Diário da Justiça 
Eletrônico (www.tjro.jus.br).

Estado de Rondônia
Município e Comarca de Cacoal
2º Cartório de Registro Civil e Tab. Notas de Cacoal
Rua dos Pioneiros, 2289 - Bairro Centro - (69)-3441-4269 - 
cartoriodavila@gmail.com
FRANCINETE LIMA D´AVILA
Oficial / Tabeliã
EDITAL DE PROCLAMAS
Matrícula 095794 01 55 2019 6 00021 060 0000460 89
Faço saber que pretendem casar-se sob o regime de Comunhão 
Parcial de Bens e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro, os contraentes: 
EMERSON CARVALHO DA LUZ, de nacionalidade brasileiro, 
borracheiro, solteiro, natural de Cacoal-RO, onde nasceu no dia 
30 de junho de 1999, portador do CPF 053.727.082-55, e do RG 
1536999/SESDC/RO, residente e domiciliado à Rua Prata, 4312, 
Bairro Ouro Verde, em Cacoal-RO, continuou a adotar o nome 
de EMERSON CARVALHO DA LUZ, , filho de Edson Carvalho da 
Luz e de Rosenilda Maria de Carvalho da Luz; e JANAINE VILAS 
BÔAS MILITÃO, de nacionalidade brasileira, estudante, solteira, 
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natural de Cacoal-RO, onde nasceu no dia 24 de outubro de 2001, 
portadora do CPF 703.324.962-44, e do RG 1484924/SESDC/RO 
- Expedido em 21/07/2015, residente e domiciliada à Rua Prata, 
4312, Bairro Ouro Verde, em Cacoal-RO, passou a adotar no nome 
de JANAINE VILAS BÔAS MILITÃO CARVALHO, , filha de Marcos 
Domingos Militão e de Laurentina de Souza Vilas Bôas Militão. Se 
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. 
Lavro o presente que será afixado nesta serventia e publicado no 
Diário da Justiça Eletrônico (www.tjro.jus.br).

Estado de Rondônia
Município e Comarca de Cacoal
2º Cartório de Registro Civil e Tab. Notas de Cacoal
Rua dos Pioneiros, 2289 - Bairro Centro - (69)-3441-4269 - 
cartoriodavila@gmail.com
FRANCINETE LIMA D´AVILA
Oficial / Tabeliã
EDITAL DE PROCLAMAS
Matrícula 095794 01 55 2019 6 00021 061 0000461 87
Faço saber que pretendem casar-se sob o regime de Comunhão 
Parcial de Bens e apresentaram os documentos exigidos pelo 
artigo 1.525, incisos I, III, IV e V, do Código Civil Brasileiro, os 
contraentes: JEFERSON ANDERSON DEBERNARDINO, de 
nacionalidade brasileiro, vendedor, divorciado, natural de Cacoal-
RO, onde nasceu no dia 24 de junho de 1987, portador do CPF 
947.875.142-53, e do RG 0.0000-000 XXX/XX - Expedido em 
00/00/0000 (Não Cadastrado), residente e domiciliado à Rua 
Ernesto de Lazari, 3888, fundos, Teixeirão, em Cacoal-RO, CEP: 
76.965-588, continuou a adotar o nome de JEFERSON ANDERSON 
DEBERNARDINO, , filho de Cícero Neves Debernardino e de 
Maria Tereza Debernardino; e PATRICIA LUIZ GERMANO, de 
nacionalidade brasileira, autônoma, divorciada, natural de Cacoal-
RO, onde nasceu no dia 30 de setembro de 1995, portadora do 
CPF 555.169.042-34, e do RG 1330563/SESDC/RO - Expedido em 
29/05/2015, residente e domiciliada à Rua Ernesto de Lazari, 3888, 
Fundos, Teixeirão, em Cacoal-RO, CEP: 76.965-588, passou a 
adotar no nome de PATRICIA LUIZ GERMANO DEBERNARDINO, 
, filha de Leonardo Luiz Germano e de Evanira Ninmer Germano. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da 
Lei. Lavro o presente que será afixado nesta serventia e publicado 
no Diário da Justiça Eletrônico (www.tjro.jus.br).

Estado de Rondônia
Município e Comarca de Cacoal
2º Cartório de Registro Civil e Tab. Notas de Cacoal
Rua dos Pioneiros, 2289 - Bairro Centro - (69)-3441-4269 - 
cartoriodavila@gmail.com
FRANCINETE LIMA D´AVILA
Oficial / Tabeliã
EDITAL DE PROCLAMAS
Matrícula 095794 01 55 2019 6 00021 062 0000462 85 
Faço saber que pretendem CONVERTER A UNIÃO ESTÁVEL EM 
CASAMENTO e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro, os contraentes: 
JOSÉ LEOZIR PEDROSO JÚNIORJOSÉ LEOZIR PEDROSO 
JÚNIOR, de nacionalidade Brasileiro, dentista, solteiro, natural de 
Campo Grande-MS, onde nasceu no dia 10 de fevereiro de 1987, 
portador do CPF 053.034.479-36, e do RG 83603097/SSP/PR - 
Expedido em 14/04/1998, residente e domiciliado à Rua Antonio 
de Paula Nunes, 1480, Centro, em Cacoal-RO, CEP: 76.963-784, 
continuou a adotar o nome de JOSÉ LEOZIR PEDROSO JÚNIOR, 
, filho de Jose Leozir Pedroso e de Bernadet Korzun Pedroso; e  
KARYNE VARGAS NEVES de nacionalidade Brasileira, dentista, 
solteira, natural de São Miguel do Iguaçu-PR, onde nasceu no dia 
04 de dezembro de 1987, portadora do CPF 065.759.589-66, e 
do RG 92484793/SSP/PR - Expedido em 15/03/2001, residente 
e domiciliada à Rua Antonio de Paula Nunes, 1480, Centro, em 
Cacoal-RO, CEP: 76.963-784, continuou a adotar no nome de 

KARYNE VARGAS NEVES, , filha de Jurandir Aguiar Neves e de 
Ivone Teresa Vargas Neves. 
Os contraentes coabitam desde 19 de novembro de 2019, e 
pretendem continuar juntos, com firme vontade de constituirem 
familia e legalizar sua situação. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da 
Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar 
de costume e publicado pela imprensa.

Estado de Rondônia
Município e Comarca de Cacoal
2º Cartório de Registro Civil e Tab. Notas de Cacoal
Rua dos Pioneiros, 2289 - Bairro Centro - (69)-3441-4269 - 
cartoriodavila@gmail.com
FRANCINETE LIMA D´AVILA
Oficial / Tabeliã
EDITAL DE PROCLAMAS
Matrícula 095794 01 55 2019 6 00021 063 0000463 83
Faço saber que pretendem casar-se sob o regime de Comunhão 
Parcial de Bens e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1.525, incisos I, III, IV e V, do Código Civil Brasileiro, os contraentes: 
HUDSON ALVES PEREIRA, de nacionalidade brasileiro, motorista, 
divorciado, natural de Mantena-MG, onde nasceu no dia 12 
de fevereiro de 1982, portador do CPF 045.014.356-23, e do 
RG 11698370/PC/MG - Expedido em 12/02/2015, residente e 
domiciliado à Rua Anel Viario, 2731, Parque Brizon, em Cacoal-
RO, CEP: 76.962-276, continuou a adotar o nome de HUDSON 
ALVES PEREIRA, , filho de Pedro Alves Pereira e de Maria da 
Penha Lúcio Pereira; e DANÚBIA HELENA SOUZA LAGOS, de 
nacionalidade brasileira, professora universitária, divorciada, 
natural de Ji-Paraná-RO, onde nasceu no dia 26 de maio de 1982, 
portadora do CPF 774.902.402-63, e do RG 784564/SESDC/RO - 
Expedido em 24/09/2012, residente e domiciliada à Rua Anel Viario, 
2730, Residencial Parque Brizon, em Cacoal-RO, CEP: 76.962-
276, passou a adotar no nome de DANÚBIA HELENA SOUZA 
LAGOS ALVES, , filha de Daniel Ribeiro Lagos e de Lidia de Souza 
Rodrigues. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na 
forma da Lei. Lavro o presente que será afixado nesta serventia e 
publicado no Diário da Justiça Eletrônico (www.tjro.jus.br).

Estado de Rondônia
Município e Comarca de Cacoal
2º Cartório de Registro Civil e Tab. Notas de Cacoal
Rua dos Pioneiros, 2289 - Bairro Centro - (69)-3441-4269 - 
cartoriodavila@gmail.com
FRANCINETE LIMA D´AVILA
Oficial / Tabeliã
EDITAL DE PROCLAMAS
Matrícula 095794 01 55 2019 6 00021 067 0000467 86
Faço saber que pretendem casar-se sob o regime de Comunhão 
Parcial de Bens e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro, os contraentes: 
DIEGO RAFAEL BURATTO, de nacionalidade brasileiro, 
empresário, solteiro, natural de Pimenta Bueno-RO, onde nasceu 
no dia 05 de novembro de 1990, portador do CPF 010.714.192-
26, e do RG 1025056/SESDC/RO - Expedido em 09/06/2006, 
residente e domiciliado à Rua Pioneiro Jose de Gois Neto, 1480, 
Vila Verde, em Cacoal-RO, CEP: 76.960-484, continuou a adotar o 
nome de DIEGO RAFAEL BURATTO, , filho de Arno Buratto e de 
Salete Miguel do Nascimento; e RAYANI PRISCYLA DE SOUZA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, solteira, natural de 
Brasília-DF, onde nasceu no dia 01 de julho de 1993, portadora 
do CPF 017.070.802-08, e do RG 1082656/SESDC/RO - Expedido 
em 29/10/2007, residente e domiciliada à Rua Pioneiro Jose de 
Gois Neto, 1480, Vila Verde, em Cacoal-RO, CEP: 76.960-484, 
continuou a adotar no nome de RAYANI PRISCYLA DE SOUZA 
SILVA, , filha de Antonio Carlos de Souza e de Luciane Silveira 
da Silva. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na 
forma da Lei. Lavro o presente que será afixado nesta serventia e 
publicado no Diário da Justiça Eletrônico (www.tjro.jus.br).
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COMARCA DE ESPIGÃO D´OESTE

ESPIGÃO D´OESTE

Notas, Protestos, Títulos e Documentos, Registro de Imóveis
Pessoas Jurídicas e Naturais
MUNICIPIO E COMARCA DE ESPIGAO D OESTE – ESTADO DE 
RONDONIA
Bel. Helio Kobayashi – Notário e Registrador
Av. Sete de Setembro n° 2431 – CEP 76.974-000 – Espigão D 
Oeste – Rondônia – Fone/Fax: (69) 3481-2650
LIVRO D-027 FOLHA 002 TERMO 006491
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.491
Matricula nº 095778 01 55 2019 6 00027 002 0006491 86
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III, IV e V, do Código Civil 
Brasileiro, os contraentes: CELSO PIETRASKI, de nacionalidade 
brasileiro, de profissão motorista, de estado civil solteiro, natural 
de Salgado Filho-PR, onde nasceu no dia 16 de agosto de 1977, 
residente e domiciliado na Avenida Piauí, 3728, Bairro Jorge 
Teixeira, em Espigão D Oeste-RO, CEP: 76.974-000, filho de 
MAXIMO PIETRASKI e de ELAIR CAMARGO PIETRASKI, o qual 
continuou o nome de CELSO PIETRASKI; e MARLENE JESUS DE 
PONTES de nacionalidade brasileira, de profissão do lar, de estado 
civil divorciada, natural de Espigão D Oeste-RO, onde nasceu no 
dia 28 de setembro de 1983, residente e domiciliada na Avenida 
Piauí, 3728, Bairro Jorge Teixeira, em Espigão D Oeste-RO, CEP: 
76.974-000, , filha de ARCALINO CORRÊA DE PONTES e de 
JANDIRA ROMUALDO DE PONTES, a qual continuou o nome 
de MARLENE JESUS DE PONTES. O regime adotado pelos 
contraentes foi a Comunhão Parcial de Bens.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da 
Lei.
Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado nesta 
Serventia em lugar de costume e publicado no Diário da Justiça 
Eletrônico (www.tjro.jus.br).
Espigão D Oeste-RO, 18 de novembro de 2019.
Bel. Hélio Kobayashi
Registrador

Notas, Protestos, Títulos e Documentos, Registro de Imóveis
Pessoas Jurídicas e Naturais
MUNICIPIO E COMARCA DE ESPIGAO D OESTE – ESTADO DE 
RONDONIA
Bel. Helio Kobayashi – Notário e Registrador
Av. Sete de Setembro n° 2431 – CEP 76.974-000 – Espigão D 
Oeste – Rondônia – Fone/Fax: (69) 3481-2650
LIVRO D-027 FOLHA 003 TERMO 006492
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.492
Matricula nº 095778 01 55 2019 6 00027 003 0006492 84
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro, 
os contraentes: ADAIR BORGES MARTENDAL, de nacionalidade 
brasileiro, de profissão agricultor, de estado civil solteiro, natural 
de Pato Branco-PR, onde nasceu no dia 04 de fevereiro de 1972, 
residente e domiciliado na Linha Rei Davi, Km 04, Zona Rural, em 
Espigão D Oeste-RO, CEP: 76.974-000, filho de JOÃO BORGES 
MARTENDAL e de OZELIA TEREZINHA LEMES MARTENDAL, 
o qual continuou o nome de ADAIR BORGES MARTENDAL; e 
IVETE RODRIGUES DOS SANTOS de nacionalidade brasileira, de 
profissão do lar, de estado civil solteira, natural de Cascavel-PR, 
onde nasceu no dia 29 de setembro de 1979, residente e domiciliada 
na Linha Rei Davi, Km 04, Zona Rural, em Espigão D Oeste-RO, 
CEP: 76.974-000, , filha de IVO RODRIGUES DOS SANTOS e de 
EVA DE JESUS GONÇALVES SANTOS, a qual continuou o nome 
de IVETE RODRIGUES DOS SANTOS. O regime adotado pelos 
contraentes foi a Comunhão Parcial de Bens.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da 
Lei.
Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado nesta 
Serventia em lugar de costume e publicado no Diário da Justiça 
Eletrônico (www.tjro.jus.br).
Espigão D Oeste-RO, 18 de novembro de 2019.
Bel. Hélio Kobayashi
Registrador

Notas, Protestos, Títulos e Documentos, Registro de Imóveis
Pessoas Jurídicas e Naturais
MUNICIPIO E COMARCA DE ESPIGAO D OESTE – ESTADO DE 
RONDONIA
Bel. Helio Kobayashi – Notário e Registrador
Av. Sete de Setembro n° 2431 – CEP 76.974-000 – Espigão D 
Oeste – Rondônia – Fone/Fax: (69) 3481-2650
LIVRO D-027 FOLHA 004 TERMO 006493
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.493
Matricula nº 095778 01 55 2019 6 00027 004 0006493 82
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os 
documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código 
Civil Brasileiro, os contraentes: RICARDO OLIVEIRA CAMPOS, 
de nacionalidade brasileira, de profissão auxiliar de produção, de 
estado civil solteiro, natural de Cacoal-RO, onde nasceu no dia 27 
de dezembro de 1998, residente e domiciliado na Rua Esperança, 
2122, Bairro Cidade Alta, em Espigão D Oeste-RO, CEP: 76.974-
000, filho de EDILSON DO NASCIMENTO CAMPOS e de MARIA 
CLAUDIA SANTOS OLIVEIRA CAMPOS, o qual continuou o nome 
de RICARDO OLIVEIRA CAMPOS; e ENY CRISTINA NEIMOG 
DE SOUZA de nacionalidade brasileira, de profissão auxiliar de 
inspeção, de estado civil solteira, natural de Espigão D Oeste-RO, 
onde nasceu no dia 13 de janeiro de 1997, residente e domiciliada 
na Rua Esperança, 2122, Bairro Cidade Alta, em Espigão D Oeste-
RO, CEP: 76.974-000, , filha de JOSÉ DE SOUZA e de ELZA 
NEIMOG, a qual passou o nome de ENY CRISTINA NEIMOG 
DE SOUZA OLIVEIRA. O regime adotado pelos contraentes foi a 
Comunhão Parcial de Bens.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da 
Lei.
Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado nesta 
Serventia em lugar de costume e publicado no Diário da Justiça 
Eletrônico (www.tjro.jus.br).
Espigão D Oeste-RO, 19 de novembro de 2019.
Bel. Hélio Kobayashi
Registrador

Notas, Protestos, Títulos e Documentos, Registro de Imóveis
Pessoas Jurídicas e Naturais
MUNICIPIO E COMARCA DE ESPIGAO D OESTE – ESTADO DE 
RONDONIA
Bel. Helio Kobayashi – Notário e Registrador
Av. Sete de Setembro n° 2431 – CEP 76.974-000 – Espigão D 
Oeste – Rondônia – Fone/Fax: (69) 3481-2650
LIVRO D-027 FOLHA 005 TERMO 006494
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.494
Matricula nº 095778 01 55 2019 6 00027 005 0006494 80
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III, IV e V, do Código Civil 
Brasileiro, os contraentes: ANTÔNIO ALVES DE BARROS FILHO, 
de nacionalidade brasileira, de profissão beneficiário do INSS, de 
estado civil solteiro, natural de Sapucaia do Norte, em Galiléia-MG, 
onde nasceu no dia 04 de junho de 1947, residente e domiciliado 
na Rua Espirito Santo, 2320, Bairro Caixa D’ Água, em Espigão 
D Oeste-RO, CEP: 76.974-000, filho de ANTÔNIO ALVES DE 
BARROS e de MARIA RAIMUNDA ALVES, o qual continuou o 
nome de ANTÔNIO ALVES DE BARROS FILHO; e MARIA JOSÉ 
DA COSTA de nacionalidade brasileira, de profissão beneficiária 
do INSS, de estado civil divorciada, natural de Sapucaia do Norte, 
em Galiléia-MG, onde nasceu no dia 12 de novembro de 1943, 
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residente e domiciliada na Rua Espirito Santo, 2320, Bairro Caixa 
D’ Água, em Espigão D Oeste-RO, CEP: 76.974-000, , filha de 
ROLDÃO DE PAULA e de DORVINA GONÇALVES DE OLIVEIRA, 
a qual continuou o nome de MARIA JOSÉ DA COSTA. O regime 
adotado pelos contraentes foi a Separação de Bens Obrigatória, 
nos termos do artigo 1.641, inciso II do Código Civil Brasileiro.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da 
Lei.
Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado nesta 
Serventia em lugar de costume e publicado no Diário da Justiça 
Eletrônico (www.tjro.jus.br).
Espigão D Oeste-RO, 20 de novembro de 2019.
Bel. Hélio Kobayashi
Registrador

Notas, Protestos, Títulos e Documentos, Registro de Imóveis
Pessoas Jurídicas e Naturais
MUNICIPIO E COMARCA DE ESPIGAO D OESTE – ESTADO DE 
RONDONIA
Bel. Helio Kobayashi – Notário e Registrador
Av. Sete de Setembro n° 2431 – CEP 76.974-000 – Espigão D 
Oeste – Rondônia – Fone/Fax: (69) 3481-2650
LIVRO D-027 FOLHA 006 TERMO 006495
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.495
Matricula nº 095778 01 55 2019 6 00027 006 0006495 89
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os 
documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do 
Código Civil Brasileiro, os contraentes: LUIZ DAVI BATISTA 
FERNANDES, de nacionalidade brasileira, de profissão auxiliar 
de produção, de estado civil solteiro, natural de Cacoal-RO, onde 
nasceu no dia 27 de maio de 2000, residente e domiciliado na Rua 
Palmas, 1937, Bairro São José, em Espigão D Oeste-RO, CEP: 
76.974-000, filho de DAVI SILVA FERNANDES e de ADELAIDE 
BATISTA FERNANDES, o qual continuou o nome de LUIZ DAVI 
BATISTA FERNANDES; e ERONILDA MENDONÇA GOMES 
de nacionalidade brasileira, de profissão funcionária pública, de 
estado civil solteira, natural de Cacoal-RO, onde nasceu no dia 
27 de março de 1987, residente e domiciliada na Rua Dourados, 
1060, Bairro São José, em Espigão D Oeste-RO, CEP: 76.974-
000, , filha de SEBASTIÃO EMILIO SOLEDADE GOMES e de 
ILDA MENDONÇA GOMES, a qual passou o nome de ERONILDA 
MENDONÇA GOMES FERNANDES. O regime adotado pelos 
contraentes foi a Comunhão Parcial de Bens.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da 
Lei.
Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado nesta 
Serventia em lugar de costume e publicado no Diário da Justiça 
Eletrônico (www.tjro.jus.br).
Espigão D Oeste-RO, 21 de novembro de 2019.
Bel. Hélio Kobayashi
Registrador

Notas, Protestos, Títulos e Documentos, Registro de Imóveis
Pessoas Jurídicas e Naturais
MUNICIPIO E COMARCA DE ESPIGAO D OESTE – ESTADO DE 
RONDONIA
Bel. Helio Kobayashi – Notário e Registrador
Av. Sete de Setembro n° 2431 – CEP 76.974-000 – Espigão D 
Oeste – Rondônia – Fone/Fax: (69) 3481-2650
LIVRO D-027 FOLHA 007 TERMO 006496
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.496
Matricula nº 095778 01 55 2019 6 00027 007 0006496 87
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os 
documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III, IV e V, do 

Código Civil Brasileiro, os contraentes: FRANCISCO ARRUDA 
DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, de profissão 
aposentado, de estado civil viúvo, natural de Pio IX-PI, onde 
nasceu no dia 21 de novembro de 1946, residente e domiciliado na 
Rua Quatro de Dezembro, 2054, Bairro Cidade Alta, em Espigão 
D Oeste-RO, CEP: 76.974-000, filho de ANTONIO ARRUDA DO 
NASCIMENTO e de MARIA DAS NEVES DOS SANTOS, o qual 
continuou o nome de FRANCISCO ARRUDA DO NASCIMENTO; 
e ZELINDA ALVES DE ASSÍS de nacionalidade brasileira, de 
profissão do lar, de estado civil divorciada, natural de Formosa do 
Oeste-PR, onde nasceu no dia 09 de julho de 1967, residente e 
domiciliada na Rua Quatro de Dezembro, 2054, Bairro Cidade Alta, 
em Espigão D Oeste-RO, CEP: 76.974-000, , filha de ANTONIO 
ALVES DE ASSÍS e de HELENA MARIA DE ASSÍS, a qual passou 
o nome de ZELINDA ALVES DE ASSÍS DO NASCIMENTO. 
O regime adotado pelos contraentes foi a Separação de Bens 
Obrigatória, nos termos do artigo 1.641, inciso II , nos termos do 
artigo 258, inciso II do Código Civil Brasileiro.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da 
Lei.
Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado nesta 
Serventia em lugar de costume e publicado no Diário da Justiça 
Eletrônico (www.tjro.jus.br).
Espigão D Oeste-RO, 21 de novembro de 2019.
Bel. Hélio Kobayashi
Registrador

COMARCA DE  OURO PRETO DO OESTE

TEIXEIRóPOLIS

Ofício de Registro Civil das Pessoas naturais e Tabelionato de 
Notas
Município de Teixeirópolis, Comarca de Ouro Preto do Oeste, 
Estado de Rondônia
LIVRO D-003 FOLHA 296
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 910
Faço saber que pretendem casar-se sob o regime de Comunhão 
Parcial de Bens e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro, os contraentes: 
MÔNICA FELIX DOS REIS, de nacionalidade brasileiro, trabalhador 
rural, divorciado, natural de Ouro Preto do Oeste-RO, onde nasceu 
no dia 18 de dezembro de 1981, residente e domiciliado na Linha 08, 
Km 22, Lote 19 da Gleba 08, zona rural, em Teixeirópolis-RO, , filho 
de ERLI CONSTANTINO e de LAURITA JACONI CONSTANTINO, 
ele email : não consta, ela email : não consta, e passará a adotar 
o nome de CLAUDIO CONSTANTINO JACONI; e CLAUDIO 
CONSTANTINO JACONI de nacionalidade brasileira, cozinheira, 
solteira, natural de Campo Grande-MS, onde nasceu no dia 27 de 
janeiro de 1986, residente e domiciliada na Linha 08, Km 22, Lote 
19 Gleba 08, zona rural, em Teixeirópolis-RO, , filha de GEORGINA 
FELIX DOS REIS, já falecida, email : não consta, e passará a adotar 
no nome de MÔNICA FELIX DOS REIS CONSTANTINO JACONI.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da 
Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em 
lugar de costume e publicado no Diário da Justiça Eletrônico (www.
tjro.jus.br).
Teixeirópolis-RO, 20 de novembro de 2019.
Maximillian Pereira de Souza
Tabelião e Registrador
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COMARCA DE PIMENTA BUENO

PIMENTA BUENO

LIVRO D-027 FOLHA 191 TERMO 012381
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 12.381
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os 
documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código 
Civil Brasileiro, os contraentesELISGREIK BIONICO DE SOUZA, 
de nacionalidade brasileiro, de profissão eletricista, de estado 
civil solteiro, natural de Manhuaçu-MG, onde nasceu no dia 15 de 
março de 1986, residente e domiciliado à Rua Padre Feijó, 850, Vila 
Nova, em Pimenta Bueno-RO, CEP: 76.970-000, , filho de ARTUR 
AFONSO DE SOUZA e de MARIA ELIZA DE BARROS SOUZA; 
e ALEXSANDRA VIDOTTO REIS de nacionalidade brasileira, 
de profissão autônomo, de estado civil solteira, natural de Vila 
Velha-ES, onde nasceu no dia 27 de junho de 1976, residente e 
domiciliada à Rua Padre Feijó, 850, Vila Nova, em Pimenta Bueno-
RO, CEP: 76.970-000, filha de SEBASTIANA VIDOTTO VIEIRASe 
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. 
Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar de 
costume e publicado pela imprensa local..*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
Pimenta Bueno-RO, 21 de novembro de 2019.
Lenise Hentschke - Tabeliã e Oficiala

LIVRO ·D-027 FOLHA ·192 TERMO ·012382
EDITAL DE PROCLAMAS Nº ·12.382
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo artigo ·1.525, incisos ·I, II, III e IV, do Código Civil 
Brasileiro, os contraentes·LUCAS DOMINGOS DE SOUZA, de 
nacionalidade ·brasileiro, de profissão ·ajudante geral, de estado 
civil ·solteiro, natural ·de Pimenta Bueno-RO, onde nasceu no dia 
·11 de agosto de 1999, residente e domiciliado ·à Av. Independência, 
21, Apidiá, em Pimenta Bueno-RO, CEP: 76.970-000, ·, filho de 
·DELCIDES DE SOUZA PINTO e de NILDA ALVES DOMINGOS; 
e ·SAMIRA ALVES DA SILVA de nacionalidade ·brasileira, de 
profissão ·do lar, de estado civil ·solteira, natural ·de Pimenta 
Bueno-RO, onde nasceu no dia ·02 de junho de 2003, residente e 
domiciliada ·à Av Independência, 21, Apidiá, em Pimenta Bueno-
RO, CEP: 76.970-000, ·, filha de ·GLEUSON ALVES DA SILVA e de 
MARIA RUTE DE LIMASe alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas 
para ser afixado em lugar de costume e publicado pela imprensa 
local..*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
·Pimenta Bueno-·RO, ·21 de novembro de 2019.
Lenise Hentschke - Tabeliã e Oficiala

LIVRO D-027 FOLHA 190 TERMO 012380
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 12.380
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil 
Brasileiro, os contraentes
SILVANO CORÁ DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, de 
profissão comprador de feirinha, de estado civil solteiro, natural de 
Pimenta Bueno-RO, onde nasceu no dia 14 de março de 1996, 
residente e domiciliado à Rua Washington Luiz, 33, Apartamento 04, 
Bairro Jardim das Oliveiras, em Pimenta Bueno-RO, filho de DAVI 
FERREIRA DOS SANTOS e de IZABEL CORÁ DOS SANTOS; 
e GREICIANE GOMES SOUZA de nacionalidade brasileira, de 
profissão fisioterapeuta, de estado civil solteira, natural de Pimenta 
Bueno-RO, onde nasceu no dia 27 de dezembro de 1995, residente 
e domiciliada na Linha 37, Lote 50, Gleba 13, em Primavera de 
Rondônia-RO, filha de JUSCIMAR MOREIRA DE SOUZA e de 
LAUDICÉIA GOMES DE PAULA SOUZA
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da 
Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar 
de costume e publicado pela imprensa local..*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* Envio 
cópia ao Oficial do Ofício de Registro Civil e Tabelionato de Notas 
do Município de Primavera de Rondônia-RO, para ser afixado no 
Ofício do domicílio e residência da contraente, para os efeitos do 
artigo 1.527 do Código Civil Brasileiro 
Pimenta Bueno-RO, 21 de novembro de 2019.
Eliane de Oliveira Gomes - Tabeliã Substituta

LIVRO D-027 FOLHA 189 TERMO 012379
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 12.379
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil 
Brasileiro, os contraentes: 
EVANGINEI PEREIRA ALVES, de nacionalidade brasileiro, de 
profissão agricultor, de estado civil solteiro, natural de Pimenta 
Bueno-RO, onde nasceu no dia 24 de janeiro de 1984, residente e 
domiciliado à Rua Jose do Patrocinio, 405, Seringal, em Pimenta 
Bueno-RO, CEP: 76.970-000, , filho de CASCIODORO BISPO 
ALVES e de ILZA PEREIRA ALVES; e JULIANA MACHADO 
SOUZA de nacionalidade brasileira, de profissão costureira, de 
estado civil solteira, natural de Pimenta Bueno-RO, onde nasceu 
no dia 01 de fevereiro de 1988, residente e domiciliada à Av João 
Pessoa, 1212, Vila Nova, em Pimenta Bueno-RO, CEP: 76.970-
000, , filha de JOSÉ AMBROSO DE SOUZA e de ANA MARIA 
MACHADO. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da 
Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar 
de costume e publicado pela imprensa local. 
Pimenta Bueno-RO, 21 de novembro de 2019.
Lenise Hentschke
Tabeliã e Oficiala

LIVRO D-027 FOLHA 188 TERMO 012378
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 12.378
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III, IV e V, do Código Civil 
Brasileiro, os contraentesLUCAS HENRIQUE NUNES SOUZA, 
de nacionalidade brasileiro, de profissão serrador, de estado civil 
divorciado, natural de Pimenta Bueno-RO, onde nasceu no dia 27 
de abril de 1998, residente e domiciliado à Av. Antônio Ricardo 
de Lima, 1385, Vila Nova, em Pimenta Bueno-RO, CEP: 76.970-
000, , filho de JOSÉ ALAIM DE SOUZA e de APARECIDA NUNES 
DE ANDRADE SOUZA; e MARILENE CECILIO DA SILVA de 
nacionalidade brasileira, de profissão alimentador de linha de 
produção, de estado civil solteira, natural de Pimenta Bueno-RO, 
onde nasceu no dia 30 de outubro de 1994, residente e domiciliada 
à Av. Antônio Ricardo de Lima, 1385, Vila Nova, em Pimenta 
Bueno-RO, CEP: 76.970-000, , filha de JOÃO CECILIO DA SILVA 
e de ZELITA MARTINS DA SILVASe alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de 
Proclamas para ser afixado em lugar de costume e publicado pela 
imprensa local
Pimenta Bueno-RO, 20 de novembro de 2019.
Lenise Hentschke
Tabeliã e Oficiala

LIVRO D-027 FOLHA 187 TERMO 012377
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 12.377
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III, IV e V, do Código Civil 
Brasileiro, os contraentes: 
MAYCON TEIXEIRA DE ANDRADE, de nacionalidade brasileiro, 
de profissão vigilante, de estado civil divorciado, natural de Pimenta 
Bueno-RO, onde nasceu no dia 07 de abril de 1987, residente 
e domiciliado à Av. Dos Imigrantes, 1920, Triangulo Verde, em 
Pimenta Bueno-RO, CEP: 76.970-000, , filho de SIVALDO LUIZ 
DE ANDRADE e de SUELI ALVES TEIXEIRA DE ANDRADE; e 
MICHELE OLIVEIRA RODRIGUES de nacionalidade brasileira, 
de profissão dentista, de estado civil solteira, natural de Rolim 
de Moura-RO, onde nasceu no dia 20 de novembro de 1989, 
residente e domiciliada à Av. Dos Imigrantes, 1920, Triangulo 
Verde, em Pimenta Bueno-RO, CEP: 76.970-000, , filha de NILTON 
RODRIGUES PEREIRA e de APARECIDA PRADO DE OLIVEIRA 
RODRIGUES..*.*.*.*.*. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da 
Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar 
de costume e publicado pela imprensa local. 
Pimenta Bueno-RO, 20 de novembro de 2019.
Lenise Hentschke
Tabeliã e Oficiala
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LIVRO D-027 FOLHA 186 TERMO 012376
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 12.376
Faço saber que pretendem CONVERTER A UNIÃO ESTÁVEL 
EM CASAMENTO e apresentaram os documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro, 
os contraentesOSEIAS DA SILVA FREITAS, de nacionalidade 
brasileiro, de profissão auxiliar de escritório, de estado civil solteiro, 
natural de Nova Brasilandia D’ Oeste-RO, onde nasceu no dia 13 
de fevereiro de 1996, residente e domiciliado à Av. Vitória, 1656, 
Nova Pimenta, em Pimenta Bueno-RO, CEP: 76.970-000, , filho 
de DIOCESIO JESIO DE FREITAS e de LINDALVA FERREIRA 
DA SILVA FREITAS; e CRISTIELE NUNES DE ANDRADE, de 
nacionalidade brasileira, de profissão auxiliar de produção, de 
estado civil solteira, natural de Pimenta Bueno-RO, onde nasceu no 
dia 26 de dezembro de 1998, residente e domiciliada à Av. Vitória, 
1656, Nova Pimenta, em Pimenta Bueno-RO, CEP: 76.970-000, 
, filha de LUIZ HUMBERTO DE ANDRADE e de MARLI NUNES 
DA CRUZOs contraentes pretendem continuar juntos, com firme 
vontade de constituirem familia e legalizar sua situação
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da 
Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em 
lugar de costume e publicado pela imprensa local..*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
Pimenta Bueno-RO, 20 de novembro de 2019. 
Lenise Hentschke
Tabeliã e Oficiala

PRIMAVERA DE RONDôNIA - RO

ESTADO DE RONDÔNIA
OFÍCIO DE REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS NATURAIS E
TABELIONATO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE
PRIMAVERA DE RONDÔNIA - RO 
Anderson Luís Deboni
Oficial Interino
LIVRO ·D-001 FOLHA ·127 
EDITAL DE PROCLAMAS Nº ·127
Faço saber que pretendem casar-se sob o regime de ·Comunhão 
Parcial de Bens e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
·1.525, incisos ·I, III e IV, do Código Civil Brasileiro, os contraentes: 
·SILVANO CORÁ DOS SANTOS, de nacionalidade ·brasileira, 
·comprador de feirinha, ·solteiro, natural ·de Pimenta Bueno, Estado 
de Rondônia, onde nasceu no dia ·14 de março de 1996, portador 
da Cédula de Identidade nº ·1.279.202/SESDEC/RO - Expedido em 
07/10/2011, inscrito no CPF/MF sob o nº ·027.228.372-00, residente 
e domiciliado ·à Rua Washington Luiz, 33, Apartamento 04, Bairro 
Jardim das Oliveiras, em Pimenta Bueno, Estado de Rondônia, 
CEP: 76.970-000, ·email: declarou não possuir, ·continuou a 
adotar o nome de ·SILVANO CORÁ DOS SANTOS, filho de ·DAVI 
FERREIRA DOS SANTOS e de IZABEL CORÁ DOS SANTOS; 
e ·GREICIANE GOMES SOUZA, de nacionalidade ·brasileira, 
·fisioterapeuta, ·solteira, natural ·de Pimenta Bueno, Estado de 
Rondônia, onde nasceu no dia ·27 de dezembro de 1995, portadora 
da Cédula de Identidade nº ·1.293.391/SESDEC/RO - Expedido 
em 01/02/2012, inscrita no CPF/MF sob o nº ·028.860.292-70, 
·email: declarou não possuir, residente e domiciliada ·na Linha 37, 
Lote 50, Gleba 13, Zona Rural, em Primavera de Rondônia, Estado 
de Rondônia, CEP: 76.976-000, ·continuou a adotar no nome de 
·GREICIANE GOMES SOUZA, filha de ·JUSCIMAR MOREIRA DE 
SOUZA e de LAUDICÉIA GOMES DE PAULA SOUZA. ^^al
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da 
Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar 
de costume deste Ofício e publicado no Diário da Justiça Eletrônico 
do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (www.tjro.jus.br - 
Provimento 007/2011-CG).^^al
·Recebi o Edital de Proclamas da Oficial Substituta do Ofício de 
Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do 
município e Comarca de Pimenta Bueno - RO, que foi afixado no 
Ofício do domicílio e residência do contraente, para os efeitos do 
artigo 1.527 do Código Civil Brasileiro.^^al
·Primavera de Rondônia-·RO, ·22 de novembro de 2019.
·Anderson Luís Deboni - ·Oficial Interino

SÃO FELIPE D’OESTE

LIVRO D-004 FOLHA 156 TERMO 001056
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 1.056
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro, 
os contraentes: ELVIS CAMARGO DO AMARAL, de nacionalidade 
brasileira, agricultor, solteiro, natural de Rolim de Moura-RO, onde 
nasceu no dia 25 de novembro de 1992, residente e domiciliado 
na Linha Projetada da 45, Lado Norte, Km 01, Zona Rural, em 
São Felipe D’Oeste-RO, CEP: 76.977-000, portador da C.I. RG 
n. 1239071-SESDEC/RO – Expedido em 27/01/2011, inscrito no 
CPF/MF sob n. 019.807.762-96, filho de ISMAEL MARQUES DO 
AMARAL e de LUZIA CAMARGO DO AMARAL; e ELENICE DOS 
SANTOS PEREIRA, de nacionalidade brasileira, secretária, solteira, 
natural de Linhares-ES, onde nasceu no dia 26 de novembro de 
2000, residente e domiciliada na Rua Odair Meireles, 762, Centro, 
em São Felipe D’Oeste-RO, CEP: 76.977-000, portadora da C.I. 
RG n. 1645000-SESDEC/RO – Expedido em 23/03/2018, inscrita 
no CPF/MF sob n. 048.211.312-00, filha de FABIO DA SILVA 
PEREIRA e de IVANIA AMORIM DOS SANTOS. Certifico, ainda 
que o regime de bens do casamento dos pretendentes será o de 
Comunhão Parcial de Bens e o contraente, continuará a adotar o 
nome de ELVIS CAMARGO DO AMARAL e a contraente, continuará 
a adotar o nome de ELENICE DOS SANTOS PEREIRA. Se alguém 
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o 
presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar de costume 
e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça 
do Estado de Rondônia (www.tjro.jus.br - Provimento n. 007/2011-
CG). São Felipe D’Oeste-RO, 21 de novembro de 2019. Fernando 
Jânio Degam – Registrador.

COMARCA DE  ROLIM DE MOURA 

ROLIM DE MOURA

COMARCA DE ROLIM DE MOURA-RO
1ª VARA CÍVEL
-EDITAL DE PROCLAMAS DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL 
DE ROLIM DE MOURA- RO, NILSON FRANCISCO DA SILVA, 
Oficial.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, II, III e IV, do Código Civil 
Brasileiro. Apresentam-se os documentos exigidos pelo Art. 180 do 
Código Civil Brasileiro.

Nº-17.943- AILTON BERNARDINO DE SENA com KARINA 
SOARES DE SOUZA.
Ele, solteiro, Pecuarista, natural de Rolim de Moura - RO.
Filho de EXPEDITO BERNARDINO DE SENA, e dona LUIZA 
BAKUNSKI TOPOLNIAK SENA.
Ela, solteira, Estudante, natural de BURITIS - RO.
Filho de MIGUEL SOARES SIVIRINO, e dona ELIZIANE 
GONÇALVES DE SOUZA.
Residentes Neste Município.

Nº-17.944- EDIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS com ELENICE 
NOGUEIRA.
Ele, solteiro, Aux. de Produção, natural de Rolim de Moura - RO.
Filho de VALDECIR RODRIGUES DOS SANTOS, e dona VILMA 
MARTINS DOS SANTOS.
Ela, solteira, Confeiteira, natural de Cacoal - RO.
Filho de , e dona JUDITE NOGUEIRA.
Residentes Neste Município.
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Nº-17.945- ADRIANO FERNANDO VIEIRA FERNANDES com 
ROSANA RAMOS CARVALHO.
Ele, divorciado, Func. Público, natural de Adamantina - SP.
Filho de LINO FERNANDES, e dona JOZELITA VIEIRA.
Ela, divorciada, Agricultora, natural de Pimenta Bueno - RO.
Filho de BENEDITO ALVES CARVALHO, e dona MARIA 
APARECIDA DE RAMOS.
Residentes Neste Município.

Nº-17.946- GUSTAVO KENNED QUEIROZ DE SOUZA com 
LAURRAYNE DIAS DE MORAES.
Ele, solteiro, Agricultor, natural de Rolim de Moura - RO.
Filho de CÉLIO RAMOS DE SOUZA, e dona FLÁVIA PEREIRA 
QUEIROZ DE SOUZA.
Ela, solteira, Estudante, natural de Rolim de Moura - RO.
Filho de LUIZ CARLOS DE MORAES, e dona NEUZA MARIA 
DIAS.
Residentes Neste Município.

Nº-17.947- ALAN DE JESUS REPKER com LAYLLA RAFAELA 
OLIVEIRA BATISTA.
Ele, solteiro, Aux. de Vistoria, natural de Cacoal - RO.
Filho de FLORIANO REPKER, e dona ROSILENE MARIA DE 
JESUS.
Ela, solteira, secretária, natural de Mendes Pimentel - MG.
Filho de MOZANIEL ROSA BATISTA, e dona LILIAM GARCIA DE 
OLIVEIRA BATISTA.
Residentes Neste Município.

Nº-17.948- LEANDRO DAMACENO STOLARIC com ANDRESSA 
COVIAQUE DA SILVA.
Ele, solteiro, Func. Publico, natural de Rolim de Moura - RO.
Filho de JOSÉ LUIZ FONSECA STOLARIC, e dona DORILDA 
DAMACENO STOLARIC.
Ela, solteira, cirurgiã dentista, natural de Rolim de Moura - RO.
Filho de FRANCISCO JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA, e dona 
MARLENE APARECIDA COVIAQUE DA SILVA.
Residentes Neste Município.

Nº-17.949- CÉSAR AUGUSTO CORREIA DE ARAUJO com 
FRANCILENE SANTOS MARCOLAN.
Ele, solteiro, estudante, natural de Apuí - AM.
Filho de JÚLIO CÉSAR DE LIMA GOES, e dona SHIRLEY 
CORREIA DE ARAÚJO.
Ela, solteira, estudante, natural de Pimenta Bueno - RO.
Filho de GILBERTO MATIAS MARCOLAN, e dona LUZIA LACERDA 
SANTOS.
Residentes Neste Município.

Nº-17.950- GENIVALDO CARVALHO DA SILVA com MARTA 
GOMES.
Ele, divorciado, Agricultora, natural de Rolim de Moura - RO.
Filho de JOSE CORREA DA SILVA, e dona EDVANI CARVALHO 
DA SILVA.
Ela, solteira, agricultora, natural de Rolim de Moura - RO.
Filho de VALDEMAR GOMES, e dona MARIA ANTONIA GOMES.
Residentes Neste Município.

Nº-17.951- WARRYOU LINDERBERG BARROSO com MARIA 
KARLA DE SOUZA OLIVEIRA.
Ele, solteiro, tec. eletronico, natural de Rolim de Moura - RO.
Filho de SAMUEL BARROSO, e dona DEVANIRA SIMÕES 
BARROSO.
Ela, solteira, autônoma, natural de Porto Velho - RO.
Filho de JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, e dona PATRICIA PEREIRA 
DE SOUZA.
Residentes Neste Município.

Nº-17.952- VALTER MEDEIROS MUNIZ com LINDAURA 
ANTUNES CORDEIRO.
Ele, divorciado, Op de Spajedo, natural de Riolândia - SP.
Filho de JOÃO BATISTA MUNIZ NETO, e dona FILOMENA 
MEDEIROS MUNIZ.
Ela, divorciada, Do lar, natural de São Lourenço do Oeste - SC.
Filho de JOVENTINO CORDEIRO, e dona JULIA ANTUNES 
CORDEIRO.
Residentes Neste Município.

Nº-17.953- EVANDRO DA CRUZ com VIVIANE CIRIACO 
GOMES.
Ele, divorciado, Autonomo, natural de Guaíra - PR.
Filho de IVO DA CRUZ, e dona MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA 
CRUZ.
Ela, divorciada, Engenheira Agronoma, natural de Rolim de Moura 
- RO.
Filho de IVO CIRIACO GOMES, e dona CREUZA MARIA BATISTA 
GOMES.
Residentes Neste Município.

Nº-17.954- OSMAR SILVANO DOS SANTOS com ANDRESSA 
HACKBART DOS SANTOS.
Ele, divorciado, Func. Público, natural de Rolim de Moura - RO.
Filho de JOÃO SILVANO DOS SANTOS, e dona MARIA ANTONIA 
DOS SANTOS.
Ela, solteira, Do lar, natural de Alta Floresta D’Oeste - RO.
Filho de CARLOS DOS SANTOS, e dona ANA LUCIA 
HACKBART.
Residentes Neste Município.

Nº-17.955- GESSÉ SILVA ROCHA com ANA PAULA REIS DA 
SILVA.
Ele, solteiro, Colorista, natural de Novo Horizonte do Oeste - RO.
Filho de JOSÉ MESSIAS DA ROCHA, e dona DIVINA DA SILVA 
ROCHA.
Ela, solteira, Caixa, natural de Rolim de Moura - RO.
Filho de ALDANIR FLORINDO DA SILVA, e dona MARLI LOURDES 
DOS REIS DA SILVA.
Residentes Neste Município.
Nº-17.956- WILLIAN ALENCAR ALBUQUERQUE MACHADO com 
ALANNA SILVA.
Ele, solteiro, Estudante, natural de Rolim de Moura - RO.
Filho de ADÃO DE OLIVEIRA MACHADO, e dona MARIA DE 
FATIMA PALMEIRA ALBUQUERQUE.
Ela, solteira, Estudante, natural de Rolim de Moura - RO.
Filho de NILO CIRILO DA SILVA, e dona EURIDES SANDOVAL 
DA SILVA.
Residentes Neste Município.

OBS. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da lei. Lavro o presente para ser afixado em cartório, no lugar 
de costume e publicado na imprensa local.

COMARCA DE VILHENA

VILHENA

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E 
TABELIONATO DE NOTAS
VILHENA – RONDÔNIA
LIVRO ·D-044 FOLHA ·068 TERMO ·014668
EDITAL DE PROCLAMAS Nº ·14.668
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo artigo ·1.525, incisos ·I, III, IV e V, do Código Civil 
Brasileiro, os contraentes: Ele: ·ADEMIR DA SILVA, ·divorciado, 
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com trinta e cinco (35) anos de idade, de nacionalidade ·brasileiro, 
·empresário, natural ·de Ariquemes-RO, onde nasceu no dia ·28 de 
agosto de 1984, residente e domiciliado ·à Rua Professor Ulisses 
Rodrigues, 5558, Cx 01, em Vilhena-RO, ·, filho de ·ALOISIO ALCEU 
DA SILVA e de MARIA IZABEL DOS REIS SILVA; Ela: ·THAYNARA 
SOUZA SANTOS, ·solteira, com ·vinte e um (21) anos de idade, 
de nacionalidade ·brasileira, ·vendedora, natural ·de Espigão D’ 
Oeste-RO, onde nasceu no dia ·23 de maio de 1998, residente e 
domiciliada ·à Rua Vale Formoso, 1509, Vista Alegre, em Espigão D’ 
Oeste-RO, ·, filha de ·AMOLSO VIEIRA SANTOS e de MARLENE 
PENA VILA DE SOUZA. Determinando que o regime de bens a viger 
a partir do mesmo seja o de ·Comunhão Parcial de Bens. Que após 
o casamento, o declarante, ·continuou a adotar o nome de ·ADEMIR 
DA SILVA. Que após o casamento, a declarante, ·continuou a adotar 
o nome de ·THAYNARA SOUZA SANTOS. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente 
Edital de Proclamas para ser afixado em lugar de costume e 
publicado no Diário da Justiça Eletrônico (www.tjro.jus.br). ·Recebi 
o Edital de Proclamas do Oficial do Registro Civil competente, que 
foi afixado no Ofício do domicílio e residência da contraente, para os 
efeitos do artigo 1.527 do Código Civil Brasileiro.
·Vilhena-·RO, ·21 de novembro de 2019.· 
Jefferson Ouribes Flores
Oficial Registrador

2º OFÍCIO DE REGISTROS CIVIS DAS PESSOAS NATURAIS E
TABELIONATO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE VILHENA – 
RONDÔNIA
Tabeliã e Registradora: Marcilene Faccin
Avenida Presidente Tancredo Neves - 4901 - Jardim Eldorado,
Vilhena – RO - CEP: 76987-002 Telefone: (69) 3322-4663 E-mail: 
civilnotas2@hotmail.com 
LIVRO ·D-006 
FOLHA ·024 
EDITAL DE PROCLAMAS Nº ·1.524
Faço saber que pretendem casar-se sob o regime de ·Comunhão 
Universal de Bens e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
·1.525, incisos ·I, III e IV, do Código Civil Brasileiro, os contraentes: 
·HEMERSON XAVIER DOS SANTOS, de nacionalidade ·brasileira, 
·torneiro mecânico, ·solteiro, natural ·de Vilhena, Estado de Rondônia, 
onde nasceu no dia ·19 de março de 1985, residente e domiciliado 
·na Travessa E, nº 4851, Setor 16, Quadra 08, Lote 028, em Vilhena, 
Estado de Rondônia, ·continuou a adotar o nome de ·HEMERSON 
XAVIER DOS SANTOS, filho de ·GERCINA XAVIER DOS SANTOS 
e ·ÉRICA BISPO RAMOS, de nacionalidade ·brasileira, ·cozinheira, 
·solteira, natural ·de Goioerê, Estado do Paraná, onde nasceu no 
dia ·10 de agosto de 1986, residente e domiciliada ·na Travessa 
E, nº 4851, Setor 016, Quadra 08, Lote 28, em Vilhena, Estado de 
Rondônia, ·continuou a adotar o nome de ·ÉRICA BISPO RAMOS, 
filha de ·JOAQUIM BISPO RAMOS e de SILVANA CABRAL RAMOS. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da 
Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar 
de costume e publicado no Diário da Justiça Eletrônico (www.tjro.
jus.br).
·Vilhena-·RO, ·21 de novembro de 2019.
·Marcilene Faccin
·Registradora

2º OFÍCIO DE REGISTROS CIVIS DAS PESSOAS NATURAIS E
TABELIONATO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE VILHENA – 
RONDÔNIA
Tabeliã e Registradora: Marcilene Faccin
Avenida Presidente Tancredo Neves - 4901 - Jardim Eldorado,
Vilhena – RO - CEP: 76987-002 Telefone: (69) 3322-4663 E-mail: 
civilnotas2@hotmail.com 
LIVRO ·D-006 
FOLHA ·023 
EDITAL DE PROCLAMAS Nº ·1.523
Faço saber que pretendem casar-se sob o regime de ·Separação 
de Bens Obrigatória, nos termos do artigo 1.641, inciso I do Código 
Civil Brasileiro e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
·1.525, incisos ·I, III, IV e V, do Código Civil Brasileiro, os contraentes: 

·WILSON KLEPER MONTEIRO NERES, de nacionalidade ·brasileira, 
·motorista, ·viúvo, natural ·de Manaus, Estado do Amazonas, onde 
nasceu no dia ·27 de dezembro de 1972, residente e domiciliado ·na 
Rua H4, nº 2693, Cohab, Aripuana, em Vilhena, Estado de Rondônia, 
·continuou a adotar o nome de ·WILSON KLEPER MONTEIRO 
NERES, filho de ·MARIA ALICE MONTEIRO NERES e ·CLEONICE 
URMANN, de nacionalidade ·brasileira, ·técnica em segurança do 
trabalho, ·divorciada, natural ·de Vilhena, Estado de Rondônia, onde 
nasceu no dia ·17 de agosto de 1983, residente e domiciliada ·na 
Rua H4, nº 2693, Cohab, Aripuana, em Vilhena, Estado de Rondônia, 
·passou a adotar o nome de ·CLEONICE URMANN MONTEIRO, 
filha de ·JOSE FRANCISCO URMANN e de ZAIDA PACASSA 
URMANN. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na 
forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado 
em lugar de costume e publicado no Diário da Justiça Eletrônico 
(www.tjro.jus.br).·
·Vilhena-·RO, ·21 de novembro de 2019.
·Marcilene Faccin
·Registradora

2º OFÍCIO DE REGISTROS CIVIS DAS PESSOAS NATURAIS E
TABELIONATO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE VILHENA – 
RONDÔNIA
Tabeliã e Registradora: Marcilene Faccin
Avenida Presidente Tancredo Neves - 4901 - Jardim Eldorado,
Vilhena – RO - CEP: 76987-002 Telefone: (69) 3322-4663 E-mail: 
civilnotas2@hotmail.com 
LIVRO ·D-006 
FOLHA ·022 
EDITAL DE PROCLAMAS Nº ·1.522
Faço saber que pretendem casar-se sob o regime de ·Comunhão 
Parcial de Bens e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
·1.525, incisos ·I, III e IV, do Código Civil Brasileiro, os contraentes: 
·FELIPE MATEUS DE SOUZA ROCHA, de nacionalidade ·brasileira, 
·zelador, ·solteiro, natural ·de Vilhena, Estado de Rondônia, onde 
nasceu no dia ·14 de outubro de 1999, residente e domiciliado 
·na Avenida Jasmim, nº 2299, Setor 29, em Vilhena, Estado de 
Rondônia, ·continuou a adotar o nome de ·FELIPE MATEUS DE 
SOUZA ROCHA, filho de ·JOSÉ GERALDO CALIXTO ROCHA e de 
VERA LÚCIA DE SOUZA ROCHA e ·GESSY DE SOUZA LIMA, de 
nacionalidade ·brasileira, ·estudante, ·solteira, natural ·de Alvorada 
d’ Oeste, Estado de Rondônia, onde nasceu no dia ·03 de abril de 
2003, residente e domiciliada ·na Avenida 1709, nº 1551, Setor 
17, Quadra 12, Lote 09, em Vilhena, Estado de Rondônia, ·passou 
a adotar o nome de ·GESSY DE SOUZA LIMA ROCHA, filha de 
·VALDIR APARECIDO LIMA e de ELIZIA BASTOS DE SOUZA 
LIMA. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma 
da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em 
lugar de costume e publicado no Diário da Justiça Eletrônico (www.
tjro.jus.br).·
·Vilhena-·RO, ·21 de novembro de 2019.
·Marcilene Faccin
·Registradora

COMARCA DE BURITIS

BURITIS

LIVRO ·D-022 FOLHA ·289 
EDITAL DE PROCLAMAS Nº ·6.489
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo artigo ·1.525, incisos ·I, III e IV, do Código Civil Brasileiro, 
sob o regime de ·Comunhão Parcial de Bens, os contraentes: 
·ELTON BRITO ANDRADE, de nacionalidade ·brasileiro, ·eletricista, 
·solteiro, natural ·de Cacoal-RO, onde nasceu no dia ·30 de janeiro 
de 1998, portador da Cédula de Identidade RG nº ·1.683.748/SSP/
RO - Expedido em 07/11/2018, inscrito no CPF/MF ·046.663.122-
77, residente e domiciliado ·à Avenida Monte Negro, 1033, Setor 02, 
em Buritis-RO, filho de ·ANTONIO MARCOS ANDRADE OLIVEIRA 
e de MARIA DE FÁTIMA DE BRITO; e ·REGIANE DOS SANTOS 
SILVA de nacionalidade ·brasileira, ·vendedora, ·solteira, natural 
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·de Presidente Médici-RO, onde nasceu no dia ·04 de abril de 
1987, portadora da Cédula de Identidade RG nº ·1.000.990/SSP/
RO - Expedido em 26/01/2006, inscrita no CPF/MF ·974.416.352-
68, residente e domiciliada ·à Avenida Monte Negro, 1033, Setor 
02, em Buritis-RO, CEP: 76.880-000, filha de ·EMIDIO DA SILVA 
e de ANA DOS SANTOS DA SILVA, ·continuou a adotar o nome 
de ·REGIANE DOS SANTOS SILVA. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital 
de Proclamas para ser afixado em lugar de costume e publicado 
no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia www.tjro.jus.br (Provimento 0007/2011-CG).·
·Buritis-·RO, ·21 de novembro de 2019.
Kezia dos Santos Leite de Oliveira
Escrevente Autorizada

COMARCA DE COSTA MARQUES 

COSTA MARQUES 

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 2.600
República Federativa do Brasil- Cartório de Registro Civil das 
Pessoas naturais Comarca de Costa Marques/RO - Cartório Ofício 
Único – Jonhatan Melo de Brito (oficial interino) Edital nº 2600– 
Folhas 171– Livro D-011 Faço saber que pretendem casar-se e 
apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, 
III e IV, do Código Civil Brasileiro, os nubentes: PEDRO DORADO 
NETO com ISIS VITÓRIA RIBEIRO BONIOLI ELE: PEDRO 
DORADO NETO De nacionalidade: brasileiro, profissão: militar 
estado civil: solteiro, com 23 anos de idade, natural de Costa 
Marques-RO, aos 08 de abril de 1996, Residente e domiciliado à 
Av. 02 de Julho, n° 2019, Setor 03, em Costa Marques-RO, Filho 
de OSMAR ALVARADO DORADO; ELA: ISIS VITÓRIA RIBEIRO 
BONIOLI de nacionalidade: brasileira, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, com 18 anos de idade, natural de Guajará-Mirim-RO, aos 15 
de janeiro de 2001, residente e domiciliada à Av. 02 de Julho, 2019, 
Setor 03, em Costa Marques-RO, Filha de CLARKSON GOMES 
BONIOLI e de LEIDIANE DE SOUZA RIBEIRO. O CASAMENTO 
SERÁ REALIZADO SOB O REGIME: Comunhão Parcial de Bens 
Que após o casamento, o declarante, passou a adotar o nome 
de PEDRO DORADO NETO BONIOLI. Que após o casamento, a 
declarante, passou a adotar o nome de ISIS VITÓRIA RIBEIRO 
BONIOLI DORADO. Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas 
para ser afixado em lugar de costume. O referido e verdade e dou fé 
Costa Marques/RO, 21 de Novembro de 2019. Eu, Luciana Ferreira 
de Melo, Substituta.

COMARCA DE NOVA BRASILÂNDIA D´OESTE

NOVA BRASILÂNDIA D´OESTE

LIVRO ·D-014 FOLHA ·249 TERMO ·003650
EDITAL DE PROCLAMAS Nº ·3.650
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo artigo ·1.525, incisos ·I, III e IV, do Código Civil 
Brasileiro, os contraentes: ·WILLIAN DEIVID GATIS DA SILVA, de 
nacionalidade ·brasileiro, de profissão ·agricultor, de estado civil 
·solteiro, natural ·de Buritis-RO, onde nasceu no dia ·21 de maio 
de 2001, residente e domiciliado ·na Linha 134, Km 02, Norte, em 
Nova Brasilândia D’ Oeste-RO, ·, filho de ·LUIZ CARLOS DA SILVA 

e de ALCIONE GATIS DO AMARAL; e ·ADANIS DOS SANTOS 
MENA de nacionalidade ·brasileira, de profissão ·Estudante, de 
estado civil ·solteira, natural ·de Nova Brasilândia D’Oeste-RO, 
onde nasceu no dia ·06 de janeiro de 2001, residente e domiciliada 
·à Rua Uruguai, s/n, Setor 14, em Nova Brasilândia D’ Oeste-RO, 
CEP: 76.958-000, ·, filha de ·LÓ MENA e de ROSANGELA VIEIRA 
DOS SANTOS MENA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da 
Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em 
lugar de costume.
·Nova Brasilândia D’ Oeste-·RO, ·21 de novembro de 2019.
Andressa da Cruz Benati Ramos
Tabeliã e Oficial Substituta

NOVO HORIzONTE D’OESTE

EDITAL DE PROCLAMAS
·095984 01 55 2019 6 00004 126 0001452 46 
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo artigo ·1.525, incisos ·I, III e IV, do Código Civil 
Brasileiro, os contraentes: 
·SALVADOR DUARTE e ·ANGELA MARIA ASSIS.
Ele, de nacionalidade ·brasileira, ·técnico de enfermagem, ·solteiro, 
natural ·de Boa Esperança-ES, onde nasceu no dia ·22 de janeiro 
de 1962, residente e domiciliado ·à Avenida 7 de Setembro, n° 
2890, Distrito de Migrantinopolis, em Novo Horizonte do Oeste-
RO, filho de ·ANESTOR COELHO DUARTE e de ORIDIA GARCIA 
DUARTE. 
Ela, de nacionalidade ·brasileira, ·funcionária pública, ·solteira, 
natural ·de Rio Bom-PR, onde nasceu no dia ·10 de julho de 1974, 
residente e domiciliada ·à Av. 7 de Setembro, nº 2890, Distrito de 
Migrantinópolis, em Novo Horizonte do Oeste-RO, ·filha de ·ELI 
CLAUDINO DE ASSIS e de ALAIDE MARIA DO PINHO.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da 
Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado nesta 
Serventia.
·Novo Horizonte do Oeste-·RO, ·21 de novembro de 2019.
Edmilson Felisbino Teixeira
Tabelião / Registrador

COMARCA DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E 
TABELIONATO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO 
DO GUAPORÉ - RONDÔNIA
Rua Sete de Setembro, n. 4178, Cidade Alta, Cep: 76935-000, 
Fone: (69) 3621 2537, E-mail: cartorio.arijoel@hotmail.com
ARIJOEL CAVALCANTE DOS SANTOS
TABELIÃO
EDITAL DE PROCLAMAS 
LIVRO ·D-005 FOLHA ·278 TERMO ·001178
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo artigo ·1.525, incisos ·I, III e IV, do Código Civil 
Brasileiro, os contraentes: ·ILIASMAR VASCONCELOS DE 
SOUZA, de nacionalidade ·brasileira, ·autônomo, ·solteiro, natural 
·de Alvorada d Oeste-RO, onde nasceu no dia ·13 de março de 
1990, residente e domiciliado ·na Linha 08, Km 1,5, Eixo, Setor 
Chacareiro, em São Francisco do Guaporé-RO, CEP: 76.935-
000, · filho de ·CARMELINDO ALVES DE SOUZA e de JANETE 
VASCONCELOS DE SOUZA; e ·JESSICA COSTA DE SOUZA de 
nacionalidade ·brasileira, ·gerente admnistrativo, ·solteira, natural 
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·de Alvorada d Oeste-RO, onde nasceu no dia ·10 de dezembro 
de 1995, residente e domiciliada ·na Linha 08, Km 1,5, Eixo, Setor 
Chacareiro, em São Francisco do Guaporé-RO, CEP: 76.935-000, 
· filha de ·ANTONIO FERREIRA DE SOUZA e de EULENE DINIZ 
DA SILVA. Regime de bens: ·Comunhão Parcial de Bens.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da 
Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em 
lugar de costume e publicado no Diário da Justiça Eletrônico (www.
tjro.jus.br).
São Francisco do Guaporé-RO, ·21 de novembro de 2019.· 
Arijoel Cavalcante dos Santos
Oficial Registrador

OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E 
TABELIONATO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO 
DO GUAPORÉ - RONDÔNIA
Rua Sete de Setembro, n. 4178, Cidade Alta, Cep: 76935-000, 
Fone: (69) 3621 2537, E-mail: cartorio.arijoel@hotmail.com
ARIJOEL CAVALCANTE DOS SANTOS
TABELIÃO
EDITAL DE PROCLAMAS 
LIVRO ·D-005 FOLHA ·279 TERMO ·001179
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo artigo ·1.525, incisos ·I, III, IV e V, do Código Civil 
Brasileiro, os contraentes: ·ISMAEL BREDA FERNANDES, de 
nacionalidade ·brasileira, ·autônomo, ·divorciado, natural ·de 
Pinheiros-ES, onde nasceu no dia ·06 de julho de 1986, residente 
e domiciliado ·na Rua Campos Sales, 4140, Cidade Baixa, em São 
Francisco do Guaporé-RO, · filho de ·MISAEL JOSE DE OLIVEIRA 
FERNANDES e de CREUZA DE OLIVEIRA BREDA; e ·LAÍS 
DIÔGO DE OLIVEIRA de nacionalidade ·brasileira, ·vendedora, 
·divorciada, natural ·de Ji-Parana-RO, onde nasceu no dia ·22 de 
dezembro de 1995, residente e domiciliada ·na Rua Campos Sales, 
4140, Cidade Baixa, em São Francisco do Guaporé-RO, · filha de 
·SIDIRLEI PROCÓPIO MENDES e de CLADEMIRA CORDEIRO 
DIÔGO MENDES. Regime de bens: ·Comunhão Parcial de Bens.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da 
Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em 
lugar de costume e publicado no Diário da Justiça Eletrônico (www.
tjro.jus.br).·
São Francisco do Guaporé-RO, ·21 de novembro de 2019.
Arijoel Cavalcante dos Santos
Oficial Registrador

OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E 
TABELIONATO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO 
DO GUAPORÉ - RONDÔNIA
Rua Sete de Setembro, n. 4178, Cidade Alta, Cep: 76935-000, 
Fone: (69) 3621 2537, E-mail: cartorio.arijoel@hotmail.com
ARIJOEL CAVALCANTE DOS SANTOS
TABELIÃO
EDITAL DE PROCLAMAS 
LIVRO ·D-005 FOLHA ·280 TERMO ·001180
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo artigo ·1.525, incisos ·I, III, IV e V, do Código Civil 
Brasileiro, os contraentes: ·JOÃO MARTINS DE CARVALHO, 
de nacionalidade ·brasileira, ·agricultor, ·divorciado, natural ·de 
Jandaia do Sul-PR, onde nasceu no dia ·03 de novembro de 1959, 
residente e domiciliado ·na Av. Guaporé, 3739, Centro, em São 
Francisco do Guaporé-RO, CEP: 76.935-000, · filho de ·GABRIEL 
SERAFIM DE CARVALHO e de MARIA JOSÉ DE CARVALHO; e 
·IVONE FERREIRA DA MOTA de nacionalidade ·brasileira, ·do lar, 
·divorciada, natural ·de Matelandia-PR, onde nasceu no dia ·30 de 
março de 1965, residente e domiciliada ·na Av Guaporé n. 3739, 
Centro, em São Francisco do Guaporé-RO, · filha de ·ALONSO 
FERREIRA DOS SANTOS e de TEREZINHA PEREIRA DOS 
SANTOS. Regime de bens: ·Separação de Bens.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da 
Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em 
lugar de costume e publicado no Diário da Justiça Eletrônico (www.
tjro.jus.br).·
São Francisco do Guaporé-RO, ·22 de novembro de 2019.
Arijoel Cavalcante dos Santos
Oficial Registrador

COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

LIVRO ·D-018 FOLHA ·097 TERMO ·004597
EDITAL DE PROCLAMAS Nº ·4.597
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os 
documentos exigidos pelo artigo ·1.525, incisos ·I, III e IV, do 
Código Civil Brasileiro, os contraentes: ·MARCOS RAMOS PACO, 
de nacionalidade ·brasileiro, ·vaqueiro, ·solteiro, natural ·de Nova 
Brasilândia D’Oeste-RO, onde nasceu no dia ·18 de março de 1988, 
residente e domiciliado ·na Linha 98, Km. 10, Lado sul, em São 
Miguel do Guaporé-RO, · filho de ·JOSÉ RAMOS PACO NETO e de 
JOVELINA RODRIGUES DOS SANTOS PACO; e ·ROSANGELA 
APARECIDA DA SILVA de nacionalidade ·brasileira, ·agricultora, 
·solteira, natural ·de Rolim de Moura-RO, onde nasceu no dia ·15 
de outubro de 1987, residente e domiciliada ·na Linha 98, Km 10, 
Lado Sul, em São Miguel do Guaporé-RO, · filha de ·FRANCISCO 
ALVES DA SILVA e de DALVA FÁTIMA STACK VEDOY SILVA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma 
da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado 
em Cartório no lugar de costume, em local de fácil acesso e boa 
visibilidade, pelo prazo de 15 dias, a partir da publicação no Diário 
da Justiça do Estado de Rondônia.
O regime adotado é de ·Comunhão Parcial de Bens O Contraente, 
em virtude do casamento passara a usar o nome de. A Contraente, 
em virtude do casamento passará a usar o nome de.
Documentos do contraente: ·, ·1330497/SESDEC/RO - Expedido 
em 09/10/2012, CPF: ·998.368.402-06.
Documentos da contraente: ·, ·1330557/SESDEC/RO - Expedido 
em 09/10/2012, CPF: ·002.212.482-93.
Apresentaram os documentos exigidos pela art. 1525 do Código 
Civil. 
·São Miguel do Guaporé, ·21 de novembro de 2019.
Alice Felipe dos Anjos
Escrevente Autorizada

LIVRO ·D-018 FOLHA ·098 TERMO ·004598
EDITAL DE PROCLAMAS Nº ·4.598
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo artigo ·1.525, incisos ·I, III, IV e V, do Código Civil 
Brasileiro, os contraentes: ·JOZIEL FERNANDES MAFRA DA 
SILVA, de nacionalidade ·brasileiro, ·Borracheiro, ·solteiro, natural 
·de Rolim de Moura-RO, onde nasceu no dia ·06 de dezembro de 
1981, residente e domiciliado ·à Avenida João Batista Figueiresdo, 
s/n, Bairro Centro, em São Miguel do Guaporé-RO, · filho de ·JOÃO 
CLADIS DA SILVA e de OLIVIA MAFRA DA SILVA; e ·MICHELE 
GOMES DA SILVA, de nacionalidade ·brasileira, ·do lar, ·divorciada, 
natural ·de Contagem-MG, onde nasceu no dia ·03 de novembro de 
1981, residente e domiciliada ·à Avenida João Batista Figueiresdo, 
s/n, Bairro Cent, em São Miguel do Guaporé-RO, · filha de ·CENIRA 
GOMES DA SILVA e de D’LOURDES SANTOS PAULINO.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma 
da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado 
em Cartório no lugar de costume, em local de fácil acesso e boa 
visibilidade, pelo prazo de 15 dias, a partir da publicação no Diário 
da Justiça do Estado de Rondônia.
O regime adotado é de ·Comunhão Parcial de Bens. O Contraente 
não alterará seu nome. A Contraente, em virtude do casamento 
passará a usar o nome de ·MICHELE GOMES DA SILVA 
FERNANDES.
Documentos do contraente: ·JOZIEL FERNANDES MAFRA DA 
SILVA·, ·1580344/SESDEC/RO - Expedido em 28/03/2017, CPF: 
·919.249.282-72.
Documentos da contraente: ·MICHELE GOMES DA SILVA 
FERNANDES, ·682089/SESDEC/RO, CPF: ·748.522.132-91.
Apresentaram os documentos exigidos pela art. 1525 do Código 
Civil. 
·São Miguel do Guaporé, ·21 de novembro de 2019.
Alice Felipe dos Anjos
Escrevente Autorizada
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